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•Skautybės kelias. Vydū-
no fondas paminėjo Vy-
dūno gimtadienį. Skel-
bimai (p. 2)
•Į Rytų Europą sugrįžta
sunkūs laikai (p. 3)
•Šiluvos žinia, nr. 13.
Šiluvos 400 metų jubilie-
jaus iškilmės Kanadoje.
Vysk. J. Ivanausko pamo-
kslas (p. 4, 8, 10)
•LF išplaukė į plačius
lietuvybės vandenis (p. 5,
10)
•Juozapėlis (21) (p. 9)

Kitais metais Europa ñada dar didesnê paramâ

turėjome partnerių Europoje? Nie-
kam ne paslaptis, kad teisinių ginčų
su Rusija turi ir Didžioji Britanija.
Taigi britai galėjo padėti, su jais rei-
kėjo dirbti”, – teigė Europos parla-
mento narė M. Starkevičiūtė.

Kitas klausimas, pasak M. Star-
kevičiūtės, „Družbos” naftotiekis ir
žaliavos tiekimas. Jis turėjo rūpėti ir
Lenkijai, kurios įmonė „PKN Orlen”
valdo Lietuvos naftos bendrovę „Ma-
žeikių nafta’.

M. Starkevičiūtės nuomone, Lie-
tuva neatlieka vadinamųjų namų
darbų, t. y. per mažai bendrauja su
kitų šalių politikais, kad išaiškintų
šaliai svarbias problemas. „Galime
kalbėti ir vieni, tačiau sutikime, kai
kartu kalba visos ES šalys, tai Rusi-
jos reakcija ir sprendimai taip pat
būna kitokie”, – priekaištavo euro-
parlamentarė.

Su M. Starkevičiūtės kritika su-
tiko Užsienio reikalų komiteto pir-
mininkas Justinas Karosas. Jis pri-
pažino Lietuvos diplomatijos darbo
trūkumus. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –
Europos Sąjungos (ES) parama Lie-
tuvai 2009 m. siektų 1,583 mlrd. eurų
(5,483 mlrd. litų), jeigu šalis gebėtų
išnaudoti visas ES biudžete numaty-
tas galimybes. Ši finansinė parama
būtų 8,8 proc. didesnė negu 2008 m.

,,Sėkmei būtinos dvi sąlygos: pir-

moji – tai galimybė, antroji – gebėji-
mas ja pasinaudoti. Komisijos pasiū-
lytas projektas šaliai tokią galimybę
paruošia. Jei ir šalis pasiruoš ja pasi-
naudoti – tokio dydžio finansinė pa-
rama, tinkamai ir išmintingai ją in-
vestavus, gali suteikti šaliai įspūdin-
gą pagreitį”, – sakė Europos Komisi-

jos (EK) narė Dalia Grybauskaitė, at-
sakinga už ES finansinį programavi-
mą ir biudžetą.

Didžiausią dalį sudarytų Regioni-
nės politikos fondų parama, kuri gali
viršyti 906 mln. eurų (3,125 mlrd.
litų) – 8,3 proc. daugiau negu šiemet.
Sanglaudos Nukelta į 6 psl.

Lietuvos verslo
mokyklos
nepatenka î
pasaulio šimtukâ

Vilnius, gegužės 6 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvoje veikiančios verslo
mokyklos įvertintos viename didžiau-
sių tarptautinių verslo mokyklų ver-
tinime „Eduniversal”.

Tarp 300 geriausiųjų pateko Va-
dybos ir ekonomikos universitetas
ISM. Susumavus rezultatus paaiš-
kėjo, kad tarp 100 labiausiai reko-
menduojamųjų pasaulyje nėra nei
vienos verslo mokyklos iš Lietuvos,
tačiau vadinamojoje antrojoje lygoje,
į kurią pateko kiti 200 verslo mokyk-
lų, paminėtas Vadybos ir ekonomikos
universitetas ISM.

Trečiojoje lygoje, tarp dar 400
universitetų, taip pat minima Vil-
niaus universiteto Tarptautinė vers-
lo mokykla bei Baltijos vadybos insti-
tutas BMI.

Kaimyninėse valstybėse vei-
kiančios garsiausios verslo mokyklos
– Stokholmo aukštoji ekonomikos
mokykla SES, kurios padalinys vei-
kia Rygoje, Talino verslo mokykla,
Varšuvos ekonomikos mokykla su-
laukė daugiau gerų vertinimų už Lie-
tuvos mokyklas.

Daugiausiai balų vertinime su-
rinko JAV Harvard, britų Cambridge
ir Oxford universitetai, Londono ver-
slo mokyklos.

Įvairūs aukštųjų mokyklų ver-
tinimai ypač paklausūs tarp studen-
tų ir darbdavių, siekiant įvertinti
mokyklų teikiamo aukštojo mokslo
kokybę.

Dèl prasto diplomatû darbo Lietuva
palikta viena

Seimas pripažino Kosovo
nepriklausomybê

Vilnius, gegužės 6 d. (Balsas.lt)
– Europarlamentarė Margarita Star-
kevičiūtė Lietuvos diplomatijai pažė-
rė kritikos teigdama, kad ketinimai
stabdyti Europos Sąjungos (ES) ir
Rusijos derybas atrodo keistai, nes
mūsų diplomatija neieškojo ES part-
nerių paramos ir neišaiškino savo

požiūrio. Diplomatijos darbo klaidas
pripažino ir Justinas Karosas. Pada-
rytas klaidas bandoma ištaisyti sie-
kiant Lenkijos paramos.

„Pradėkime nuo tokių svarbių
klausimų kaip Sausio 13-oji, Medi-
ninkų žudynės, mūsų verslininko nu-
žudymas Kaliningrade. Ar jiems kelti

Vilnius, gegužės 6 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos parlamentarai priėmė nu-
tarimą dėl Kosovo Respublikos pripa-
žinimo. Seimo nariai, agituodami už
Kosovo nepriklausomybės pripažini-
mą, tvirtino, kad tai reikia padaryti,
nes ,,esame tarptautinės bendrijos
nariai ir turime jai įsipareigojimų,
privalome būti vieningi su ja”.

Pripažinti šios nuo Serbijos atsi-

skyrusios valstybės nepriklausomybę
Lietuvos Seimas ketino dar kovo vi-
duryje, tačiau parlamentarai po pa-
teikimo buvo grąžinęs projektą tobu-
linti.

Balkanuose esantis Kosovas ne-
priklausomybę nuo Serbijos paskelbė
šių metų vasario 17 d. Šiam žingsniui
iki šiol aktyviausiai priešinasi Serbija
ir Rusija.

,,Galime kalbėti ir vieni, tačiau sutikime, kai kartu kalba visos ES šalys, tai
Rusijos reakcija ir sprendimai taip pat būna kitokie”, – sako M. Starkevičiūtė.

Kosovas švenčia nepriklausomybę. SCANPIX nuotr.
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Vydūno fondas paminėjo
Vydūno gimtadienį

Šiais metais sukanka 140 metų
nuo žymaus prūsų lietuvių veikėjo,
rašytojo, filosofo dr. Vydūno gimimo
(1868.03.22). Minint šią sukaktį, Vy-
dūno fondas dalyvavo Filatelistų
draugijos „Lietuva” suruoštoje filate-
lijos parodoje „LITHPEX XXX” su
rodiniais apie Vydūną.

Dr. Vydūnas 1952 m. gegužės 5
dieną davė raštišką sutikimą, (jį gali-
ma buvo pamatyti parodoje), pava-
dinti Šalpos fondą, skirtą mokslus
einantiems skautams ir skautėms, jo

vardu. Fondas buvo pavadintas Vydū-
no jaunimo šalpos fondu. Vėliau pava-
dinimas buvo sutrumpintas, dabar
vadinamas – Vydūno fondu (VF).

Parodoje Vydūno fondas turėjo
tris rėmus. Viename jų buvo Vydūno
rašyti laiškai, atvirukai. Antrame rė-
me – specialiai šiai sukakčiai pažy-
mėti išleisti Amerikos pašto ženklai
ir vokai su Vydūno atvaizdu, 1993
metais Lietuvoje išleistų pašto ženklų
lapas su Vydūno atvaizdu ir Lietuvos
banko 200 litų banknotas su Vydūnu.

„Aušros vartų/
Kernavės“ ir

„Lituanicos“ tuntų
pranešimas

„Aušros vartų/Kernavės“ ir
„Lituanicos“ tuntų vadijos, pra-
neša, kad š. m., gegužės 10
d., šeštadienį, 1:30 val. p.
p. įvyks tuntų sueiga Pasaulio
lietuvių centro gamtoje, Le-
monte.

Skautės ir skautai dėvi pil-
nas išeigines uniformas.

Šioje sueigoje įvyks įžo-
džiai, apdovanojimai ir „Auš-
ros vartų/Kernavės“ tunto tun-
tininkės pareigų perdavimas.

Kviečiame šioje sueigoje
dalyvauti seses ir brolius, tė-
velius ir svečius.

L.S.S. NERIJOS TUNTAS

Mieli Tėveliai,

Jūrų skaučių veiklos metai artėja prie pabaigos. Tuoj prasidės
vasaros atostogos!

Dėkojame visiems tėveliams už įvairią paramą ir bendradarbiavimą
šiais metais!

Paskutinė jūrų skaučių sueiga įvyks šeštadienį, gegužės 10 d.,
1 val. p. p.

*Renkamės mokyklos valgykloje, bet sueiga vyks lauke, PLC gegu-
žinės aikštelėje (jeigu lis, sueiga vyks valgykloje)

*Sueiga baigsis 3 val. p. p.
*Pirmoji dalis bus trumpa iškilminga sueiga

(ūdryčių ir jūrų jaunių įžodžiai)
*Antroji dalis: skautorama (skautamokslis/užsiėmimai stotimis)
*Bus maisto!
*Visos dėvi iškilmingas uniformas

TĖVELIAI YRA KVIEČIAMI DRAUGE SU MUMIS UŽBAIGTI SKAUTŲ METUS!
PRAŠOME PRANEŠTI VADOVĖMS APIE SAVO DALYVAVIMĄ PASKU-

TINĖJE SUEIGOJE. MAT NORIME ŽINOTI, KIEK MAISTO PARUOŠTI.

j.v.s. fil.Taiyda Chiapetta
Nerijos tunto tuntininkė

Tel.: (708)839-4438

Prie Vydūno fondo eksponatų stovi (iš k.): LR gen. konsulas Čikagoje Arvy-
das Daunoravičius, VF valdybos v. p. Jūratė Variakojienė, VF Tarybos narė
dr. Renata Variakojytė-Staniškienė ir VF tarybos pirm. Leonas Maskaliū-
nas. Nuotr. fil. Jono M. Variakojo

Trečiame rėme puikavosi Vydūno
portretų nuotraukos, kurias sukūrė
žymūs Lietuvos menininkai. Paroda
įvyko 2008 m. balandžio 25–27 d.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Vydūno fondo eksponatai buvo įver-
tinti Sidabro žymeniu.

Parodos atidarymo metu sveiki-
nimo žodį tarė Vydūno fondo Ta-
rybos pirm. fil. Leonas Maskaliūnas,
jis prisiminė susitikimą su dr. Vy-
dūnu Pabaltijo universitete.

Vokus su dviem skirtingais Vy-

dūno atvaizdais išspausdino fil. Leo-
poldas von Braun, Vydūno fondo val-
dybos reikalų vedėjas. Pašto ženklus
paruošė Liudas Volotka, Filatelistų
draugijos „Lietuva” vicepirmininkas.
Visus eksponatus surinko, parodai
paruošė ir pateikė fil. Jūratė Varia-
kojienė, Vydūno fondo valdybos
pirm. pavaduotoja. Eksponatų pa-
ruošimui talkino fil. Jonas Variakojis,
Filatelistų draugijos „Lietuva”
pirmininkas.

Jūratė Variakojienė

Minint 140 metų gimimo sukaktį
Amerikos pašto ženklą su Vy-
dūno atvaizdu išleido Vydūno
fondo .
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Jimmy Carter kelionė
į Artimuosius Rytus

ALEKSAS VITKUS

Kai spaudoje gana kritiškai buvo aprašyta paskutinė kelias savai-
tes trukusi buvusio JAV prezidento Jimmy Carter balandžio mė-
nesio kelionė po Artimuosius Rytus, „Chicago Tribune” redak-

toriai pakvietė Carter bendram pokalbiui panagrinėti ir paaiškinti jo ke-
lionės tikslus, teigiamas ir neigiamas pasekmes.

Kaip ir visuomet, Carter tvirtino, jog savo apsilankymu Palestinos Va-
karų krante, Gazoje, Egipte, Sirijoje, Saudo Arabijoje ir Jordane, jis susi-
tiko su įvairiais vadovais, su kuriais kartu ieškojo naujų kelių taiką pa-
siekti. „Dialogas yra visuomet geriau negu ginklai, karas ir kraujo pralieji-
mas”, – sakė Carter, teisindamas savo ypač žydams nepriimtiną susi-
tikimą su taip vadinama teroristine ,,Hamas” grupe, klausdamas: „Ar
įmanoma pasiekti taiką, jei kalbėsi tik su savo draugais ar vien su savimi?
Ar Š. Airijoje būtų kada nors pasiekta taika, jei kas nors nebūtų sutikęs
pradėti dialogą su tikrai teroristine IRA grupe?”

Norint geriau pažinti Carter charakterį, vertėtų keliais žodžiais prisi-
minti ir jo gyvenimo kelią. Jimmy Carter gimė 1924 m. Plains, Georgia.
Baigęs Naval Academy jis septynerius metus tarnavo Amerikos karo lai-
vyne. Deja, tėvui susirgus vėžiu, Jimmy grįžo į savo tėvų riešutų ūkį, kurį
jis sėkmingai tvarkė, kol nesusidomėjo politika. Jau iš jaunystės būdamas
tolerantiškas visoms rasėms ir religijoms, Carter netrukus tapo Georgia
valstijos gubernatoriumi (1971–1975).

1975 m. sausį Carter pasiskelbė kandidatuosiąs į Baltuosius rūmus. Jis
žadėjo supaprastinti mokesčių sistemą ir sumažinti labai išaugusią didžiulę
federalinės valdžios biurokratiją. Su dideliu vargu nugalėjęs prez. Gerald
R. Ford, Amerikoje vis dar labai mažai žinomas, Carter tapo jos prezidentu.
Deja, jo pažadai nebuvo ištęsėti. Užuot sumažinęs federalinę biurokratiją,
jis įsteigė du naujus kabineto lygio departamentus: energijos ir švietimo.

Carter nuo pat savo valdžios pradžios neparodė reikiamo ryžtingumo
sprendžiant valstybinius reikalus. Jau pirmaisiais metais (1977), jis pasi-
rašė sutartį su Panama, pagal kurią nuo 1999 m. gruodžio 31 d. Panamos
kanalo valdymą iš amerikiečių turėjo perimti panamiečiai. Netrukus jis
pasirodė kaip gana veiksmingas nuomonių derintojas, kai 1979 m. jam
pavyko sutaikyti iki tol buvusius aršius priešus – Egipto prezidentą An-
war al-Sadat ir Izraelio premjerą Menachim Begin. Sutartis buvo pavad-
inta „Camp David Accords”.

Carter teko išgyventi ir Irano revoliuciją, kai 1979 m. sausį 37 metus
Iraną valdžiusį šachą Pahlavi nuvertė Ayatollah Khomeini, po to sekė JAV
ambasados Teherane užėmimas. Carter pasmerkė sovietų įsiveržimą į Af-
ganistaną 1979 m. gruodį, sustabdė derybas dėl strateginių ginklų maži-
nimo ir atšaukė Amerikos sportininkų dalyvavimą 1980 metų olimpiado-
je Maskvoje. Nevykusi Carter vedama vidaus politika atvedė kraštą prie
infliacijos, kokios nebuvo nuo 1945 metų.

„Chicago Tribune” redaktoriams kritikuojant Carter už jo bandymą
kalbėti su „Hamas” ir taip juos vos ne legalizuoti, jis jiems priminė, jog
„Hamas”, kokie jie bebūtų, buvo Gazos gyventojų demokratiškai išrinkta
partija. „Ne mano apsilankymas legalizavo ’Hamas’, bet patys Gazos gy-
ventojai”, – aiškino buvęs prezidentas.

Kai redaktoriai Carter paklausė, ar Artimuosiuose Rytuose gali kada
nors įsivyrauti taika, jis atkirto: „O ar Izraelis kada nors atiduos okupuo-
tas Palestinos žemes?” Carter su malonumu prisiminė buvusį Izraelio
premjerą Yitzhak Rabin, kuris 1993 m. pasirašė taip vadinamus „Oslo
Accords”. Deja, daug Izraelio gyventojų tokios taikos nenorėjo, ir 1995 m.
Rabin buvo vieno žydo studento nušautas. Nors naujasis premjeras Ben-
jamin Netanyahu ir atitraukė Izraelio kariuomenę iš Vakarų kranto, nauji
žydų įkurdinimai ir statyba ten vyko ir toliau, dar labiau padidėję 1999 m.
išrinkto premjero Ariel Sharon laikais.

Nors daug kalbėjęs apie socialinį teisingumą, Carter JAV Kongresui
nepasiūlė jokių naujų tų problemų sprendimų. Amerikiečiai suprato, kad
jų naujas prezidentas buvo geras ir sąžiningas žmogus, bet nelabai veiks-
mingas ar tinkamas krašto valdovas. Praėjus ketveriems metams, 1981 m.
rinkimus lengvai laimėjo respublikonas Ronald Reagan.

Palikęs Baltuosius rūmus 1981 m., Carter daug keliavo po Haiti, Š.
Korėją, Bosniją, Serbiją ir kitur, spausdamas žmogaus teisių reikalus, sta-
tydamas neturtingiesiems būstus, prižiūrėdamas vykstančius rinkimus,
tarpininkaudamas taikos derybose. 2002 m. Carter nuvyko ir susitiko su
Kubos Fidel Castro, kur iš diktatoriaus jis viešai pareikalavo laisvų rin-
kimų, o iš Amerikos – kad atkurtų normalius santykius su Kuba. Tačiau
nuo to niekas nepasikeitė. Tų pačių metų pabaigoje Carter gavo ir tų metų
Nobelio taikos premiją už jo ilgametę veiklą kovojant už taikų sugyveni-
mą, žmogaus teises, demokratiją ir besivystančių tautų ekonominę ir so-
cialinę pažangą.

„Hamas” grupės vadovai Carter sakė, jog jie nesipriešintų bet kokiam
Izraelio susitarimui su „Fatah” partijai priklausančiu Palestinos prezi-
dentu Mahmoud Abbas, su sąlyga, kad tokia sutartis būtų pasiūlyta visų
palestiniečių referendumui. Jie taip pat sutiktų sudaryti bendrą palesti-
niečių kabinetą, jei tai pašalintų nesutarimus tarp ,,Hamas” ir ,,Fatah”.

Deja, grįžęs iš kelionių, Carter prisipažino, kad jo dialogas su ,,Ha-
mas” vadovais nieko tvirto ar teigiamo nepasiekė. „’Hamas’ vadovai, ku-
rie kalbėjo už Izraelio sunaikinimą, būtų sutikę pasirašyti 10 metų pa-
liaubas, bet tik su sąlyga, kad Izraelis pasitrauktų iš Gazos ir iš Vakarų
kranto” – kalbėjo nusivylęs Carter, liūdnai pridurdamas, kad „jie niekada
nesutiks pripapžinti Izraelio valstybės”.

Kai kažkas 83-mečio Carter užklausė, ar John McCain ne per senas
būti prezidentu, jis atsakė: „Ne amžius yra jo problema.”

Į RYTŲ EUROPĄ GRĮŽTA
SUNKŪS LAIKAI

Neseniai Velykas atšventusios
Bulgarijos sostinės Sofijos autobu-
suose ir tramvajuose vėl galima pa-
matyti pensininkus su didelėmis ran-
kinėmis ir maišais, rašo Vokietijos
dienraštis „Frankfurter Rundschau”.
Jie apsipirko vadinamajame Moterų
turguje, kuriame savo maisto pro-
duktais prekiauja valstiečiai. Bulga-
rai labai skundžiasi didėjančiomis
pieno produktų, tarp jų ir jų nacio-
nalinio jogurto, bei kitų maisto pre-
kių kainomis.

Pasak dienraščio, Rumunija jau
spėjo patirti ne tik Velykų džiaugsmą,
bet ir sukrėtimą. Kovą, prieš Velykas,
maisto produktai pabrango maždaug
40 proc. Aviena – privalomas šventi-
nis patiekalas – pabrango net 60
proc. Brangstančio maisto paskatin-
tos infliacijos kreivė staiga šovė į
viršų. ES priklausančioje Rumunijoje
vidutinė šeima maistui išleidžia dau-
giau nei 42 proc. savo pajamų. Kitoje
ES šalyje – Bulgarijoje – 34 proc.
žmonių gyvena už skurdo ribos.

Tarptautinis valiutos fondas
sunerimęs

Tarptautinis valiutos fondas per-
spėja, kad prie didelių išlaidų proble-
mos gali prisidėti dar kita – pajamų
mažėjimas. Pastaraisiais metais, ypač
per porą praėjusiųjų, bankai pastebi-
mai padidino vartojimo kreditų
išdavimą – kai kuriose reklamose, pa-
vyzdžiui, „Raiffeisen” banko Bulga-
rijoje, buvo žadamas „kreditas už 0
proc.”. Šia kampanija buvo siekiama
pritraukti kuo daugiau privačių
klientų. Rumunijoje išvis tik vos kas
antras gyventojas turi sąskaitą ban-
ke. Serbijoje ir Baltijos šalyse priva-
tiems asmenims išduotų paskolų
apimtys per vienerius metus išaugo
daugiau nei 40 proc., Bulgarijoje ir
Rumunijoje – net 60 proc.

Kadangi Pietų Europos ir Bal-
tijos šalių bankai išduoda kur kas

daugiau paskolų, nei gauna indėlių,
jiems belieka ieškoti pinigų užsienyje,
t.y. prašyti jų savo pirminių ben-
drovių Vakarų šalyse, rašo „Frank-
furter Rundschau”. Dėl to Baltijos
šalyse veikiantys Švedijos bankai
(kaip ir Austrijos bei Italijos bankai
Balkanuose) tampa priklausomi nuo
neramumų finansų rinkose, savo pra-
nešime apie stabilumą pasaulyje per-
spėja Tarptautinis valiutos fondas.

Susirūpinimą kelia ir finansinis
saugumas, kuris priklauso nuo spar-
taus kreditavimo augimo. Estijoje ir
Latvijoje nekilnojamojo turto kainos
jau ėmė kristi. Tiesa, Rumunijoje ir
Bulgarijoje jos vis dar kyla. Tačiau
kartu didėja ir baimė dėl galinčio
sprogti finansinio burbulo, todėl
bankai dabar su paskolomis elgiasi
kur kas atsargiau, pažymi dienraštis.
Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Ser-
bijoje „Raiffeisen” kreditų palūkanas
priklausomai nuo trukmės padidino
10–50 proc.

Daugumoje Rytų ir Vidurio Euro-
pos šalių importas ir toliau išlieka
didesnis už eksportą. Kroatijos, kuri
dėl ilgos Viduržemio jūros pakrantės
pritraukia daug turistų, prekybos
balanso deficitas išaugo iki beveik 9
proc. „Pramonė nepailsėjo po per-
mainų”, – sako Vienoje dirbanti eko-
nomistė Hermine Vidovic. Rumu-
nijoje, Estijoje ir Serbijoje prekybos
deficitas sudaro nuo 14 iki 17 proc.,
Bulgarijoje ir Latvijoje – net 22 proc.
Žinovai ekonomistai tokius balansus
vertina kaip reiškinį, kuris lydi mažė-
jantį visų šių šalių atsilikimą. Ato-
veiksmis – vis dar nesiliaujančios
užsienio investicijos.

Tačiau tokių puikių sąlygų, ko-
kios užsienio investuotojams buvo
sudarytos vos prieš kelerius metus,
jau nebeliko. Rumunijoje Prancūzijos
automobilių susivienijimo „Renault”
ir Indijos plieno gamybos susivieniji-
mo gamyklose jau kelias savaites vyk-
sta streikai. Vis dėlto ir Bulgarijoje,
kurioje profesinės sąjungos silpnos ir
nepopuliarios, žemi, ilgą laiką nedi-
dinti atlyginimai pastaruoju metu
gerokai išaugo. Jų didėjimą abiejose
šalyse stabdo tik nepakankamas dar-
buotojų kvalifikacijos lygis.

Sunkiausia padėtis – Baltijos
šalyse

Atsižvelgus į minėtas aplinkybes
didelio pavojaus regiono valstybių
atsilikimo mažėjimui nėra, teigia
Vienos tarptautinio lyginamosios
ekonomikos instituto žinovas Vla-
dimir Gligorov. Pasak jo, neturėtų ne-
rimauti ir bankai. Jie gauna didelį
pelną iš vartojimo kreditų ir vargu ar
gali skųstis dėl nuostolių.

Sunkiausia padėtis susiklostė
Baltijos šalyse, pastebėjo ekspertas.
Jo manymu, Rumunijoje ir Bulga-
rijoje galima tikėtis tik augimo su-
lėtėjimo, nesibaiminant, kad pasibai-
gus privatizacijai ar dėl ženklaus
atlyginimų padidinimo investuotojų
dėmesys sumažės. Antai investicijų į
kitą Pietų Europos valstybę – Veng-
riją – apimtys nesumažėjo, rašo
„Frankfurter Rundschau”.

Balsas.lt

Kainos didėja, o kapita-
lo srautas senka: į daugelį
Vidurio ir Rytų Europos ša-
lių vėl grįžta sunkūs laikai.

Tarptautinis valiutos fondas per-
spėja, kad prie didelių išlaidų prob-
lemos gali prisidėti dar kita – paja-
mų mažėjimas.
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APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Apsireiškimo jubiliejus paminėtas
Šiluvos M. Marijos parapijoje

London, Ontario
Balandžio 6 d. mūsų parapija pa-

minėjo ypatingą progą. Kartu su mus
aplankiusiu vyskupu iš Lietuvos
Jonu Ivanausku buvo atvežtas pa-
šventintas Šiluvos Švč. Mergelės Ma-
rijos paveikslas.

Iškilmingos mišios vyko Mary
Immaculate šventovėje. Prel. J. Staš-
kevičius šiltai pasveikino atvykusį
svečią. Šv. mišias celebravo vyskupas
Jonas Ivanauskas, prelatas Jonas
Staškevičius ir kun. Vytas Staškevi-
čius. Svečias pasakė prasmingą pa-
mokslą, tuo pačiu apgailestavo, kad
mūsų Šiluvos M. Marijos šventovė
yra uždaryta ir linkėjo mūsų parapi-
jai tolimesnio išlikimo. Mišių metu
giedojo ,,Pašvaistės choras”, akom-
panavo muz. Rita Vilienė. Mirga
Bendoraitienė atliko solo giesmę.
Po šv. Mišių visi vykome prie Šiluvos
M. Marijos šventovės. Mūsų Londono
parapija yra vienintelė Kanadoje
pavadinta Šiluvos M. Marijos vardu,
todėl Šiluvos Švč. M. Marijos paveiks-
las mūsų parapiją aplankė pirmiau-

sia. Iškilmėse dalyvavo nemažas bū-
rys parapijiečių bei svečių iš Delhi ir
Rodney apylinkių.

Šio didingo 400 metų jubiliejaus
proga mus lankančio garbingo pa-
veikslo į šventovės vidų įnešti nega-
lėjome, nes vietinio vyskupo sprendi-
mu šventovė dėl pastato nesaugumo
jau antri metai yra uždaryta. Buvo
pasitenkinta iškilmėmis lauke prie
šventovės durų. Čia sugiedojome ir
Švč. M. Marijos litaniją. Su skausmu
širdyse prašėme Šiluvos Švč. M. Ma-
rijos palaimos, globos ir užtarimo.
Pavasariškai šilta ir saulėta iškilmių
diena priminė Šiluvos M. Marijai
skirtus žodžius: ,,Nenuženk nuo ak-
mens, o Marija, pušynėly žaliam Ši-
luvos, nepalik, nepalik Lietuvos...”

Po šių ilgam įsimintinų iškilmių,
visi vaišinomės ir maloniai pabendra-
vome. Išsiskirstėme su viltimi, kad
Dievo Motina Marija mūsų parapiją
globos ir ateityje neapleis.

Aldona Valaškevičienė

Parapijiečiai meldžiasi prie vienintelės Kanadoje Šiluvos M. Marijos vardu
pavadintos bažnyčios durų London ON, apsireiškimo jubiliejaus proga
atvykę su Šiluvos M. Marijos piligriminiu paveikslu.

Pasibaigus Mišioms visi dalyviai sustojo ant Šv. Kazimiero (Delhi, Ontario)
bažnyčios laiptų nusifotografuoti prie piligriminio Šiluvos paveikslo.

Ontario provincijos Delhi mieste-
lyje, pačiame tabako ūkių krašto vi-
dury, pokario metu imigravę lietuviai
ir dar anksčiau, per didžiąją depresiją
atvykę 1959 metais, įsteigė lietuvių
Šv. Kazimiero parapiją. Daugelį metų
čia klestėjo įvairi lietuviška veikla,
sparčiai vyko tabako auginimas. Da-
bar labai mažai yra belikusių tabako
ūkių ir lietuvių skaičius smarkiai su-
mažėjęs. Vis vien likusieji dar buriasi
kartu, rengia įvairius minėjimus, da-
lyvauja vietinės daugiakultūrinės
bendruomenės veikloje ir išlaiko sa-
vąją parapiją.

Balandžio 12 d., nors ir lietingą
pavasario popietę, nemažas būrys pa-
rapijiečių susirinko pasitikti per lie-
tuviškus telkinius Kanadoje keliau-
jantį Šiluvos M. Marijos pašventintą
paveikslą. Paveikslas buvo įneštas į
šventovę lydimas vėliavų ir vaikučių
su gėlytėmis. Ten su smilkalais ir
malda paveikslą pasitiko dabartinis
parapijos klebonas prel. Jonas Staš-
kevičius, kuris Mišias koncelebravo

su kun. Vytautu Staškevičiumi. Per
pamokslą prelatas priminė Mergelės
Marijos apsireiškimo Šiluvoje prieš
400 metų reikšmę. Ji skatinusi, kad
būtų garbinamas jos Sūnus ir kad Jo
klausytume. Tas jos prašymas vertas
visų mūsų įsidėmėjimo švenčiant šį
jubiliejų. Per Mišias ir procesijas gra-
žiai giedojo vyresniųjų ir jaunesniųjų
choras, vedamas vargonininkės Da-
lios Norkutės.

Prieš palaiminimą prelatas įteikė
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus, SJ padėkos raštą Kauno arki-
vyskupiją remiančiai parapijietei Al-
donai Aleliūnienei. Baigiantis Mi-
šioms ir lietui apstojus, paveikslas iš-
kilmingai buvo išlydėtas iš šventovės,
lauke buvo padaryta visų dalyvių
nuotrauka su paveikslu. Po to visi
rinkosi į parapijos salę puikioms su-
neštinėms vaišėms.

Kanados Šiluvos jubiliejaus
spaudos tarnyba

Šiluvos iškilmės
Delhi, Ontario

Balandžio 19 ir 20 d. per Kana-
dos lietuvių telkinius keliaujantis
paveikslas pasiekė šiaurės Ontario
provincijos miestus Sudbury (apie
400 km. į šiaurę nuo Toronto) ir
Sault Ste. Marie (apie 300 km. į va-
karus nuo Sudbury). Abu šie miestai
pokaryje turėjo nemažas lietuvių
kolonijas. Sudbury gyveno apie 400
lietuvių, kurie darbavosi kasyklose.
Sault Ste. Marie lietuvių skaičius
buvo tarp 200-300. Tuo metu Sud-
bury lietuvius dvasiškai aptarnavo
kun. Antanas Sabas, kuris buvo lietu-
vių klebonas ir Kristaus Karaliaus
parapijos vikaras. Sault Ste. Marie,
tarp kitų kunigų, aptarnaudavo kun.
Augustinas Sabas. Abu broliai kuni-
gai vasarodami tragiškai nuskendo
1982 metais ir nuo to laiko po du kar-
tus į metus, pavasarį ir rudenį, šias
vietoves aplanko prel. Jonas Staške-
vičius ir kiti kunigai iš Lietuvos Kan-
kinių parapijos, Mississauga. Su lai-
ku daug lietuvių iš šių vietų persikėlė

į pietinę Ontario provinciją, nemažai
mirė ir šios kolonijos smarkiai su-
mažėjo. Šiuo metu abiejose vietovėse
belikę po keliasdešimt lietuvių.
Sudbury jau neliko ir Kanados Lietu-
vių Bendruomenės skyriaus.

Balandžio 19 d. Sudbury apylin-
kės lietuvius su paveikslu aplankė
kun. Vytas Staškevičius. Mišios buvo
atnašaujamos Kristaus Karaliaus
šventovėje. Per pamokslą kunigas
priminė, kad Marija buvo pirmoji

Jėzaus apaštalė, jos gyvenimas mums
yra kelrodis į Dievą per jos dieviškąjį
Sūnų, mūsų Atpirkėją. Kaip žvaigždė
nurodė išminčiams kelią į Betliejų,
taip ji mums nurodo kelią į Kristų.
Mišių pabaigoje prie paveikslo buvo
sukalbėta išeivijos lietuvių malda į
Šiluvos Mariją.

Balandžio 20 d. Sault Ste. Marie
miesto Švento Jeronimo šventovėje
irgi buvo atnašaujamos Mišios lietu-
viams. Mišių pradžioje buvo giedama
„Sveika, Marija”, o pabaigoje, po mal-
dos prie paveikslo, buvo sugiedota
„Marija, Marija”. Paveikslas tada bu-
vo išneštas laukan prie šventovės
durų, kur padaryta dalyvių nuotrau-
ka. Po to parapijos patalpose vyko
vaišės, kurias suruošė KLB Sault Ste.
Marie apylinkės valdyba. Valdybą su-
daro: Rimas Gasperas – pirm., Dana
Poderienė – sekr. ir Eva O‘Neil – iždi-
ninkė.

Kanados Šiluvos jubiliejaus
spaudos tarnyba

Šiluvos M. Marijos paveikslas Sudbury, ON ir Sault Ste. Marie ON

Sault Ste. Marie, ON parapijiečiai prie Šiluvos M. Marijos piligriminio pa-
veikslo.
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LF išplaukė į plačius lietuvybės vandenis
DALIA CIDZIKAITÈ

Įsteigtas naujas komitetas

Plėtros komiteto (pirmininkas
Robertas Vitas) pranešimą perskai-
čiusi J. Budrienė pabrėžė 2007 metais
komiteto skirtą ypatingą dėmesį plė-
trai — palikimų ir spec. fondų stei-
gimui bei įgaliotinių tinklo plėtrai.
2007 metais Plėtros komitetas įgy-
vendino keletą projektų: LF reklama-
vimas; informacinio filmo (DVD) su-
kūrimas; tolimesnė aplinkraščio
„Liepsna” leidyba; lankstinukų išlei-
dimas; LF aukotojų apklausos suor-
ganizavimas; specialių laiškų na-
riams išsiuntimas; ypatingas dėme-
sys sportui ir švietimui. Anot Bud-
rienės, įgyvendinant šiuos projektus
stengtasi ne tik išnaudoti jau turimas
informacines galimybes, bet ir stip-
rinti jas. 2008 metais bandant pagy-
vinti ir praplėsti LF įgaliotinių tin-
klą, įsteigtas atskiras komitetas, ku-
riam pirmininkauti sutiko Almis
Kuolas.

Šiųmetinė parama —
650,000.00 dol.

Finansų komisijos pirmininkas
Rimas Griškelis supažindino LF na-
rius su LF aktyvais (žeme ir investi-
cijomis); ūkiu prie New Salem, WI;
finansiniais duomenimis; investici-
jų/pajamų rezultatais bei šių 2008-
ųjų metų pelno skirstymu. Ūkio prie
New Salem žemę šiuo metu žemę
dirba: Rogers šeima (132 akrus), au-
ginanti kukurūzus ir sojų pupas, ir
Teri Bartoli (25 akrai), kuri laiko ark-
lius. 2007 metais New Salem ūkio
nuomos pajamos siekė 20,400 dol., o
mokesčiai — 6,300 dol. Šiais metais
abiem nuomininkams buvo pakeltos
nuomos kainos.

Griškelis painformavo, jog ateity-
je Finansų komitetas numato: tęsti
investicijų priežiūrą su ,,Smith Bar-
ney” kompanija; baigti suformuluoti
investavimo strategiją; atidžiai ste-
bėti New Salem ūkio žemių vertę bei
ieškoti kitų investavimo galimybių.
LF Finansų komiteto pirmininkas
supažindino Fondo narius su pelno
skirstymo formule, kuri buvo pasi-
rinkta pagal Yale University Foun-
dation pavyzdį. Pasitelkus minė-
tą formulę buvo paskaičiuota, jog
2008 metais, siekiant finansuoti
mokslo, kultūros bei visuomeninius
projektus, galima bus paskirstyti
650,000.00 dol.

Antroje pranešimo dalyje suva-

žiavimo dalyviams buvo pristatyti
šiuo metu LF investicijas prižiū-
rinčios ,,Citigroup-Smith Barney”
kompanijos darbuotojai: Paulius
Majauskas ir George Cook iš ,,Smith
Barney” padalinio ,,Cook Group”,
Barrington, IL. Jie trumpai papa-
sakojo apie ateities planus investavi-
mo srityje bei konkrečius planus, su-
sijusius su LF investicijomis.

2007-ieji vieni sėkmingiausių

Su LF finansine padėtimi supa-
žindino Pijus Stončius. Jo teigimu,
LF 2007 m. baigė labai sėkmingai.
Kaip jau buvo minėta anksčiau, LF
turtas 2007 m. gruodžio 31 d. pasiekė
17,121,132 dol., tai 17 proc. daugiau
negu 2006 metais. 2007 metų pa-
jamos buvo 3,171,624 dol. arba 125
proc. daugiau negu 2006 m.

LF parama 2007 m. siekė 525
tūkst. dol. arba 3,3 proc. daugiau ne-
gu 2006 m. Bendros ir administra-
cinės išlaidos buvo 170,000 dol. arba
4,000 dol. (2,5 proc.) daugiau negu
2006 m. Renginių, skelbimų ir vajų
išlaidos buvo 55,000 dol., tai taip pat
4,000 daugiau nei 2006 metais. Ne-
kilnojamo turto išlaidos siekė 8,000
dol., tai net 300 dol. mažiau nei pra-
ėjusias metais. Taigi, — apibendrino
pranešėjas, — LF pajamos pakilo 125
proc., o išlaidos — 3,4 proc.

2007 m. narių įnašai ir palikimai
LF sudarė 1,753,262 dol. arba
1,506,000 dol. (611 proc.) daugiau nei
2006 metais. Stončius pasidžiaugė,
jog per 18 LF gyvavimo metų 2007
metais Fondas gavo daugiausia aukų
ir palikimų. Palyginimui jis pateikė
1962–1979 metų Fondo statistiką,
kada per tuos metus LF iš viso su-

Iš 2008 m. gegužės 3 d. LF metinio narių suvažiavimo PLC, Lemont

rinko 1,650,000 dol. Anot Stončiaus,
tik 2002 metai per visą LF gyvavimo
istoriją atnešė didesnį įnašų ir pa-
likimų skaičių.

Stončius atskirai aptarė ir LF
administracines išlaidas. Jis sutiko,
jog jos kyla, tačiau jis pastebėjo, jog
kyla ir LF turtas. Pagal jo duomenis,
2007 m. administracinės išlaidos pa-
lyginti su turtu buvo žemiausios bet
kada nuo 1995 metų. Be to, 2007 me-

tų išlaidos palyginti su pajamomis,
išskyrus 2002 metus, buvo žemiau-
sios nuo 1991 metų.

Dėmesys — prašančiojo
dalyvavimui lietuviškoje veikloje

LF Pelno skirstymo komitetui
pirmininkaujantis Algirdas Saulis
supažindino su 2007 metų prašymų
paramai gauti statistika. Praėjusiais
metais gauti 182 prašymai bendriems
projektams paremti (2,259,949 dol.
sumai), stipendijų prašymų sulaukta
124 (503,880 dol. sumai). 2007 metais
iš viso buvo paskirstyti 567,952 dol.
Iš jų bendrai paramai skirta 440,814
dol. (patenkinti 136 prašymai arba 75
proc.), o stipendijoms — 127,138 dol.
(pilnai ar iš dalies buvo patenkinti 85
prašymai arba 69 proc.).

LF Pelno skirstymo komiteto
pirmininkas prisipažino, jog ypač jo
vadovaujama komisija sulaukia dide-
lio visuomenės dėmesio, o neretai ir
kritikos. Jo nuomone, skirstyti LF lė-
šas būtų lengviausia, jei tų lėšų būtų
kur kas daugiau, gal tada kiekvienas
prašantysis būtų patenkintas. Tačiau
šiuo metu realybė yra tokia, kad
reikia paraiškas paramai gauti įver-

tinti ir atrinkti tas, kurios yra vertos
LF paramos. Sprendžiant, kam pa-
skirti paramą vadovaujamasi LF ta-
rybos nustatytomis gairėmis (jas ga-
lima rasti LF internetinėje svetainė-
je), o skiriant stipendiją, pabrėžė A.
Saulis, ypač didelis dėmesys kreipia-
mas į prašančiojo dalyvavimą lietu-
viškoje veikloje.

Pristatyti du įstatų
pakeitimai

Įstatų komiteto pranešime šios
komisijos pirmininkas Saulius Kup-
rys LF narius supažindino su, jo nuo-
mone, siūlomais dviem nedramatiš-
kais Fondo įstatų pakeitimais. Pir-
masis pakeitimas, apie kurį savo
kalboje užsiminė LF tarybos pirmi-
ninkas A. Tamulis, tai — sudaryti ga-
limybę LF nariams balsuoti paštu
arba el. paštu (šis pasiūlymas suva-
žiavimo pabaigoje po slapto balsavi-
mo narių buvo priimtas). Antrasis
pasiūlytas įstatų pakeitimas — su-
teikti LF tarybai lankstumą, tvirti-
nant valdybą. Siūloma, kad valdybą
galima būtų sudaryti ir patvirtinti iš
karto po metinio suvažiavimo, nelau-
kiant metų galo (ir šis pasiūlymas
slaptu narių buvo priimtas).

Vėliau žodis buvo suteiktas Pra-
nui Jurkui, vienam iš 1998 metais
sudarytos komisijos, kurios tikslas
buvo peržiūrėti LF narių įgaliojimo
klausimą, narių. Jis trumpai supa-
žindino su komisijos atsiradimo ap-
linkybėmis, jos veikla ir paprašė šių-
metinio LF narių suvažiavimo oficia-
liai uždaryti minėtą komisiją ir drau-
giškai užbaigti prieš 10 metų kilusį
kivirčą. Nariai plojimais pritarė P.
Jurkaus prašymui.

Pagerbtas ilgametis LF narys
G. Balukas

Meno globos komiteto pirminin-
kas Vytenis Kirvelaitis paprašė tylos
minute pagerbti LF steigėją, ilgametį
Fondo tarybos narį, buvusį Meno glo-
bos komiteto pirmininką Gediminą
Baluką, kuris į amžinybę iškeliavo
šių metų balandžio pradžioje. Vėliau
Kirvelaitis trumpai supažindino su
2007 metų komiteto veikla. 2007 me-
tais buvo perduoti: Lietuvos dailės
muziejui Vilniuje 37 dailininko Dobu-
žinskio paveikslai, Domšaičio galeri-
jai Klaipėdoje — 135 dailininko Dom-
šaičio paveikslai. Meno kūriniai buvo
taip pat perduoti: Nukelta į 10 psl.

Iš kairės: A. Kazlauskas, A. Kuolas ir K. Sušinskas.
Jono Kuprio nuotraukos

Centre – V. Kamantas, buvęs LF tarybos pirmininkas.

Iš kairės: K. Ambrozaitis, P. Jurkus, K. Goštautas ir M. Stankūnienė.
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Specialistai perspėja: pigių
skrydžių laikai baigsis

Balsas.lt – Taip vadinamomis
,,pigiomis avialinijomis” skraidan-
tiems keleiviams tenka vis plačiau at-
verti piniginę perkant kelionės bilie-
tus. Dėl pasaulyje sparčiai brangs-
tančios naftos itin ženkliai pakilusios
degalų kainos tokias bendroves kaip
„Ryanair” ar „EasyJet” verčia įvesti
vis naujus mokesčius ar didinti jau
esamus. Didžiausia Europoje pigių
skrydžių bendrovė „Ryanair” dar
kartą brangina paslaugas. Jau dabar
bilietus perkantys keleiviai už antrą
lagaminą, kuris dedamas į lėktuvo
bagažinę, bus priversti mokėti 16
svarų mokestį. Keleiviai, skrydžio re-
gistraciją atliksiantys ne internete, o
oro uoste, turės sumokėti 8 svarus.

JAV iš anksto gaus duomenis
apie atkeliaujančius lietuvius

ELTA – Lietuva rengiasi sutikti,
kad į JAV skrendančių keleivių duo-
menys būtų iš anksto perduodami
šios šalies pareigūnams. Seimo nariai
po pateikimo pritarė siūlymui pa-
tvirtinti pernai pasirašytą atitin-
kamą Briuselio ir Washington susita-
rimą. Pagal šį dokumentą oro vežėjų
atliekamas keleivio duomenų įrašo
(angliškai jo pavadinimas trumpina-
mas PNR) duomenys perduodami
JAV vidaus saugumo departamentui.
Washington tvirtinimu, įvairios in-
formacijos apie keleivius teikimas
būtinas, siekiant kovoti su terorizmu
ir užtikrinant skrydžių saugumą.
Susitarimas jau taikomas kaip laiki-
nasis teisės dokumentas, bet oficia-
liai įsigalios, kai jį patvirtins visos ES
šalys.

Po Rugsėjo 11-osios JAV sienos
apsaugos ir muitinės tarnybos įvedė
reikalavimą aviakompanijoms teikti
tam tikrus asmens duomenis apie ke-
leivius, atvykstančius į JAV teritoriją
ir ją paliekančius. Pagal minėtą susi-
tarimą JAV pareigūnams turi būti
pateikiami asmens duomenys, kurių
apsaugą numato tiek Lietuvos, tiek
ES teisės aktai. Tarp tokių duomenų
– keleivio adresas, informacija apie
darbo užmokestį, telefono numeris.
JAV turi teisę naudotis ir tokiu būdu
gautais duomenimis apie asmens ra-
sinę arba etninę kilmę, politines, re-
ligines arba filosofines pažiūras, prik-
lausymą profesinėms sąjungoms,
sveikatą, intymų gyvenimą. Kiekvie-
no keleivio duomenis JAV vidaus sau-
gumo departamentas kaupia į atski-
ras elektronines bylas, kurios naudo-
jamos asmeniui vos atvykus į šalį, kai
jis priverstas pereiti per migracijos
pareigūnų patikrą.

JAV įsipareigojo 7 metus saugoti
visus gautus duomenis, naudoti juos
tik pagal paskirtį ir neplatinti viešai.
Vėliau 8 metus duomenys turėtų būti
saugomi beveik neprieinamoje duo-
menų bazėje ir tik po to galutinai su-
naikinami. Kadangi Lietuvos avia-
kompanijos nevykdo tiesioginių skry-
džių į JAV, minėti duomenys apie ke-
leivius pas mus nerenkami.

ES šalyse ir JAV taikomi skirtin-
gi reikalavimai duomenų apsaugai.
Europos Teisingumo Teismas užper-
nai buvo sustabdęs ES Tarybos spren-
dimą dėl PNR perdavimo. Vėliau
sprendimas buvo šiek tiek pakeistas
ir galutinai pasirašytas pernai.

Kaip pažymėjo vidaus reikalų mi-
nistras Regimantas Čiupaila, jau da-
bar kiekvienas asmuo, atvykdamas į
JAV, pildo vieną iš dviejų dokumentų
(priklausomai nuo to, keliauja su viza
ar be), kuriame nurodo beveik tokius
pat duomenis, kaip PNR. Šiuo atveju,
jo teigimu, kalba eina apie elektroni-
nę sistemą. Ateityje panašią tvarką
esą taikys ir Kanada, ES.

LNK televizijos laidos –
vėl internete

Balsas.lt – LNK televizijos
laidas vėl galima išvysti ne tik ek-

rane, bet ir internete. Naujienų sve-
tainė „Balsas.lt” pasirašė bendradar-
biavimo sutartį su LNK TV kanalu
dėl išimtinių teisių transliuoti LNK
TV autorines laidas. Tinklalapy-
je „Balsas.lt” galima rasti Lietuvos
žiūrovų pamėgtas informacines („Ži-
nios”, „Savaitės panorama”), publi-
cistines („Srovės”, „Paskutinė instan
cija”), pramogines („Dviračio šou”) ir
daugelį kitų televizijos laidų. „Tai
dar viena galimybė LNK televizijos
žiūrovams, kurie nespėjo pažiūrėti
mėgstamos laidos, išvysti ją interne-
te. Nuolat sulaukdavome žiūrovų pra
šymų jų mylimas laidas rodyti inter-
nete, pagaliau šis noras yra išpildy-
tas. Nuo šiol mūsų laidos bus pasie-
kiamos bet kur ir bet kada ir tai puiki
ai atitinka mūsų šio sezono sumany-
mą būti arčiau žiūrovo ir šūkį „Ar-
čiau tavęs”, – sakė LNK programų di-
rektorius Arūnas Motiekaitis.

Vėl atlygins akcijomis už išlikusį
nekilnojamąjį turtą

ELTA– Nuo gegužės 1-osios pra-
sidėjo dešimtasis atlyginimo akci-
jomis etapas gyventojams už išlikusį
nekilnojamąjį turtą.Valstybės turto
fondas (VTF) informavo, kad pilie-
čiai, dėl kurių priimti sprendimai už
valstybės išperkamą nekilnojamąjį
turtą atlyginti akcijomis, turi kreip-
tis į VTF Vilniuje ir pateikti prašymą
bei sprendimo dėl nuosavybės teisių
atkūrimo kopiją. Ji turi būti patvir-
tinta sprendimą priėmusios įstai-
gos, arba pateiktas sprendimo nuora-
šas, patvirtintas notaro. Dokumentai
VTF raštinėje bus priimami iki šių

metų birželio 30 d., be to, jie gali būti
išsiųsti registruotu laišku. Prašy-
mo formą bei jos užpildymo pavyzdį
galima rasti VTF interneto tinklala-
pyje www.vtf.lt. Piliečiams už valsty-
bės išperkamą išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą minėtu laikotarpiu bus at-
lyginta TEO LT, ,,Lietuvos jūrų laivi-
ninkystės”, ,,Lietuvos energijos”
ir ,,Lietuvos elektrinės” akcijomis.
Vienos akcijos vertė, kuria dešimta-
jame etape bus atlyginama už valsty-
bės išperkamą išlikusį nekilnojamą-
jį turtą, bus nustatyta iki šių metų
liepos 31 d. ir paskelbta ne vėliau kai
p iki rugpjūčio 4-osios. VTF ne vėl-
iau kaip iki rugpjūčio 31 d. registruo-
tu laišku su įteikimu išsiųs gyvento-
jams, pateikusiems prašymus iki nus-
tatytos datos, jų nuosavybėn perduo-
damų akcijų perdavimo ir priėmi-
mo aktus su paaiškinimu, kokius
veiksmus ir kokiais terminais jie turi
atlikti. Po devynių atlyginimo akci-
jomis etapų už valstybės išperkamą
turtą jau atlyginta daugiau nei 10,36
tūkst. piliečių, kurių išperkamo tur-
tovertė sudarė 187,92 mln. litų.

Dèl prasto diplomatû darbo
Lietuva palikta viena

Atkelta iš 1 psl. fondo parama
būtų 22 proc. didesnė ir galėtų siekti
308 mln. eurų (1,060 mlrd. litų).

Numatoma 2009 m. parama Lie-
tuvos žemės ūkiui – 466 mln. eurų
(1,608 mlrd. litų), arba 9 proc. dides-
nė negu šiais metais.

Vidaus politikos programoms
Lietuvoje finansuoti numatoma skir-
ti 199 mln. eurų (687 mln. litų) – 11
proc. daugiau nei šiemet, iš jų 117
mln. eurų (404 mln. litų) – branduoli-
nei saugai ir šalies energetiniam sau-
gumui užtikrinti.

Jeigu patvirtintoms EK finansi-
nėms nuostatoms pritars šalys narės
bei Europos Parlamentas, kitų metų
biudžetas bus gerokai dosnesnis nau-
josioms 12-kai ES narių.

EK siūlo didžiausią 2009 m. ES
biudžeto dalį investuoti į ekonomikos
plėtrą ir didinti finansinę paramą ap-
linkosaugos bei energetikos sritims.

,,Europai pasiūlytas ambicingas
biudžetas – su nauju svorio centru ir
matomomis kokybinėmis permaino-
mis išlaidų srityje, kurioje kelis de-
šimtmečius nekintamai vyravo kiti
dalykai”, – sakė D. Grybauskaitė.

Komisarė pabrėžė, kad ES ski-
riamos lėšos ekonomikos konkuren-
cingumui, taip pat išlaidos energeti-
kos bei aplinkosaugos programoms

kitais metais augs triskart sparčiau,
negu didės pats biudžetas.

EK patvirtintame biudžeto pro-
jekte lėšos ekonomikos plėtrą skati-
nančioms programoms viršija 60,1
mlrd. eurų – beveik 44,7 proc. viso ES
biudžeto. Tai bus didžiausia išlaidų
sritis ES biudžete.

Ekonomikos konkurencingumą
remiančių programų finansavimą nu-
matoma padidinti 5,5 proc., išlaidas
moksliniams tyrimams – 10 proc.,
naujovių įmonėse skatinimui – dau-
giau nei 17 proc., ekologinių naujovių
diegimui įmonėse – 18 procentų.

Aplinkosaugos projektams finan-
suoti numatomi fondai viršys dešim-
tadalį biudžeto.

Antra pagal išlaidų apimtį – že-
mės ūkio sritis, kuriai numatomi 57,5
mlrd. eurų, arba 42,8 proc. visų biu-
džeto išlaidų. 2009 metais ES–12 ša-
lims teks 18 proc. visų išlaidų, nors
2006 metais naujokių dalis vos tesie-
kė 10 proc., o šiemet – 16 proc.

Ne mažiau kaip 14 proc. siūloma
didinti Sanglaudos fondą. Numato-
ma, kad 2009 m. naujosioms šalims
(ES–12) teks jau 50 proc. visų Sang-
laudos ir Struktūrinių fondų, tuo tar-
pu 2006 metais joms tebuvo skirta
apie 23 proc., o šiemet – 47 proc. šių
lėšų.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) – Gamtą švarinusiems lietuvaičiams estų aplenk-
ti nepavyko. Lietuvoje šeštadienį vykusi visuotinė švaros akcija ,,Darom 2008”,
kuria buvo siekiama išvalyti gamtą nuo šiukšlių bei pagerinti pasaulio šiukšlių
rinkimo rekordą, netapo rekordine. Būriai talkininkų tvarkyti gamtos susirinko
paskatinti estų pavyzdžio, tačiau aplenkti kaimynų, siekiančių Guiness rekordo,
t.y. surinkti rekordiškai daug šiukšlių per trumpiausią laiką, lietuviams nepavyko.
Dalyvauti akcijoje Estijoje buvo užsiregistravę 40 tūkst., Lietuvoje – 5 tūkst.
savanorių. Tačiau į šalies parkus, paupius, gatves atėjo perpus mažiau žmonių.
Nors rekordas nepasiektas, organizatoriai akciją vadina sėkminga, nes į sąvar-
tynus išvežtos tonos šiukšlių. Panašią akciją ketinama organizuoti ir kitąmet.

Kitais metais Europa ñada
dar didesnê paramâ

Atkelta iš 1 psl. „Tai, kad
Lietu-vos nuomonės nepalaikė nė
viena iš ES valstybių ir ypač mūsų
kaimynai lenkai, latviai bei estai,
rodo tam tik-rus Lietuvos diploma-
tinio darbo trū-kumus. Dėl to nekyla
jokių abejonių”, – sakė J. Karosas.

Diplomatijos padarytas klaidas
bandoma ištaisyti siekiant Lenkijos
paramos. Iš Lenkijos grįžęs Seimo
pirmininkas Česlovas Juršėnas teigė,
kad Lenkija su Lietuva bus vieninga.

Anksčiau Lenkija yra stabdžiusi
ES ir Rusijos derybas, nes pastaroji
uždraudė lenkiškos mėsos produkci-
jos importą į šalį. Tuomet lenkai susi-
laukė Lietuvos paramos.

Č. Juršėnas teigia, jog klausimą

dėl paramos stabdant ES ir Rusijos
bendradarbiavimo susitarimą kels ir
vizito Vokietijoje metu gegužės 7-10
dienomis. „Tai yra veto, ir tai yra vi-
sos Europos vertybių patikrinimas:
ar mums rūpi vertybės, ar mums rūpi
tik praktiški klausimai”, – sakė Sei-
mo pirmininkas.

Liuksemburge vykusiame ES
Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių
tarybos (BRIST) posėdyje Lietuva
vienintelė iš 27 šalių nepritarė siūly-
mui pradėti ES ir Rusijos dialogą dėl
strateginės partnerystės sutarties.
Šalys sutarė, kad toliau derinti
nuomonių į Vilnių atvyks ES pirmi-
ninkaujančios Slovėnijos užsienio rei-
kalų ministras Dimitrij Rupel.

Svarbu žinoti

www.draugas.org
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Maskvoje dokumentą Rusijos vyriau-
sybės vardu pasirašė valstybinio susi-
vienijimo ,,Rosatom” generalinis di-
rektorius Sergej Kirijenka, JAV vy-
riausybės vardu – Amerikos ambasa-
dorius Rusijoje William Burns. Susi-
tarime nužymėti pagrindiniai dviejų
šalių bendradarbiavimo taikiai nau-
dojant atominę energiją principai. Šis
dokumentas taps bendrų Rusijos ir
JAV įmonių projektų teisiniu pag-
rindu, taip pat sudarys sąlygas nor-
maliai atominės energetikos ir bran-
duolinio kuro ciklo raidai. Derybos
prasidėjo 2006 metais, kai Rusijos ir
JAV vadovai davė atitinkamus nuro-
dymus savo vyriausybėms.

TOKIJAS
Kinijos prezidentas Hu Jintao

antradienį atvyko vizito į Japoniją,
kur derėsis dėl įtampos mažinimo
tarp šių dviejų Azijos valstybių. Tai
pirmasis Kinijos valstybės vadovo ap-
silankymas Japonijoje po 10 metų
pertraukos. Lėktuvas, kuriuo atskri-
do Hu Jintao, Tokijo Hanedos oro
uoste nutūpė sustiprinto saugumo
sąlygomis. Dėl Kinijos vadovo atvyki-
mo buvo laikinai uždarytas į sostinę
vedantis greitkelis. Hu Jintao pasiti-
ko daugiau kaip 200 Kinijos diploma-
tų, verslininkų ir studentų, kurie
rankose turėjo abiejų valstybių vėlia-
vėles.

BAGDADAS
JAV kariškiai antradienį paskel-

bė, jog netrukus išves iš Irako 3,5
tūksančio kareivių, kurie šioje šalyje
buvo išdėstyti pernai vasarį didinant
amerikiečių pajėgas. Minimi 3-iosios
pėstininkų divizijos kareiviai į savo
bazę Fort Benning Georgia valstijoje
grįš ,,per kelias artimiausias savai-
tes”, sakoma kariškių pranešime. Šis
žingsnis atitinka JAV planą išvesti
tuos papildomus 30 tūkst. karių, ku-
rie nuo praėjusių metų vasario buvo
išdėstyti siekiant pažaboti Irake pa-
didėjusį smurtą. Washington sakė,
jog nori iki liepos užbaigti tų 30
tūkst. karių išvedimą ir per 45 die-
nas įvertinti padėtį, o paskui svars-
tyti bendrą JAV pajėgų dydį. Šiuo
metu Irake yra daugiau nei 150
tūkst. JAV karių.

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

Abchazija pasiryžusi atiduoti savo
teritorijâ Rusijos karinei kontrolei

Yangon gatvėse matėsi labai mažai nuolaužas ir išvirtusius medžius valančių
kareivių. Reuters nuotr.

TALINAS
Daugiau nei dešimtmetį Estijoje

dirbusi suomių žurnalistė Liena Hie-
tanen neseniai išspausdintame savo
straipsnyje Estijos politiką šalies pi-
lietybės neturinčių žmonių atžvilgiu
pavadino apartheidu, o 1940 metų
okupaciją – mitu, skelbia „Delfi.ee”.
Savo straipsnyje „Estiškas šaltasis
karas” žurnalistė teigia, kad, perkel-
dama Bronzinio kario paminklą, Es-
tijos Vyriausybė elgėsi apgalvotai ir
su rusakalbių gyventojų mažuma el-
gėsi taip, kaip Izraelis elgiasi su pa-
lestiniečiais ar Pietų Afrikos Res-
publikos režimas – su juodaodžiais.
L. Hietanen be jokių skrupulų tokią
Estijos politiką rusakalbių, kurių ša-
lyje yra 116 tūkst. ir kurie neturi pi-
lietybės, atžvilgiu pavadino aparthei-
du. Pasak žurnalistės, Estijoje taipo-
gi gyvas ir „mitas apie okupaciją”.
Esą okupacija naudojama kaip inst-
rumentas atsisakant suteikti piliety-
bę rusakalbiams.

VARŠUVA
Lenkų dienraštis ,,Super exp-

ress” rašo, kad pirmadienio įvykis,
kai policija iš vieno Varšuvos viešbu-
čio išvadavo 3 žydų paauglius iš Bra-
zilijos, buvo ne teroro aktas, o tik gir-
to 23 metų jaunuolio, kuris pasirodė
esąs Kuveito ambasadoriaus Lenki-
joje sūnus, išpuolis. Kaip sakė polici-
jos komendanto atstovas Mariusz So-
kolowskij, paaiškėjo, jog Kuveito am-
basadoriaus sūnus kelias dienas link-
sminosi Varšuvos naktiniuose klu-
buose. Jokiai teroristinei organizaci-
jai jis nepriklauso ir ieškomas nebu-
vo. Pasak policininkų, tai buvo tik
girto jaunuolio siautėjimas. Kuveitie-
čiui gresia laisvės atėmimas iki pen-
kerių metų.

MASKVA
Rusija ir JAV pasirašė tarpvy-

riausybinį susitarimą dėl bendradar-
biavimo atominės energijos taikaus
naudojimo srityje, praneša žiniask-
laida iš įvykių vietos. Antradienį

Bankokas, gegužės 6 d. (,,Reu-
ters” – BNS) – Myanmar per pražū-
tingą savaitgalio audrą žuvo 15 tūkst.
žmonių, o dar 30 tūkst. dingo, po su-
sitikimo su Myanmar ambasadoriumi
Bankoke sakė Tailando užsienio rei-
kalų ministras Noppadol Pattama.
Jis sakė, kad vos viename mieste, Bo-
galay, žuvo 10 tūkst. žmonių.

Tai buvo daugiausiai žmonių au-
kų pareikalavęs ciklonas Azijoje nuo
1991 m., kai Bangladeše žuvo 143
tūkst. žmonių.

Chuntai davus leidimą, Jung-
tinės Tautos (JT) ir Myanmar kaimy-
nės skuba gabenti maistą, švarų van-

denį ir kitus būtiniausius dalykus.
Iš viso per audrą, kurios vėjų grei-

tis siekė 190 km per val., namų ne-
teko keli šimtai tūkstančių žmonių,
paskelbė JT pagalbos koordinatoriai,
bet pridūrė, kad šis skaičius gali pa-
didėti iki milijonų.

Yangon, kuriame gyvena 5 mln.
žmonių, žmonės laukė eilėse į bute-
lius išpilstyto vandens, be to, net ir
praėjus 4 dienoms po ciklono ,,Nar-
gis” mieste nėra elektros. Audra nu-
niokojo Myanmar deltą – pagrindinį
šios šalies, kurioje gyvena 53 mln.
žmonių, ryžių auginimo regioną.

Myanmar per audrâ dingo
30 tùkstançiû žmoniû

Rusijos taikdariai Abchazijoje Gali rajone. Reuters nuotr.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –
Nepripažintos Abchazijos respubli-
kos valdžia pareiškė pasiryžimą ati-
duoti savo teritoriją į Rusijos karinei
kontrolei mainais už savo saugumo
garantijas, rašo britų visuomeninio
transliuotojo BBC naujienų svetainė.

,,Mes numatome kuo plačiausią
karinį bendradarbiavimą su Rusija”,
– pranešė Abchazijos URM vadovas
Sergej Šamba interviu, išspausdinta-
me laikraštyje ,,Izvestija”. Nepripa-
žintos respublikos URM vadovas pa-
žymėjo, kad Abchazija pasiryžusi
,,suteikti viską, kas atitinka Rusijos
interesus dėl karinių bazių išdėsty-
mo ir kitais klausimais”. Pasak S.
Šamba, tai tapo įmanoma, kai Rusija
pasitraukė iš sankcijų Abchazijai re-
žimo.

Tbilisis teigia, kad Maskva, nus-
prendusi užmegzti tiesioginius eko-

nominius ir kitokius ryšius su Su-
chumiu, iš tiesų aneksuoja dalį Gru-
zijos teritorijos. Anksčiau Tbilisis nu-
sprendė pasitraukti iš Rusijos ir Gru-
zijos priešlėktuvinės gynybos sutar-
ties.

Atsakydamas į tai Rusijos užsie-
nio reikalų ministras Sergej Lavrov
pareiškė, kad Tbilisio sprendimas su-
žlugdo susitarimus dėl Gruzijos ne-
sutarimų su nepripažintomis res-
publikomis taikaus sureguliavimo.
Pasak Rusijos URM vadovo, Maskva
tikisi, jog ,,visi tie, kas dar turi kokios
nors įtakos teigiamam Gruzijos va-
dovybės požiūriui, panaudos šią įta-
ką”, kad neleistų kilti ginkluotam
konfliktui.

Europos Sąjunga pareiškė rimtą
susirūpinimą dėl didėjančios įtampos
tarp Rusijos ir Gruzijos ir paragino
šalis neaštrinti konflikto.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA

RUSIJA
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DR. LIUDAS JOVAIŠA
Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto lektorius

Apsireiškimo aplinkybių
redakcijos

Skrynios istorijos raida bene
vaizdžiausiai liudija pirminės apsi-
reiškimo istorijos kitimą. Ilgainiui
keitėsi ir daugelis kitų pasakojimo
detalių. Dalis autorių ėmė tvirtinti,
kad regėjimas vykęs du kartus dvi
dienas paeiliui: pirmąją dieną Mariją
regėję vien piemenėliai, vakare apie
tai papasakoję namiškiams, o kitą
dieną susirinkęs didelis žmonių
būrys su katechetu ir pamokslininku.
Tradicijoje nežymiai kito ir Marijos
žodžiai – vietoj „dabar (čia) sėja ru-
gius” atsirado „dabar čia ariama ir
sėjama”, „dabar čia aria ir akėja”.
Remdamiesi 1748 m. reliacija, kai ku-
rie istorikai ėmė tvirtinti, jog skrynia
su daiktais buvo stebuklingai rasta
ne dabartinės bazilikos vietoje, o ten
pat, kur ir vyko apsireiškimas, t. y.
po akmeniu – esą ten buvusi pirmo-
sios Šiluvos bažnyčios vieta. Keletas
autorių akivaizdžiai persistengė
mėgindami nustatyti apsireiškimo
liudytojus – antai Juozas Vaišnora
netgi aprašė egzistencinę sumaištį ir
sąžinės priekaištus kalvinistų kate-
cheto Mikalojaus Fieros gyvenime,
nors apsireiškimo istorijoje jis apskri-
tai neįvardytas ir anaiptol nėra tikra,
kad apsireiškimo liudytoju buvo bū-
tent jis.

Apsireiškimo kulto
tradicija

Svarbu pastebėti, kad Marijos
apsireiškimas Šiluvoje labai ilgą laiką
nebuvo ypatingo pamaldumo objek-
tas. Jau pati apsireiškimo istorija
skirta ne tiek pačiam apsireiškimui,
kiek bažnyčios atgavimo istorijai at-
skleisti. Tai liudija ir pati pasakojimo
antraštė; Apsireiškimas čia – tik vie-
nas, tiesa, stebuklingas šios istorijos
epizodas.

Amžiams bėgant piligrimai plūdo
į Šiluvą melstis prie stebuklingojo
Dievo Motinos paveikslo. Paveikslas,
kaip piligrimus traukiantis objektas
minimas nuo XVII a. vidurio (1646
m.), XVIII a. antrojoje pusėje jam
pastatydinta didinga šventovė, o
1786 m. jis – pirmasis Žemaitijoje –
iškilmingai karūnuotas. Klestint pa-
veikslo kultui Apsireiškimo akmenį
gaubė tik gana kuklus medinės kop-
lyčios pastatas, o svarbiausios šven-
tės ir pamaldos koplyčioje buvo susi-
jusios su pamaldumu Išganytojui:

gavėnios penktadieniai, Šv. Kryžiaus
Atradimo ir Išaukštinimo iškilmės,
Švč. Jėzaus Širdies šventė. Kita ver-
tus, akmuo niekada nebuvo užmirš-
tas: koplyčia dažniausiai buvo vadi-
nama neformaliai – „prie akmens”, o
XX a. pradžioje rasti ankstyviausios
koplyčios pamatai parodė, kad pirmo-
ji koplytėlė buvo maža, aštuonkampė,
„apie pačius akmenis”.

Tai, kad apsireiškimo vieta gana
ilgai neprilygo stebuklingajam Mari-
jos paveikslui šventovėje, anaiptol ne-
reiškia žinios apie apsireiškimą ne-
tikrumo ar vėlyvumo. Apsireiškimai
gana ilgą laiką buvo laikomi privačios
patirties dalyku ir jų vietos masiškai
nebuvo lankomos. Tikras perversmas
šioje srityje įvyko sulig Lurdo apsi-
reiškimu XIX a. viduryje. Dėsninga,
kad Lurdo vietai populiarėjant ir Ši-
luvoje aktualizavosi apsireiškimo vie-
ta. Būtent tuomet, XX a. pradžioje, ir
sumanyta pastatyti ne bet kokią, o
didingą, šiai vietai deramą koplyčią.

Marijos apsireiškimo
žinia

Tuo, kas pasakyta anksčiau, Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje tikrumas
neginčijamas. Man, kaip ir stebuklin-
gojo Šiluvos Dievo Motinos paveikslo
restauratoriams, rūpėjo tik išryškinti
pirmykštį grožį – autentiškiausią ap-
sireiškimo istorijos pasakojimą, „ap-
valant” jį nuo vėlesnių apnašų. Svar-
biausias apsireiškimo istorijos daly-
kas – Marijos perduotoji žinia – ne-
pavaldi istorijos dėsniams ir, kaip Ge-
roji Naujiena, skirta visiems laikams.
„Istorikas (...) gvildena ‘ano meto’
problemą; jis nori ir privalo kuo tiks-
liau ištirti, ‘kaip gi buvo’. Tačiau
visai kas kita yra klausimas, kokią
reikšmę tas anuomet paskelbtas
turinys turi žmogui, kuris šiandien
tiki arba nori tikėti” (Joseph Rat-
zinger, ,,Eschatologija”, Vilnius,
1996, p. 26).

Čia, kur istoriko kompetencija
baigiasi, paskutinius sakinius rašau
tiesiog kaip krikščionis katalikas –
kaip vienas iš daugelio tūkstančių Ši-
luvos piligrimų. Šiluvoje apsireiškusi
Marija mums atskleidžia Jėzų. Tai ta
pati Marija, Galilėjos Kanoje sakanti:
„Darykite, ką tik jis jums lieps.” Ma-
rija, tarsi ištirpstanti Rožinio maldos
karoliukuose ir atverianti Išganytojo
gyvenimo slėpinius. Marija stebuk-
lingajame Šiluvos paveiksle, hodege-
tria, kelrodė, kreipianti mūsų kelius į
tą, kurį laiko savo rankose – lygiai
kaip ir anuomet, ant akmens.

Pabaiga.

Marijos perduotoji žinia
nepavaldi istorijos dėsniams

(IV dalis)
Pranešimas skaitytas 2007 m. rugpjūčio 15 d. Mariologiniame kongrese

Pažaislyje, išspausdintas „Šiluvos žinioje” nr. 4, 2008 m. vasaris.

Balandžio 18 d. VDU Katalikų
teologijos fakulteto Didžiojoje auloje
įvyko mokslinė konferencija „Šiluva
Lietuvos kultūroje”, skirta Švč. Mer-
gelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejui. Ją organizavo
VDU Menų institutas bendradar-
biaujant su Kauno arkivyskupijos ku-
rija, Kauno arkivyskupijos muzieju-

mi bei Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bazilikos parapija.

Šiltais sveikinimo žodžiais konfe-
renciją pradėjo jos globėjas, Kauno
arkivyskupas metropolitas S. Tamke-
vičius. Sveikinimus tęsė VDU rekto-
rius prof. Z. Lydeka ir prel. V. S. Vai-
čiūnas.

Pirmos dvi dalys buvo skirtos

Mokslinė konferencija
„Šiluva Lietuvos kultūroje”

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bazilikos puošybai, paveikslams,
vargonams, pamaldumui bei parapi-
jai, atskleidžiant istorinės raidos ak-
tualumą šios dienos žmogui. Pirmą
kartą viešai buvo pristatyta bazilikos
dailės ikonografija. Pranešimus pa-
rengė: dr. V. Kamuntavičienė, R.
Stankevičienė, dr. Povilionis, doc. L.
Šimkūnaitė, A. Vasiliauskaitė, habil.
dr. A. Motuzas. Bazilikos didžiojo al-
toriaus paveikslo „Dievo motina su
Kūdikiu” restauravimo darbus apta-
rė ir tyrimų rezultatus parengė D.
Panavaitė, J. Bilotienė, R. Derkintis
ir R. Vedrickas.

Trečioje dalyje atskleistas Šilu-
vos Mergelės Marijos apsireiškimo
koplyčios architektūros unikalumas,
puošybos vizija ir įgyvendinimas,
aptartos tapybos kompozicijos. Pra-

nešimus parengė prof. N. Lukšionytė-
Tolvaišienė, dr. S. Smilingytė-Žei-
mienė, dr. N. Markauskaitė.

Ketvirtoje dalyje priminta 1937
m. Paryžiaus pasaulinė paroda, ku-
rioje buvo eksponuotas J. Mikėno
,,Rūpintojėlis”. Pranešimus parengė:
G. Surdokaitė, dr. E. Naujokaitienė,
dr. N. Taluntytė.

Konferenciją vainikavo trumpa,
bet šilta ir gyva diskusija, kurioje išk-
lausęs visus pranešimus aktyviai da-
lyvavo ir arkivyskupas S. Tamkevi-
čius. Pagrindinės organizatorės: doc.
L. Šimkūnaitė ir dr. R. Valinčiūtė
džiaugėsi, kad konferencija praėjo
sklandžiai, kad visi konferencijos
pranešėjai pateikė naujų duomenų ir
nurodė tolesnių tyrinėjimų gali-
mybes.

„Vatikano radijas”

Tautų Sekminės Šiluvoje
Tarptautinio „Tautų Sekminių”

projekto Lietuvoje organizatoriai
kviečia visus tikinčiuosius melstis
laukiant Sekminių savo bendruome-
nėse, parapijose, vyskupijose. Šiais
metais ypač kviečiame drauge švęsti
Sekminių vigiliją ir iškilmę Šiluvoje.
Renginio gobėjas – arkivyskupas Si-
gitas Tamkevičius.

Trijų dalių projektas

I dalis.
Maldos devyndienis – sugrįžimas

į „aukštutinį kambarį”.
Gegužės 2–10 d.

„Jie visi ištvermingai ir vienin-
gai atsidėjo maldai kartu su moteri-
mis ir Jėzaus motina Marija bei jo
broliais” (Apd 1, 14)

Kviečiame visas maldos grupes,
bendruomenes (parapijų, pašvęstojo
gyvenimo ir kitas), judėjimus ir visus
tikinčiuosius rengtis Sekminėms vie-
ninga malda Sekminių devyndienio
metu įsitraukti į platų maldos tinklą,
taip pat sukurti atvirų maldos susi-
rinkimų grandinę konkrečioje vieto-
vėje ar mieste. Tai kvietimas „su-
grįžti į aukštutinį kambarį” ir šias
devynias dienas atsidėti nuolatinei
Eucharistijos adoracijai bei užtarimo
maldai vieningai sutartomis intenci-
jomis. Svetainėje www.sekmines.lt
rasite pasiūlymus, kaip įsitraukti į
maldos tinklą, organizuoti novenos
maldos grandinę ir susirinkimus.

II dalis.
Sekminių vigilija ir iškilmė.

Gegužės 10–11 d., Šiluva

„Atėjus Sekminių dienai, visi

mokiniai buvo drauge vienoje vieto-
je... mes visi girdime juos skelbiant
įstabius Dievo darbus mūsų kalbo-
mis” (Apd 2, 1. 11)

Ypač šiais jubiliejiniais metais
kviečiame į Šiluvą drauge budėti mal-
doje laukiant Sekminių malonės ir
švęsti Šventosios Dvasios Atsiuntimo
iškilmę. Tokiu būdu prisidėsime prie
kitų pasaulio šalių, šiais metais ypa-
tingu būdu švenčiančių Sekmines sa-
vo kraštuose.

III dalis.
Evangelizacinės misijos.
Gegužės 12 d., Raseiniai,
Raseinių apylinkės ir kt.

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
Evangeliją visai kūrinijai” (Mk 16,
15)

Kviečiame atsiliepti į Viešpaties
raginimą ir pripildytiems Dvasios
antrąją Sekminių dieną „skelbti įsta-
bius Dievo darbus” aikštėse, gatvėse,
mokyklose, belstis į namų ir įstaigų
duris. Nuoseklios evangelizacinės mi-
sijos organizuojamos Raseinių apy-
linkėse. Negalinčius atvykti į Rasei-
nius kviečiame antrąją Sekminių
dieną paskirti Evangelijos skelbimui
savo aplinkoje.

Išsamų Tautų Sekminių Lietuvo-
je pristatymą bei visą medžiagą rasite
www.sekmines.lt.

„Tautų Sekminių”
Lietuvoje organizacinė grupė

Atsinaujinimas Šventojoje
Dvasioje Tarptautinio projekto

iniciatoriai – ICCRS
(International Catholic

Charismatic Renewal Services)

Dievo Motinos tarnystė
naujai padeda perskaityti Evangeliją

VYSK. JONAS IVANAUSKAS

Garbė Jėzui Kristui! Man didelė
garbė lankytis Kanadoje, kuri mums
Lietuvai yra tokia brangi žemė, kur
dalies iš jūsų čia atvyko seneliai, tė-
vai, o kai kurie iš jūsų esate čia gimę.
Didelė garbė pradėti Švč. M. Marijos
400 m. jubiliejaus šventimo metus
Kanadoje. Pirmiausia noriu perduoti
nuoširdų sveikinimą Kauno arkivys-
kupo metropolito Sigito Tamkevi-
čiaus, kuris taip pat mielai sutiko at-
vykti pas jus į Kanadą baigiant ju-
biliejaus šventimą lapkričio mėnesį.
Noriu padėkoti Šiluvos jubiliejui pa-
sirengimo komitetui, Kanados lietu-

vių katalikų centrui, Kunigų vieny-
bei, visoms parapijoms, misijoms, tel-
kiniams, visiems čia dirbantiems ku-
nigams, įvairioms organizacijoms ir
bendruomenėms, padėkoti kiekvie-
nam iš jūsų ir jūsų asmenyje visiems
mūsų brangiems tautiečiams visose
parapijose, kur jie begyventų.

Taip pat noriu šia proga padėkoti
už jūsų didelę paramą Lietuvai, ne
tik Kauno arkivyskupijai, kur yra
Šiluva. Didžiausias jūsų indėlis – tai
ne tai, ką jūs darote dėl Lietuvos, bet
tai, ką jūs darote čia. Mes giliai jaus-
dami šiandienos įvairius poreikius,
išeivijoje bei kituose kraštuose, kiek
mūsų galimybės Nukelta į 10 psl.

Pranešimas skaitytas pradedant Šiluvos jubiliejaus metus Kanadoje
balandžio 5 d., Anapilis, Missisauga, ON
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Dantû gydytojai

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

PPAASSLLAAUUGGOOSS

• SKELBIMAI  •  SKELBIMAI  •  SKELBIMAI  • 

SIÙLO DARBÂ

Ieškome žmogaus, kuris galètû rinkti skelbimus ,,Draugui”. 
Dèl sâlygû praõome skambinti Silvijai tel. 773-585-9500

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

Įsakymas lieka įsakymu – adre-
suotas Maironio rinktinės vadui Vy-
tautui Sankauskui–DAUKANTUI,
kurį jis privalo nedelsiant įvykdyti.
Inkriminuojami nusikaltimai šiurpūs
– 23 partizanai žuvę, vienas paimtas
gyvas, išduotos dvi stovyklos, daug
ryšininkų ir pareigūnų. Deja, nors V.
Sankauskas sąžiningas ir uolus va-
das, anot J. Šibailos – „ištikimas pat-
riotas’’, delsia įsakymo vykdymą ne
dėl meilės Stirnai ar tiesos ieškojimo
– jis susiduria su pasipriešinimu tarp
savo rinktinės partizanų, kurie griež-
tai atsisako įsakymą vykdyti. Mėgina
pasitelkti Jaunučio būrį. Šantažui
besitęsiant prieš Stirną ir A. Stoške-
vičiaus skundams pasiekus vyriau-
siąją LLKS vadovybę, kaip perkūnas
iš giedro dangaus į V. Sankausko būs-
tinę 1952 m. balandžio mėnesį tren-
kia įsakymas dėl jo atleidimo iš Mai-
ronio rinktinės vado pareigų. Mairo-
nio rinktinės vadas Vytautas San-
kauskas–DAUKANTAS raporte Jū-
ros srities vadui, norėdamas išsiaiš-
kinti dėl jo atleidimo iš vado pareigų,
iš dalies užsimena ir apie Stirnos
likimą:

LLKS 
1952.04. 29. 
JV 
Raportas

Išvykus iš Mindaugo Tėvūnijos
veikimo teritorijos, pirmiausia teko
susisiekti su Vytvyčiu, Džiugu. Apie
juos negaliu pasakyti, kad yra labai
religingi. Pavyzdžiui, Stirnos apkal-
bos tokios pat, kaip ir jų. Norėdamas
susipažinti su rajonu, įvykdyti aukš-
čiau minėtą užduotį, palaikyti ryšį su
Kunigaikščio Žvelgaičio rinktine, pri-
valėjau prisiderinti prie jų. Tiesa iš
pradžių truputį pykomės, bet vėliau
vienas kitą supratome ir susigyve-
nome. Kartą Džiugas pasakė, kad va-
das už jo galvą neatsako. Susitaikiau
ir su tuo, pasikalbėjome. Vytvytis
pernai dažnai sirgo, šiemet po didelių
pastangų sveikata labai pagerėjo,
dabar nebesiskundžia. (...)

Vaikščiodami po Stirnos tėviškę,
sutinkame ir Stirną su Vyteniu (bū-
rio vadas Stasys Satkus, perėmęs
žuvusiojo Vytenio slapyvardį.) Vyt-
vytis su Džiugu ją teisina ir likviduoti
atsisako, aš taip pat sutikau. Be to,
džiaugiuosi, kad jie manęs taip pat
nesušaudo, nes Vytenis su Džiugu
per partizanus pareiškė, kad, iš-
skyrus Vytvytį su Džiugu, nieko ne-
prisileis. Kažkaip pasakiau, kad ne-
laimėje ir patys didžiausi priešai
palieka draugais, tad ir mes nepažįs-
tamose apylinkėse susidraugavome.
Kadangi vietiniai gyventojai į Stirną
žiūri be pasitikėjimo, tai dviese at-
vykstame į Maironio štabą. 

Kaip tik tuo metu buvau pa-
skyręs susitikimą su koviniais pa-
daliniais, Vytvytis su Džiugu eiti
atsisakė. Pirmasis – dėl blogo oro ir
silpnos sveikatos, o antrasis – dėl
blogo apginklavimo (vokišku šautuvu
ir 9 mm pistoletu.) Tada buvau pri-
verstas vėl susidraugauti su Vyteniu
ir išvykti į susitikimą apie 30 km. 

Susitikęs su partizanais ir pralei-
dęs padaliniuose daugiau kaip sa-

vaitę, Vytenis atsisakė Stirnos. Tada
aš jį palikau Dainoto (Albertas Stoš-
kus) globoje ir grįžau tikėdamasis
įgyvendinti Prisikėlimo apygardos
vado įsakymą likviduoti Stirną.

Kai atvykęs pradėjau reikalauti
ją likviduoti – atsisakė. Aš kaip tik
tuo metu buvau paskyręs susitikimą
su Jaunučio organizaciniu vienetu,
tai ir nusprendžiau Stirnai pame-
luoti, atseit ten atvyks Vytenis susi-
tikti su ja. Taip norėjau ją likviduoti. 

Paskirtu laiku pasisekė Stirną
įtikinti ir jau ruošėmės išvykti. Tik
netikėtai mane pašaukė Vytvytis su
Džiugu ir pasakė, kad S(rities)
V(ado) įsakymu Stirnos atžvilgiu dėl
jos praeities susilaikyti, o dabar ji
nieko blogo nėra padariusi. Dėl de-
zertyravimo tiek vienas, tiek kitas
kaltas (Vytenis ir Stirna matyt buvo
pasitraukę iš būrio). Baigdamas dar
priminė, jog Prisikėlimo apygardos
vadas (turėjo omeny J(ūros sr.)
V(adą) kalbėjo, kad jis ją užstoja ir
galima jų neklausyti, todėl prašė
manęs, kad ir aš ją užstočiau. Neno-
rėdamas sukelti jiems nepasitikėji-
mo, aš sutikau. Bet iš tiesų maniau,
kai susitiksime su JAU(nučio būrio)
partizanais, pavesti ją likviduoti. Jog
Vytvytis užstoja Stirną, rodo ir tai,
kad 1952 m. balandžio 28 d. būdamas
miške Vytvytis ištraukia savo žuvu-
sios (prieš du metus!) sesers laišką ir
duoda skaityti, sakydamas, kad iki
šiol, išskyrus BV (LLKS Visuomeni-
nės veiklos vadovas), laiško niekam
nerodė, nes bijojo, kad už šį laišką
gali likviduoti. Minėtame laiške rašo-
ma apie Stirnos išduotų partizanų
žuvimą stovykloje. Laiško pabaigoje
rašoma, kad jie jau jos ieškojo, norė-
dami likviduoti, bet atvykę į R(yšių)
P(unktą) jos nerado. Atvykus į sto-
vyklą Vytvytis manęs pradėjo prašyti,
kad aš parašyčiau įsakymą, tada aš
paprašiau duoti jo sesers laišką, kad
padarytume nuorašą. Vytvytis iškart
pasikeitė ir pasakė, kad jis negali, nes
dėl jo gali likviduoti Stirną, o galbūt
jo sesuo keršija. Atvykę į paskirtą vie-
tą, randame JAU(nučio būrio) V(ado)
laišką, kuriame nurodoma, kad jie
atvykti negali, nes buvo susišaudy-
mas, per kurį žuvo P(risikėlimo apy-
gardos) Š(tabo) V(iršininkas) Šarū-
nas (Augustas Bagdonas) ir JAU(nu-
čio būrio) partizanas Lazdynas (Vy-
tautas Meškuotis). Dėl to, kad mes
sugrįžome, Stirnai kilo įtarimas, jog
mes sušaudėme Vytenį. Ji pradėjo
verkti, prikaišioti, tada aš pareiškiau,
kad Vytenis jos atsisakė. 

Po keleto dienų pas mus atvyko
LUK(šio būrio) V(adas) Dainotas.
Stirna slapta parašė Vyteniui laišką
ir įdavė Dainotui, kad šis laišką per-
duotų adresatui, ir pareiškė, kad jei-
gu Vytenis dar kartą sugrįš, tai ji eis
kartu su juo. Tačiau, kadangi aš da-
viau Dainotui nurodymą Stirnos laiš-
ko Vyteniui neperduoti, tai šį laišką
atidavė man. 

Vos tik Dainotas spėjo išeiti į
R(yšių) P(unktą), ateina ir Vytenis –
atseit, drabužių pasiimti. Stirna jo
paklausė, ar gavo jos laišką. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 21

Kviečiame visus esamus ir buvusius mokytojus,
mokinius, tėvus, bendradarbius ir lituanistinės
mokyklos rėmėjus dalyvauti šioje šventėje.

Jubiliejinė vakaronė įvyks šeštadienį,
2008 m. gegužės 10 d., 6 v. v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos  
parapijos salėje ir svetainėje.

• Iškilmingoji dalis
• Meninė programa
• Mokyklos vaizdai ekrane
• Vaišės ir pasilinksminimas
• Dalyvaus ir Aušros mokykla, ir Tėvynės Žiburėliai
• Auka: $10.00, vaikams nemokamai

Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo 

kreipkitės į Aidą O’Meara (440) 209-8160

omearaiv@yahoo.com

Cleveland, OH

Šv. Kazimiero Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos lituanistinės mokyklos 
50-ies metų jubiliejus50-ies metų jubiliejus
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Atkelta iš 5 psl.     Balzeko lietuvių
kultūros muziejui, Lietuvių dailės
muziejui Lemonte, Lituanistikos ty-
rimų ir studijų centrui, Jaunimo cen-
trui, LR ambasadai Washington, DC
ir LR konsulatui Čikagoje.  

Bus išleistas 3-iasis 
LF istorijos tomas

Garbės komitetui pirmininkau-
jantis dr. Kazys Ambrozaitis juokavo,
jog Garbės komitetas yra pats pato-
giausias, mat jam darbų neskiria net
pati LF taryba. ,,Ko gi iš jų reika-
lausi, jei jie taryboje neturi balso, o
tik gali pasiūlyti ir patarti.” Todėl šio
komiteto pareiga, — sakė dr. Ambro-
zaitis, — yra stebėti valdybos ir tary-
bos darbus, Fondo vadovybės ryšius
su nariais ir plačiąja visuomene, tal-
kininkauti keliant LF vardą. Jo ir
kitų komiteto narių nuomone, LF
vadovybė dirba darniai, nuosekliai ir
pasiaukojančiai. Garbės komiteto
nėra pasiekę pagrįstų nusiskundimų
Fondu ir iš visuomenės. Kita Garbės
komiteto pareiga — priminti Fondo
praeities darbus, todėl šio komiteto
nariai pasiūlė išleisti trečiąjį tomą
apie LF istoriją. LF taryba tokį pro-
jektą priėmė ir jau vykdo — džiaugėsi
komiteto pirmininkas. Jo įsitikinimu,
LF jau išplaukė į plačius lietuvybės
vandenis, primindamas, kad tik ben-
dras sutartinis darbas atneša tokius
vaisius. 

Kontrolės komisijos 
siūlymai

2008 m. balandžio 1 d. posėdyje
Kontrolės komisija (pirmininkas Vy-
tas Vaitkus) baigė tikrinti Fondo kny-
gas bei protokolus. Patikrinus ko-
misija rado, jog LF finansinė padėtis,
operacijų ir atsiskaitymo dokumentai
yra tikri ir paremti juos pateisinan-
čiais dokumenatis. LF tarybos ir val-
dybos bei Pelno skirstymo komisijos
protokolai vedami tvarkingai. Nepri-
klausoma firma ,,Knutte and Asso-
ciates, P.C.” patikrinusi LF finansinę
padėtį ir veiklą rado, kad iki 2007 m.
gruodžio 31 d. visos Fondo operacijos
ir atsiskaitymai buvo atliekami pagal

JAV taisykles.
2007 m. rugsėjo 25 d. LF tarybos

posėdyje Kontrolės komisija klausė,
kada sunaikinti metinio narių suvaži-
avimo balsavimo lapelius. Taryba
nutarė, kad slapto balsavimo lapeliai
būtų sunakinti suvažiavimo metu
prieš jo uždarymą. Jeigu suvažiavime
reikalaujama balsus perskaičiuoti, jei
keliami kaltinimai, iškilusios proble-
mos sprendžiamos prieš suvažiavimo
uždarymą. 

Kontrolės komisija LF valdybai
pasiūlė: peržiūrėti administracinį
biudžetą ir aiškumo dėlei atskirti iš-
laidas, pvz., įvairią reklamą, įvairius
renginius ir pan., nuo administra-
cinių išlaidų; pašto išlaidoms kylant
siūloma surasti būdą sumažinti siun-
timo išlaidas.

Išrinkti nauji tarybos nariai,
pritarta įstatų pakeitimams

Suvažiavimo gale vyko LF narių
balsavimas. Buvo balsuojama už du
dalykus: reikėjo išrinkti šešis naujus
LF tarybos narius bei pritarti arba
nepritarti dviems Fondo įstatų pakei-
timams (sudaryti galimybę LF na-
riams balsuoti paštu arba el. paštu ir
suteikti LF tarybai lankstumą, tvirti-
nant valdybą). Šiais metais į tarybą
buvo pasiūlyta daugiau nei šeši žmo-
nės. Tai: J. Budrienė, V. Kirvelaitis,
kun. V. Aušra, S. Kuprys, V. Gedgau-
dienė, dr. R. Marcinkevičius, T. Mic-
kus, A. Simanonytė, N. Udrys, R. Mu-
lokas, L. Zavistauskienė bei šio su-
važiavimo metu JAV LB Krašto val-
dybos pirmininko Vyto Maciūno pa-
siūlytas dr. D. Skripkauskas. Suskai-
čiavus balsus paaiškėjo, jog į LF tary-
bą pateko: J. Budrienė (gavo 9,199
balsus), S. Kuprys (7,212 balsai), V.
Kirvelaitis (7,001 balsas), V. Gedgau-
dienė (6,958), T. Mickus (6,296) ir N.
Udrys (5,744).

Balsavę nariai pritarė pasiū-
lytiems abiem LF įstatų pakeiti-
mams. Vienu iš tų pakeitimų jau pa-
sinaudojo naujai išrinkta LF taryba,
ji gegužės 4 d., sekmadienį, įvyku-
siame posėdyje naujai kadencijai per-
rinko LF tarybos pirmininką A. Ta-
mulį.

LF išplaukė į ...

Suvažiavimo dalyviai. Kairėje vienas iš ,,Draugo” bendradarbių Aleksas
Vitkus.                                                                                          Jono Kuprio nuotr.

Atkelta iš 8 psl. leidžia, iš savo
pusės taip pat norime atsiliepti su-
prasdami, kad mūsų galimybės taip
pat yra ribotos. Lietuva visuomet bus
dėkinga išeivijai, kuri tęsė nenuilsta-
mą Lietuvos laisvės kovą, nepaisant,
kad tas kelias, apie kurį popiežius Jo-
nas Paulius II lankydamasis Lietuvo-
je kalbėjo, yra nelengvas. Tačiau tai iš
tikrųjų yra laisvos tautos kelias, kuri
naujai suvokia savo istoriją, kuri
geba branginti savo žmones, kuri vis
labiau jaučia pilnavertį ir brandų ryšį
ir tarpusavio vienybę su visais lietu-
viais, kur jie begyventų. 

Kanados lietuviams tenka tikrai
didelė garbė šiandien pradėti šį jubi-
liejaus šventimą pirmiesiems. Galė-
tume pasakyti, kad tai gražus žen-
klas, kuris leidžia didžiuotis visoms
išeivijos bendruomenėms nuo Kana-
dos iki tolimos Australijos. (...)

* * *
Šiame savo pranešime norėčiau

pateikti keletą šitam mūsų brangiam
jubiliejui ir šventei svarbių detalių,
kurios leis mums dar geriau suvokti
Šiluvos vertę ir prasmę. Paklauski-
me šiandiene kalba – ką gi reiškia
Marijos apsireiškimas šiandien
mums, gyvenantiems Lietuvoje ar
išeivijoje, kokia to apsireiškimo pras-
mė? Marija, pasirodžiusi Šiluvoje,
sakė: „Čia kitados buvo garbinamas
mano Sūnus, o dabar ariama ir sėja-
ma.” Šitie  žodžiai visuomet kreipė ir
kreips kiekvieno krikščionio, Dievą
tikinčio žmogaus širdį į Sūnų. (...)

Be dvasinio gilaus gyvenimo sun-
ku būtų įsivaizduoti bet kokią religi-
nę veiklą, bet kokį atgimimą, bet ko-
kią apsireiškimo prasmę. Taigi dvasi-
nis gyvenimas, kurio pagrindą sudaro
malda, sekmadienio šventimas, gilus
religinis gyvenimas šeimoje, sakra-
mentų praktika, yra tas kertinis pa-
matas tiek išeivijai sprendžiant ir
ieškant atsakymų į įvairius klausi-
mus, suvokiant ir išsaugojant savo
lietuvišką tapatybę,  tiek  ir  Lietuvai,
šiandien naujai susiduriančiai su
sekuliarizacija, dvigubu sovietiniu ir
vartotojišku gyvenimu ir nepalankia
aplinka. (...) Todėl didžiausia prasmė
ir reikšmė Marijos apsireiškimo Ši-
luvoje – tai žmogaus gyvenimas, ku-
ris yra Dievo garbinimas. Jame žmo-
gus atranda patį save, savo asmens
vertę,  suvokia artimo meilę, atsako-
mybę bendruomenėje ir visuomenėje,
tautinę savimonę ir patriotizmą,
gilius Tėvynės meilę pagrindžiančius
darbus, kurie nėra vien tik pigus pra-
einantis sentimentas, bet pati žmo-
giškojo gyvenimo ir savęs įgyvendini-

mo gelmė. 
Jubiliejaus šventimui ruošiasi

ypač Kauno arkivyskupija, kadangi
Šiluva būdama Raseinių dekanate,
kartu yra Kauno arkivyskupijai prik-
lausanti parapija. (...) 

Visa pasirengimo programa sie-
kia įtraukti ir apimti kuo daugiau
tikinčiųjų žmonių. Pradžioje ir kuni-
gai, ir tikintieji truputį abejojo, ar
paveikslo piligriminė kelionė bus
tokia sėkminga, ar tai padės mums
pasiekti žmones. Čia ir vėl turime
tarti ,,ačiū” išeivijai. Kada popiežius
Jonas Paulius II lygiai prieš 15 metų
lankėsi Lietuvoje ir Šiluvoje, jis ant
vienos Marijos statulos uždėjo pa-
šventintą karūną. Ta statula, prašant
Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės,
apkeliavo daugelį Šiaurės Amerikos
parapijų. Kartu keliavo ir knyga, į
kurią buvo įrašoma, kaip tai vyko,
įklijuotos nuotraukos. Šiandien, ma-
nau, ne vienas lietuvis, gyvenantis
Kanadoje ar JAV, galėtų ten rasti savo
tėvų ar senelių parašą. Šiandien ta
statula yra Šiluvoje, garbingoje vieto-
je, kiekvienam lietuviui primenanti,
kokia didelė yra Dieva galia, kai su
tikėjimu pasitikima Dievo, o ne žmo-
nių galybe. 

Nusižiūrėję į šią išeivijos  patirtį,
su paveikslu paleidome keliauti ir
knygą, kur žmonės rašė ir pasirašė,
aprašė įvairius dalykus. Ši knyga bus
saugoma ateities kartoms Šiluvos
muziejuje, kuris dabar pradedamas
statyti. Lietuvoje mes pradėjome
naujai atrasti, kokį brangų perlą
turime – Šiluvą.

* * *
Kada po karo, sunkiais laikais

Nacionalinėje šventovėje Washing-
ton, DC buvo ruošiamasi įrengti lie-
tuvių koplyčią, buvo svarstoma, ko-
kią koplyčią įrengti. Po daugybės
įvairių diskusijų kun. S. Yla pasiūlė
įrengti Šiluvos Marijos koplyčią,
kadangi tai vienintelė Bažnyčios pri-
pažinta tikra Marijos apsireiškimo
vieta. Šiluvą mes atrandame naujai,
Šiluva unikali ne tik tuo, kad joje yra
vienas iš seniausių kartu su Trakų
Dievo Motinos Marijos paveikslu
XVIII a. vainikuotas popiežiaus karū-
nomis, bet ir tai, kad Šiluvos Marijos
apsireiškimas yra vienas seniausių
Europoje. Mes turime tokį brangų
perlą, kurį visos okupacinės valdžios
norėjo iš mūsų Bažnyčios ir Tėvynės
atimti. Norėjo surusinti, supravosla-
vinti, o sovietiniais laikais apkasti
apkasais, paskelbti marą, užtverti,
pastatyti policiją ir kariuomenę, kad
žmonės nenuvyktų į Šiluvą. (...) 

Dievo Motinos tarnystė 
naujai padeda perskaityti Evangeliją

Vysk. Jonas Ivanauskas Anapilyje, Missisauga, ON.
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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

* * *
Žinoma, labiausiai laukiame at-

vykstant jūsų, laukiame visų lietuvių,
laukiame kiekvieno, laukiame su tuo
lietuvišku svetingumu, kurį mes at-
sinešėme iš savo šeimos, iš savo na-
mų. Šiluvoje neturime tokių puikių
pastatų, kokius jūs čia turite Ana-
lipyje, tačiau Šiluva keičiasi. Svar-
biausia turime širdį, kurią tikrai at-
veriame kiekvienam išeivijoje gyve-
nančiam mūsų tautiečiui, kiekvie-
nam, kuris turi šaknis Lietuvoje. (...)

Jūs turite didelę patirtį, gyven-
dami laisvajame pasaulyje, jūsų vai-
kai ir anūkai esate gerai įvaldę anglų
kalbą, tad Šiluvos garsinimas mums
patiems yra labai svarbus. Mes patys
be jūsų pagalbos viso to nepadary-
tume. Jūsų geras žodis ir patarimas,
jūsų konkreti pagalba, jūsų ryšiai gali
taip pat padėti Šiluvos Dievo Motinos
patį jubiliejų ir pačią šventovę dar
plačiau išgarsinti. 

Taip jau sutapo, kad šį jubiliejų
švenčiame šalia kitų jubiliejų. Fati-
moje pernai buvo švenčiama 90 me-

tų Marijos apsireiškimo jubiliejus,
šiais metais Lurdas švenčia 150 me-
tų. O mes labai seni – Šiluvai 400 me-
tų. Jei būtų kitokia Lietuvos istorija,
Šiluva būtų Europos ar pasaulio Lu-
rdas. Mūsų istorija buvo kitokia, Lie-
tuva buvo ta suvargusi mama, kuri
labiausiai vargo dėl savo vaikų. Kaip
kiekviena mama, ji patyrė daugiausia
žaizdų, ne tik iš tų, kurie siekė ištrin-
ti Šiluvą iš Lietuvos istorijos, bet pa-
čią Lietuvą ištrinti iš pasaulio istori-
jos ir pasaulio žemėlapio. Tačiau Ma-
rijos žodžiai vėl mus padrąsina  ir
sustiprina, kad Lietuva tikrai turės
ateitį. Tikrai ją turės, nes ne vienas,
kuris pasitikėjo Dievu, kuriam Dievo
Motina Marija buvo mama, ne vienas
nenusivylė savo gyvenime pažvelgęs į
tai, kas buvo ir su viltimi, tikėdamas
ateitimi. 

Ačiū už visų jūsų pastangas, už
jūsų meilę ir gerumą, už gyvą ryšį.
Kiekvieną iš jūsų kviečiame ir lau-
kiame. Kviečiame kartu švęsti visai
Lietuvai, mums visiems tokią bran-
gią šventę. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
REGINA

KREIVĖNIENĖ

2008 m. gegužės 9 d. sueina vieneri metai, kai Amžinybėn iške-
liavo mano Mylima žmona ir Teta mirusių brolių vaikams bei jų
šeimoms.

Nors laikas bėga, bet mes labai pasigendame Jos. Už a. a.
Reginą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, 2008 m. gegužės 11
d. 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijoje
Lemont, IL. Gimines ir draugus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir
pasimelsti už a. a.  Reginą.

Liūdintis vyras, giminės ir artimieji

Išdalinote save šeimai, lietuvių visuomenei, savo profesijai.
Išdalinote save nuoširdžiu rūpesčiu, rankos paspaudimu,
su kiekviena dainos gaida, su žodžiu „laikykimės” atsisveikinant.
O mes tapdavome pilnesniais ir sąmoningesniais
su kiekvienu susitikimu su Jumis,
bendroje kelionėje link ateitininkų idealo:
Visa atnaujinti Kristuje!

Buvusiam Ateitininkų  Federacijos vadui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, visa ateitininkija su dideliu liūdesiu reiškia
gilią užuojautą žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI
su vyru dr. VYTAUTU NARUČIU, sūnui dr. PETRUI
VYTENIUI su žmona DAIVA, anūkams ARUI NA-
RUČIUI, ŽARAI, SIGAI, MANTUI, ZIGMUI IR ŽIBAI
KISIELIAMS.

Šiaurės Amerikos  Ateitininkų taryba
Sendraugių  Ateitininkų sąjunga

Studentų Ateitininkų sąjunga
Moksleivių Ateitininkų sąjunga

Jaunųjų Ateitininkų sąjunga

Su giliu liūdesiu pranešame draugams
ir pažįstamiems, kad 2008 m. gegužės 4 d.
Elmhurst ligoninėje Aukščiausiojo pašauk-
tas paliko šį pasaulį gydytojas, labai aktyvus
lietuvių visuomenės veikėjas ir veiklos
stambus rėmėjas

A † A
Dr. PETRAS
KISIELIUS

Giliam liūdesyje liko žmona Stefa, duktė Jolita su vyru Vytu ir
sūnumi Aru Naručiai, sūnus Petras V. su žmona Daiva ir vaikai:
Žara, Siga, Mantas, Zigmas ir Žiba. Čikagoje liko sesers sūnūs
Antanas ir Edis Razmos su šeimomis, brolio anūkas Nerijus  Šme-
rauskas ir pusseserės sūnus Arnoldas Čerkevičius. Lietuvoje liko
sesers ir brolio vaikai Rasutė Šmerauskienė, Danutė Abugelienė ir
Albinas Kazakevičius su šeimomis.

Baigė VDU Medicinos fakultetą Kaune. Taip pat Tuebingeno
univ. (Vokietijoje) apgynęs daktaro disertaciją, gavo daktaro laipsnį
(PhD).

Atvykęs į JAV ir išlaikęs Illinois valstijoje (medicinos) egzami-
nus, ilgus metus dirbo gydytoju Cicero, IL.

Ateitininkas nuo pat mažens. Buvo Ateitininkų Federacijos
vadas, Studentų Ateitininkų sąjungos Centro valdybos pirminin-
kas, steigėjas ir ilgametis Ateitininkų Šalpos fondo pirmininkas,
vienas iš Ateitininkų Namų steigėjas. Dirbo labai aktyviai su Cice-
ro jaunučiais ir moksleiviais, būdamas ilgametis Cicero kuopos glo-
bėjas.

Nuo 1958 m. ilgametis JAV LB tarybos narys; LB 50 m. Jubi-
liejaus komiteto pirmininkas; Pasaulio LB vicepirmininkas; Pa-
saulio LB seimo pirmininkas. 

Vienas iš Lietuvių Fondo steigėjų, ilgametis Lietuvių Fondo
Tarybos narys; Pasaulio Lietuvių Šokių šventės Rengimo komiteto
pirmininkas; Pasaulio Lietuvių Dainų šventės Lėšų telkimo pir-
mininkas; Ilgametis dienraščio „Draugas” leidėjų Tarybos pirmi-
ninkas ir Draugo fondo pirmininkas; Liet. Katalikų spaudos
draugijos pirmininkas; Lietuvių  Fronto bičiulių centro valdybos ir
tarybos pirmininkas. Vienas iš  „Į Laisvę” fondo steigėjų;  Cicero
Šv. Antano parapijos Lietuvių klubo steigėjas; Jaunimo centro
tarybos narys ir stambus rėmėjas.

Popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Silvestro riterio
ordinu. Lietuva, įvertinusi jo įnašą lietuvybei, apdovanojo Gedi-
mino ordinu. Gavęs daug įvairių kitų atžymėjimų.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 9 d. nuo 2 v. p.p.
iki 9 v. v. Linhart  Funeral Home, 6820 W. Cermak Rd., Berwyn, IL
60402. Atsisveikinimas 7 v. v.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 10 d. 10 val. ryto a.a. dr.
Petras bus išlydėtas į Šv. Antano bažnyčią (15th Ave. ir 50 Ave.
kampas), kurioje 11 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms, Ateitininkų Šalpos
fondui (Ateitis Relief  Fund, Inc.) arba Lietuvių Katalikų  Religinei
šalpai (Lithuanian Catholic Religious Aid) paremti Marijampolėje
Marijonų vidurinę mokyklą, kurioje dr. Petras Kisielius mokėsi.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Linhart FH. Tel. 708-749-2255
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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

�Kviečiame apsilankyti vaikų
darželyje ,,Spindulėlis” gegužės 8 d.
(ketvirtadienį) ir 9 d. (penktadienį)
organizuojamose Atvirų durų dieno-
se. Nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
galėsite susipažinti su darželio vaikų
veikla, apžiūrėti vaikų darbelius,
užsiregistruoti naujiems mokslo
metams. Laukiame tėvelių, kurie no-
rėtų vaikų ugdymą patikėti mums.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Telefonas pa-
siteiravimui: (708) 422-1433.

�Kviečiame į parodą, skirtą Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
veiklos 25 metų sukakčiai paminėti.
Parodos atidarymas gegužės 9 d. 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Bus eksponuojami žymių Lie-
tuvos politikos ir kultūros veikėjų
rankraščiai, senieji dokumentai, me-
morialiniai daiktai ir daug kitų įdo-
mių dalykų. 

�Gegužės 11 d. 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos
Motinos dienai paminėti. Po Mišių
parapijos salėje meninę programą at-
liks lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu-
mienė) ir mokytojos Jolantos Banie-
nės fortepijono klasės mokiniai.

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks š. m. gegužės 16 d 6:30 v. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte, Vy-
dūno fondo patalpose. Programoje ar-
chitekto Rimo Griškelio pašnekesys.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės sekmadienį, gegužės 18 d., nuo
8 val. r. kviečia visus į Jaunimo cen-
tro kavinę pasivaišinti – papusryčiau-
ti skaniausiais mieliniais blynais su
obuolių koše. Turėsite galimybę
pabendrauti su draugais ir tėvu
Antanu Gražuliu. Savo apsilankymu
paremsite Jaunimo centrą.

�Lietuvių Moterų Dailininkių
organizacija kviečia nares į pasitari-

mą rudeninės parodos ruošos reika-
lais. Pasitarimas įvyks gegužės 18 d.,
sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dai-
lės muziejaus patalpose.  Visos narės
kviečiamos dalyvauti pasitarime ir
pristatyti savo darbų projektus.

�Korp! Neo-Lithuania visus, kas
domisi lietuviškąja spauda ar nori pa-
sidalinti mintimis apie ateities vizijos
kūrimą, gegužės 18 d., tuoj po 11 val.
r. šv. Mišių, kviečia į PLC Bočių
menę, Lemont, IL susibūrimui. Po-
kalbyje dalyvaus ,,Draugo” vyr. re-
daktorė Dalia Cidzikaitė.

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago)
maloniai kviečia į fotografo Arūno
Baltėno parodos atidarymą šeštadie-
nį, gegužės 24 d., 7 val. v. Fotografo
darbus pristatys žurnalistė ir meno
kritikė Lillian Vallee, bus vaišės. Įėji-
mas nemokamas. Paroda veiks iki
rugpjūčio 23 d. Telefonas pasiteiravi-
mui: 773-582-6500.

�Lietuvių klubo salėje (4880
46th Avenue North) St. Petersburg,
Florida gegužės 11 d., sekmadienį,
2:15 val. p. p. rengiamas Motinos die-
nos paminėjimas. Programą atliks
,,Saulutės” lituanistinės mokyklos
mokiniai. Maloniai kviečiame apsi-
lankyti.

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

Spaudos apžvalga 

IÕ ARTI IR TOLI...

Š. m. balandžio 26 d. JAV lietuvių visuomenininkas dr. Kazys Am-
brozaitis atšventė 90 m. jubiliejų. Džiugu, jog jubiliato gimtadienio pro-
ga draugai vietoj dovanos jam paaukojo Draugo fondui ir dr. Kazys
Ambrozaitis buvo paskelbtas balandžio 26 d. ,,Draugo” laidos mece-
natu. Nuotraukoje iš k.: Marija Ambrozaitienė, dr. Kazys Ambrozaitis,
Alė Razmienė ir Antanas Razma.                                  Jono Urbono nuotr.

Neseniai redakciją pasiekė nau-
jas žurnalo ,,Į laisvę” 2008 metų
sausio-kovo numeris. Vidmantas Vit-
kauskas redaktoriaus žodyje šįkart
pabrėžia išeivių svarbą Lietuvai, jų
įsipareigojimus tėvynei, tautai, ar-
timui, jų indėlį išsaugant ir gerbiant
rezistencinę ,,mūsų krašto praeitį,
pasiaukojamą disidentų progrindinę
veiklą”. 

Skaitytojai šiame ,,Į laisvę” nu-
meryje ras laiškų skyrelį, kuriame be
skaitytojų laiškų spausdinami ir Ana-
tolijaus Kairio atsiųsti eilėraščiai.

Mindaugas Bloznelis ,,Nuomonės”
skiltyje aptaria Lietuvos nepriklau-
somybės devyniasdešimtmečio iššū-
kius, su kuriais šiandien susiduria
Lietuva. Jo teigimu, ne ,,moderni gin-
kluotė, ekonominis pajėgumas, o kul-
tūra, piliečių, ypač jaunimo, dvasios
jėga ir patriotizmas, pareiga savo
kraštui ir savo tautiečiams yra svar-
biausia tautos ir valstybės išsilaiky-
mo prielaida”. 

Vilius Bražėnas išsako savo nuo-
monę atominės elektrinės klausimu,
o Juozas Kojelis pažeria skaitytojams
keletą akimirkų ir pokalbių nuotrupų
iš to meto, kai buvo įkurtas Rezo-liu-
cijoms remti komitetas, siekęs įtikin-
ti JAV kongresą, kad Baltijos šalių
okupacija būtų iškelta Jungtinėse
Tautose. 

Žurnale taip pat spausdinamas
Rimtauto Marcinkevičiaus praneši-
mas, perskaitytas Lietuvių Fronto
Bičiulių studijų savaitgalį 2008 m.
sausio 26 d. LFB istorijos skiltyje –
Vinco Bartusevičiaus straipsnis ,,50
Europos lietuviškųjų studijų savai-
čių”, aptariantis studijų savaičių
atsiradimo aplinkymes, iniciatorius,
rengėjus, savaičių raidą, vietas, da-
lyvius ir kt. Visa tai ir dar daugiau
straipsnių – paskutiniajame ,,Į lais-
vę” numeryje. Žurnalą leidžia –
Lietuviškųjų studijų centras.

Parengė A.T.

2008m. rugpjūčio 24 d, – rugpjūčio 31d.
Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje ruošiama

kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensijinio
amžiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje žiniomis pasidalins ir
praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai ir rašytojai.
Programa – lietuvių kalba. Numatomi užsiėmimai:

• grafika, popieriaus menas, knygrišyba, batika, kaligrafija, tipografija,
piešimas, tapyba, akvarelė, keramika

• tautodailė – juostos, verbos, margučiai
• sidabro, gintaro ir pusbrangių akmenų juvelyrika
• skaitmeninė fotografija ir juodai-baltų nuotraukų ryškinimo laboratorija
• poezija
• siuvimo pamokėlės
• mezgimas virbalais ir vašeliu    
• gėlių puokštės/ikebana ir aplinkos menas
• kūrybinė išraiška – šokis, joga  
Kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. 
Daugiau informacijos: Neringos tinklalapyje: www.neringa.org

Vincas Mikalonis, gyvenantis Azusa,  CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. ,,‘uodeginės’ už gerą
‘Draugo’ tarnybą”. Labai dėkojame.


