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Lietuvos oro uostai bus ruošiami skrydžiams î JAV

mitažo muziejuje Sankt Peterburge
surengti M. K. Čiurlionio kūrybos
retrospektyvinę parodą. Tai būtų
pirmas kartas, kai viename žymiau-
sių pasaulio muziejų būtų išsamiai
pristatyta garsiausio lietuvių daili-
ninko kūryba.

Susitikimo metu nutarta suren-
gti parodą 2010 m. antrąjį pusmetį.
Osvaldas Daugelis buvo pakviestas
apsilankyti Sankt Peterburgo Ermi-
taže, įvertinti parinktas erdves. Pla-
nuojama M. K. Čiurlionio paveikslų
parodą Ermitažo muziejuje prista-
tyti kartu su jo muzika, surengiant
nedidelį M. K. Čiurlionio festivalį.
Dėl meninio šio renginio įvykdymo
bus konsultuojamasi su Valstybinio
Ermitažo orkestro vadovu prof. Sau-
liumi Sondeckiu.

M. K. Čiurlionis yra žymiausias
lietuvių dailininkas, kompozitorius,
kultūros veikėjas, padėjęs profesio-
naliosios lietuvių dailės ir muzikos
pagrindus. Kūryboje siekė universa-
lumo ir vienovės, atskleidė labai sa-
vitai pajaustą dvasingą kosmoso,
gamtos ir žmogaus vienovę.

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Siekiant užtikrinti sąlygas tiesiogi-
niams skrydžiams tarp Lietuvos ir
JAV. Lietuvos oro uostai bus tobulina-
mi pagal JAV civilinės aviacijos sau-
gumo reikalavimus.

Šiuos reikalavimus Susisiekimo
ministerijoje pristatė tarptautinės
konsultacinės įmonės ,,Reem Avia-
tion Security Consultants, LLC”

(RASCO) atstovai. Susitikime aptar-
tas tiek oro uostų, tiek valstybės įs-
taigų ir aviakompanijų pasirengimas
įgyvendinti JAV Transporto saugumo
administracijos reikalavimus.

Civilinės aviacijos administraci-
jos atstovai supažindino svečius su
Lietuvos oro uostų būkle ir juose įgy-
vendintais civilinės aviacijos saugu-
mo reikalavimais.

Susisiekimo ministerijos valsty-
bės sekretoriaus Almino Mačiulio tei-
gimu, tiesioginio susisiekimo oro
transportu tarp Lietuvos ir JAV už-
tikrinimas yra svarbus valstybei ne
tik ekonominiu, bet ir politiniu po-
žiūriu. Tai itin svarbu atsižvelgiant į
tai, kad kovo 30 d. pradėtas taikyti
ES ir JAV ,,atviro dangaus” susisieki-
mo oro transportu susitarimas.

Lietuviû tikintieji
dalyvavo Dievo
gailestingumo
kongrese

Vilnius, balandžio 8 d. (,,Vati-
kano radijas”) – Pirmojo Pasaulinio
apaštališkojo Dievo gailestingumo
kongreso dalyviai ir kiti kongreso
proga į Romą atkeliavę maldininkai
dalyvavo iškilmingose kongreso už-
darymo Mišiose. Jas prie Vatikano
bazilikos konfesijos altoriaus su ke-
liomis dešimtimis kunigų ir vyskupų
koncelebravo keturi kardinolai. Eu-
charistijai vadovavo pirmojo Pasau-
linio apaštališkojo Dievo gailestingu-
mo kongreso sumanytojas, Vienos ar-
kivyskupas Christoph Schoenborn.
Kiti koncelebravę kardinolai buvo
Krokuvos arkivyskupas Stanislav
Dziwisz, Vilniaus arkivyskupas Aud-
rys Juozas Bačkis ir Kvebeko arki-
vyskupas Marc Ouellet. Mišias kon-
celebravo Telšių vyskupas Jonas Bo-
ruta, Lietuvos Vyskupų Konferenci-
jos Generalinis sekretorius, mons.
Gintaras Grušas, kiti lietuviai kuni-
gai.

Romos vyskupijos spaudos salės
komunikate pažymima, jog kongreso
darbus, kuriuose dalyvavo trys tūk-
stančiai dalyvių iš 66 kraštų, stebėjo
17-os tarptautinių socialinių bend-
rovių darbuotojai. 104 lietuvių grupė
buvo šešta skaitlingiausia tarp įsire-
gistravusių kongreso dalyvių. Kong-
rese buvo atstovaujama visiems že-
mynams. Tarp dalyvių pastebėta
daug negausių delegacijų iš Lotynų
Amerikos Nukelta į 6 psl.

M. K. Çiurlionio darbai puikuosis Ermitaže

Valdantiesiems nepavyko
atstatydinti Andriaus Kubiliaus

Vilnius, balandžio 8 d. (Balsas.
lt) – Sankt Petreburgo Valstybinio
Ermitažo muziejaus direktorius Mi-
chail Piotrovskij, Kultūros ministras
Jonas Jučas ir Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus direkto-
rius Osvaldas Daugelis sutarė dėl M.
K. Čiurlionio parodos organizavimo
viename įspūdingiausių pasaulio
muziejų.

Balandžio 7 d. Kultūros minist-
ras susitiko su Valstybinio Ermitažo
muziejaus direktoriumi Michail Piot-
rovskij ir Solomon R. Guggenheim
fondo direktoriumi Thom Krens. Er-
mitažo muziejaus direktorius Michail
Piotrovskij kreipėsi į Kultūros minis-
trą J. Jučą bei Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus direkto-
rių Osvaldą Daugelį, siūlydamas Er-

Vilnius, balandžio 8 d. (Balsas.
lt) – Parlamentas nepareiškė nepasi-
tikėjimo Seimo pirmininko pavaduo-
tojui Andriui Kubiliui. Slapto balsavi-
mo metu pritrūko 3 balsų, kad jis bū-
tų atleistas iš Seimo vicepirmininko
pareigų.

„Nepasitikėjimo manimi proce-
dūra, kaip nurodo sumanytojai, kurių

vardu kalbėjo kolega A. Salamakinas,
iš tikrųjų yra valdančiosios koalicijos
bausmė man už tai, kad sudariau ga-
limybę Tėvynės sąjungos frakcijai pa-
sinaudoti Statutu ir pristabdyti ‘Leo
LT’ kūrimą ypatingos skubos tvar-
ka”, – iš Seimo tribūnos kalbėjo kon-
servatorius.

Valdančiosioms partijoms prik-
lausantys parlamentarai parengė in-
terpeliaciją A. Kubiliui dėl pastarojo
neva piktybiškų veiksmų sausio pa-
baigoje pirmininkaujant Seimo posė-
džiui, kuriame Vyriausybė siūlė ypa-
tinga skuba priimti Atominės elektri-
nės įstatymo pataisas. Pats konser-
vatorių vadovas vadina šią akciją val-
dančiųjų kerštu, o Seime neoficialiai
pripažįstama, jog ši vieta tiesiog pa-
žadėta į valdančiąją koaliciją vėl pri-
imtai Naujajai sąjungai.

Socialliberalų atstovą Antaną Va-
lionį į šias pareigas mėginta išrinkti
praėjusią savaitę, tačiau parlamenta-
rai atmetė jo kandidatūrą, ne kartą
priminę savanorišką jo įstojimą į so-
vietinio saugumo (KGB) rezervą.

Sankt Petreburgo Ermitažo muziejuje bus pristatoma M. K. Čiurlionio kūryba.

Seimo vicepirmininkas A. Kubilius.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
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Tarptautinė sueiga
Lemonte

Vyr. sk. s. AUDRA LINTAKIENÈ

Praėjusią vasarą man buvo
suteikta proga dalyvauti BSA Wood-
badge kursuose (Gilwell mokykloje).
Ten, amerikiečių skautų globoje,
daug ko išmokau, o įgyta patirtis —
nepamainoma. Gilwell mokykla —
tai aukščiausia vadovo lavinimo mo-
kykla. Skautiškoje dvasioje mokėmės
teorijos: skautų struktūros, vaiko
lavinimo, skilties formavimo/brendi-
mo, skautų sueigos struktūros, ir
skauto pasaulėžiūros plėtimo. Tas
paskutinysis punktas mane daugiau-
sia paveikė. Sakyčiau, kad 99 proc.
kursų dalyvių nežinojo, kad egzistuo-
ja kitų šalių skautai. Klausinėjo
manęs ir sesės Aušros apie lietuvius
skautus, apie programos struktūrą,
apie kalbą. Klausinėjo ir apie unifor-
mas, ženkliukus, istoriją. Paskutinę
dieną pasirodė vadovas su Airijos
skautų uniforma. Jis apsirengė savą-
ja uniforma, norėdamas vesti pasi-
rodymą, deja, kalbos kilo apie Airijos
skautų ir jo uniformos. Pasirodymas
lyg ir nukeliavo į šalį.

Prieš daugelį metų dalyvavau
tarptautinėje stovykloje rytų Ame-

rikos pakraštyje. Stovykloje dalyvavo
lietuvių, latvių, estų, lenkų, vengrų ir
ukrainiečių skiltys. Buvo labai įdo-
mu, net ir dabar prisimenu kai ku-
riuos šūkius ir žodžius.

Štai iš šių patirčių ir kilo mintis
surengti tarptautinę skautoramą
mūsų prityrusiems skautams ir skau-
tėms. Atrodo, kad tą mintį man labai
lengvai pavyko įgyvendinti. Brolio
Andriaus Tamulio žmona Beata —
lenkių skaučių tuntininkė Čikagoje.
Tinklinį lošiu su latvių skautų va-
dovu, o mūsų Gilwell mokyklos vado-
vai gali pristatyti BSA programą.
Mes, lietuviai, aišku, pristatome savo
dalį. Pridedame skautų steigėjo Ba-
den-Powelio porą stočių ir va, sueiga.
Vienintelis keblumas — lenkai ir
latviai skautai taip pat lanko tautines
mokyklas šeštadieniais, ir visai Čika-
gos šiaurėje. Na, nutariau, kaip bus,
taip bus.

Sausio 26-tą dieną susirinkome
PLC valgykloje (ačiū vilkiukams,
kurie užleido mums salę). Stotys sus-
tatytos, nekantriai laukėme svečių.
Valio! Atvyksta lenkės skautės.
Kokios gražios mergaitės ir įdomios

uniformos. Latviai skautai, deja,
negalėjo šį kartą su mumis paben-
drauti. Tikimės susitikti kitą kartą.

Atidarėme sueigą su vėliavų
pagerbimu, tariau žodį ir pirmyn!
Skautai keliavo iš stoties į stotį
mokydamiesi apie skirtingas skau-
tiškas šeimas. Mokėsi programos
struktūras, žodžius, išgirdome mal-
das. Skautukai žavėjosi atneštais
ženkliukais, tautiniais ir skautiškais
simboliais. Nuobodžiauti nebuvo
kada! Įdomiausias žaidimas – žodžių
rinkimas. Visi skautai ir vadovai,
gavę žodynėlį, kreipėsi vienas į kitą
vertimų. Kaip reikia lenkiškai pasa-
kyti „stovykla”? O kaip latviškai
„ačiū”? Gražu buvo stebėti, kaip 16-
metis šešių pėdų aukščio Stepas
dirbo su 9 metų, 4 pėdų ūgio mer-
gaite.

Sustoję visi ratu baigėme sueigą
tradicine „Ateina naktis” giesme.
Brolis Jūris pasimeldė latviškai,

sesės lenkės skautės sugiedojo savo
tradicinę giesmę, pasiryžome visi vėl
kada nors susirinkti.

Dėkoju visiems, kurie padėjo
vesti šią sueigą — sesei ir broliui
Rasai ir Donatui Ramanauskams,
Dave ir Debbie Blankenship (BSA),
Erik Bennett (BSA), Beatai Tamu-
lienei (lenkai skautai), Jūriui Velk-
mei (latviai skautai), Andriui Tamu-
liui ir Audriui Viktorai už Baden-
Powelio stočių vedimą.

Verta pakartoti!

Nuoširdžiai kviečiame
skautus, ateitininkus, draugus ir svečius dalyvauti

Kunigo Stasio Ylos 100 metų sukakties
pagerbimo-prisiminimo vakare

š. m. balandžio 26 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois

Simpoziumo dalyviai:
* mokslininkas Gediminas Mikėlaitis;
* Ses. Ona Mikailaitis (kun. Yla buvo kapelionas Putname);
* dr. Augustinas Idzelis, Lietuvos Antrojo pasaulinio karo istorijos
specialistas, kalbės apie kun. Ylos išgyvenimus tuo laikotarpiu;
* muzikas Faustas Strolia kalbės apie kartu sukurtas giesmes,
muziką.

Kartu sukūrėme žmonių mazgą.
Vyr. sk. s. Audros Lintakienės nuotraukos

Kartu mokomės naujų išmoktų žodžių. Lietuvių
prityręs skautas su lenkų skaute.

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

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

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

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

PETRAS KATINAS

Paskutiniaisiais metais vis aktyviau skelbiamas ir vis ryškiau įsi-
gali senas slavofilų skelbtas principas: ,,valstybė, patvaldystė, sta-
čiatikybė” (rus. ,,Deržava, jedinovlastije, pravoslavije”). Beje, žo-

dis ,,deržava” reiškia ne tiek valstybę, kiek galybę, viešpatystę, absoliučią
valdžią. Na, o kalbant apie stačiatikybę, tai ji pastaruoju metu net labiau
nei sovietmečiu ima šlovinti ,,mokslinį ateizmą”. Nieko jau nebestebina,
kad dabar kažkada buvę partiniai sekretoriai, ideologai, kagėbistai stovi
cerkvėse su degančiomis žvakėmis ir uoliai žegnojasi. Pats prezidentas
Vladimir Putin duoda toną tokiam dievobaimingumui. Antai, nuvykęs į
Bulgariją, vietos barzdotų stačiatikių ir popų apsuptyje degino žvakes
Sofijos katedroje. Matyt, šventė eilinį ,,Gazprom” įsikišimą, t. y., visišką
Bulgarijos priklausomybės įtvirtinimą nuo rusiškų dujų. Tad kur jau čia
nesižegnosi.

Apskritai, kai kurių Rusijos Stačiatikių bažnyčios hierarchų skel-
biamos nuostatos tiesiog stebina. Štai pernai lapkričio mėnesį bažnyčios
višūnėse kilo nemaža sumaištis. Mat daugelis stačiatikių hierarchų, jau
nekalbant apie visą būrį provincijos popų, pasiūlė paskelbti savo neregėtu
žiaurumu pagarsėjusį, ,,dušegubu” pramintą Rusijos carą Ivaną IV – Iva-
ną Rūstųjį, stačiatikių šventuoju už jo nuopelnus Rusijos galybei ir ti-
kėjimui. Mat 1547 m. žiemą Maskvoje įvyko tikrai istorinis įvykis. Tada
Uspenijos sobore ant didžiojo Rusijos kunigaikščio Ivano IV galvos stačia-
tikių metropolitas uždėjo Monomacho kepurę. Nuo to laiko amžininkai
metraštininkai Ivaną IV vadino Ivanu Rūsčiuoju, o palikuonys – Ivanu
Kankintoju.

Pasigirdus raginimams paskelbti šį kruvinąjį carą, itin vertinamą jau
kito šimtmečio budelio Josifo Stalino (jis netgi įsakęs sukurti apie Ivaną
Rūstųjį grandiozinį meninį filmą), Rusijos šventuoju, įsikišo Rusijos Sta-
čiatikių galva Patriarchas Aleksijus II. Jis tokius Ivano Rūsčiojo kanoni-
zacijos autorius tiesiai pavadino bepročiais, kurie sumanė sulyginti
,,žmogžudžius, žudikus ir paleistuvius su tikrais Bažnyčios kankiniais ir
šventaisiais”.

Nuo to laiko, po Patriarcho Aleksijaus II pasmerkimo, kalbos apie
minėto caro kanonizavimą šiek tiek pritilo. Tačiau stačiatikybės ir Rusijos
didybės šlovintojai nenutilo. Įvairiuose žurnaluose, vadinančiuose save
rimtais, vis dažniau pasirodo Sovietų Sąjungos galybę liaupsinantys sta-
čiatikių dvasininkų samprotavimai. Smerkiamas katalikybės skverbima-
sis, neva lenkų ir lietuvių kunigų Rusijoje vykdomas rusų patriotų šmeiži-
mas. Patriotais, žinoma, pirmiausia įvardijami čekistai ir enkavėdistai,
kurie esą buvę tikri Pabaltijo tautų gynėjai nuo įvairiausių vokiečių, vė-
liau ir Amerikos imperialistų agentų ir jų kurstomų buržuazinių naciona-
listų.

Tai, kad Ivanas Rūstusis propaguojamas kaip šventasis, dar ne viskas.
Storas žurnalas „Naš sovremennik” („Mūsų amžininkas”), pasivadinęs
Rusijos rašytojų žurnalu, paskelbė pokalbį su vienu stačiatikių popu tėvu
Sergejumi apie Stalino vaidmenį Rusijos istorijoje. Štai tėvo Sergejaus,
pasaulio budelį Staliną pavadinusio žymiausia XX amžiaus asmenybe, žo-
džiai: „Ką ten XX amžiaus! Tai tūkstantmečio asmenybė! Tik pažvelkite,
kiek tūkstančių žmonių prašo mūsų šventikų pasimelsti už šį didį žmogų,
minint jo gimimo bei mirties datas, Pergalės dieną gegužės 9-ąją! Beje, ne
jis nužudė paskutinįjį Rusijos carą ir jo šeimą. Akivaizdu, kad jis siekė mo-
narchijos sugrąžinimo. Padėjo susigrąžinti Patriarcho sostą. Jeigu dabar-
tiniai ‘demokratai’ būtų protingesni, jie baigtų pagaliau savo juodą darbą
– juodinti Staliną. Kuo labiau jie puola Staliną, tuo labiau didėja liaudies
akyse jo autoritetas.” Kai žurnalistas paklausė tėvo Sergejaus, už ką žmo-
nės turi gerbti ir šlovinti Staliną, tas atrėžė: „O štai už ką! Už mūsų išė-
jimą į kosmosą, už išgelbėjimą nuo fašistinio maro. Jūs tikriausiai skaitėte
Churchill žodžius apie Staliną. Juk gavęs Rusiją su medine žagre, paliko
ją su branduoliniu ginklu. Be jo Rusijoje jau dabar gyventų amerikiečiai.
Ką čia ir kalbėti! Viskas sukurta pagal Dievo jam duotą nurodymą: SSRS
sukūrimas pirmiausia. O SSRS žlugimas – Dievo bausmė. Stalinas ne tik
išgelbėjo pasaulį nuo Hitlerio, bet ir išgelbėjo žydus (...), Birobidžane įkur-
damas žydų autonominį rajoną. O kaip jie atsidėkojo jam? Ogi dabar be-
veik visi vadinamieji demokratai yra žydai (...)”

Netrūksta stačiatikių popų prakeiksmų ne tik demokratams.
Pastaruoju metu buvęs pirmasis ir paskutinis SSRS prezidentas Michail
Gorbačiov vadinamas tikru Antikristu. Tai jis, pasirodo, susimokęs su
JAV prezidentu George Bush (vyresniuoju), sudaužė Berlyno sieną, sug-
riovė Varšuvos bloką, išdavė socialistinio lagerio šalių vadovus ir t.t. Todėl
teigiama, kad toks imperijos griovėjas, kaip Boris Jelcin, jau dega pragaro
liepsnose, o netrukus jose degs ir M. Gorbačiov. Betgi Viešpats Dievas,
pasirodo, išgirdo rusų maldas, atsiuntė išgelbėtoją Vladimir Putin, kuris
Ivano Rūsčiojo, Petro I, Jekaterinos II ir, aišku, Stalino dvasių padedamas
vėl atkuria imperijos galybę nuo Vladivostoko iki Baltijos ir Juodosios
jūrų.

Tai kaipgi negiedosi choralų šiam naujosios Bizantijos ir „trečiojo
Rymo” atkūrėjui.

PASITIKĖJIMAS AR PRIEŽIŪRA?
KÊSTUTIS GIRNIUS

Po skustagalvių eitynių Vilniuje
kovo 11 d. svarstomos įstatymų pa-
taisos, kuriomis siekiama uždrausti
ar apriboti nacių ir komunistų simbo-
likos naudojimą, viešą šių ideologijų
skleidimą ar jas propaguojančių poli-
tinių organizacijų kūrimąsi. Taip pat
siūloma iki dvejų metų laisvės atė-
mimu nubausti asmenis, kurie viešai
pritaria SSRS ir nacistinės Vokietijos
agresijai prieš Lietuvą, okupacinių
režimų vykdytiems nusikaltimams,
juos teisina, menkina ar neigia. Šių
pataisų autoriai supranta, kad nebus
lengva parengti įstatymą, kuris,
Emanuelio Zingerio žodžiais tariant,
netaptų karikatūra, nebūtų panaudo-
tas pajuokai.

Tą patvirtina Europos Sąjungos
patirtis. Pernai balandžio mėnesį po
šešerius metus besitęsusių audringų
diskusijų ES priėmė įstatymą, nu-
matantį laisvės atėmimo bausmę už
holokausto neigimą. Tačiau visoms
šalims suteikta teisė netaikyti įstaty-
mo, jei jų pačių baudžiamasis kodek-
sas nenumato bausmės už holokaus-
to neigimą. Be šios nuolaidos įstaty-
mas nebūtų buvęs priimtas.

ES siekė susitarti dėl visiems pri-
imtino būdo suderinti žodžio ir iš-
raiškos laisvę su noru apsaugoti savo
piliečius nuo rasizmo ir jo sukeliamų
nusikaltimų. Vokietija atkakliai stū-
mė įstatymą, kuriam priešinosi tvir-
tas žodžio laisvės gynimo tradicijas
turinčios šalys, tokios kaip Danija,
Didžioji Britanija ir Švedija.

Pabrėžtina ir tai, kad buvo
atmestas Baltijos šalių raginimas
panašiai bausti už Sovietų Sąjungos
vykdytų nusikaltimų neigimą. Įsta-
tyme neminimas turkų įgyvendintas
masinis armėnų žudymas (žuvo dau-
giau nei milijonas žmonių), svastika
nebuvo uždrausta.

Įstatymo projektas sulaukė kri-
tikos. Garsus Rytų Europos žinovas
Timothy Garton Ash pabrėžė, kad
įstatymas suvaržo laisvę kaip tik tuo
metu, kai žodžio laisvė pasaulyje puo-
lama. Pasak T. G. Ash, siekiantieji
riboti žodžio laisvę turi įrodyti, kad
suvaržymai visuomenei naudingi, bet
jie to nėra padarę. Nežinia, ar anks-
čiau priimti rasizmą ir nacizmą
baudžiantys įstatymai mažina ar di-
dina rasistų skaičių, nes jie leidžia
rasistams vaizduotis teisinio susi-
dorojimo aukomis, taigi ir pritraukti
naujų rėmėjų. T. G. Ash apgailestau-
ja, jog žodžio laisvė šlovinama, bet
nepasitikima, kad piliečiai protingai
ja naudosis. Apribojimus skatinanti
Vokietija seniai pasikliauja nuostata:
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser”, t.y. pasitikėjimas yra geras
dalykas, bet priežiūra – geresnis.

Žodžio laisvės apribojimai yra
blogybė, bet duodama suprasti, kad
reikia su tuo susitaikyti siekiant
išvengti didesnio blogio. Nors konk-
rečios rasinės neapykantos kurstymo
draudimo pasekmės dar nenustaty-
tos, aišku, jog žodžio laisvės apriboji-
mai skatina reikalavimus ją dar la-

biau varžyti.
Antai musulmonai piktinasi dėl

Danijos laikraščiuose išspausdintų
pranašo Mahometo karikatūrų, ku-
rios esą tyčiojasi iš jų tikėjimo, sten-
giasi juos pažeminti bei įžeisti. Jie
atmeta aiškinimus, kad karikatūrų
draudimas pažeistų žodžio laisvę,
nurodydami, jog Europos šalys bau-
džia žmones už holokausto neigimą,
taigi už jų žodžius. Jei draudžiama
neigti holokaustą, esą reikia drausti
tyčiotis iš pranašo, nes veidmainystė
drausti viena, o ne – kita.

Amerikoje žodžio ir išraiškos
laisvė labai atkakliai ginama. 1992 m.
Aukščiausiasis Teismas panaikino
žemesnio teismo nuosprendį nu-
bausti jaunuolį, kuris juodaodžių
kaimynų vejoje pastatė ir uždegė
kryžių. Teismas nusprendė, kad
miesto įstatymas, draudžiantis viešai
rodyti svastiką, degantį kryžių –
vieną pagrindinių krauju suteptos
rasistinės organizacijos Cu Clux Clan
simbolių – ir kitą rasinę neapykantą
kurstančią atributiką, itin plačiai
ribojo išraiškos laisvę.

1978 m. JAV teismai suteikė
Amerikos nacių partijai leidimą
rengti eitynes Čikagos priemiestyje
Skokie. Vietos savivalda stengėsi jas
uždrausti nurodydama, kad mieste
yra daug holokaustą išgyvenusių
žydų, kuriems eitynės būtų itin skau-
di provokacija. Bet išraiškos laisvei
buvo suteikta pirmenybė. Ilgainiui
naciai nutarė demonstruoti lietuvių
apgyvendintame Marquette Park,
kur buvo jų būstinė.

Holokaustas nėra lietuviams gry-
nai teorinis klausimas. Jis vyko Lie-
tuvos teritorijoje. Būtent Lietuva yra
ta šalis, kurioje pirma pradėta ma-
siškai žudyti ne tik žydų vyrus, bet ir
moteris bei vaikus. Žudynės nebuvo
paslaptis. Antai 1941 m. rugpjūčio 14
d. savo dienoraštyje (jį pernai išleido
Lietuvos istorijos institutas) volde-
marininkas Zenonas Blynas rašė:
„Kalbėjau su Rokiškio apskr. virši-
ninku... Esą ryt turi būti sušaudyta
9,000 žydų Rokišky.” Lietuvių daly-
vavimas žudynėse įpareigoja Lietuvą
itin jautriai reaguoti į antisemitų ir
nacistų iššūkius.

Lietuvos Konstitucijos 25 straip-
snyje, kuriame įteisinama žodžio ir
įsitikinimų laisvė, aiškiai pabrėžia-
ma, kad neapykantos kurstymas yra
nusikalstamas veiksmas. Šiuo atžvil-
giu Konstitucija rodo ES šalių polinkį
įstatymais drausti tautinės ar rasinės
neapykantos kurstymą, o ne JAV
tradiciją maksimaliai išplėsti išraiš-
kos laisvę.

Su rasizmu reikia atkakliai ir
nuosekliai kovoti. Policininkams turi
būti nurodoma, kad jie negali žiūrėti
pro pirštus į skustagalvių smurtą.
Daugiau dėmesio reikia skirti švie-
timui ir auklėjimui. Žiniasklaida ga-
lėtų mažiau dėmesio skirti neona-
ciams, jų nesureikšminti.

Antai kovo 21 d. buvo pranešta,
kad Mindaugas Murza ir dar penki
bendraminčiai prie Krašto apsaugos
ministerijos surengė protestą prieš
privalomosios karinės tarnybos pa-
naikinimą. Paprastai taikūs šešių
žmonių protestai nesulaukia spaudos
dėmesio.

Svarbiausia – reikia stengtis nus-
tatyti, ar veiksmingiau bus kovojama
su rasizmu priimant įstatymus, ku-
rie, drausdami jį kurstyti, riboja
žodžio laisvę, ar pasikliaujant laisvo
žodžio galia išsklaidyti išankstinius
nusistatymus ir neapykantą.

,,Veidas”

Lietuvių dalyvavimas
žudynėse įpareigoja
Lietuvą itin jautriai
reaguoti į antisemitų ir
nacistų iššūkius.
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APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

„Su Marija garbinti Dievą”
Šventasis Tėvas Benediktas XVI

enciklikoje „Deus Caritas est” sako:
„Marija didinga tuo, kad nori aukš-
tinti ne save, bet Dievą. Ji yra nuo-
lanki: nori būti tik Viešpaties tar-
naitė (plg. Lk 1, 38. 48). Marija žino,
kad prie pasaulio išganymo gali pri-
sidėti ne per savo darbus, bet atiduo-
dama save veikiančiojo Dievo valiai.
Ji yra vilties moteris: tiktai dėl to,
kad ji tiki Dievo pažadais ir laukia
Izraelio išganymo, angelas gali prie

jos prisiartinti ir pašaukti lemiamai
pasitarnauti šių pažadų labui. Ji yra
tikėjimo moteris: ‘Laiminga įtikėju-
si’”‚ (Lk 1, 45), – sako jai Elzbieta.
Tas „Magnificat” – tarsi jos sielos at-
vaizdas – aiškiai nuaustas iš Šventojo
Rašto siūlų, Dievo žodžio siūlų. (...) Ji
kalba ir mąsto Dievo žodžiu, ir jos
žodis kyla iš Dievo žodžio. Be to,
matyti, kad jos mintys atitinka Dievo
mintis, kad jos valia ir Dievo valia
vieningos („Deus Caritas est”, 41).

Marija mus labiausiai patraukia
garbinti Dievą. Ji tokia žmogiškai ar-
tima, kad apmąstydami šiuos encikli-

kos žodžius nesunkiai galime juos
pritaikyti kiekvienam švento ir kil-
naus gyvenimo žmogui. Tai kartu gi-
liausiai suvoktas mūsų žmogišku-
mas, kilniausiai išgyventa Dievo mei-
lė, labai gyvenimiškas mūsų šventu-
mo kelias, pats tikriausias Dievo
garbinimas, teisingas maldingumas,
tobuliausias krikščionio santykio su
Dievu ir žmonėmis pavyzdys. Taip
būdama artima Dievui ir mums, ji
savo meile mums labai suprantamai
papasakoja visą Evangelijos – Gero-
sios naujienos slėpinį. Ji padeda
mūsų gyvenimą perkelti į Evange-
lijos puslapius ir tapti Jėzaus ste-
buklingų darbų bei viso išganymo
įvykio dalyviais. Padeda tapti tikrai į
Dievą tikinčiais žmonėmis.

Jėzaus kryžius ir Prisikėlimo
džiaugsmas gyviausiai įspaustas Ma-
rijos gyvenime ir širdyje. Tai dvi di-
džiausios tikėjimo ir gyvenimo patir-
tys. Panašiai ir mūsų Dievo garbini-
mas visu gyvenimu yra lydimas šių
neperskiriamų patirčių. Ypatingu
būdu Viešpaties kančios ir Prisikė-
limo slėpinyje dalyvaujame švęsdami
Eucharistiją. Todėl krikščioniškas
gyvenimas, talpinantis savyje kančią
ir džiaugsmą, nuolat maitinamas
Gyvenimo duona ir Dievo žodžiu, yra
tikrasis žmogaus gyvenimas. Gyve-
nimas pagal Kūrėjo planą ir mintį. O
ji, Dievo Motina, po kryžiumi Atpir-
kėjo valia ypatingu būdu tapusi ir
žmogaus motina, yra tobuliausio
žmogaus pirmavaizdis. Ji – Naujojo
dangaus ir Naujosios žemės Motina,
pačia kilniausia motinos širdimi my-
linti visus šios žemės vaikus.

† Vysk. Jonas Ivanauskas,
Kauno arkivyskupijos augziliaras,

„Šiluvos žinia” nr. 2,
2007 m. rugpjūtis

Kauno vyskupas augziliaras
Jonas Ivanauskas

Pripildykime Los Angeles katedrą savo malda
Marijos apsireiškimo Šiluvoje

400 metų Jubiliejus bus švenčiamas
Los Angeles š. m. gegužės 4 d., sek-
madienį, 3:30 val. p. p. Our Lady Of
The Angels katedroje, (555 Temple
St., Los Angeles). Pagrindinis Mišių
celebrantas – Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencijos pirmininkas, Kauno arki-
vyskupas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius. Taip pat dalyvaus LVK de-
legatas užsienio lietuvių katalikų
sielovadai prelatas E. Putrimas bei
kiti svečiai.

Kviečiame visus susijungti bend-

roje maldoje, taip parodant Los An-
geles ir kitų JAV lietuvių gyvastingu-
mą ir ištikimybę savo tikėjimui bei
Mergelei Marijai. Kiekvienas atsivež-
kime dar bent keletą svečių. Pripildy-
kime didingą katedrą savo malda. Po
Mišių Šv. Kazimiero parapijos salėje
vyks iškilminga vakarienė. Informa-
ciją teikia Marytė Newsom tel.: 310-
553-2836 ir Šv. Kazimiero parapijos
raštinė 323-664-4660.

Šv. Kazimiero parapijos
Šiluvos jubiliejaus komitetas

Šiluvos jubiliejų švęs
JAV sostinė Washington, DC

Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 m. jubiliejaus sukaktis
rugsėjo 21 d., sekmadienį, bus iškil-
mingai minima Nekaltojo Prasidė-
jimo bazilijoje JAV sostinėje Wa-
shington, DC

2 val. p. p. vyks iškilmingos šv.
Mišios Nekaltojo Prasidėjimo bazili-
koje, 1966 m. lietuvių įrengtoje Šilu-
vos koplyčioje ir jubiliejinis simpo-
ziumas Šiluvos tema. Iškilmes rengia
Washington, DC. Lietuvių misijos ko-

mitetas – Kęstutis Čižiūnas (pirmi-
ninkas) ir Sigita Naujokaitienė. Ti-
kimasi, kad piligrimai, kurie keliaus į
Lietuvą dalyvauti iškilmėse Šiluvoje,
jau bus sugrįžę ir atvyks į šią šventę
Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje JAV
sostinėje. Šventovės adresas: Basilica
of the National Shrine of the Imma-
culate Conception, Michigan Avenue

& 4th Street, N.E., Washington, DC.

Dalė Lukienė

Įsigykime kun. S. Ylos knygą
,,Šiluva Žemaičių istorijoje”

,,Draugo” dienraščio knygyne ga-
lima nusipirkti pirmą kartą Lietu-
voje išleistą kun. Stasio Ylos knygą
,,Šiluva Žemaičių istorijoje”. Tai 1970
metais JAV išleisto veikalo pirma
dalis ir antros dalies rankraštis. Ka-
dangi išeivijoje išleista pirma knygos
dalis buvo ir tebėra retas leidinys,
nutarta abi dalis sudėti į vieną knygą.
Tai iki šiol nepamainoma, pirma
išsami, gyvai parašyta Šiluvos ir jos
bažnyčios istorija.

446 psl. knyga iliustruota spalvo-
tomis nuotraukomis. Knygą išleido
Kauno arkivyskupija, spausdino UAB
,,Spaudos praktika” Kaune. Pasitei-
rauti ir nusipirkti knygą galima
,,Draugo” knygyne, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 773-585-
9500, el. paštas: skelbimai@drau-

gas.org.
Knygą „Šiluva Žemaičių istorijo-

je” taip pat galima nusipirkti išei-
vijoje Jubiliejaus šventėse, kur da-
lyvaus vyskupai iš Lietuvos:
balandžio 25 d. Sielovados konfe-
rencijos išvakarėse Čiurlionio gale-
rijoje Jaunimo centre (Chicago IL,
U.S.A.); balandžio 26 d. Sielovados
konferencijos metu seserų kazimie-
riečių Motiniškuose namuose (Chica-
go IL, U.S.A.); balandžio 27 d.
Dievo Apvaizdos parapijoje (Detroit-
/Southfield MI, U.S.A.); gegužės 4 d.
Los Angeles, CA (U.S.A.); spalio 23-
27 d. Chicago, IL apylinkėse (U.S.A.);
lapkričio 2 d. Anapilyje (Missis-
sauga ON, Canada).

Šiluvos žinia išeivijoje

Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio
centro darbuotojų piligrimystė į Šiluvą

Vasario 11 d. Bažnyčia paminėjo
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą
Liurde, įvykusį prieš 150 metų. Šia
proga vasario 13 d., vyskupo Rimanto
Norvilos iniciatyva, Vilkaviškio vys-
kupijos kurijos ir Pastoracinio centro
darbuotojai dalyvavo maldingoje ke-
lionėje į Šiluvą, kurioje Dievo Motina
apsireiškė prieš 400 metų. Pakeliui į
Šiluvą kalbėjome rožinio maldą ir su-
sipažinome su Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubi-
liejaus programa.

Tradiciškai į Šiluvą buvo suva-
žiavę nemažai maldininkų iš visos

Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo di-
delis būrys vyskupų ir kunigų, litur-
gijai vadovavo Kauno arkivyskupo
augziliaras Jonas Ivanauskas. Homi-
lijos metu vyskupas priminė, kad
tradicija kiekvieno mėnesio 13 dieną
keliauti į Šiluvą ir čia įvairiomis in-
tencijomis melsti Švč. Mergelės Ma-
rijos užtarimo gyvuoja nuo 1983 me-
tų, kai tuometinis Šakių dekanas,
dabartinis Vilkaviškio vyskupas eme-
ritas Juozas Žemaitis, MIC pargabe-
no Lietuvos katalikams airių kata-
likų dovaną – Švč. Mergelės Marijos
statulą. Nukelta į 8 psl.

Suvažiavimo delegatai su arkivysk. S. Tamkevičiumi, LVK delegatu išeivijos
sielovadai prel. E. Putrimu ir ses. Pranciška Bubelyte prie Jono Pauliaus II
namų Šiluvoje.

Šiluvoje lankėsi Europos lietuvių kunigų
suvažiavimo delegatai

Kovo 27 d. Šiluvoje lankėsi II Eu-
ropos lietuvių katalikų dvasininkų
suvažiavimo, kuris kovo 25–28 dieną
vyko Vilniuje, dalyviai. Lietuviai ku-
nigai, dirbantys sielovadoje su emig-
rantais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje,
Punske, Kaliningrade, Novosibirske,
taip pat atstovai iš Šv. Pranciškaus
Mažesniųjų brolių ordino bei Jėzaus
draugijos šiame suvažiavime dalijosi
sielovadinio misionieriško darbo pa-
tirtimi bei aptarė naujas jo gali-
mybes.

Atvykę į Šiluvą Švč. M. Marijos
Gimimo bazilikoje 12 val. p. p. suva-

žiavimo delegatai šventė Eucharis-
tiją, vadovaujami LVK pirmininko,
Kauno arkivyskupo metropolito Si-
gito Tamkevičiaus. Paskui vyko susi-
tikimas ir pokalbis su ganytoju Jono
Pauliaus II namų salėje. Paskaitą
apie informacinių technologijų pa-
naudojimą pastoracijoje skaitė Kauno
arkivyskupijos atstovas spaudai Da-
rius Chmieliauskas. Svečių delegaci-
jai vadovavo LVK delegatas užsienio
katalikų sielovadai prelatas Edmun-
das Putrimas.

Kauno arkivyskupijos
spaudos tarnyba
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LF ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
Per 2007 m. LF narių suvažia-

vimą Udrys iškėlė klausimą dėl kai
kurių LF išlaidų dydžio ir jų reika-
lingumo. Tuo metu aš į tas pastabas
nekreipiau dėmesio, nes, mano nuo-
mone, buvo svarstomi svarbesni rei-
kalai – kai kurių Tarybos narių su-
manymas advokatų parengtų naujų
įstatų pagalba „prichvatizuoti” LF
Tarybos vienvaldystei.

Š. m. kovo 20 d. „Drauge” R.
Kriaučiūno vedamajame pateikiama
paskutinių 5 metų LF pajamų ir iš-
laidų sąmata. Iš to aiškiai matosi LF
administracinių išlaidų šoktelėjimas
nuo 21:79 santykio 2003 metais iki
35:65 2007 metais. Pagal R. Kriau-
čiūną, šiais 2008 m. administraci-
nėms išlaidoms numatoma išleisti 39
proc. LF pajamų. Tai, mano nuomo-
ne, yra netoleruotinas adminis-
tracinių išlaidų dydis.

Netrukus ta pačia tema kovo 27
d. „Draugo” laiškų skyriuje pasirodė
P. Stončiaus straipsnis. Jame patei-
kiami visai kitokie, tiesiog priešingi
LB pajamų ir išlaidų santykiai. Čia P.
Stončius nepateikia jokių skaičių, tik
operuoja pajamų-išlaidų procentais.
Pagal jį, paskutinių 5 metų laiko-
tarpiu LF administracinės išlaidos
buvo vos 14.07 proc., o ne 28 proc.
kaip R. Kriaučiūnas pateikia.

Prieš keletą metų Amerikos ži-
niasklaidoje mirgėjo „Enron”, „Tyco
International” ir kitų kompanijų
skandalai, kai jų vadovai, pasinaudo-
dami atskaitomybės specialistų gud-
ravimais, iššvaistė ir pasisavino dide-
les tų kompanijų sumas pinigų. Vė-
liau vykę teismai tų kompanijų va-
dovus pripažino kaltais. 

Kaip airių posakis sako, katei ga-
lima nulupti kailį keliais būdais. Net
tokia palyginti griežta atskaitomybės
sritis turi savo variantų, toleruojamų
IRS. Tai yra vadinama „Creative
Accounting”. Žiūrint į R. Kriaučiūno
ir P. Stončiaus pateiktus procentus,
matosi tokio „Creative Accounting”
šešėlis. Skirtumas susidaro naudo-
jant skirtingą skaičiavimo metodiką.
Atrodo, kad į pajamas P. Stončius
įtraukia tais metais LF narių įneštas
sumas kaip gaunamą LF pelną, tuo
tarpu R. Kriaučiūnas naujų LF įnašų
neskaičiuoja kaip pajamų, o tik jų
nešamą pelną.

Galbūt ateinantis LF narių suva-
žiavimas šį pajamų-išlaidų klausimą
svarstys ir sugebės pašalinti tolimes-
nį LF narių ginčą šiuo svarbiu klau-
simu.

Jeronimas  Tamkutonis
Chicago, IL

Labai įdomu buvo skaityti
,,Drauge” kovo 6 d. straipsnį apie
Vasario 16-tosios dienos minėjimą
Detroite. Ypatingai sudomino LR
generalinio konsulo Arvydo Dauno-
ravičiaus išsakyti žodžiai apie dabar-
tinę Lietuvą: ,,Žinoma, yra ir neigia-
mų dalykų, bet juos iškeldami, nekri-
tikuokime ir nežeminkime Lietuvos
vardo. Lietuva yra tokia, kokią mes
norime ją matyti.”

Atrodo, kad Daunoravičius pa-
taria mums kišti galvą į smėlį ir tylėti
apie viską, kas Lietuvoje negerai.
Atrodo, kad jis yra ypatingai suin-
teresuotas, kad užsieniečiai nieko
neigiamo apie Lietuvą iš mūsų lūpų
neišgirstų.

Dvejus metus tarnavau JAV
ambasadoje Vilniuje ir galiu be jokių
abejonių pareikšti, kad Vakarų už-
sienio atstovai yra puikiai apie padėtį
Lietuvoje informuoti — gal net ge-
riau, kaip patys Lietuvos gyventojai.
Užsieniečiai gerai žino, kad korupcija
Lietuvoje auga, o ne mažėja. Jie
puikiai žino, kad svarbiausius Lie-
tuvos vyriausybės postus užima buvę
komunistai ir KGB-istai. Nuo jų taip
pat nepaslėpsime, kad 10 proc. Lie-
tuvos gyventojų jau pabėgo į užsienį.
Jiems aišku, kad teisėsauga Lietuvoje

panašesnė į TSSR, o ne į demokra-
tinės valstybės sistemą. Jie žino, kad
Lietuva atsisakė pripažinti Lietuvos
pilietybę tiems, kurie gyvena už-
sienyje.  Jie negali nepastebėti, kad
energetikos klausimai sprendžiami
tikrai ne Lietuvos naudai, kaip liudi-
ja ,,The Economist Intelligence Unit”
straipsnis. Jie mato, kaip Lietuvos
prezidentas buvusius KGB-istus ap-
dovanoja ordinais prieš Nijolės Sa-
dūnaitės akis, bet į metinius trem-
tinių susirinkimus, kuriuose tūks-
tančiai dalyvauja, pasirodo retai. 

Visi šitie faktai ir dar daugiau
užsieniečiams ir mums yra gerai
žinomi, bet dėl to jie nesmerkia Lie-
tuvos, nes tiki, kad su laiku Lietuvoje
įsitvirtins tikra demokratija. Tuo
pačiu tiki ir dauguma lietuvių, tarp jų
ir aš. Tačiau laukiant tos dienos
negalima tylėti ir fantazuoti, kad
Lietuva dabar tokia, kokią mes ją
norime matyti. Tokie Generalinio
konsulo žodžiai gali patikti tik tiems,
kurie ištikimai tarnavo okupantui, o
dabar Nepriklausomoje Lietuvoje
gyvena iš korupcijos ir tikrų Lietuvos
patriotų prakaito. 

JAV ats. plk. Romas Kilikauskas
Springfield, VA

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

dalia.cidzikaite@gmail.com

NEGALIMA TYLÈTI IR FANTAZUOTI, KAD
LIETUVA DABAR TOKIA, KOKIÂ MES JÂ

NORIME MATYTI

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite ketvirtadienio ,,Drauge”.

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. 

LIÙDA RUGIENIENÈ

Vienas iš dvasininkų, kuris  su
meile ir pagarba  prisimenamas Die-
vo Apvaizdos lietuvių  parapijoje, yra
kun. Juozas Čižauskas, gimęs 1892
metais Kėdainiuose, miręs 1955 me-
tais Detroite. Į kunigų seminariją
įstojo Lietuvoje, mokslus tęsė lenkų
kunigų seminarijoje Orchard Lake,
MI.  Primiciją laikė Šv. Jurgio baž-
nyčioje, kun. F. Kemėšiui klebonau-
jant. Klebono pareigas Šv. Jurgio
parapijoje perėmė 1922 metais, tęsė
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
(ta pati parapija, tik pakeistas var-
das), viso klebonavo net 34 metus.

Jis buvo ne tik energingas dvasi-
ninkas, bet ir muzikas. Muzikos
Lietuvoje mokėsi pas J. Naujalį ir Č.
Sasnauską. Muzikos mokslus tęsė ir
Detroite.  Išleido 16 ,,Lietuviškų dai-
nelių” chorui, parašė daug bažny-
tinių giesmių, kurių dalį išspausdino
,,Muzikos žinios”.  Jis sugebėjo var-
gonuoti, groti pianinu, mokyti daina-
vimo, buvo chorvedžiu ne vien Šv. Jur-
gio parapijoje, bet ir seminarijoje.

Šv. Jurgio parapija  turėjo aštuo-
nių klasių lietuvišką mokyklą, iš
pradžių joje mokė seselės Nazarietės,
o vėliau Pranciškietės iš Pittsburgo.
Parapijoje nestigo pašaukimų, vie-
nuoliais/ėmis tapo net šešiolika para-
pijiečių. Parapiją aplankė iškilūs sve-

čiai – arkivyskupas Jurgis Matulaitis,
vyskupas Petras Būčys, buvęs kun.
Čižausko muzikos mokytojas Juozas
Naujalis ir kiti.

Šv. Jurgio parapijoje daugiausia
parapijiečių būta 1921-1922 metais,
per vieną tūkstantį, neįskaitant
vaikų.  

Ne paslaptis, kad Detroito mies-
tas keitėsi ne į gerąją pusę, nors buvo
daug vilčių, kad bus kitaip.  Turtin-
goji ir vidurinioji klasės pradėjo
kraustytis į gražius užmiesčius, ka-
dangi ten  žemė buvo pigesnė, stato-
mi nauji erdvūs namai  ir steigiamos
naujos mokyklos. Pagrindinis susi-
siekimas buvo automobiliais,  beveik
kiekviena šeima turėjo net po kelis.
Laikui bėgant iš miesto išsikraustė
pagrindinės verslo įstaigos.  Detroi-
tas ir ypatingai centras tapo  slankio-
jančių tamsių figūrų miestu, sutemus
buvo pavojinga ten  vaikščioti,   daug
nusikaltimų, žudynių. Apylinkių gy-
ventojai pradėjo iš viso į miestą ne-
važiuoti, nerado tam reikalo,  visus
patarnavimus galima buvo gauti
užmiesčiuose. Priemiesčių gyventojai
gyrėsi:  ,,Miesto centre nebuvau 20
metų”.

Matydamas, kad lietuvių Šv. Jur-
gio parapijoje kasmet mažėja, kle-
bonas Čižauskas kreipėsi į lenką
vyskupą, savo mokslo draugą Ste-
poną Woznicki, prašydamas leidimo
parapiją perkelti. Reikėjo surasti
naują vietą. Nebuvo lengva tai įgy-
vendinti, nes vietiniai klebonai prie-
šinosi, baiminosi, kad jų parapijiečiai
nepradėtų į naują parapiją eiti.  Ga-
liausiai vieta buvo surasta Schaefer
gatvėje, netoli Grand River.  Šventi-
nant naują Dievo Apvaizdos bažny-
čią, bandant išvengti konflikto su
kaimynystės klebonais, vyskupas
Woznicki pabrėžė, kad ši bažnyčia
yra tik lietuviams. Šv. Jurgio baž-
nyčią, mokyklą, kleboniją ir vienuo-
lyną  perėmė diocezija ir perleido ap-
linkiniams gyventojams. Atrodo, kad
pati Apvaizda globojo mūsų tautinę
parapiją, kadangi vėliau, kraustantis
dar kartą, tas faktas, kad Dievo
Apvaizdos parapija yra tik lietuvių,
pasidarė itin svarbus. 

Nukelta į 9 psl.

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ
PARAPIJOS ŠIMTMETIS 

(II dalis)

Šv. Jurgio bažnyčios altoriai.

Kun. Juozas Čižauskas, ilgametis
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
klebonas.
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Architektai M. Fuks (kairėje), Z. Hadid ir D. Libeskind.
Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, balandžio 8 d. (Alfa.lt) –
Į Vilnių atvyko trys itin įtakingos ir
garbingos architektūros pasaulio
žvaigždės – Massimiliano Fuks, Zaha
Hadid ir Daniel Libeskind. Šie archi-
tektai varžosi Ermitažo–Guggenheim
muziejaus Vilniuje architektūrinia-
me konkurse.

M. Fuks teigia, kad jo suprojek-
tuotas pastatas dėl išskirtinės savo
padėties taptų vienais Vilniaus mies-
to vartų – išsidėstęs prie pat Baltojo
pėsčiųjų tilto, jis pasitiktų žmones, iš
miesto centro keliaujančius į naująjį
verslo rajoną. Architektė Z. Hadid sa-
ko, kad pagrindinis jos projekto „For-

ma” tikslas – pagyvinti viešą kul-tū-
rinį gyvenimą muziejaus aikštėje ir
pasivaikščiojimo takų tinkle. Trečia-
sis konkurse dalyvaujantis architek-
tas – lenkų kilmės Daniel Libeskind.
Guggenheim muziejui jo suprojek-
tuotas pastatas, pasak architekto,
kurtų naują ryšį tarp muziejaus ir
gamtos. 

Kurio architekto projektas lai-
mės, nuspręs tarptautinė Vilniaus
muziejaus pastato projekto konkurso
komisija. Ermitažo–Guggenheim mu-
ziejaus Vilniuje architektūrinio kon-
kurso laimėtojas paaiškės šiandien.

Pritraukti JAV investicijas 
Lietuvai trukdo îstatymai

Lietuvos tikintieji dalyvavo Dievo
gailestingumo kongrese

Vilniuje varžosi architektùros 
pasaulio îñymybès

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
Lietuvos įstatymai ne ES piliečiams,
norintiems dirbti ar mokytis Lietu-
voje, riboja galimybes įsikurti – tai at-
baido mokslininkus ir verslininkus, o
kartu – ir investicijas.

Tai susitikime su Seimo pirmi-
ninku Česlovu Juršėnu pareiškė JAV
ambasadorius John A. Cloud. Jis ap-
gailestavo, kad Lietuvos įstatymai
užsieniečiams, ne ES narių pilie-
čiams, norintiems dirbti ar mokytis
Lietuvoje, riboja galimybes atsivežti
drauge šeimos narius.

Pasak Č. Juršėno, griežtas įstaty-
mas buvo priimtas norint apsaugoti
tuometinę jauną valstybę nuo nepa-
geidaujamų asmenų iš trečiųjų šalių
antplūdžio.

Tačiau, anot Seimo pirmininko,
Lietuva suinteresuota JAV verslinin-
kų ir mokslininkų pritraukimu, be to,
pasikeitus padėčiai reikia atsižvelgti į
pagrindinių partnerių interesus. To-
dėl užsieniečių teisinės padėties įsta-
tymą, Seimo pirmininko teigimu, tik-
slinga peržiūrėti.

Atkelta iš 1 psl.        ir Afrikos.
Pag-rindinės pasaulinio kongreso
kalbos buvo anglų, italų, ispanų,
prancūzų ir portugalų. Kongrese
savo liudiji-mus pristatė atstovai iš
Bosnijos, Maskvos rusų ortodoksų
patriarchato, Ruandos ir Lenkijos.
Kongrese pranešimus skaitė kardino-
lai, tarp jų – ir Vilniaus arkivyskupas
A. Bačkis, bei Kulto ir Sakramentų
kongregacijos vadovai, jos
pirmininkas, kardi-nolas Francis
Arinze, kilęs iš Nigeri-jos, ir sekreto-
rius, arkivyskupas Al-bert Malcolm
Ranjith Patabendige Don iš Šri
Lankos.

Per penkias kongreso dienas bu-
vo surengti atskirų tautinių darbo
grupių susitikimai. Kongreso daly-
viai iš Lietuvos rinkosi kardinolo A.

Bačkio titulo bažnyčioje, Viešpaties
Jėzaus Gimimo parapijoje. Lietuviš-
koje Pasaulinio apaštališkojo Dievo
gailestingumo kongreso dalyje pra-
nešimus skaitė kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, Lietuvos evangelikų
liuteronų vyskupas Mindaugas Sabu-
tis ir Pilnų namų Bendruomenės įkū-
rėjas bei vadovas kunigas Valerijus
Rudzinskas. Susitikimas buvo pradė-
tas visų jo dalyvių kalbamu Dievo
gailestingumo vainikėliu ir užbaigtas
Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Po Romoje surengto Pirmojo pa-
saulinio kongreso jo rengėjai planuo-
ja surengti žemyninius Dievo gailes-
tingumo kongresus 2009 m., nacio-
nalinius 2010 m., diecezinius 2011
m., o 2012 m.  – Antrąjį pasaulinį
apaštališkąjį Dievo gailestingumo

Vienijamos pastangos jaunimo
patriotiškumui kelti

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
Krašto apsaugos (KA), Švietimo ir
mokslo ministerijų (ŠMM) bei Lietu-
vos šaulių sąjungos (LŠŠ) vadovai
šiandien pasirašys sutartį, kuria įsi-
pareigos bendradarbiauti ugdydamos
vaikų ir jaunimo pilietiškumą bei
patriotiškumą krašto apsaugos klau-
simais. ,,Valstybės gynybai užtikrinti
reikalingi ne tik ginkluotai gynybai
pasirengę, bet ir patriotiškai nusitei-
kę bei moraliai valstybę ginti pasiry-
žę piliečiai”, – teigiama KAM prane-
šime.

KAM sutartį pasirašys KA minis-
tras Juozas Olekas, ŠM ministrė Ro-
ma Žakaitienė ir LŠS vadas Juozas
Širvinskas.

Sutartimi KAM įsipareigos prisi-
dėti tobulinant mokinių ugdymą gy-
nybos ir KA klausimais, teikti infor-
maciją apie kariuomenę ir karo tar-
nybą, kad mokyklos bei profesinio

orientavimo centrai galėtų tinkamai
informuoti mokinius apie galimybę
rinktis kario profesiją, organizuoti
kvalifikacinius mokymus peda-
gogams, skatinti švietimo ir Krašto
apsaugos sistemos (KAS) įstaigų ben-
dradarbiavimą neformaliojo švietimo
veikloje.

ŠMM savo ruožtu įsipareigos pa-
pildyti bendrąsias ugdymo progra-
mas gynybos ir KAS klausimais, taip
pat kviesti KAM dalyvauti vertinant
sukurtus vadovėlius, mokymo prie-
mones, metodinę literatūrą, skatinti
mokyklas, profesinio orientavimo
centrus informuoti mokinius apie
kario profesiją, skatinti mokytojus
įsitraukti į LŠS veiklą.

LŠS skatins mokytojus ir moki-
nius įsitraukti į organizacijos veiklą,
rengs šaulius pedagoginei veiklai, or-
ganizuos bendras LŠS, mokinių ir
studentų varžybas.

Europoje pirmaujançia šalimi 
laikoma Vokietija

Emigrantų vaikams – speciali
programa lietuvių kalbai

mokytis  

Alfa.lt – Kelerius metus ar il-
giau svetur gyvenę lietuviai mokiniai
tėvynėje priversti vytis savo bendra-
amžius. Prisiminti arba net iš naujo
mokytis lietuvių kalbą, įveikti moky-
mo programų skirtumus prireikia ir
nemažai laiko, ir pastangų.  Grįžu-
siems daugiausia keblumų kyla dėl
lietuvių kalbos. Užsienio mokyklose
jie lietuviškai nesimoko, o su bendra-
moksliais ir draugais bendrauja už-
sienio kalba.

Silpnai lietuvių kalbą mokantieji
turi lankyti išlyginamąją klasę arba
mobiliąją grupę. Ten gimtosios kal-
bos studijoms skiriama nuo 20 iki 25
valandų per savaitę. „Antrąjį mokslo
metų pusmetį į lietuvių kalbos ugdy-
mo programą įtraukiamos Lietuvos
istorijos, geografijos, pilietinio ugdy-
mo temos, mokiniai supažindinami
su bendrojo lavinimo dalykų termi-
nais lietuvių kalba”, – pasakojo Švie-
timo ir mokslo ministerijos pagrindi-
nio ir vidurinio ugdymo skyriaus spe-
cialistė Danutė Kolesnikova.

Teikiamos nemokamos 
internetinės psichologinės 
konsultacijos emigrantams

lietuviams.com – Pradėtos
teikti nemokamos psichologinės in-
ternetinės konsultacijos užsienyje
šiuo metu gyvenantiems lietuviams
bei jų artimiesiems Lietuvoje. Sve-
tainės adresas: www.psyvirtual.lt. Tai

yra viešosios įstaigos „Gera būsena”
projektas. Emigrantai galės savo bė-
das išsipasakoti ir kvalifikuotos pa-
galbos sulaukti „Skype” ir „mIRC”
pokalbių programų pagalba. Emi-
grantų psichologinėms problemoms
internetinėje erdvėje spręsti lėšų –
75,000 litų – skyrė Lietuvos vyriausy-
bė iš Rezervo fondo.

Keliaujantys į Argentiną turėtų
skiepytis nuo geltonojo drugio 

Alfa.lt – Dėl nustatytų geltonojo
drugio atvejų Argentinos Misiones
provincijoje Argentinos sveikatos mi-
nisterija šią provinciją paskelbė rizi-
kos zona ir visiems, vykstantiems į
minėtą regioną, pataria skiepytis.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos
pranešimo, Misiones provincija yra
Argentinos šiaurėje, ji ribojasi su Pa-
ragvajumi ir Brazilija, kur yra gau-
siai turistų lankomi Iguasu kriokliai.
Skiepai pradeda veikti po 10 dienų.
Liga galima užsikrėsti geltonojo dru-
gio paplitimo plote, ypač negyvena-
mose, miškingose teritorijose (džiun-
glėse) arba miestuose ligos protrūkio
metu. Rizikos zonose patariama sau-
gotis uodų: dėvėti ilgas kelnes ir ap-
rangą ilgomis rankovėmis, vengti bū-
ti lauke uodų aktyvumo valandomis
(vakarėjant), dažnai purkštis purš-
kalu nuo uodų, sušlapus pasipurkšti
pakartotinai. Anksčiau Argentina ne-
buvo įtraukta į geltonojo drugio pap-
litimo teritorijas. Geltonasis drugys
yra paplitęs kai kuriose Afrikos, Cen-
trinės ir Pietų Amerikos šalyse.

Vilnius, balandžio 8 d. (Alfa.lt) –
Vokietija yra laikoma pirmaujančia
Europoje, o kanclerė Angela Merkel –
įtakingiausia Europos politine figūra,
rodo šešiose valstybėse atlikta apk-
lausa. Visų penkių Europos Sąjungos
(ES) valstybių, kuriose buvo atlikta
apklausa, piliečiai Vokietiją laiko pir-
maujančia Sąjungoje. Taip mano 57
proc. ispanų ir vokiečių, 39 proc. ita-
lų, 35 proc. britų, rodo ,,Harris Inter-
active” apklausa. Prancūzijoje, nepai-
sant energingų prezidento Nicolas
Sarkozy pastangų perimti iniciatyvą
Europoje, 68 proc. apklaustųjų vis
dar mano, kad Briuselyje valdo Ber-
lynas.

Be to, aiškinantis, kas laikomas
įtakingiausiu Europos politiku, A.
Merkel gerokai aplenkė N. Sarkozy.
Prancūzijoje 38 proc. apklaustųjų nu-
rodė Vokietijos vadovę, o 18 proc. –
savo pačių prezidentą.

Vokietija taip pat laikoma šalimi,
ir kitą dešimtmetį tikriausiai dary-
siančia didžiausią įtaką likusiai Eu-
ropos daliai. Tačiau Jungtinėse Vals-
tijose aiški dauguma – 63 proc. – ap-
klaustųjų mano, kad šiuo metu Euro-
poje pirmaujanti yra Didžioji Brita-
nija. Tokios pačios nuomonės laikosi
tik 33 proc. britų ir 34 proc. italų. 23
proc. JAV apklaustųjų taip pat mano,
kad didžiausią įtaką Europoje daro
britų ministras pirmininkas Gordon
Brown. Antroje vietoje šiuo požiūriu
yra N. Sarkozy (9 proc.), o trečioje –
A. Merkel (8 procentai).

Aiškinantis, ką žmonės rinktų
Europos prezidentu, paaiškėjo, kad į
šias pareigas būtų išrinkta A. Merkel
ir kad tik britai ir amerikiečiai pirme-
nybę teikia buvusiam britų ministrui
pirmininkui Tony Blair.

6,478 žmonės internete buvo ap-
klausti nuo vasario 27 iki kovo 6 d.

Svarbu žinoti



DRAUGAS, 2008 m. balandžio 9 d., trečiadienis                         7

metines. Ši organizacija spaudžia su-
daryti taiką su palestiniečiais ir vyk-
do kampaniją prieš žydų gyvenvietes
Vakarų Krante.

SAN FRANCISCO
Olimpinė ugnis antradienį atke-

liavo į Jungtines Amerikos Valstijas
tuo metu, kai pasaulyje vyksta pro-
testo demonstracijos ir raginama
boikotuoti olimpines žaidynes Bei-
jing dėl žmogaus teisių pažeidi-
nėjimų Kinijoje, pranešė JAV žinias-
klaida. Per televiziją rodyta, kaip
degantis olimpinis deglas apie 4 val.
(2 val. p. p. Lietuvos laiku) atvyksta į
JAV, akylai stebint saugumo tarny-
boms. Šio įvykio išvakarėse Paryžiuje
vykstant protesto prieš Kinijos veiks-
mus Tibete akcijoms, deglą net teko
užgesinti, nešti į autobusą, siekiant
apsaugoti olimpinę ugnį nuo protes-
tuojančiųjų. Prancūzijos užsienio
reikalų ministras Bernard Kouchner
antradienį perspėjo, kad protestai
Paryžiuje prieš Pekino olimpiados
ugnies estafetę tik trukdo Prancū-
zijai skatinti dialogą tarp Kinijos ir
Dalai Lamos. 

WASHINGTON, DC
JAV valstybės departamentas

paneigė pasklidusius gandus, kad jų
vadovė Condoleezza Rice galbūt kan-
didatuos Baltuosiuose rūmuose į vi-
ceprezidento vietą pagal respubli-
konų sąrašą drauge su John McCain.
,,Jeigu ji aktyviai siekia vicepreziden-
to vietos, ji – paskutinis žmogus, ku-
ris tai sužinos”, – šypsodamasis at-
sakė į žurnalistų klausimus dėl to
užsienio politikos žinybos atstovas
Sean McCormack. Jis mano, kad da-
bar C. Rice ,,ketina visą dėmesį skir-
ti savo darbui valstybės sekretorės
pareigose”, o paskui ,,sugrįžti į Sten-
fordo universitetą”.

HARARĖ
Zimbabvės teismas pirmadienį

paleido JAV žurnalistą ir Didžiosios
Britanijos pilietį už užstatą. Jiems
pateikti kaltinimai, kad neturėdami
akreditacijos darė reportažus apie
kovo 29 d. vykusius rinkimus, sakė jų
advokatas. Jiems taip pat įsakyta ne-
išvykti iš Hararės. Laikraščio ,,The
New York Times” korespondentas
Barry Bearak ir Didžiosios Britanijos
pilietis, kurio pavardė nenurodoma,
buvo suimti Hararė svečių namuose.

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

Slaptas JAV planas dèl Irako ateities 
LONDONAS
Didžiosios Britanijos princesės

Dianos ir jos draugo Dodi al Fayed
mirtį per automobilio avariją lėmė jų
vairuotojo aplaidumas, taip pat juos
persekiojusių paparacų veiksmai,
paskelbė pirmadienį prisiekusieji,
nagrinėję šią bylą Londone. 11 pri-
siekusiųjų nuomone, 1997 m. rugpjū-
čio 31 d. automobilio avarija Pary-
žiuje įvyko dėl neteisingų Dianos vai-
ruotojo, kuris sėdo prie vairo būda-
mas neblaivus, veiksmų. Princesės
automobilį persekiojusiems papara-
cams taip pat tenka dalis kaltės. Be
to, prisiekusieji priminė, kad abu ke-
leiviai nebuvo prisisegę saugos dir-
žais. Teisėjas nusprendė, kad nužu-
dymo versija visiškai neįtikinama,
todėl prisiekusiesiems buvo uždraus-
ta ją svarstyti.

KIJEVAS
Aukščiausioji Rada antradienį

patvirtino laikinąjį savo veiklos reg-
lamentą, galiosiantį vietoj ankstes-
nio, kurį panaikino Konstitucinis
teismas. Nutarimu patvirtintas laiki-
nasis parlamento reglamentas laiko-
tarpiui, kol įstatymais bus suregu-
liuoti Rados organizaciniai ir veiklos
tvarkos klausimai. Rados pirminin-
kas Arsenij Jaceniuk paaiškino, kad į
laikinąjį reglamentą įėjo parlamento
reglamento, kuris galiojo iki balan-
džio 7 d., normos ir nuostatos, iš-
skyrus tris nuostatas, kurias Konsti-
tucinis teismas pripažino kaip neati-
tinkančias Konstitucijos. 

JERUZALĖ
Kalinamas palestiniečių aukšto

rango vadovas Marwan Barghuti
antradienį sakė, kad palestiniečiai
yra pasirengę taikai su Izraeliu. ,,Di-
džioji dauguma palestiniečių, įskai-
tant ir mane, yra pasirengę istori-
niam susitaikymui remiantis tarp-
tautinėmis rezoliucijomis, kuris baig-
tųsi dviejų valstybių sukūrimu”, –
sakė jis laiške, kuriame sveikina
Izraeliečių judėjimą ,,Peace Now” 30-
ųjų metinių proga. Antradienį ,,Pea-
ce Now” minėjo  30-ąsias savo veiklos

Teheranas, balandžio 8 d.
(,,Reuters”–BNS) – Irano prezidentas
Mahmoud Ahmadinejad antradienį
pranešė, kad Natance pradėti 6 tūkst.
centrifugų uranui sodrinti montavi-
mo darbai, pranešė Irano žiniasklai-
da.

Praėjusią savaitę diplomatai iš
Jungtinių Tautų (JT) Vienos biuro
pranešė, kad Teheranas pradėjo mon-
tuoti pagerintas centrifugas, kurios
leis paspartinti urano sodrinimą, jei-
gu bus būtina paversti jį branduoli-
nio ginklo sudedamąja dalimi. Irano
prezidentas tai pareiškė, kalbėdamas
šalyje švenčiamos ,,technologijų šven-
tės” proga. 

Iranas nevykdo JT Saugumo Ta-
rybos rezoliucijos. Ji nuo 2006 m.
pabaigos jau tris kartus paskyrė san-

kcijas Teheranui už tai, kad jis atsi-
sakė nutraukti branduolinio kuro
sodrinimo darbus. Irano valdžios san-
kcijos nesutrikdė. Teheranas teigia,
kad darbai yra taikaus pobūdžio, tuo
tarpu Washington ir JT Saugumo Ta-
ryba įtaria Iraną mėginant susikurti
branduolinį ginklą.

Penkios JT Saugumo Tarybos
nuolatinės narės, tarp jų Rusija, keti-
na susitikti balandį ir drauge su Vo-
kietija apsvarstyti, kaip galėtų padėti
Iranui, kad jis atsisakytų pats sodrin-
ti branduolinį kurą. Iki šiol Iranas at-
mesdavo visus siūlymus sumažinti
branduolinį aktyvumą mainais už
vienokį ar kitokį atlygį. Teheranas
pabrėžė, kad ves derybas tik su Tarp-
tautine atominės energetikos agen-
tūra (TATENA).

Iranas ruoõiasi sodrinti branduolinî kurâ 

Irakas.                                                                                         SCANPIX nuotr.                                         

Vilnius, balandžio 8 d. (Alfa.lt)
– Slaptas juodraštinis susitarimas
tarp JAV ir Irako atskleidžia, kad
ruošiamasi neapibrėžto laikotarpio
trukmės amerikiečių karių buvimui
šioje šalyje, skelbia „The Guardian”.
Strateginio susitarimo juodraštyje
tarp Irako ir JAV, datuojamame kovo
7 d. ir pažymėtame žyma „slapta”,
planuojama, pasibaigus JT mandatui
(šių metų pabaigoje), suteikti ameri-
kiečiams teisę „vykdyti Irake karines
operacijas bei saugumo sumetimais
sulaikyti reikiamus asmenis”. Be to,
nenurodomas joks galimas tokio „su-
sisaistymo” laiko apribojimas.

Skaitant pažodžiui, teigiama,
kad toks leidimas yra laikinas, o JAV
„<...> nesiekia Irake įkurti nuola-
tinių karinių bazių ar išdėstyti savo
karius”. Kita vertus, laiko apribojimo
nebuvimas leidžia teigti, kad šis
susitarimas sulauktų stipraus nepri-
tarimo tiek JAV, tiek Irake.

Su dokumentu supažindinti poli-
tikos Irako atžvilgiu kritikai teigia,
kad jame taip pat neapibrėžiami JAV
pajėgų kiekio šalyje apribojimai, ne-
apribojamos galimybės išdėstyti įvai-
riausią ginkluotę, neįvardijamas tei-
sinis amerikiečių karių statusas.
Tvirtinama, kad toks susitarimas yra
gerokai peržengiantis įprastus ilga-
laikius JAV saugumo susitarimus su
kitomis valstybėmis.

Vis dėlto vertinant kelių pasta-
rųjų savaičių susidūrimus tarp Irako
vyriausybės karinių pajėgų ir al-
Sadro Mahdžio antiokupacinio judė-
jimo, sunitų partijos ir sadristų ju-

dėjimai gali sukelti stiprų opozicinį
pasipriešinimą straipsnyje aptariamo
dokumento priėmimui, kurio JAV
siekia iki liepos pabaigos. „Bagdade
sklando jausmas, kad esamo turinio
susitarimas greičiausiai bus atmes-
tas. Tai lemia pastarųjų savaičių įvy-
kiai. Nors vyriausybė yra daugmaž
patenkinta esama situacija, parla-
mentas yra kitokios nuomonės”, –
teigė „The Guardian” šaltinis tarp
Irako sunitų politikų.

Panašu, kad tokia pat priešta-
ringa reakcija susitarimo laukia ir
Washington. Demokratų kandidatė į
prezidentus Hillary Clinton jau kiek
anksčiau kaltino dabartinio preziden-
to administraciją siekiant susaistyti
būsimą šalies vadovą įsipareigojimais
ginti Iraką. Jai antrina visi Kongreso
demokratai bei senatorius Edward
Kennedy, manantis, kad toks susita-
rimas tarp JAV ir Irako peržengia įpras-
tinius susitarimus bei prilygsta su-
tarčiai, kurią dera patvirtinti Sena-
te.

Naivu tikėtis, kad JAV preziden-
to administracija neturi savų argu-
mentų. Anot jų, ratifikavimas Kong-
rese būtų privalomas, jei susitarimas
numatytų saugumo garantijas Ira-
kui. Kad ir kaip ten būtų, šiandien
vyriausiasis JAV karinių pajėgų va-
das David Petraeus pateiks savo
ataskaitą dėl padėties Irake bei pa-
pildomų 30 tūkst. amerikiečių karių
išdėstymo šalyje praėjusiais metais.
Taip pat generolas bus priverstas
atsakyti į visų trijų kandidatų į pre-
zidento postą klausimus.

AFRIKA

JAV

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI
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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

Atkelta iš 4 psl. Greitai šis
pamaldumas prigijo, į Šiluvą sukvies-
damas vis didesnį maldininkų skai-
čių.

Po iškilmingo Eucharistijos šven-
timo buvome pakviesti į susitikimą
su vyskupu Jonu Ivanausku, kuris
pristatė pagrindines Kauno arkivys-
kupijos aktualijas, rengiantis Švč.

Mergelės Marijos apsireiškimo Šilu-
voje 400 metų jubiliejui. Su ganytoju
aptarėme ir rugsėjo mėnesį planuo-
jamą jaunimo piligriminę kelionę
pėsčiomis iš Marijampolės į Šiluvą.

Lina Mažeikaitė, 
Vilkaviškio vyskupijos

Krikščioniškojo švietimo referentė

Marijos perduotoji žinia 
nepavaldi istorijos dėsniams 

(II dalis)
DR. LIUDAS JOVAIŠA,
Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto lektorius

Pranešimas skaitytas 2007 m.
rugpjūčio 15 d. Mariologiniame kon-
grese Pažaislyje, išspausdintas „Šilu-
vos žinioje” nr. 4, 2008 m. vasarį

Istorijos atsiradimo aplinkybės
ir teksto pobūdis

Pasakojimas apie Šiluvos baž-
nyčią surašytas praėjus maždaug
pusei amžiaus nuo paties įvykio. Is-
toriją aprašo žmogus, girdėjęs ją iš
kanauninko Kazakevičiaus ir kitų
kunigų; Kazakevičius, savo ruožtu,
apie apsireiškimą veikiausiai girdėjo
iš pačių įvykio dalyvių. Taigi pasa-
kojimas iš trečių lūpų ir po geroko
laiko tarpo. Pasakojimo autorius vei-
kiausiai pats atliko pirmąją girdėtųjų
versijų analizę (kadangi buvo girdėjęs
ne iš vieno asmens) ir pateikė mums
apibendrintą, jo nuomone, patikimą
versiją. 

Tokios pasakojimo surašymo ap-
linkybės, žinoma, leidžia suprasti, ko-
dėl tekste atsirado įvairių istorinių
detalių netikslumų, kurių autorius
neturėjo galimybės patikrinti. Kai
kuriems tyrinėtojams tai davė pag-
rindo abejoti įvykio autentiškumu
apskritai. Antai žinoma, kad Kaza-
kevičius dėl Šiluvos bažnyčios bylinė-
josi ne penkiolika metų, kaip tvir-
tinama apsireiškimo istorijoje, o
gerokai trumpiau, nors vysk. Merke-
lis Giedraitis Žemaičių žemės teisme
per savo įgaliotinius bylą buvo ne-
sėkmingai kėlęs jau 1602 m. Šiuo at-
veju galima sutikti su sovietmečiu
pasirodžiusios knygelės „Šiluvos mi-
tas” autoriaus Alfonso Vaišvilos
teiginiu, kad „byla truko ne 15, o 20
metų, ir pradėjo ją ne Kazakevičius”.
Taip pat pastebėtina, kad bylą
pradėdamas kan. Kazakevičius vei-
kiausiai nėjo vyskupo oficijolo pa-
reigų. Kitas pavyzdys – istorinio do-
kumento citata: „O aš, Morkuvienė
Vnučkienė, Maršalkienė ir t. t... ir tas
stabmeldžių žemes visiems laikams
prijungiu prie savo Šiluvos surinkimo

(kalvinų bažnyčios).” Skeptikas Va-
lančius „Žemaičių vyskupystėje”
nepraleidžia progos pastebėti: „Vil-
niaus kalvinų surinkimas tebeturi
užrašus Markienės Vnučkienės, ku-
riuos aš pats skaičiau, bet tų žodžių
neradau.” Iš tiesų šių žodžių minė-
tame dokumente nesama, tačiau,
kitais žodžiais tariant, ten kalbama
apie tą patį dalyką. Nepagrįstas
Valančiaus hiperkritiškumas buvo
akivaizdus net sovietmečiu rašiusiam
A. Vaišvilai: „tai ne S. Vnučkienės ak-
to citata, kaip manė M. Valančius, o
laisvas S. Vnučkienės minties atpa-
sakojimas”.

Taigi iš apsireiškimo istorijos ne-
turėtume reikalauti perdėto faktinio
tikslumo – tai būtų tas pat, kaip iš il-
gos laiko perspektyvos rašytus atsi-
minimus vertinti lygiai taip, kaip ir
dienoraštį. Faktiniai netikslumai
šaltinyje anaiptol nereiškia, kad tu-
rėtume „nurašyti” visą pasakojimą
apskritai.

Istorijos autorius

Apsireiškimo istorijos autoriumi
visuotinai laikomas Šiluvos prepo-
zitas ir Žemaičių kanauninkas Mika-
lojus Sviechauskas. Problema ta, jog
po tekstu pasirašę du asmenys, o pa-
sakoja tik vienas iš jų. Kuris? Ir koks
antrojo vaidmuo? Galimas daiktas,
antrasis asmuo pasirašė po tekstu
kaip liudytojas, tvirtinantis doku-
mento autentiškumą. Neaišku tik tai,
kodėl jis tos savo funkcijos neįvardijo,
kaip paprastai buvo daroma. Kuris
tuomet iš dviejų – pasakotojas, o
kuris – liudytojas? Kategoriškai tvir-
tinti neįmanoma, tačiau, sprendžiant
iš istorijos turinio ir iš parašų eiliš-
kumo, manytina, kad autorius, kaip
ir paprastai tvirtinama, – klebonas
Sviechauskas. 

Galimas dar vienas dviejų parašų
aiškinimas: turime reikalą ne su isto-
rijos originalu, o su nuorašu, kurį vei-
kiausiai dar XVII a. atliko minėtasis
Tytuvėnų bernardinas brolis Simo-
nas. 

(Tęsinys kituose numeriuose)

Šiluvos jubiliejaus išeivijoje
K A L E N D O R I U S

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Balandžio 25 d., penktadienį, Chicago, IL
JAV lietuvių katalikų sielovados konferencijos išvakarėse, parodos ati-

darymo Čiurlionio galerijoje 7 val. v. metu, pristatomi ir antspauduojami Ši-
luvos jubiliejui skirti vokai su Šiluvos Mariją su Kūdikiu vaizduojančiais
JAV pašto ženklais, išleistais Lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva”.

Balandžio 27 d., sekmadienį, Detroit / Southfield, MI
Dievo Apvaizdos parapijos jubiliejaus ir Šiluvos jubiliejaus iškilmės –

10:30 val. r. šv. Mišios Dievo Apvaizdos bažnyčioje bei Marijos Statulos kie-
me pašventinimas (arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, prel. E. Putrimas), šventės
koncertas ir vaišės parapijos Kultūros centre.

Gegužės 4 d., sekmadienį, Los Angeles, CA
Šiluvos jubiliejaus iškilmės – 3:30 val. p. p. šv. Mišios Angelų Karalienės

katedroje (arkivysk. S. Tamkevičius SJ, prel. E. Putrimas) ir šventės poky-
lis Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Liepos 27 d., sekmadienį, Putnam, CT
Šiluvos jubiliejaus iškilmės – 11 val. r. šv. Mišios ir Lietuvių metinė

šventė (piknikas) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų
Marijos sodyboje.

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, New Britain, CT
Šiluvos jubiliejaus iškilmės – 3 val. p. p. šv. Mišios Šv. Andriejaus baž-

nyčioje (arkivysk. H. Mansell ir vysk. emeritas P. Baltakis, OFM).
Rugsėjo 14 d., sekmadienį, Chicago, IL
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vardo atlaidai ir Šiluvos jubiliejaus

iškilmės – 10:30 val. r. šv. Mišios parapijos bažnyčioje ir procesija lauke
(kard. F. George, OMI), 3 val. p. p. šventės pokylis Oak Lawn Hilton salėje.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį, Washington, DC
Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos šventovėje Šiluvos jubiliejaus iškilmės –

2 val. p. p. šv. Mišios Šiluvos koplyčioje bazilikoje ir jubiliejinis simpoziu-
mas.

Spalio 12 d., Philadelphia, PA
Šiluvos jubiliejaus iškilmės – 10:30 val. r. šv. Mišios Šv. Andriejaus

bažnyčioje (kard. Justin Rigali).
Spalio 23-27 d., Chicago, IL
Čikagos apylinkėse Šiluvos jubiliejaus iškilmės – šv. Mišios lietuvių

parapijose ir misijoje (arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, prel. E. Putrimas),
jubiliejinis simpoziumas lietuviams bei amerikiečiams.

KANADOJE

Balandžio 12 d. – Šv. Kazimiero šventovėje, Delhi, ON
Balandžio 19 d. – Lietuvių bendruomenėje, Sudbury, ON
Balandžio 20 d. – Lietuvių bendruomenėje, Sault Ste. Marie, ON
Balandžio 27 d. – gegužės 4 d. – Aušros Vartų šventovėje, Hamilton,

ON, ir Lietuvių bendruomenėje, St. Catharines, ON
Gegužės 11 d. – 18 d. – Lietuvos kankinių šventovėje, Mississauga, ON
Gegužės 25 d. – birželio 1 d. – Prisikėlimo šventovėje, Toronto, ON
Gegužės 28 d. – Slaugos namuose „Labdara”, Toronto, ON
Gegužės 30 d. – Vilnius Manor pensininkų namuose, Toronto, ON
Birželio 8 d. – Aušros Vartų šventovėje, Montreal, QC
Birželio 15 d. – Šv. Kazimiero šventovėje, Montreal, QC ir Lietuvių

bendruomenėje, Ottawa, ON
Birželio 22 d. – Šv. Kazimiero šventovėje, Windsor, ON
Birželio 29 d. – Gerojo Ganytojo šventovėje, Wasaga Beach, ON
Rugpjūčio 24 d. – Metinė lietuvių maldininkų kelionė į Kanados

kankinių šventovę Midland, ON ir Šiluvos jubiliejaus iškilmės – šv. Mišios
(vysk. emeritas P. Baltakis, OFM ir kunigai)

Vasaros metu paveikslas aplankys vasaros stovyklas
Rugsėjo 13 d. – Lietuvių bendruomenėje, Calgary, AB
Rugsėjo 14 d. – Lietuvių bendruomenėje, Edmonton, AB
Paskaita ,,Šiluva praeityje ir šiandien: tikinčiųjų pasipriešini-

mas priespaudai, pogrindinė spauda, dabartinė padėtis Lietuvoje”
(arkivysk. S. Tamkevičius). Paskaitos vieta ir laikas bus paskelbti vėliau. 

Lapkričio 2 d., sekmadienį Anapilyje, Mississauga, ON
Šiluvos Marijos sukaktuvinių metų Kanadoje uždarymas – šv. Mišios

Lietuvos Kankinių šventovėje (arkivysk. S. Tamkevičius, SJ ir kunigai).

Parapijas, misijas, vienuolijas ir kitas bendrijas, kurių Šiluvos jubiliejinė
šventė šiame kalendoriuje nepaminėta, prašome savo pranešimą, taip pat
pakeitimus ar patikslinimus atsiųsti el. paštu: siluva.iseivijoje@gmail.com

Piligrimystė į Šiluvą

Šiluvos jubiliejiniams metams Ka-
nadoje simbolinį ženklą sukūrė prel.
Jonas Staškevičius ir Jurgis Kuliešius.
Atvaizduotas klevo lapas – šalies sim-
bolis, esantis ant Kanados vėliavos.
Viduryje – Šiluvos jubiliejaus ženklas
(,,Šiluva Kanadoje”). Parinkta mėlyna
– Marijos spalva. Didelio dydžio sim-
bolinis ženklas bus Kanadoje per Šilu-
vos šventes iškabintas kiekvienoje vie-
tovėje. Jis taip pat naudojamas ant
laiškų, vokų ir kt.
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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

Ką daryti? Kaip gyventi toliau?
Vienintelė paguoda netoliese apsi-
gyvenęs ir praturtėjęs vyro brolis
Kazimieras (1889 m. gim.), kurį ly-
dėjo gal ir ne tokia didelė sėkmė, kaip
Joną, bet gyveno palyginti pasitu-
rinčiai – būta į ką atsiremti. Tačiau,
Agotai likus vienai su ketvertu vaikų,
neturinčiai jokios profesijos ar ama-
to, svetimoj žemėj nebūta itin jauku
ir saugu. Be to, širdy teberuseno gy-
vas tėvynės, savo krašto žmonių,
gimtųjų klonių ir girių ilgesys. Bū-
dama valinga ir stipri moteris 1932
m. ryžtingai apsisprendžia: vyres-
niuosius, jau besimokančius mokyk-
loje anglų kalba vaikus – šešiolikmetę
Onutę ir keturiolikmetį Jonuką –
palieka dėdės Kazimiero globai – tęsti
pradėtus mokslus Amerikoje, viską
išsiparduoda ir su trijų metų Vikto-
rėliu bei septynerių Izabele grįžta
Lietuvon į gimtąjį Šeduvos kraštą.

4. ,,AMERIKONKA” 

,,Atvykusi iš JAV į Vėriškių
kaimą Vilimienė nusipirko ūkį (apie
10 ha) su pastatais: gyvenamuoju
namu, nedideliu svirnu, daržine,
tvartu ir kluonu. Atsivežė jau Ame-
rikoje gimusius vaikučius Izabelę ir
Viktorėlį” – pasakoja kaimynystėje
augęs Lietuvos kino operatorius
Aleksandras Digimas.  

Apie 1937–1938 metus Vilimienė
išteka už Mato Jelinsko. 1939 m.
gimsta dukrelė Edita Jelinskaitė-
Tenziagolskienė, o vėliau atsirado ir
sūnelis Jonukas.

Panelę, Vilimienės Zabutę (taip
vadino Izabelę vėriškiečiai) aš paži-
nojau dar vokiečių okupacijos metais.
Kaime ji buvo ypatinga ,,amerikon-
ka” ir su vietiniais berneliais nesu-
sidraugavo. Buvo graži, liekna ir ma-
lonios išvaizdos. Niekas gerai nežino-
jo, kur ji mokėsi ir ką veikė. Saky-
davo, kad Vilniuje. Kaime Izabelė Vi-
limaitė jautėsi miestietė, skyrėsi nuo
kitų merginų. Ji dėvėjo gražia skry-
bėlaite, madingais bateliais, kojinės
šilkinės, net vaikščiojo kažkaip kitaip
negu mūsų kaimo mergiotės – visa
pakelta nuo žemės.

Mano tėvo gyvenamasis namas
ir kalvė buvo pačiame Vėriškių kaimo
centre, ,,Y” raidės formos kelių
sankryžoje. Kiekvieną rytą į kalvę su-
sirinkdavo kaimiečiai ne tiek pa-
dargų taisyti, kiek naujausių žinių.
Mat, mes turėjome dar prieš karą
nusipirkę 4-rių lempų ,,Telefunke’’
radiją. Po karo visi laukė ateinančių
amerikiečių ir laisvės. Vėriškiečiai
kalbėdavo, kad viename ar kitame
valsčiaus kaime pasirodydavo ,,žaliu-
kai” ir ištarkuodavo aršesniems so-
vietų aktyvistams užpakalius. Nė
vienas mūsų kaimo vyras į mišką
neišėjo. Taigi, visus kaimiečių ,,plet-
kus’’ aš girdėjau.

Prisimenu, kai vokiečių laikais
Zabutė, grįžusi iš Vilniaus, savo bro-
liui Viktorėliui parvežė kažkokį žai-
dimą su spalvotomis iš medžio nute-
kintomis figūrėlėmis. Man davė du
saldainius be popierėlių, suvyniotus į
skiautelę sviestinio popieriaus. Sal-

dainiai buvo retenybė. Mano tėvas
sakydavo: ,,Tai laikai – užaugs vaikai
nematę trijų dalykų: saldainio, silkės
ir žydo!” – prisimena vaikystės dienų
pažįstamą kaimynę Zabutę kino
operatorius A. Digimas.

Kaip jau buvau minėjęs, Vilimų
Zabutė, viešėdama pas motiną, į
vakaruškas neidavo nei karo metu,
nei po karo. Užtat jos brolis Viktoras
buvo gražus bernas, dainininkas, tu-
rėjo 32 bosų akordeoną, bet muzikan-
tas buvo šiaip sau. Aš irgi labai mė-
gau dainuoti ir groti, todėl beveik
kiekvieną dieną nueidavau pas Vik-
torą, kuris leisdavo patampyti akor-
deoną. Sutikdavau ir Zabutę, kuri
mane pagydė. Tai buvo gal 1947 m.
Ant mano kairės rankos dilbio išsi-
kėlė šunvotė ir taip ištino, kad ma-
niau, jog ranka nupus. Zabutė ant
šunvotės užtepė daug geltono tepalo,
uždėjo sviestinio popieriaus gabalą ir
aprišo marliniu tvarsčiu. Jau kitą
dieną aš buvau sveikas. Šunvotė pra-
trūko. 

Po karo visus kankino skorbutas.
Šunvotėmis buvo apsėsti daugelis
žmonių. Mes žinojome, kad parti-
zanams Zabutė suteikdavo medici-
ninę pagalbą, kad pas juos užeidavo
žaliukai. Aš jų nemačiau, tik Viktoras
dainuodavo jų dainas. Man tos dainos
buvo labai gražios. Gerai prisimenu,
kaip su Viktoru besimokydami vieną
dainą, įsiutinome Zabutę. Ji, būdama
seklyčioje, išgirdo, kad mes dainuo-
jame ,,Pro šalį” ir atėjusi pas mus į
gryčią dainavo mums tiek kartų, kol
mums įkalė teisingą melodiją.

Ir šiandien gerai atsimenu tą
melodiją, tik galbūt jau ne visus žo-
džius. Nežinau, kas sukūrė tą dainą,
žodžius ir melodiją, bet šiandien jau
niekur tos dainos negirdėti. 

Mylimos Tėvynės klonius/ Ap-
gaubė tamsi naktis,/ Vėtros mūsų
žemėj siaučia/ Ir nenurimsta vis./
Sklinda vis aplink dejonės,/ Spaudžia
mus vargai visus./ Žūsta šalies did-
vyriai/ Už svetimus tikslus.

A –a–a! Ženkime į kovą didžią!/
Ženkime pirmyn narsiai!/ Mes nu-
galėsim vėtras/ Ir prablaivės vakarai.

Vėl sode čiulbės lakštutė,/ Gėlės
vėl žydės laukuos,/ Laisvosios Tėvy-
nės sūnūs/ Vėl linksmas dainas dai-
nuos.

Maždaug tokie žodžiai. Dar vieną
dainą prisimenu, kurią išmokė Iza-
bela. Tai daina, kurią pakeisdami kai
kuriuos žodžius, dabar tebedainuoja
visa Lietuva .

O kai žemelė bus nuo kraujo
soti,/  Tada tu sugrįši vėl su žirgeliu;/
Tau vandens atnešiu moliniam ąso-
ty,/ Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu
nauju. 

Stribai ir enkavėdistai vis daž-
niau šukuodavo kaimą. Zabutė pas-
laptingai dingo. Vėriškių žmonės bu-
vo geri – vieni kitiems ,,nekando”,
neišdavinėjo. Bet 1951 m. Zabutės
motiną ir patėvį Matą Jelinską su
vaikais Edita ir Jonuku išvežė. Vik-
torą, kaip JAV pilietį, paliko. Tačiau
jis po kiek laiko savo noru išvažiavo
pas motiną į Sibirą. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 5

Atkelta iš 5 psl.
Lietuviai naujos bažnyčios ir kle-

bonijos statybai iš diocezijos gavo
25,000 dol. Persikėlus į naują bažny-
čią Schaefer gatvėje, Šv. Jurgio para-
pijoje liko vos keletas lietuvių šeimų.
1966 m. vasarą greitkelių statytojai
bažnyčią nugriovė, o vienišas vienuo-
lių namelis dar ir dabar tebestovi.
Šiomis dienomis, skubėdami į miestą,
pralekiame tas istorines vietoves net
nežinodami, kad  kur dabar bėga I-75
greitkelis, netoli miesto centro,  ka-
daise  meldėsi mūsų tautiečiai.  

Kun. Čižauskui klebonaujant
1951 metais  buvo surengtas iškil-
mingas karaliaus Mindaugo 700 me-
tų krikšto sukakties minėjimas.  Ko-
mitetą sudarė kun. Čižauskas, kun.
klebonas Ignas Boreišis, kun. Bro-
nius Dagilis, Robertas Boris, Antanas
Dainius, Leopoldas Heiningas ir
Rapolas Valatka. Šv. Mišios buvo
atnašaujamos Detroito ,,Blessed Sac-
rament” katedroje, dalyvavo keli
vyskupai, tarp jų vyskupas Vincentas
Brizgys.  1958 metais gegužės  mėn. 4
d. toje pačioje katedroje buvo paminė-
ta Šiluvos Marijos stebuklo 350 metų
sukaktis.

Klebonui Čižauskui vadovau-
jant buvo nupirktas ,,Birutės dar-
žas”, prie John R. ir 11 Mylios gatvių.
Vos tik atvykę į Ameriką 1950
metais, ten važiuodavome su auto-
busu (net su keliais persėdimais) į
gegužines. Važiuojant nuo Šv. Antano
parapijos atrodydavo labai toli.  Nu-
vykus būdavo smagu, gera proga
pabūti gamtoje, susirinkdavo ne-
mažai lietuvių, seniai atvykusių ir
,,grinorių”, kaip kad mes buvome
vadinami. Ištisą sekmadienį aibes
polkų grodavo smagus orkestras,
tikriausiai lietuvių.  ,,Birutės darže”
linksminomės iki 1956 m., o dabar jis

yra Madison Heights nuosavybė,
parkas pritaikytas žaisti vaikučiams.

Kun. J. Čižauskas mirė 1955 m.
Palaidotas Šventojo Kapo kapinėse,
Southfielde, vos už keleto pėdų nuo
kun.  Kazimiero Valaičio ir kun. Bro-
niaus Dagilio.

Mirus kun. Čižauskui, parapijos
administratoriaus pareigas perėmė
kun. Mykolas J. Kundrotas, gimęs
1914 metais Amerikoje, Illinois val-
stijoje. Kunigų seminariją lankė Det-
roite ir vėliau studijavo teologiją Nor-
wood, Ohio Šv. Marijos seminarijoje.
Prieš pradedant eiti pareigas Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje jam
teko dirbti keliose amerikiečių para-
pijose.  Malonaus būdo ir širdingas
dvasiškis, kuriam nesisekė išmokti
lietuvių kalbos, nors tas faktas jo dar-
bą apsunkino, tai jam  netrukdė apaš-
talauti.

(Bus daugiau) 

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ...

•••ÎVAIRÙS•••

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

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje ar valymo darbų Palatine, IL ar 15
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.

* Ieškau išsinuomoti ,,townhouse” arba
2 mieg. butą Naperville, Woodridge,
Downers Grove arba Lemont rajonuose.
Tel. 630-405-8481.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.
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,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
,,Mažosios studijos” bendradarbės
Jūratės Kuodytės parengta knyga
,,Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su
Antanu Saulaičiu”. Ši knyga – tai kvie-
timas pažvelgti į gyvenimo tikrovę
,,atrakinus sielos duris, kalbėtis apie
tai, kas iš tikrųjų svarbu: apie laisvę
ir atsakomybę, apie gyvenimo džiaugs-
mą ir prasmę, apie tikėjimą ir  meilę,
apie mažų gerų darbų svarbą. 

Šiais laikais pokalbių knygų gana
gausu. Jos yra populiarios. Manau,
kad populiari bus ir ši knyga, juolab
kad kalbintasis yra labai mėgstamas
ir mylimas žmonių kunigas Antanas
Saulaitis, SJ. Visi pokalbiai suskirs-
tyti pagal tematiką: ,,Apie draugys-
tę”, ,,Apie blogį”, ,,Apie ištikimybę”
ir t. t. Iš viso knygoje nagrinėjamos
29 temos. Tad smalsu sužinoti, kaip
knyga gimė. 

Skambinu gerb. kunigui ir per-
šuosi pokalbiui. Ačiū jam, maloniai
sutiko. 

Reikia atvirai pasakyti, kad pa-
ruošti pasikalbėjimą apie pasikalbė-
jimų knygą nėra lengvas dalykas –
knygoje daugybė klausimų ir atsa-
kymų, ką čia dar paklausi?!

Tačiau Saulaitis nebūtų Saulai-
tis, gerbiamas kunigas – įdomus paš-
nekovas. Tad susėdome ir kalba-
mės.

– Ar man taip pasirodė, ar
tikrai ši knyga tarsi kažkokios
pabaigos ataskaita?

– Taip. Mes apie tai kalbėjome su
knygos sudarytoja Jūrate Kuodyte.
Kai aš sužinojau 2006 m., kad reikės
grįžti į Ameriką, mes turėjome labai
mažai laiko – tik iki liepos mėnesio –
o darbų buvo daug, reikėjo visus juos
nudirbti ir dar pokalbiams laiko skir-
ti. Suradę laiko, susėsdavom ir va-
landų valandas kalbėdavome. 

– Tai galima sakyti, kad šita
knyga – tai Jūsų patirtis Lietu-
voje?

– Taip. Tikrai taip galima pa-
sakyti. Į knygą yra sudėta, aišku, ne
visa tų devynerių metų, praleistų Lie-
tuvoje, patirtis, bet didelė jos dalis.

– J. Kuodytė uždavė Jums
daugybę klausimų, ir Jūs į juos
labai atvirai atsakėte. Ar nebuvo

sunku atsiverti? Ir kaip tie po-
kalbiai vykdavo – ar  ,,Mažosios
studijos” radijo stotyje, ar Jūs
susitikdavote kitur?

– Mes susitikdavome specialiai
pokalbiams. Kadangi aš kas savaitę
kalbėdavau radijuje ir jau buvo iš-
leista viena pokalbių knyga ,,Piktas
Dievas yra miręs” (,,Aidai”, 2003. Pa-
vadinimą parinko leidėjai, kaip, beje,
ir šios pokalbių knygos), aš jau buvau
pripratęs kalbėti, ką galvoju ir kaip
yra.

Susitikę po valandą, pusantros
kalbėdavomės. Po to Jūratė Kuodytė
tuos pokalbius perrašydavo ir atsiųs-
davo man juos paskaityti. Pokalbių
temas ji pasakydavo dažniausiai iš
anksto. Aš nežinodavau, kokius klau-
simus ji man užduos, tačiau žinoda-
vau temą, kuria mes kalbėsime.

– Ką galite pasakyti apie pa-
čią knygos sudarytoją.

– Pagal specialybę Jūratė Kuo-
dytė yra pianistė ir mokytojauja M.
K. Čiurlionio Nacionalinėje menų
gimnazijoje. Kai aš nuvykau į Lietuvą
1997 metais, ji jau dirbo ,,Mažojoje
studijoje”. Pirmieji mano pokalbiai
šioje studijoje buvo su ja, tik vėliau su
Juliumi Sasnausku. Ji tikrai yra labai
gera žurnalistė. J. Kuodytė pati kny-
gą redagavo ir sutvarkė, kad ji būtų
vientisa. Kiek žinau į ją kreipėsi lei-
dykla, ir knyga buvo išleista. Joje
visos temos yra supintos tarpusavyje,
gražiai sudėtos.

– Knygoje sakote, kad  ,,po-
kalbiai tai pasivaikščiojimas po
mūsų gyvenimo klausimus, pa-
tirtį, svarstymus”. Ar galvojate,
kad tokie pasivaikščiojimai pa-
dės žmonėms? 

– Manau, kad žmonės suras joje
kokius nors atsakymus į jiems rū-
pimus klausimus. Klausimai labai at-
viri. Tačiau mes žinome, kad kartais
žmonės bijo klausti, nes mano, kad jų
klausimas gali būti kvailas. Jūratės
pasirinktos temos yra yra įdomios,
jos nesutampa su ankstesne knyga. Ir
aš labai tikiuosi, kad ši knyga bus
naudinga žmonėms. Pirma laida išėjo
2007 m. gruodžio 5 d. ir per porą sa-
vaičių visas tiražas – 1,500 egz. – bu-
vo išpirktas.

– O ką davė Jums asmeniškai
patirtis Lietuvoje? Kaip žmogui,
kaip kunigui.

– Labai daug. Prireiks 20 ar 30
metų kol viską ,,suvirškinsiu”. Labai
,,tiršta” patirtis – tiek kaime, tiek
mieste, tiek susijusi su parapijine
veikla, tiek su studentais universite-
tuose. Tos patirties tikrai daug ir
svarbiausia – teko pajausti, ką iš tik-
rųjų žmonės Lietuvoje išgyvena, kas
jiems svarbu, kas rūpi, kas vyksta su
tikėjimo klausimais.

– O ar didelis skirtumas tarp
Lietuvos ir Amerikos lietuviškų
religinių bendruomenių?

– Milžiniškas. Man atrodo tai yra
visai kitas pasaulis. Ir čia neliečiu vien
tik lietuvius. Tą patį pasakoja kuni-
gai grįžę iš Lenkijos, Slovėnijos ir ki-
tų, buvusių už geležinės uždangos ša-
lių. Čia nėra nieko grynai lietuviško.
Vienas pagrindinių skirtumų, kad
seniau gyvenantys Amerikoje lie-
tuviai jau įaugę į šio krašto kultūrą,
kuri yra labiau biblijinė, žmonės yra
labiau susipažinę su religiniais da-
lykais per bibliją, o Lietuvoje žmonės
ne visi turėjo tą galimybę. Net ir
šeima to negalėjo parūpinti, Šv. Rašto
pažinimo lygis yra ,,žemiau nulio”.
Tai vienas didesnių skirtumų. Tų
skirtumų yra ir daugiau (pvz., šei-
ma). Lietuvoje dar reikia daug ką
gydyti – istorines nuoskaudas, plėsti
akiratį, užpildyti 50-ies metų spra-
gas. Kalbu apie krikščioniškąjį ug-
dymą, Bažnyčios plėtotę, saviraišką,
visuomeninę atsakomybę.

– Turite labai daug darbų,
labai daug įsipareigojimų. Ką
rašote šiuo metu? Ar Jūs turite
tokių darbų, kurie labai artimi
Jūsų širdžiai, kuriuos darote su
dideliu malonumu. O gal Jums
visi darbai yra vienodi?

– Nėra vienodi. Jokiu būdu. Šiuo
metu aš dirbu prie dviejų knygų. Vie-
na jų – tai jau trečioji iš serijos ,,Sie-
lovadiniai pratimai ir žaidimai”, ku-
rią galima naudoti stovyklose, mo-
kyklose, ruošiantis rekolekcijoms.
Pirmas dvi knygutes išleido Marijonų
talkininkų centras. Dabar turiu me-
džiagos trečiai. Tai bus nedidelė, ko-
kių 150 psl. knygelė.

Antra knyga – ,,Amazonės in-
dėnų legendų knyga” – sunkesnis
darbas. Jai reikia labai daug dėmesio.
Verčiu ją iš portugalų kalbos, joje
daug indėniško teksto. Kunigas  mi-
sionierius Kazimieras Pėkšta, SDB iš
Amazonės atsiuntė mums kelis tūks-
tančius nuotraukų, kurios darytos
pačių indėnų. Lietuvoje padarėm tų
nuotraukų diskelius. Pirmiausia, kad
jos nedingtų ir kad knygos  dailinin-
kas galėtų atrinkti, kas tikrai yra me-
niška ir kas tinka knygai.

Svarbiausia verčiant iš vienos
kalbos į kitą, ypač jei tai yra tau neži-
nomi, nepažįstami dalykai – šiuo at-
veju indėnų mitologiniai dalykai –
reikia būti labai dėmesingam, reikia
išlaikyti to pasakojimo ritmą, indė-
nišką dvasią. Tam reikalinga didžiulė
patirtis. 

– Tiek Jums nuvykus į Lie-

Knygą ,,,Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu, SJ” galite
nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje. Knygos kaina  – 19 dol. Ją galima įsigyti
paštu, pridedant 9,25 proc. mokestį, užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau leidinių – už kiekvieną papildomą knygą –
2.5 dol. mokestis. Prieš perkant knygą prašome paskambinti administracijai tel.
773-585-9500.

PASIVAIKŠČIOJIMAS PO MŪSŲ PASIVAIKŠČIOJIMAS PO MŪSŲ 
GYVENIMO KLAUSIMUSGYVENIMO KLAUSIMUS

Krikštynos. Su Raišių anūkais – Gabija ir Eriku. 1999 m. Seatlle, WA.
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Margumynai

tuvą, tiek grįžus į Čikagą atgijo
parapijų, kur jūs dirbate, veikla.
Kunige, kaip Jūs manote, ar
vienas žmogus – lauke karys? Ar
jis daug gali nuveikti? 

– Aš nesijaučiu esąs vienas lauke.
Šalia kario būtinai turi būti tas, kas
trimitą moka pūsti ir visus šaukti į
kovą. Visur turėjau daug pagalbinin-
kų. Ir Lietuvoje turėjau daug tokių
žmonių, ir čia jų yra. Kai sugalvoji ką
nors naujo, visada atsiranda kas pa-
deda.

– Ne paslaptis, kad ne visi ku-
nigai ypač Lietuvoje sugeba pa-
traukti žmones.

– Taip. Ypač Lietuvoje reikėtų
pakeisti pačių klerikų auklybą. Kleri-
kai pradeda mokytis 18-os, baigia bū-
dami 24-ių metų. Būdami jauni, jie
galėtų lengvai rasti kalbą su kitais
jaunais žmonėmis. Labai keista, bet
seminarijoje taip sutvarkyta, kad 6
val. vakaro turi sugrįžti maldom ir
vakarienei. O juk kaip tik  vakare po
mokyklos ar po darbo prasideda vi-
sokie būreliai, užsiėmimai. Reikėtų
nors kokias dvi dienas per savaitę su-
daryti sąlygas būsimiems kunigams
dirbti ne tik su jaunimu, bet lankytis
slaugos, senelių namuose. Tik dirb-
dami su žmonėmis, jie gautų igūdžių,
išmoktų neatstumti žmogaus. Gal tai
yra todėl, kad tie, kurie sudaro moky-
mosi programą patys sovietmečiu
nedalyvavo tokiuose darbuose, tad
nesupranta, kad tokia veikla ne tik
labai naudinga, bet ir būtina. Jiems
atrodo, kad tai nereikalinga. Niekada
negalėjau to suprasti... Bet taip yra.

– O ar netrukdo Jums viešas
gyvenimas?

– Būna, kai norisi pailsėti. Tiek
nuo žmonių, tiek nuo savęs, nuo savo
galvojimo. Tada reikia pasivaikščioti.
Tačiau iš kitos pusės viešumas yra
dalis gyvenimo. Aš visiems pasakoju
apie dienraštį ,,Draugas”. Jei aš ilges-
niam laikui kur išvažiuoju, visada pa-
sikloju lovą, indus suplaunu ir viską
sutvarkau, nes,  jeigu kas man atsi-
tiktų, jei aš žūčiau, nuėję į namus
žmonės neturėtų ką gražaus ,,Drau-

ge” parašyti. Tad viskam reikia būti
pasiruošus.

– Kas Jums labiausiai padeda
pailsėti, kas daugiausia teikia
malonumo?

– Vienas – skaityba, tiek rimta
teologinė ar dvasinė, tiek pramoginė,
įvairiausios istorijos. Mėgstu skaityti
istorijas apie indėnus O antras daly-
kas – tai pasivaikščiojimas gamtoje,
domėtis paukščiais ar augalais. Tas,
matyt, atėjo iš vaikystės. Mes prie
miško augom, man patiko gamta, pa-
tiko domėtis gyvūnais, augalais.

– Paskaičius Jūsų rašinius,
pasiklausius pamokslų kyla
klausimas – iš kur tokia gera Jū-
sų lietuvių kalba?

– Aišku, pirmiausia namuose
kalbėjome lietuviškai. Be to aš lan-
kiau lituanistinę mokyklą Water-
bury, Connecticut. Ten mokykla buvo
tik iki 8 klasės. Bet aš taip norėjau
gerai mokėti lietuviškai, kad likau
mokykloje savo noru dar 4 metams.
Sėdėdavau kartu su jaunesniais mo-
kiniais, o mokytojas man duodavo at-
skiras, man paruoštas užduotis. Vė-
liau, 1958 metais, kai aš jau buvau
studentas, mes, gal koks 20 studentų,
lankėme lituanistinę programą uni-
versitete. Tai buvo 6 savaičių kursai,
kur mokėmės lietuvių literatūros,
istorijos, tautosakos ir kalbos. Žino-
ma, daug skaičiau, jau nuo vaikystės
norėjau gerai mokėti lietuvių kalbą.

– Kalbėjomės apie daug ką,
viskas netelpa į vieną laikraščio
puslapį, gal kada nors skaityto-
jams pateiksime ir kitas išsaky-
tas kun. A. Saulaičio mintis. O
pokalbį noriu baigti klausimu iš
pristatomos knygos – ar Jūs jau-
čiatės mylimas?

– Taip, žinoma. Net ir negau-
damas saldainio.

– Dėkoju gerb. kunigui už
pokalbį.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Ir vėl į kelionę... Prie žemėlapio Čikagos jėzuitų namuose.
Nuotraukos iš knygos ,,Esame vieni dėl kitų”

Mylimam broliui
A † A

JUOZUI AMBROZAIČIUI

iškeliavus Dievo pašauktam į Amžinybės Dausas, dr. KAZI-
MIERUI AMBROZAIČIUI ir visai šeimai reiškiame gilią užuo-
jautą.

Danguolė ir Eugenijus Bartkai
Antanina ir Jaunutis Dagiai

Irena Jonynas
Nina ir Jonas Jurkšaičiai
Rasa ir Marius Kasniūnai

Ieva ir Vytautas Kasniūnai, sr.
Dana ir Juozas Noreikai

Laima ir Henrikas Novickai
Janina ir  Vytautas Peseckai

Meilutė ir Petras Ruliai
Ada Sutkus

Dr. Milda Trimakas

Beverly Shores, IN

Kas yra kamertonas?

Tai yra instrumentas, kurį nau-
doja muzikai. Vokiškai „Kammer-
ton”, angliškai „tuning – fork”. Jis
yra pagamintas iš plieninės šakutės,
kurią užgavus kietu daiktu, skamba
nustatyto aukščio garsu.

Paryžiuje 1858 metais nutarta ir
vėliau Vienoje buvo pritarta, kad
kamertonas per sekundę 870 kartų
suvirpėdamas, turi garsą, kuris yra
pirmosios oktavos „la” gaida.

Italija 1936 m. gruodžio 17 d. nu-
statė, kad per sekundę 870 kartų vir-
pėdamas kamertonas privalomas var-
toti prie 15 laipsnių Celsijaus tempe-
ratūros.

Kas išrado termometrą?

Termometras – tai prietaisas
temperatūrai matuoti. Jį išrado 1714
metais vokietis iš Dancigo – Gabriel
Daniel  Fahrenheit (1635–1736).

Kiek skirtingą termometrą iš-
rado 1730 m. prancūzas de Reau-
mur (1683–1757). Trečias išradėjas
buvo švedas Andreas  Celsius (1701–
1744).

Kur ir kaip gauname
gyvsidabrį?

Gyvsidabris (quick silver, lot.
hydragyrum) – tai vienintelis skystas
metalas. Jis yra labai retas elemen-
tas, retesnis už platiną, uraną, sidab-
rą ir kitus metalus. Jį randame Že-
mės 16 km. storio plutoje. Jo didžiau-
si kiekiai yra Ispanijoje ir Adrijoje (50
km į šiaurę nuo  Triesto). Mažesnių
kiekių yra Bavarijoje, Čekijoje, Tos-
kanoje, Kalifornijoje, Meksikoje, Pe-
ru, Brazilijoje, Kinijoje ir Japonijoje.
Jį gauname iš mineralo cinoberio (gr.
kinnabaris), kaitinant ore su geležies
drožlėmis arba degintomis kalkėmis.
Jis yra laikomas geležiniuose induo-
se. Nuostabu, kad senovės graikams
ir romėnams gyvsidabris buvo žino-
mas pr. Kristų.

Gyvsidabrį naudojame baromet-
ruose, termometruose, manoment-
ruose, dujų analizės aparatuose  ir
kt.

Barometras buvo išrastas 1643
metais. Jis padeda žmonėms numa-
tyti oro pasikeitimus.

Kas ir kada išrado 
kompasą?

Kompasas – tai instrumentas,
kuris mums nurodo šiaurės kryptį. Jį
naudojame aviacijoje, laivininkystėje,
tapografijoje ir kt.

Magnetinio kompaso kilmė yra
neaiški. Jį išrado arabai. Vargu, ar
toji garbė tenka kiniečiams.

Kompasą naudojo Kolumbas
(1451–1506), bet tikroji kompaso
masinė naudojimo pradžia buvo XIX
a. viduryje.

Kompasą užpatentavo 1876 me-
tais Sir William Thomason.

Gumos gamyba

Guma yra gaminama iš atogrą-
žinio medžio syvų. Tie dideli medžiai
auga Brazilijos Amazonės upyne. Tų
medžių vardas: Hevea Brazilienzis.

Tų medžių kamieno žievę surai-
žius, čia ima varvėti syvai. Tie syvai –
gumapienis yra surenkamas į stikli-
nius arba aliuminius indus. Iš šių
syvų yra gaminama sausa guma. Tos
gumos gamybos procesas yra gana
komplikuotas. 1935 ir 1937 metais
vokiečiai prisidėjo prie gumos gamy-
bos tobulinimo.

Plantacijose iš kiekvieno hek-
taro, kur auga apie 100 medžių, per
metus surenkama 600–700 kg syvų.
Per metus iš viso krašto surenkama
keli milijonai tonų havėjinės gumos.
Toji guma ypač yra reikalinga auto-
mobilių padangoms.

Gumos gamyba buvo tokia se-
niau, bet dabar guma yra gaminama
iš naftos alyvos.

Kiek langelių turi šaškių 
žaidimo lentelė?

Tarptautinė šaškių lenta turi 100
langelių, bet rusų šaškių lenta turi
tik 64 langelius. 1969 m. Lietuvoje
buvo 93,000 šaškininkų.

Eugenius Gerulis



Lietuvos Vyčių centro valdyba, Albany, NY, mums rašo:
,,Praėjusio Lietuvos Vyčių 94-ojo visuotinio narių suvažiavimo metu buvo
balsuota ir priimta rezoliucija už Lietuvos Vyčių organizacijos veiklos
garsinimą ir nuolatinį straipsnių ir fotografijų spausdinimą užsienio lietu-
vių dienraštį ‘Draugą’ paremti 200 dol. auka.” Nuoširdžiai dėkojame
Lietuvos Vyčiams už dosnią auką ir paramą mūsų laikraščio leidybai.

Lithuanian Credit Union, Los Angeles, CA, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Lietuviškosios skautybės fondas, Auburn, MA, parėmė „Draugą”
100 dol. auka.  Esame nuoširdžiai dėkingi už Jūsų dosnumą.
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�A. a. Justas Buivys, LF Balti-
morės atstovas mirė š. m. balandžio 4
d. Palaidotas balandžio 8 dieną.

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).

�Lietuvių žurnalistų sąjunga
(LŽS) balandžio 12 d., šeštadienį,  2
val. p.p. dienraščio ,,Draugas” pasta-
te, 4545 W. 63rd St., Chicago, rengia
susipažininmo popietę–diskusijas.
Pagrindinį pranešimą padarys LŽS
vicepirmininkas Laurynas R. Mise-
vičius iš New Jersey. Jis neseniai grį-
žo iš Lietuvos, kur susitiko su tenykšte
Lietuvos žurnalistų sąjungos vado-
vybe ir tarėsi dėl šių dviejų giminingų
organizacijų glaudesnio bendradar-
biavimo. 

�Evelinos Oželienės pagerbimo
vakarienė vyks Willowbrook pokylių
salėje, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 2008 m. balandžio 13 d.,
sekmadienį 1 val. p. p. Dėl papildomos
informacijos ir registracijos prašome
skambinti S. Balzekas, Jr. 773-582-
6500 arba R. Katauskas 773-737-8085. 

�Rašytojai Danutei Bindokienei
2007 metų literatūrinės premijos
įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d.,
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Programoje:
kultūrininkės Aldonos Šmulkštienės
žodis, rašytojos D. Bindokienės kūry-
bos aptarimas – Stasė Petersonienė,
meninė programa ,,Supinsiu dainu-
žę”– solistai Algimantas Barniškis ir
Nijolė Penikaitė. Bernardo Brazdžio-
nio ,,Trys pavasariai” – skaitovė Dai-
va Petersonaitė. Programos vedėja
Audra Kubiliūtė-Daulienė. Premijos
mecenatė – Patricia Nelia Paulaus-
kaitė. Lietuvių rašytojų draugija vi-
sus maloniai kviečia atvykti į šią
popietę.

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės narių metinis susirinkimas įvyks
balandžio 13 d. 11 val. r. Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield Ave, Chicago. Kviečiami
dalyvauti visi. Dienotvarkėje: prane-
šimas apie 2007 m. valdybos veiklą,
ateities planai, rinkimai į valdybą.
Nariai prašomi susimokėti LB solida-
rumo įnašą. Po susirinkimo paben-
dravimas prie kavutės.

�Tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje balandžio 13 d.
visus ciceriečius kviečiame į kavutės
kambarį, kur vyks JAV LB Cicero  apy-
linkės metinis susirinkimas.  Dienot-
varkėje: Cicero apylinkės valdybos veik-
los apžvalga, iždininko ataskaita, re-
vizijos komisijos pranešimas. Šiais
metais baigiasi valdybos narių kaden-
cija, tad bus renkami nauji nariai.
JAV LB Cicero valdyba kviečia visus
gausiai dalyvauti šiame susirinkime.
Vaišinsime kugeliu. 

�Čikagos Sendraugiai ateitinin-
kai kviečia visus į kun. Stasio Ylos
100-ųjų gimimo metinių minėjimą
Ateitininkų namuose, Lemonte šešta-
dieni balandžio 26 d. 5 val. p.p.  Kun.
Yla buvo nuostabus, nugyvenęs neei-
linį gyvenimą – Stutthof kalinys,
giesmių kūrėjas, autorius, kapelio-
nas. Vakaronės metu bus apžvelgiami
jo gyvenimas ir darbai.

�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).

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

Nuotraukoje iš kairės: Gildijos rengimo komiteto narės Irena Norbu-
tienė, Erika Brooks, Kathleen Gužauskas, Irene Buchbinder, Marija
Krauchunas, Emma Petraitienė ir Moterų gildijos pirmininkė Sophia
Žukaitė.

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių operos spek-
taklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį, bus galima nuvykti auto-
busu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val.
p.p. Vietas užsisakyti galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.

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

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

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

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

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

Pasaulio lietuvių centro Moterų renginių komitetas rengia „Durnelių”
pietus sekmadienį, balandžio 20 d., 12 v. p.p. Vaišinsime gardžiais pyragai-
čiais ir kava. Visi nuoširdžiai kviečiami smagiai praleisti popietę. (Žemaitijoje nuo
senų laikų „durneliais” buvo vadinami virti tarkuotų bulvių kukuliai).

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildija 
visus kviečia kartu švęsti 40-ties metų veiklos sukaktį. 
Renginys vyks balandžio 20 d. Oak Hilton viešbučio Lincoln salėje. 

1 val. p. p. – pasisvečiavimas, po to pietūs ir pramoginė dalis –
,,Musical Memories a la Mode”. 

Vietas užsisakyti galite tel. 708-974-2946 (Irena Norbutienė). 

Montessori mokyklėlė ,,Žiburėlis” šiais metais švenčia 25-metį.
Sidabrinių žvaigždžių puota vyks balandžio 12 d. 6:30 val. v.

Lietuvių Fondo salėje, PLC, Lemonte.  
Tel. pasiteiravimui:  630-257-8891.

Andrius Anužis ir Vincas Staniškis su savo vaikučiais, atvykę į Tėvo-vaiko
rytmetį Montessori mokyklėlėje  ,,Žiburėlis”, dalyvauja diskusijose.                                        

Vito Daulio nuotr.


