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•Lietuvių telkiniuose.
Detroit apylinkės lietu-
vių žinios. Šokių grupės
Hartford ,,Berželis” kon-
certas (p. 2)
•Kas yra diakonas? (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Paminėtas Dievo ap-
vaizdos parapijos šimt-
metis (p. 5)
•Mūsų stalui. Vengriški
patiekalai (p. 8)
•Juozapėlis (26) (p. 9)
•Šilingas įsileistas į Sei-
mą (p. 10)

Užsienio lietuviai nenori balsuoti
vienoje rinkimû apygardoje

„Žuvèdra” iškovojo Europos
çempionato sidabrâ

Vilnius, gegužės 13 d. (ELTA) –
Esene (Vokietija) vykusiame Europos
Lotynų Amerikos sportinių šokių an-
samblių čempionate Skaistės ir Ro-
maldo Idzelevičių vadovaujami Klai-
pėdos ,,Žuvėdros” šokėjai užėmė ant-
rąją vietą.

Kaip pranešė Lietuvos sportinių
šokių federacija (LSŠF), penkiskart
pasaulio ir šešiskart Europos čempio-

nei ,,Žuvėdrai”, atlikusiai naują prog-
ramą ,,Džeimsas Bondas”, žiūrovai
plojo atsistoję.

Europos čempiono titulą apgynė
Brėmeno ,,Gruen–Gold–Club” (Vo-
kietija) kolektyvas. Čempionate daly-
vavusi ,,Žuvėdros” antroji komanda
su programa ,,Brazilija” užėmė penk-
tąją vietą. Šokėjus vertino ir teisėja
iš Lietuvos Daiva Dackevičienė.

Užsienyje gyvenantys rinkėjai nori balsuoti už kandidatą tos vienmandatės apy-
gardos, iš kurios jie kilę ar buvo deklaravę gyvenamąją vietą.

Primorsk, gegužės 14 d. (,,In-
terfax” – BNS) – Rusijos ministras
pirmininkas Vladimir Putin pareiš-
kė, kad būtina nukreipti artimiausiu
metu Rusijos naftos produktų ekspor-
tą iš Baltijos šalių į Rusijos uostus.

,,Labai tikiuosi, kad artimiausiu
metu tai ir bus padaryta”, – pareiškė
V. Putin Primorsk mieste per projek-
to ,,Sever” ir Primorsk miesto termi-
nalo šviesiems naftos produktams
pristatymą. Pasak premjero, jeigu lai-
ku bus užbaigti naftos perdirbimo
įmonių, tarp jų Kiriš Žemutinėje Vol-
goje, Totorijoje, pertvarkymo darbai,
tai bus galimybė išplėsti perkrovimo
pajėgumus Primorsk terminale iki 24
mln. tonų.

,,Tai reiškia, kad eksporto krovi-
niai, kuriuos šiandien mes perkrau-
name Baltijos šalyse, bus nukreipti į
Rusijos uostus”, – pareiškė V. Putin.

Terminalo Primorsk mieste pro-
jekto pristatyme taip pat dalyvavęs
Rusijos vicepremjeras Igor Sečin pa-
reiškė laikąs nepagrįstais Lietuvos
priekaištus, jog būtinai reikia atnau-
jinti naftos tiekimą vamzdynu
,,Družba” Mažeikių naftos perdirbi-
mo įmonei.

Komentuodamas Lietuvos išsa-
kytus priekaištus dėl naftos tiekimo
atnaujinimo ,,Mažeikių naftai” I. Se-
čin klausė: ,,Kodėl mes turime
atduoti savo išteklius?” Pasak jo, Lie-
tuva, norėdama pirkti žaliavą iš Ru-
sijos, gali naudotis Rusijos termina-
lais.

Rusija: ,,Lietuvos
priekaiõtai dèl
naftos tiekimo –
nepagrîsti”

Klaipėdos ,,Žuvėdros” šokėjai. ELTOS nuotr.

Vilnius, gegužės 14 d. (Alfa.lt) –
,,Žmonės norėtų turėti įtaką savo gy-
venamoje apygardoje, o ne toje, su
kuria neturi nieko bendra. Mes turi-
me konstitucinę teisę balsuoti ne vie-
noje rinkimų apygardoje”, – per Sei-
mo ir Pasaulio Lietuvių bendruome-
nės komisijos posėdį piktinosi užsie-
nyje gyvenantys Lietuvos piliečiai.

„Jeigu balsuoju Lietuvos amba-
sadoje, vadinasi, balsuoju Lietuvoje,
juk ten – Lietuvos teritorija. Kodėl
turiu balsuoti tik vienoje apygardo-
je?” – galiojančia tvarka stebėjosi
JAV gyvenanti Regina Narušienė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas teigė, kad Seime nebuvo už-
registruotas projektas, kuriuo užsie-
nyje gyvenantys rinkėjai galėtų bal-
suoti už kandidatą tos vienmandatės
apygardos, iš kurios jie kilę ar buvo
deklaravę gyvenamąją vietą.

VRK atstovai aiškino, kad tokiu
atveju kiltų problemų dėl slaptumo
užtikrinimo, nes užsienyje balsuoja
nedaug rinkėjų, o jeigu jų balsai dar
pasiskirstytų po apygardas, būtų ne-
sunku nustatyti, kas už ką balsavo.

Pavyzdžiui, 2004 metais per Sei-
mo rinkimus Krasnojarske balsavo
12–14 žmonių, Almerijoje – 60.

Be to, greitojo pašto paslaugos
brangiai kainuoja. Tuomet vieno bal-
so vertė būtų ,,auksinė” – biudžetui
jis atsieitų 100–200 JAV dolerių.

Problemų kyla ir dėl laiko. Seimo
informacinių technologijų specialistė

Angonita Rupšytė pasakojo, kad po
kiekvienų rinkimų lieka pluoštas bal-
sų, kurie dėl vėluojančio pašto nebe-
gali būti suskaičiuoti.

Dabar užsienio lietuviai balsuoja
vienoje – Vilniaus Naujamiesčio vien-
mandatėje apygardoje.

Pasak Z. Vaigausko, kitaip būtų,
jeigu būtų įteisintas internetinis bal-
savimas. „Dabar techniškai išspręsti
šį klausimą gana keblu”, – kalbėjo jis.
Anot jo, VRK palaikė pasiūlymą su-
kurti atskirą vienmandatę apygardą

užsienyje gyvenantiems rinkėjams,
tačiau tam nepritarė Seimas.

Z. Vaigauskas teigė, kad šį rudenį
per Seimo rinkimus kai kuriose šaly-
se balsuoti bus galima ne tik Lietuvos
ambasadose ir konsulatuose, bet ir
specialiai įrengtose vietose. Anglijoje
esą numatyta įkurti net keliolika bal-
savimo punktų. Tą patį žadama pa-
daryti JAV, Rusijoje.

Seimo rinkimai vyks šių metų
spalio 12 dieną.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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HARTFORD, CT

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Jau daugiau kaip 36 metai tauti-
nių šokių grupė ,,Berželis” iš Hart-
ford, Connecticut propaguoja lietu-
vių liaudies šokius. Grupė repetuoja
Šv. Trejybės parapijos bažnyčios salė-
je, Hartford.

Grupės įkūrėja ir ilgametė jos va-
dovė Dalia Minkūnaitė-Dzikienė dar
pilna jaunatviškos ugnelės ir pasiry-
žimo mokyti šokėjus mūsų tautos šo-
kių. Kaip ir visuomet, taip pat ir šiais
metais, ,,Berželis” ruošia koncertus
savo gerbėjams. Į juos susirenka
didelė dalis lietuvių, kurie nešneka
lietuviškai, bet šokio menas visiems
suprantamas. Šį kartą šokėjai suren-
gė koncertą, skirtą jų išvykai į XIII
Lietuvių tautinių šokių šventę pa-
remti, kuri įvyks Los Angeles šią
vasarą liepos 7 d. Tautinių šokių gru-
pei ,,Berželis” tai bus jau aštunta

Tautinių šokių grupės ,,Berželis” koncertas
JAV ir Kanados Lietuvių šokių šven-
tė.

Dar 1994 metais berželiečiai su
kitomis 23 šokėjų grupėmis iš JAV ir
Kanados vyko į Lietuvą, dalyvavo
Dainų ir šokių šventėje.

,,Berželyje” šoka iš įvairių Con-
necticut vietovių susirinkę šokėjai,
tarp jų ir vidurinės mokyklos moki-
niai, studentai. Didesnę grupę suda-
ro šokėjai jau baigę studijas ir dir-
bantys. D. Dzikienė geru žodžiu pa-
mini šokėjus Liną Marūnaitę, Tomą
Nenortą, Elizabeth Plikaitis, Scott
Ysinas, kurie šoka daugiau kaip 10
metų.

D. Dzikienė dirba ir su jaunių
grupės šokėjais, kurioje šoka Anasta-
sia Dzikaitė, Sophia Dzikaitė, Lidija
Zabulytė, Algirdas Zabulis, Paulius
Zabulis ir Abigail Martin.

Vakaro metu šokėjai šoko liau-
dies šokius, kuriuos jie ruošia Šokių

ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Jau praėjo daug laiko, kai kiek-
vieno ketvirtadienio ,,Drauge’’ būda-
vo toks užrašas. Pirmiausia ir atvers-
davome tą puslapį skaityti. Įdomiau-
sia, nes buvo rašoma apie mūsų
apylinkę. Juk ne viską ir ne visi žino-
jome, kas buvo ar tik bus pas mus.
Gaila, jog tas skyrius laikraštyje yra
dingęs. Nebėra ir tų, kurie aukojo
savo laiką ir bandė visur dalyvauti,
rinkti žinias tam skyreliui. Tarp
gyvųjų dar turime vieną, bet jis jau
gyvena Floridoje. Tiesa, jis nebuvo ir
tas savaitinis. Kažkada šiltai jau iš
Floridos rašė, kad Detroite susibūrė
žydintis telkinys. Tai žurnalistas,
mums mielas Alfonsas Nakas. Norė-
čiau apie tuos laikus, tą žydintį tel-
kinį daug rašyti, bet šiandien pasi-
ruošusi viską trumpinti.

Balandžio mėnesį įvyko du svar-
būs metiniai susirinkimai. Pirmasis
— Jūrų šaulių kuopos, kurios pir-
mininkas Linas Orentas. Jų didžiau-
sias rūpestis – išlaikyti lietuvišką Pi-
lėnų stovyklą, kuri yra tik skersai
kelio nuo Dainavos stovyklos. Pilėnų
stovyklos steigėjai — antrabangiai
šauliai. Linas Orentas, jau Amerikoje
gimęs, sužinojęs, kad stovyklą ren-

DETROIT, MI

DETROITO APYLINKĖS
LIETUVIŲ ŽINIOS

giasi parduoti, negalėjo su ta mintim
susigyventi, įsijungė į šaulius. Ir nors
yra labai užimtas, stengiasi, kad tas
lietuviškas kampelis, taip rūpestin-
gai ir su meile lietuviškai išpuoštas
buvusių Lietuvos šaulių, ir pasiliktų
lietuviškas.

Kitas svarbus susirinkimas, įvy-
kęs balandžio mėnesį, tai Detroito
apylinkės Lietuvių Bendruomenės
metinis suvažiavimas. Šiuo metu
apylinkės pirmininkas yra Algis Ru-
gienius, antrabangis, bet dar nepa-
senęs, neseniai atšventęs 50 metų
vedybų sukaktį su Liūda Griškelyte.
Jų sukakties nuotrauka kabo pas
mane įrėminta, šeši anūkai laiko po
didelę raidę: M E I L Ė. Kadangi
meilė susideda iš penkių raidžių, tai
pats mažiausias laiko ,,!’’. Algis Ru-
gienius pareigas perėmė iš Ramintos
Vilkienės, kuri pirmininkavo apy-
linkės valdybai net trejus metus. Ra-
minta — jau trečiabangė, ne svetima
lietuviškoje veikloje. Ji Gelbsti L.
Orentui ir lietuviškoje radijo valan-
dėlėje pati redaguoja savo progra-
mas. Buvo kelis kartus pakviesta kal-
bėti Vasario 16-tos proga. Didžiuo-
jamės ja. Norisi tikėti, kad Raminta
daug nuveiks ir ateityje. Sunku nu-
matyti, kaip Ramintai patiko šių die-

nų Lietuvių Bendruomenės valdžia.
Juk apylinkės valdyba neturi tiesio-
ginio ryšio su Krašto valdyba. Kaž-
kokios apygardos, valdžia šiaurėje,
pietuose, vakaruose ir per vidurį...
Naujai atvykusiems neįmanoma su-
prasti. Nesuprantu ir aš, buvusi stei-
giamajame susirinkime, kuris įvyko
1953 m. balandžio 12 d. ir kurio metu
buvau išrinkta į pirmąją Apylinkės
valdybą.

Šiek tiek apie tą steigiamąjį
susirinkimą. Buvo susidariusi komi-
sija sušaukti steigiamajam susirinki-
mui. Jai pirmininkavo prof. Pranas
Padalis. Iš tos komisijos vienintelis,
dar neatsiskyręs nuo gyvųjų yra prof.
Justinas Pikūnas, dabar gyvenantis
toje romantiškoje saloje Havajuose.
Lietuvių Bendruomenės paskirtis
buvo numatyta — rūpintis išlaikyti
lietuviškumą, auklėti jaunimą lietu-
viškoje dvasioje. Po kelių metų vie-
ningos veiklos, kada susirinkimų sa-
lės būdavo pilnutėlės, atsirado dvi
nuomonės. Tie, kurie buvo viršūnė-
se, sugalvojo, kad po Bendruomenės
skėčiu turi sutilpti visi veiksniai.
Prievartinis kvietimas nepasibaigė
geruoju. Daug energijos, laiko ir iš-
laidų nuėjo su nuostoliais. O buvo
tokių žmonių, iš kurių buvo galima
tikėtis labai daug. Ačiū Dievui, nieko
blogo nebegirdėti, šiuo metu, atrodo,
kad viskas ramu. Ar dar kada nors
Lietuvių Bendruomenės susirinki-
mai bus tokie, kokie jie buvo, kur da-
lyvaudavo visi? Paskutiniame susi-
rinkime, kuriam pirmininkavo Algis
Rugienius, atrodė, kad kai kurie jau
sugrįžta. Norisi tikėti, kad sugrįš ir
steigiamajame susirinkime prof. P.
Padalio skelbtas Lietuvių Bendruo-

menės veiklos tikslas. Jei būtų buvę
viskas kaip įsteigta, gal visose pirma-
bangių lietuvių statytose bažnyčiose
ir dabar dar skambėtų Velykų varpai.

A. Rugieniui esant apylinkės pir-
mininku nereikia tiesioginio susisie-
kimo su Krašto valdyba. Jis pats yra
Lietuvių Bendruomenės viršūnėse.
Jei jam nepavyks sukviesti visų į
susirinkimo salę, tai niekam kitam
tai nebus įmanoma. Jis visuomet tin-
kamai ir įdomiai susirinkimui pasi-
ruošia. Vienas jo dienotvarkės punk-
tas — ,,Kultūriniai renginiai, nepa-
dengia išlaidų’’ — šaukiasi teisybės.
Kad parapija turėtų kultūros centrą-
salę, buvo dėta daug pastangų, pa-
čiam Algiui Rugieniui tada pirminin-
kaujant. Kodėl šiandien jis, ruošda-
mas kultūrinius renginius, turėtų
mokėti nuomą? Suprantama – pa-
dengti tik išlaidas parapijai.

Per kelis ,,Draugo’’ laikraščio
numerius labai išsamiai buvo aprašy-
ta visa mūsų Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos istorija. Tai Liūdos
Rugienienės dovana visiems parapi-
jiečiams. Perskaitę ją labai aiškiai
galime matyti savo parapijos kelionę
į trečiąją vietą. Šis jos atliktas darbas
parapijiečių turėtų būti įvertintas.
Juk dar nepamiršome jos pastangų
organizuojant 600 metų krikščiony-
bės jubiliejų, kuriame dalyvavo ir Šv.
Tėvas Jonas Paulius.

Jei neparašiau, nepaminėjau ko,
atleiskite. Stengiausi trumpinti.

Audronio Lančinsko nuotr.

šventei – ,,Iš aplinkui”, ,,Aštuony-
tis”, ,,Sesė sodą sodino”,’ Rugučiai”,
,,Malūnėlis”. Šokį ,,Viru, viru košę”
pašoko jaunių grupės šokėjai kartu
su ,,Atgimimo” šeštadieninės mokyk-
los mokiniais, kuriuos šokiui ruošė
direktorė Aelita Bagdonienė ir moky-
toja Eglė Jovaiša.

Nauja tai, kad ,,Berželio” šokių
grupę papildė penki ,,Vėtros” grupės
šokėjai iš New Haven: Dzina Inkra-
tienė, Žydrūnas Gimbutas, Rolandas
Kiaulevičius, Stan Rosen ir šio
straipsnio autorė.

Grupės vadovė džiaugiasi savo
šaunia pagalbininke, mokytoja Asta
Nenortiene, kuri kartu su ja ruošia
šokėjus šventei.

Vakaro metu vyko loterija, buvo
galima pasivaišinti kava ir saldumy-
nais. Po koncerto susirinkusiems dai-
navo ir grojo Stasys Telšinskas.
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Buvo laikai, kai ligoninių, sanatorijų ir klinikų vyriausiu vadovu,
viršininku visada buvo, tiesiog tūrėjo būti, gydytojas. Buvo nusis-
tovėjusi tvarka, neretai ir įstatymų apsaugota, kad tik gydytojas

galėjo būti vyriausia sveikatos centro galva, vyriausias jos vadovas. Su
laiku ta tvarka buvo pamažu pakeista, nes buvo įsitikinta, kad geras ir ki-
tų gerbiamas chirurgas ar kokios nors kitos specialybės gydytojas ne vi-
suoment buvo geras ir administratorius. Su laiku išsivystė nauja ligoni-
nės administratoriaus profesija.

Kažkas panašaus vyksta ir Katalikų Bažnyčioje. Priežastis pokyčiui
gal ir kitokia, bet rezultatai labai panašūs. Mano gyvenamoje vyskupi-
joje vienas kunigas vidutiniškai aptarnauja 2,427 parapijiečius. Kiek-
vienai parapijai tenka po 1,08 kunigą. Atsiranda rūpestis, nes esamų
kunigų amžiaus vidurkis vis didėja. Lieka klausimas – kas aptarnaus
dvasinius ir administracinius parapijų poreikius? CARA pritaikomųjų
tyrimų centro duomenys rodo, kad didėja pasauliečių apaštalavimas ir
vadyba. Šiuo metu JAV yra 308 pasauliečių parengimo apaštalavimui pro-
gramos, kur turima 20,240 kandidatų. Du trečdaliai jų yra kandidatai
Bažnytinio vadovavimo diplomui gauti. Likęs trečdalis aktyviai siekia
magistro laipsnio teologijoje bei sielovadoje. Vien metų bėgyje pasiektas
26 proc. studentų padidėjimas. Pastebimas keitimasis ir vyrų-moterų gre-
tose. Dabar du trečdaliai naujai į paruošiamuosius kursus įstojančiųjų
yra moterys.

Tradicinis klebonų bei kunigų vaidmuo pamažu keičiasi. Mano vys-
kupijoje jau yra daug parapijų, kur parapijas labai tvarkingai administ-
ruoja pasauliečiai. Atsirado ir naujų pozicijų. Pradėkime nuo visiems ži-
nomo klebono. Tai kunigystės šventimus turintis asmuo, kuris pagal baž-
nytinę teisę gali teikti sakramentus ir administruoti parapiją. Turime ir
vikarus, kurie yra klebonui talkinantys kunigai. Parapijai neturint pasto-
vaus kunigo, vyskupas gali skirti koordinatorių, kuris vadovauja dvasi-
niams, administraciniams ir finansiniams parapijos reikalams. Gali būti
ir kunigų padėjėjų, kurie talkina kunigui liturgijoje, pasiruošiant sakra-
mentams, lankant ligonius, gedului patarnaujant, dvasiniame parapijie-
čių formavime. Dar yra seniai žinoma diakono pozicija. Diakonas nėra įš-
ventintas kunigas, bet gali atlikti religinius patarnavimus, pvz., sakyti
pamokslus, vadovauti moterystės sakramentą priimantiems, vesti laido-
tuvių apeigas ir suteikti krikšto sakramentą. Taip pat yra daug pa-
sauliečių, dirbančių choruose, su jaunimu, liturgijoje, ligoninių lankyme
ir t.t.

Jean Schaub yra sielovados koordinatorė St. Mary on the Lake para-
pijoje, Manitou Beach, Michigan valstijoje. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodo
kaip viena iš parapijiečių. Yra ištekėjusi ir turi dvi suaugusias dukras. Ji
taip pat turi penketą vaikaičių. Jos vyras jau pensijoje, o ji vis dar dirba
pilną darbo laiką, kuriuo esanti labai patenkinta. Jos vadovaujamoje para-
pijoje yra 150 šeimų žiemos metu, o vasarą jų skaičius pakyla iki 350 šei-
mų. Kaip parapijos koordinatorė, ji parapijai vadovauja, tvarko jos kas-
dieninius reikalus, finansus, personalą ir pamaldas. Jau pensijoje esantis
kunigas atlaiko Mišias sekmadieniais ir teikia sakramentus. Administ-
ratorės žodžiais, jos parapija yra panaši į senovės laikų katalikų parapijas,
kur visi parapijiečiai tarnauja Dievui ir savo bendruomenei. ,,Ypač įdomu
yra tai, kad parapijiečiai ne tik išklauso šv. Mišias sekmadieniais, bet yra
dosnūs savo darbu ir prisidėjimu”. Jos teigimu, ateityje tinkamai paruoš-
ti pasauliečiai vis daugiau ir daugiau vadovaus parapijoms.

Lansing, Michigan, vyskupijos žunale ,,Faith”, 2008 m. gegužės mėn.
laidoje, duodama įdomi statistika apie pokyčius Katalikų Bažnyčioje. Ten
rašoma, kad Amerikoje 64 proc. seminaristų yra baltos rasės. 15 proc. yra
,,ispanų/lotynų” kilmės, 11 proc. azijiečiai. 4 proc. juodosios rasės, o liku-
siųjų 6 proc. rasė nepažymėta. Jau paminėjau Amerikoje esančias 308 pa-
sauliečių parengimo sielovadai programas, kur 64 proc. studentų sudaro
pasaulietės moterys. Tik 13 proc. tose programose esančių studentų yra
vyresni nei 60 metų amžiaus. 29 proc. yra tarp 50 ir 59 metų. 31 proc. –
tarp 40-49 metų, 16 proc. tarp 30-39 metų ir 11 proc. yra jaunesni nei 30
metų amžiaus. Dauguma – 71 proc. – yra baltos rasės, 18 proc. yra ,,ispa-
nų/lotynų” kilmės, 4 proc. – juodaodžiai, 4 proc. azijiečiai. CARA duome-
nimis, šiuo metu Amerikoje 25 proc. visų diecezijų kanclerių yra moterys.
Moterys sudaro net 89 proc. parapijų sielovados vadovių. 40 proc. parapi-
jos liturgijos planuotojų yra moterys. 88 proc. parapijos religinio švietimo
mokytojų yra moterys.

Kunigams senstant, o naujiems pašaukimams mažėjant, smagu maty-
ti, kad yra dedamos pastangos ieškoti išeities. Tos pastangos jau duoda
gražius vaisius. Pamažu įsitikinama, kad parapijų administratoriai nebū-
tinai turi būti kunigai. Pokyčiai yra tarsi priverstiniai, sąlygoti aplinky-
bių, bet taip gyvenime dažniausiai ir būna. Dievo vynuogynas didelis ir
našus, o jame darbininkų yra daugiau negu buvo manyta. Tereikia jiems
ir joms teduoti progą ir paskatinimą.

Pokyčiai Bažnyčioje be
skandalų

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

KAS YRA DIAKONAS?
KUN. MICHAEL AHLSTROM
Çikagos arkivyskupijos
Diakonû bendruomenès vikaras

Diakonas yra nuostabi Šv. Dva-
sios dovana, Bažnyčiai pagelbėti.
Diakonų pradžią (atsiradimą) mato-
me Naujame Testamente. Diakonas
priklauso vienam iš trijų sakramento
sričių, kurie yra: diakonas, kunigas ir
vyskupas. Jie priima šį sakramentą,
vyskupui uždedant rankas ant diako-
nų galvų įšventinimo metu. Taip pat,
įšventinimo metu, diakonai prižada

klusnumą savo vyskupui, o tai reiš-
kia, kad jie įšventinti tarnauti savo
vyskupui ir diecezijai, o ne tik kle-
bonui ar parapijai, į kurią jie buvo
paskirti. Diakonai yra apgaubti stula,
kuri yra nešiojama ant kairio peties,
ir yra ženklas (simbolis) jų pareigų ir
vaidmens. Jiems taip pat įteikta
Evangelijų knyga, nes jie skelbia
Kristaus Žodį ne tik liturgijoje, bet
ypatingai savo kasdieniniu, asmeni-
niu gyvenimu.

Diakonas turi trigubą tarnavimo
pareigą dvasininkijoje: skelbti Dievo
Žodį, tarnauti prie Altoriaus ir daly-
vauti labdarybės reikaluose. Skelb-
dami Dievo Žodį, diakonai užsiima
Bažnyčios mokymo misija, pvz., pa-
ruošia suaugusius katechumenus pri-
imti Krikšto sakramentą, taip pat ir
tėvelius, kurių vaikai bus pakrikštyti.

Jie paruošia ir sužieduotinius san-
tuokos sakramentui. Diakonai ragi-
na atitolusius nuo bažnyčios grįžti į
katalikų visuomenę. Tarnaudamas
prie altoriaus, diakonas skelbia Evan-
geliją, lydi visuotines maldas, paruo-
šia altorių Mišioms ir padeda kunigui
dalinti Šv. Komuniją. Diakonai taip
pat gali vadovauti krikštynose, su-
tuoktuvėse, laidotuvėse, Šv. Sakra-
mento palaiminime ir įvairiomis pro-
gomis suteikti laiminimus. Iš tikrų-
jų, diakonas yra įgaliotas atlikti visas
pareigas, kaip ir kunigas, išskyrus
aukoti šv. Mišias, klausyti išpažinčių
ir suteikti sergantiems paskutinį pa-
tepimą.

Tačiau svarbiausia jų atsakomy-
bė yra geraširdiškumas, t. y. labdary-
bės darbai. Jų šaknis randame Šv.
Rašte – Apaštalų darbuose (6:1–6) ir
1 Tim (3:8–13). Diakonas rūpinasi
vargšais ar užmirštaisiais. Jis yra ra-
mybės ir teisingumo tarnas (įrankis)
pasaulyje, kuris labai dažnai yra
nejautrus vargšams, kurie kenčia
finansiškai ar dvasiškai.

Žodis, „diakonas” reiškia „tar-
nas”. Paskutinės Vakarienės vaizdas,
kuriame Jėzus mazgoja apaštalų
kojas, yra vaizdas ir diakono, tartum
Kristaus kaip mūsų tarno ikona
(paveikslas). Dar kitas vaizdas – dia-
konas kaip Ganytojas – ieškąs pasi-
metusių ir paklydusių avių. Jis atve-
da atgal į bažnyčią tuos, kurie yra
visuomenės pakrašty, leidžia, kad
jaustųsi kaip namie.

Mažas procentas diakonų pasi-
renka celibatinį gyvenimą taip, kaip
kunigas, o 90 proc. yra vedę. Dau-
guma dirba savo darbus ir atlieka
savo diakono pareigas po darbo va-
landų. Dėl tos priežasties žmonės
kartais klaidingai mano, kad diako-
nai yra tik pasauliečiai padėjėjai arba
tarnai. Bet jie tikrai priklauso kunigi-
jai, dvasininkijai, taip kaip ir kunigas
ar vyskupas. Diakonas dažnai yra tas
„tiltas” tarp pasauliečių ir kuni-
gų. Jie liudija tą vedusiųjų žmonių,
kurie darbuojasi pasaulyje dvasiš-
kumą.

Dar kitą brangią dovaną, kurią
diakonai atneša bažnyčiai, tai savo
žmonas. Jos, kartu su savo vyrais da-
lyvauja formavimo klasėse, pasau-
lietiniame tarnavime arba dirba sa-
varankiškai. Jos yra dinamiška, ener-
ginga dovana parapijai.

Paprastai diakonai pradeda savo
pareigas eiti toje parapijoje, kurioje
gyvena, bet jie, kadangi prižadėjo
klusnumą savo vyskupui, gali būti
perkelti į kitą parapiją, kur tik jų
tarnystė būtų reikalinga.

Diakonystė klestėjo pirmame
tūkstantmetyje, bet lotyniškose apei-
gose antrame tūkstantmetyje pama-
žu buvo sustabdyta. Nuo tada diako-
nystė tapo tik žingsniu prieš įšventi-
nimą kunigu. Šventoji Dvasia nurodė
Antrajai Vatikano Tarybai atstatyti
nepamainomą diakonystę.

Pasaulietiška tarnystė, diakonys-
tė, kunigystė ir vyskupinis tarnavi-
mas yra keturios skirtingos, bet vie-
na kitą papildančios dovanos. Daug
to ką pasaulietis tarnas, diakonas ir
kunigas daro, dažnai sutampa, bet,
kiekvienas turi savo skirtingą cha-
rizmą, talentą. Visi reikalingi, kad
Bažnyčia būtų išpildyta. Dėkojame
Dievui už jo ypatingą dovaną – tai yra
bažnyčios diakonai.

Straipsnis parengtas pagal pra-
nešimą, skaitytą 2008 m. balandžio
26 d. Lietuvių sielovados konferenci-
joje.

Kun. Michael Ahlstrom
Jono Kuprio nuotr.

Lietuviškos Marquette Park para-
pijos diakonas Vitas Paškauskas

Jono Kuprio nuotr.
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Rašinių konkurso laimėtojai: 

2-3 klasių mokinių grupėje nugalėtojais tapo:
Gabrielle Marquez, lituanistinė mokykla ,,Saulėtas krantas” – pirma

vieta
Agnė Nakvošaitė, Čikagos lituanistinė mokykla – antra vieta
Darija Pakuckaitė, Šv. Kazimiero lituanistiė mokykla – trečia vieta

4–5–6 klasių mokinių grupėje nugalėtojais tapo:
Gabrielė Gedo, Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla – pirma vieta
Gintarė Daulytė, Maironio lituanistinė mokykla – antra vieta
Skirmantas Balčiūnas, lituanistinė mokykla ,,Ąžuoliukas” – trečia vieta

7-8-9-10 klasių mokinių grupėje nugalėtojais tapo:
Austėja Uptaitė, ,,Žiburio” lituanistinė mokykla – pirma vieta 
Rūta Bandžiulytė, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla – antra vieta
Gintarė Kerėžytė, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla – trečia vieta

JAV LB Švietimo taryba skelbia rašinių ir piešinių konkurso rezultatus 
Spausdiname nugalėtojų rašinėlius ir meno darbelius

Piešinių konkurso laimėtojai: 

Darželio ir 1 klasės mokinių grupėje nugalėtojais tapo:
Tadas Račkauskas, ,,Saulėto kranto” lituanistinė mokykla – antra vieta
Gabrielė Bagdonas, Atgimimo lituanistinė mokykla – trečia vieta

2-3 klasių mokinių grupėje nugalėtojais tapo:
Lina Clifford, E. Gervicko lituanistinė mokykla – pirma vieta
Tomas Vyšniauskas, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla – antra vieta
Gabrielė Gedvilaitė ,,Ąžuoliuko” lituanistinė mokykla – trečia vieta

4–6 klasių mokinių grupėje nugalėtojais tapo:
Alisa Rasytė, Bostono lituanistinė mokykla – pirma vieta
(Slaptažodis ,,Pūkelis2”), Maironio lituanistinė mokykla – antra vieta
Gražuolė Izdonavičiūtė, ,,Ąžuoliuko” lituanistinė mokykla – trečia vieta

Aš sėdėjau virtuvėje ir mąsčiau,
ką daryti su skrynia, kurią radau pa-
lėpėje. Galėčiau įdėti į ją sukneles.
Ne. Prisiminiau kas atsitiko Šiluvoje.
Klebonas įdėjo į skrynią dokumentus
ir kitus svarbius katalikų bažnyčios
daiktus. Aš nusprendžiau, kad įdė-
čiau visus svarbius man padovanotus
mamos, tėčio ir sesės daiktus į skry-
nią.

Kitą dieną aš sėdėjau ant savo
lovos ir žiūrėjau į skrynią ir pradėjau
dėti į ją daiktus. Pirma aš įdėjau ma-
mos seną žaislą, šunelį, kurį aš dabar
turiu. Po to aš įdėjau tėčio kėdytę, ku-
rią jis turėjo, kai buvo vaikas. Mama
į ją gali atsisėsti! Įdėjau diską ir
kelias knygeles, kurias padovanojo
man sesuo. Įdėjau šiuos daiktus į
skrynią. Įdėjau ir bilietus į vaidini-
mus ir baletą, baleto batelius, auska-
rus nepradurtoms ausims, gėlėtą
suknelę, mėlyną suknelę su gėlėta

palaidine ir tamsią gėlėtą suknelę. Aš
maniau, jei kas surastų tą skrynią,
suprastų, kad man patinka baletas ir
vaidinimai. Man patinka suknelės,
kad žmonės žinotų, kad niekada ne-
dėvėjau kelnių. Įdėjau savo žaidimus,
nes man patinka žaisti. Sudėjau šiuos
daiktus ir uždariau skrynią.

Nuėjau į apačią ir išnešiau skry-
nią į lauką. Su kastuvu pradėjau kas-
ti duobę netoli bijūnų, nes man labai
patinka bijūnai. Jie atrodo kaip gra-
žios šokėjos.

Aš užkasiau skrynią ir pagalvo-
jau apie žmones, kurie suras skrynią.
Jie sužinos, kad aš įdėjau į skrynią
man svarbių ir brangių žmonių do-
vanotas daiktus. Žmonių, kurios aš
labai mylėjau.

Gabrielė Gedo
K. Donelaičio lit. m-la, 
Washington, DC, 4 kl.

Pirma vieta

Jeigu aš užkasčiau savo skrynią

Eilėraštis prasideda liūdnai ir at-
rodo nieko negali padaryti, ir nieko
gero nebus. Bet paskui skaitant atro-
do žodžiai kalba su tavim ir sako, kad
bus viskas gerai ir Dievas padės.

Eilėraštis prasideda liūdnai, nes
poetas rašo, kad verkia motina ar
Marija. Ir žmonės verkia kaip jiems
yra negerai. Poetas nori paaiškinti,
kad gali verkti ir žmonės ir Dievai,
mama ir Marija. Jis taip pat nori pa-
rodyti, kad mama ir Marija yra vie-
nodai svarbios žmonėms.

Marija turbūt verkia todėl, kad
pasaulis pasidarė negyvas ir netikras.
Motina gali verkti todėl, kad jos vai-

kai serga ir jos sodai nedavė nė vieno
derliaus.

Autorius kreipiasi į Dievą. Jis
prašo, kad Dievas padėtų motinai ir
Marijai. Iš šito prašymo man pasi-
rodė, kad jis yra labai geras.

Eilėraštis baigiasi su „Labos,
labos nakties”. Aš galvoju, kad tai
reiškia, kad bus kita diena ir ta diena
bus pilna gyvybės. Saulė švies, gėlės
pražys, paukščiai čiulbės ir dangus
bus mėlynas kaip jūra.

Austėja Uptaitė
,,Žiburio” lit. m-la,

Detroit, 7 kl.

„Vakaras prie Šiluvos”
Eilėraščio analizė

Šiluvos Marija
Prieš 400 metų Šiluvoje piemenė-

liai ganė karves. Jie matė mergelę su
kūdikiu rankose. Mergelė verkė, kad
žmonės negarbina jos kūdikio. Tada
piemenėliai nežinojo ką daryti su
mergele. Piemenėliai parėjo namo ir
papasakojo savo tėveliams apie mer-
gelę su kūdikiu.

Tėveliai ir vaikai nuėjo pas ku-
nigą ir jam viską papasakojo. Kuni-
gas su piemenėliais ir jų tėveliais nu-
ėjo į pievą prie akmens, kur buvo pa-
sirodžiusi mergelė su kūdikiu ant
rankų ir vėl ji atsirado ant akmens.
Tai buvo Marija, Dievo Motina, o jos
kūdikis Jėzus. Marija ir vėl verkė, o
paklausta, kodėl verkia? – atsakė:
,,Verkiu, kad žmonės prarado tikė-
jimą, negarbina mano sūnaus Jėzaus,
nesimeldžia bažnyčioje, kuri čia kaž-
kada stovėjo.”

Ir Marija pradingo. Kunigas
pradėjo ieškoti žmonių, kurie galėjo
žinoti ką nors apie senesnius laikus,

ir surado šimtametį aklą senuką, ku-
ris papasakojo apie gražią bažnyčią,
kuri kažkada čia stovėjo. Kunigas at-
vedė senuką prie akmens, kur pasi-
rodė Marija su kūdikiu ant rankų.
Įvyko stebuklas – senukas praregėjo.
Jis, tikrai, patvirtino, kad čia buvusi
bažnyčia. Žmonės pastatė bažnyčią, o
toje vietoje, kur pasirodė Marija pas-
tatė koplyčią. Šiluvos Marija – ste-
buklinga. Žmonės plūsta į atlaidus
Šiluvon meldžiasi, garbina Mariją ir
jos sūnų Jėzų. Ir šiandien vyksta ste-
būklai: žmonės pasveiksta, pildosi jų
geri norai...

Kai būsiu Lietuvoye, būtinai ap-
lankysiu Šiluvos Mariją, pasimelsiu
už savo artimuosus, už tai, kad būtų
taika žemėje.

Gabrielle Marquez
,,Saulėto kranto” lit. m-la,

West Palm Beach, 3 kl.
Pirma vieta

Marius Tumasionis, lituanistinė mokykla ,,Ąžuo-
liukas”. Pirma vieta darželio – 1-os klasės
mokinių grupėje.

Lina Clifford, E. Gervicko lituanistinė mokykla. Pir-
ma vieta 2–3 klasių mokinių grupėje.

Alisa Rasytė, Bostono lituanistinė mokykla.
Pirma vieta 4–6 klasių mokinių grupėje.

Skelbiame ,,‘Draugo’ lietuviukai” skelbto konkurso ,,Mano herojus” nugalėtojus:
I vieta – Andrius Dunčia, V. Krėvės lituanistinės m-los 4 kl. mokinys
II vieta – Milda Pranckutė, Čikagos lituanistinė m-los 4 kl. mokinė
III vieta – Matas Blekys, Čikagos lituanistinės m-los 6 kl. mokinys.
Speciali premija – jauniausiam konkurso dalyviui Vyčiui Dunčiai, 

V. Krėvės lituanistinės mokyklos 2 kl. mokiniui.
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DETROIT, MI

Iškilmingai paminėtas Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos  Detroit šimtmetis

JONAS URBONAS

Tie, kurie skaitote dienraštį
„Draugas”, prieš trejetą savaičių
skaitėte Liūdos Rugienienės straip-
snius apie Dievo  Apvaizdos lietuvių
parapijos istoriją, jos pradžią, įsi-
kūrimą Šv. Jurgio parapijos vardu
1908 metais Detroit. Keičiantis ap-
linkai, 1947 metais parapija persikėlė
į naują vietą nauju Dievo Apvaizdos
vardu, 1972 metais laukė dar vienas
kėlimasis į naująją vietą — Detroit
priemiestyje Southfield, kur buvo
atidaryta ne tik nauja bažnyčia, bet
kultūrinis centras. Tuose straips-
niuose autorės gana stropiai surink-
toje istorinėje dokumentacijoje skai-
tytojas turėjo progos susipažinti su
Dievo Apvaizdos lietuvių parapija ir
iš dalies — su Detroit apylinkėse gy-
venančiais mūsų tautiečiais.

Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos šimtmečio ir tuo pačiu Švč. Mer-
gelės Marijos 400 metų apsireiškimas
Šiluvoje iškilmingai Detroit buvo
paminėti š. m. balandžio 27 d. Minėji-
mas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias
pilnutėlėje šventovėje koncelebravo
specialiai iš Lietuvos atvykęs Kau-
no vyskupijos arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ, Detroit vyskupijos
arkivyskupas, kardinolas Adam Mai-
da, prelatas Edmundas Putrimas,
kunigai: dabartinis Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijos administratorius
Ričardas Repšys, kelerius metus pa-
rapijoje darbavęsis kun. Walter Sta-
nievich ir buvęs šios parapijos klebo-
nas, šiuo metu dirbantis Montreal,
Kanadoje, kun. Aloyzas Volskis. Mi-
šių metu Sutvirtinimo sakramentas
buvo suteiktas: Mariui  Anužiui, Jo-
seph Duibai, Andrejai Petrulytei,
Donatui Tukiui, Austėjai Uptaitei,
Aleksui Matvekui, Audriui Matvekui,
Romui Sontai ir Saulei Tamkutei.
Kaip įprasta pas mus, Mišiose į giedo-
jimą įsijungia beveik visi pamaldose
dalyvaujantys, bet šį kartą solo giedo-
jo Asta Jurgutytė-Piestienė, vargo-
nuojant Ritai Giedraitienei, ir mergi-
nų choras, kuriam vadovauja Virga
Šimaitytė. Ypač įspūdingas buvo aukų
atnešimas. 

Arkivyskupas S. Tamkevičius sa-
vo pamoksle supažindino su Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimu Šilu-
voje prieš 400 metų ir kvietė atvykti į
Lietuvą, kur rugsėjo 6–15 d. vyks
apsireiškimo minėjimo iškilmės, o
rugsėjo 15-oji bus skirta specialiai
užsienyje gyvenantiems lietuviams.
Kardinolas Adam Maida savo svei-
kinime kelis kartus pasisakė, kad yra
lenkų kilmės, ir kvietė laikytis savų
tradicijų bei nepamiršti savo šaknų.

Pasibaigus pamaldoms, procesija
rinkosi prie naujai Šiluvos Marijos
garbei pastatyto paminklo-statulos
prie įėjimo tako į šventovę, aikštėje.
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos pa-
veikslo kopija yra Jurgučių šeimos
auka parapijai, skirta Švč. Mergelei

Marijai pagerbti. 
Po to visi rinkosi į gražiai iš-

puoštą Kultūros centrą, kur daugiau
nei 600 detroitiečių su svečiais iš
kaimyninių Windsor, Kanados, Lan-
sing ir Grand Rapids miestų susibūrė
oficialiai minėjimo daliai ir puotai.
Minėjimo programą vedė Kastytis
Giedraitis. Pasveikinęs ir pristatęs
garbės svečius bei visus susibūrusius
į šią šventę, jis trumpai supažindino
su parapijos istorija. Meninę pro-
gramą atliko lituanistinės mokyklos
mokiniai, merginų choras ir pianistė
Ada  Simaitytė. Į minėjimo iškilmes
apsilankė dažnai mūsų renginiuose
dalyvaujantis JAV Kongreso narys
Joe Knollenberg su žmona Sandie
Knollenberg. Jis parapijos adminis-
tratoriui kun. Ričardui Repšiui įteikė
Amerikos vėliavą, kuri plevėsavo ant
Kapitolijaus Washington, DC. Į iškil-
mes atvyko ir visus susirinkusius pa-
sveikino Southfield miesto narė
Brenda Lawrence. Buvo gauti svei-
kinimai ir iš įvairių lietuviškų organi-
zacijų.

Tarp šventovės ir Kultūros cen-
tro esančiose klasėse Vidos Juškie-
nės pastangomis buvo surengta para-
pijos istorinių nuotraukų paroda.
Apie ją jau skaitėte „Drauge”,  Ro-
mualdo Kriaučiūno straipsnyje. Gai-
la, kad daugelis, skubėdami į Kultū-
ros centrą, taip ir neužsuko jos ap-
žiūrėti.

Kiek žinau, rudeniop šiai sukak-
čiai prisiminti bus išleistas specialus
parapijos istorinis leidinėlis, kuriam
medžiagą renka Vida Juškienė. Tai
bus penktas toks parapijos istorijos
leidinys, po jos įsikūrimo 1972 metais
Southfield. 

Į šio minėjimo surengimą įsi-
jungė daug taip vadinamų trečiaban-
gių. Visiems šio minėjimo rengėjams
ačiū. Užduotį jie puikiai atliko. Džiu-
gu, kad parapijiečių gretose matome
daug jaunimo, jungiasi ir naujai
atvykusieji.

Dažnai skaitome apie mūsų tau-
tiečių pastatytų šventovių uždarymą.
Dėl to kaltiname bažnyčios vadovus,
pamiršdami, kad kartais gal ir patys
esame dėl to kalti. Juk bažnyčios
mažai mūsų tautiečių lankomos, ma-
žai prisidedama prie jų išlaikymo.
Pasaulyje jau taip yra, jis nemėgsta
tuštumos. Kada kūrėmės naujoje
vietoje, buvo nemažai tokių, kurie
abejojo jos reikalingumu, nes Detroit
tuo metu turėjome dar dvi kitas lietu-
viškas bažnyčias. Bet štai jau greit
bus 40 metų, kai Dievo Apvaizdos
bažnyčia yra įsikūrusi naujoje vietoje.
Šventovė sekmadieniais būna pilno-
ka. Kiek žinau, finansiškai parapija
laikosi gerai. O į Anapilį iškeliaujan-
čių gretas papildo naujai atvykusieji.
Kultūros centre vietos randa mūsų
jaunimo organizacijos, skautai, atei-
tininkai, sportininkai, šokių grupės.
Šeštadieniais Kultūros centro klasėse
veikia lituanistinė mokykla. Gražiai
sutardami prie parapijos darbų įsi-
jungė mūsų organizacijų vadovai.
Tad parapijos ateitis dar šviesi ir jai
negresia, kaip daugeliui kitų parapi-
jų, uždarymas.

Pagarba visiems, parapiją įkūru-
siems, joje ilgus metus dirbusiems ir
naujai į parapijos gretas įsijungu-

Prie altoriaus.  Iš kairės: kun. Aloyzas Volskis, kun. Walter Stanievich, kun.
R. Repšys, arkivysk. S. Tamkevičius, SJ ir prel. E. Putrimas.

Jurgučių šeima prie Marijos statulos.  Užrašas sako:  Pirmojo Michigan vals-
tijos Garbės konsulo Jurgio Jurgučio atminimui — Jurgučių šeima. Iš kairės:
Valdas Piestys, Asta Jurgutytė-Piestienė, Danguolė Jurgutienė, Vilija
Jurgutienė ir Paulius Jurgutis.

Iš kairės: kun. Aloyzas Volskis, prel. Edmundas Putrimas, kardinolas Adam
Maida, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, kunigas Ričardas Repšys, pa-
tarnautojai Ugnė Orentaitė ir Michael.                Kęstučio Šontos nuotraukos

Garbingi svečiai. Iš kairės: S. Anužis, L. Rugienienė, Joe Knollenberg, A.
Rugienius, Sandie Knollenberg, N. Udrys ir J. Udrienė.

Jono Urbono nuotrauka
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Referendumo� sumanytojai 
pasigenda jaunimo palaikymo

Žydrùnui Savickui nèra lygiû�  
pasaulio galiùnû� varžybose

Vilnius, gegužės 14 d. (ELTA) –
Žydrūnas Savickas laimėjo ir antrąjį
planetos galiūnų Čempionų lygos eta-
pą Serbijoje. Surinkęs 69 taškus, po
dviejų etapų lietuvis užtikrintai pir-
mauja bendroje įskaitoje. 140 kg vi-
kingo spaudimo rungtyje Ž. Savickas
pagerino sau priklausantį pasaulio

rekordą – 20 kartų.
Antrąją vietą Serbijoje užėmė

varžybų šeimininkas Erwin Katona,
parodęs labai puikią sportinę formą.
Jo sąskaitoje – 65,5 taško.

Trečias liko estas Andrus Muru-
mets, nusileidęs serbui 2 taškais. Es-
tijos galiūnas surinko 63,5 taško. 

Atidarytas naujas Kauno oro 
uosto keleiviû terminalas

Kaunas, gegužės 14 d. (ELTA) –
Kauno oro uostas šiemet planuoja ap-
tarnauti 440 tūkstančių keleivių.
Daugiau nei 80 proc. jų pasinaudos
naujuoju terminalu, kurio atidarymo
iškilmės surengtos antradienį.

Projektinis trijų aukštų, 7,573
kv. m ploto statinio, kuriam statyti
panaudotos Sanglaudos fondo ir Lie-
tuvos valstybės lėšos, pajėgumas –
milijonas keleivių per metus. Termi-
nale įdiegtos naujausios keleivių ap-
tarnavimo technologijos, sumontuota
šiuolaikinė pasienio kontrolės ir avia-
cinio saugumo tikrinimo įranga. Oro
uoste atnaujinti inžineriniai tinklai,
įrengtos automobilių stovėjimo aikš-
telės, pertvarkyta perono danga.
Bendra projekto vertė siekia 64 mln.
litų.

Terminale  yra dvi erdvios salės
atvykstantiems ir išvykstantiems ke-
leiviams. Prie terminalo įrengtas pa-
togus privažiavimo kelias, automobi-
lių stovėjimo aikštelė. Terminale
veiks kavinės, restoranas, parduotu-
vės, bankų filialai, automobilių nuo-
mos įmonės.

Naujasis Kauno oro uosto (A)
terminalas tarnaus ne Šengeno šalių
piliečiams, senuoju (B) terminalu
naudosis keleiviai, skrendantys į Vo-
kietiją bei atgal.

Pasak Kauno oro uosto generali-
nio direktoriaus Arijando Šliupo,

svarbu, kad dabar keleiviams aptar-
nauti turima modernios įrangos ir
pakankamai erdvių, kuriose nesudė-
tinga orientuotis. Todėl registracija
bei kitos keleiviams reikalingos pro-
cedūros bus atliekamos be jokių trik-
džių.

A. Šliupas vylėsi, jog Kauno tarp-
tautinis oro uostas iki 2025 m. užims
pirmaujančias vietas pagal krovinių
ir keleivių skaičių Lietuvoje.

Tarptautinio Vilniaus oro uosto
generalinis direktorius Mindaugas
Ivanauskas linkėjo, kad lėktuvų kili-
mų skaičius būtų lygus jų tūpimų
skaičiui ir kad netrukus terminalas
sulauktų pirmojo milijonojo keleivio. 

Kauno apskrities viršininkas
Romualdas Morkevičius pažymėjo,
kad oro uosto tolesnę plėtrą užtikrin-
tų ir Kauno viešojo logistikos centro
įkūrimas netoli oro uosto bei euro-
pinės geležinkelio vežės nutiesimas
per Kauną.

Savaitės pabaigoje iš Kauno oro
uosto skraidinti turistus į Antaliją
(Turkijos kurortą) pradeda naujas
operatorius – ,,Tez Tour” įmonė. Oro
uosto vadovo teigimu, dėl galimo ben-
dradarbiavimo deramasi ir su kitomis
įmonėmis.

2005 m. Kauno oro uostas aptar-
navo 77 tūkst. keleivių, 2006 m. – jau
248 tūkst., 2007 m. – 390 tūkst. ke-
leivių, o šiemet – 145 tūkst. keleivių.  

Seminarijû� auditorijos tuštèja 

Lenkijoje daugèja ,,euronašlaiçiû”

Naujo Kauno oro uosto keleivių terminalo atidarymo iškilmės.            ELTOS nuotr.

www.draugas.org

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Lenkų žodyne atsirado naujas termi-
nas – ,,euronašlaičiai”, kurių Lenki-
joje yra jau apie 110 tūkstančių, rašo
dienraštis ,,Gazeta Wyborcza”. Tai
vaikai, kurių tėvai juos paliko arti-
miesiems globoti, o patys išvyko ieš-
koti laimės į užsienį.

Dienraštis aprašo 15-mečio Ma-
rek atvejį – jo motina išvyko į Vokie-
tiją uždarbiauti, o jį paliko su patė-
viu, teta ir seneliais, tačiau paauglys
nei artimųjų dėmesio, nei meilės ne-
sulaukia ir ėmė praleidinėti pamo-
kas, pradėjo išgėrinėti. Teko įsikišti
mokyklai.

Tokių pavyzdžių Lenkijoje – dau-
gybė. Blogiausia padėtis tuose regio-
nuose, kur didžiausias nedarbas. Pa-
sak Lenkijos Europos teisių fondo
pirmininko Piotr Bajor, tai ypač

skaudi problema Lenkijos rytinėms
vaivadijoms. Fondas ištyrė net 6
tūkst. šeimų, kur vienas iš tėvų dirba
užsienyje.

Pasak dienraščio, čia turi dar
daug nuveikti psichologai, nes nerei-
kia nė įstatymo ,,euronašlaičiams”
globoti. Kaip pavyzdį dienraštis pa-
teikia Lietuvą, kur jau dveji metai
vaikus, kurių tėvai uždarbiauja už-
sienyje, globoja psichologai.

,,Žinome, kad pinigų ir turtų vai-
kymasis nedings, tačiau tėvai priva-
lėtų žinoti, kad meilės, saugumo jaus-
mo, kurie taip reikalingi vaikams, už
eurų maišą nenupirksi”, – rašo dien-
raštis.

Europos Sąjungos šalyse, dau-
giausia Didžiojoje Britanijoje ir Airi-
joje, uždarbiauja apie 1,5–2 mln. len-
kų.

Vilnius, gegužės 14 d. (ELTA) –
Piliečių iniciatyvinės grupės, ren-
kančios parašus už referendumus dėl
Ignalinos atominės elektrinės (AE)
antrojo bloko darbo pratęsimo iki
2015 metų ir teisės rinkėjams pa-
tiems paleisti Seimą, atstovai skun-
džiasi stokojantys jaunimo dėmesio.

Vilniuje, aikštėje priešais Vy-
riausybės rūmus, pastatyta referen-
dumo parašų rinkėjų palapinė ,,Pasi-
rašyk už referendumą!” daugiau su-
laukė vyresnio amžiaus žmonių dė-
mesio, tuo tarpu jaunimas nė nes-
tabteldamas skubėjo pro šalį. Tokios
referendumo palapinės taip pat vei-
kia Kaune ir Klaipėdoje.

Vienas akcijos koordinatorių Lie-
tuvos liberalų sąjūdžio pirmininko
pavaduotojas Arūnas Štaras nuogąs-
tavo dėl jaunų žmonių abejingumo.
,,Išties, vos pastačius palapinę, pra-
dėjo būriuotis vyresni žmonės, pasi-
ruošę pasirašyti, turėdami pasus. Ma-
tyt, jie seka informaciją per informa-
cines priemones, stengiasi dalyvauti
Lietuvos įvykiuose”, – sakė A. Štaras.

Norint, kad referendumas įvyk-
tų, reikia surinkti ne mažiau kaip
300 tūkst. parašų, dviem referendu-
mams – dvigubai tiek. Šeštadienį
priešpiet A. Štaras teigė, jog jau yra
surinkta apie 100 tūkst. parašų.

,,Birželio 7 dieną turime atiduoti
Vyriausiajai rinkimų komisijai lapus
su parašais. Iki tol kasdien, išskyrus
sekmadienius, priešais Vyriausybę
stovės pavėsinė, kurioje piliečiai bus
informuojami apie referendumus ir
renkami parašai”, – sakė koordinato-
rius.

A. Štaras tvirtino, jog visuomenė
negali likti abejinga ir turi pareikšti
savo nuomonę dėl Ignalinos AE dar-
bo pratęsimo. ,,Paskaičiuota, kad už-
darius AE po dvejų metų už kilovat-
valandę elektros mokėsime 70–80
centų. Iki to laiko gali pabrangti du-
jos, kuriomis reikės viską kūrenti,
teks mokėti už visokius taršos leidi-
mus, gali būti, kad žiemą neužteks
dujotiekių pajėgumų”, – grėsmes var-
dino iniciatyvinės grupės koordinato-
rius.

Pasak jo, tam, kad Lietuva galėtų
sėkmingai derėtis su Europos Sąjun-
ga dėl AE darbo pratęsimo, reikalingi
rimti įgaliojimai. Būtent Vyriausybės
ryžto, A. Štaro teigimu, įgyvendinant
ketinimus ir trūksta.

Pažymėdamas referendumo dėl
teisės rinkėjams patiems paleisti Sei-
mą svarbą, iniciatyvinės grupės koor-
dinatorius pažymėjo, jog piliečiai turi
turėti teisę išvaikyti blogai dirbantį
Seimą. 

Vilnius, gegužės 14 d. (Alfa.lt) –
Kai kitose aukštosiose mokyklose vos
telpa norintieji studijuoti, seminarijų
auditorijos kasmet tuštėja.

Savaitraštis „Ekstra” rašo, kad
dvasininko kelią renkasi vis mažiau
jaunuolių. Be to, ir šių dalis susvyruo-
ja ir grįžta į pasaulietinį gyvenimą.

Šiuo metu Lietuvos kunigų semi-
narijose studijuoja vos per pusantro
šimto klierikų. Tiek jų prieš kelerius
metus mokėsi vien tik Telšių vyskupo
Vincento Borisevičiaus kunigų semi-
narijoje. Pagal studentų skaičių da-
bar ši kunigų seminarija yra mažiau-
sia pasaulyje.

Čia studijuojantieji baiminasi,

kad ir šios būsimųjų dvasininkų auk-
štosios mokyklos neištiktų Vilkaviš-
kio seminarijos likimas. Prieš trejus
metus čia teliko pora dešimčių klieri-
kų, seminarija buvo pertvarkyta, o
studentai perkelti į Kauno kunigų se-
minariją.

„Žvelgiant į bendrą Lietuvos ir
Vakarų Europos padėtį, studentų se-
minarijose nėra mažai. Bet dabar jau-
nuoliui nelengva apsispręsti tapti ku-
nigu. Šeimų krizė, vertybių nukaino-
jimas, dvasininkų pasitraukimo į pa-
sauliečių gyvenimą poveikis jaunus
žmones pastumia į kitą pasirinkimą”,
– svarstė Telšių seminarijos rektorius
Vygintas Gudeliūnas.

Lietuvos galiūnas Žydrūnas Savickas. ELTA nuotr.
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laimes padalinio atstovė Amanda
Pitt sakė, kad, JAV gynybos departa-
mento Jungtinio perspėjimo apie vie-
sulus centro (JTWC) pranešimu, My-
anmar per ateinančias 24 val. gali už-
klupti dar viena smarki audra. Ta-
čiau atstovė pabrėžė, jog ši informa-
cija dar nereiškia, kad naujas viesu-
las tikrai užklups nusiaubtą šalį. Per
viesulą ,,Nargis”, kuris deltos regio-
ną Myanmar pietvakariuose siaubė
gegužės 2 ir 3 dienomis, žuvo ar din-
go iki 62 tūkst. žmonių, o pagalbos
darbuotojams labai sunku pasiekti
gyvuosius, kuriems skubiai reikia
maisto, vandens ir prieglobsčio. Pa-
sak A. Pitt, gelbėtojams trukdys ir
ateinantys musoniniai lietūs.

BEIJING
Per žemės drebėjimą Pietvakarių

Kinijoje žuvusių žmonių skaičius tre-
čiadienį išaugo iki 14,866, pranešė
oficiali naujienų agentūra ,,Xinhua”.
14,463 iš tų žmonių žuvo Sichuan
provincijoje. Tačiau atrodo, kad skel-
biant šį skaičių nebuvo atsižvelgta į
pranešimus apie daug tūkstančių žū-
ties atvejų, kuriuos minėjo anksčiau
agentūros cituoti vietos pareigūnai.
Pridėjus šiuos atvejus, žuvusiųjų
skaičius būtų gerokai didesnis nei 20
tūkstančių.

NEW YORK
Du JAV karo atašė padėjėjai iš

Rusijos buvo išsiųsti už tai, kad mė-
gino be valdžios leidimo patekti į ka-
rinę aviacijos gamyklą Novosibirske,
pranešė trečiadienį laikraštis ,,The
New York Times”, remdamasis ne-
nurodytais Amerikos oficialiais as-
menimis. Tai įvyko šių metų kovą
įmonėje, gaminančioje naikintuvus
Su–34, pranešė laikraščiui trys JAV
atstovai, prašę neskelbti jų pavar-
džių, nes jiems ,,neleidžiama aptari-
nėti šį reikalą viešai”. Slaptos ga-
myklos apsauga sulaikė sausumos
pajėgų papulkininkį ir karinių jūrų
pajėgų 3 rango kapitoną iš JAV karo
atašė Maskvoje biuro prie įėjimo į
įmonę, į kurią galima patekti tik
griežtai pagal leidimus. New York lei-
džiamo laikraščio žiniomis, Jungti-
nės Valstijos visokeriopai mėgina
sumenkinti įvykio Novosibirske reik-
šmę.

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka pareiškė, kad JAV
respublikai įvestos sankcijos neturi
ateities. ,,Nereikia mūsų gąsdinti
sankcijomis – mes atsilaikysime”, –
šiuos Baltarusijos prezidento žo-
džius, pasakytus antradienį Minske
duodant interviu Vakarų žiniasklai-
dai, cituoja šalies vadovo spaudos tar-
nyba. Kalbėdamas apie JAV ambasa-
dos Minske darbuotojų sumažinimą,
prezidentas sakė: ,,Jei amerikiečiai
čia nori matyti 20, 30, 50 diplomatų –
dėl Dievo. Bet tokie diplomatai, kurie
kenkia šaliai, nepadeda normalizuoti
santykių, mums nereikalingi”. Bal-
tarusijos vadovas taip pat sakė esąs
pasirengęs gerinti santykius su ES,
jei jie bus grindžiami partnerystės ir
nesikišimo į respublikos vidaus rei-
kalus principais.

TALINAS
Briuselyje trečiadienį pasirašyta

sutartis įsteigti Estijoje NATO ki-
bernetinės apsaugos centrą. Kaip
pranešė Estijos gynybos ministerijos
spaudos tarnyba, sutartį pasirašė ša-
lių, dalyvaujančių kuriant kiberneti-
nės apsaugos centrą, armijų vadai.
Dokumentus pasirašė Estija, Latvija,
Lietuva, Italija, Vokietija, Ispanija ir
Slovakija. Centro darbe dalyvauja ir
JAV, kurios atsiuntė į Estiją savo spe-
cialistą Kenneth Geers. Centro tiks-
las – parengti NATO kibernetinės
apsaugos reikalavimus ir svarbiau-
sias plėtotės kryptis, taip pat atlikti
tyrimus tais atvejais, kai yra įtarimų
dėl kibernetinių atakų. Pirmasis ko-
miteto susirinkimas vyks gegužės
29–30 dienomis Taline.

BANKOKAS
Jungtinės Tautos (JT) trečiadie-

nį perspėjo, kad virš Myanmar, kur
iki 2 milijono žmonių po viesulo
,,Nargis” vis dar laukia maisto ir
vandens, gali susidaryti naujas vie-
sulas. JT reagavimo į stichines ne-

Charleston, West Virginia, ge-
gužės 14 d. (AFP–BNS) – Hillary
Clinton  antradienį West Virginia pir-
miniuose rinkimuose didele persvara
įveikė Barack Obama ir žadėjo tęsti
kovą dėl Demokratų partijos kandi-
dato statuso, nors jai tikriausiai
nebepavyks jo aplenkti.

H. Clinton gavo dvigubai dau-
giau balsų už B. Obama, ir tai parodė,
kad afroamerikiečių senatoriui sun-
ku patraukti savo pusėn baltuosius
darbininkų klasės rinkėjus, kurie per
lapkritį įvyksiančius prezidento rin-
kimus vaidins svarbų vaidmenį.

,,Jūs niekad nesitrauksite ir aš
nesitrauksiu, – per savo pergalei skir-
tą susirinkimą džiūgaujantiems šali-
ninkams sakė senatorė H. Clinton. –
Yra tokių, kurie norėjo nutraukti šias
varžybas. Esu dar ryžtingiau nei bet

kada nusiteikusi tęsti kampaniją, kol
kiekvienas bus išnaudojęs savo gali-
mybę priversti išgirsti jo balsą.” Ši už-
uomina turbūt reiškia, kad ji dalyvaus
visuose 5 likusiuose balsavimuose.

Neturtingoje, kalnuotoje West
Virginia suskaičiavus 56 proc. balsų
buvo paskelbta, kad H. Clinton gavo
65 proc., o B. Obama – 28 proc. balsų.

Tačiau ši valstija į partijos suva-
žiavimą, kurio metu ir bus oficialiai
išrinktas jos kandidatas į preziden-
tus, siunčia tik 28 iš 2,025 būtinų de-
legatų, todėl šios pergalės nepakan-
ka. B. Obama pirmauja visais atžvil-
giais – pagal suvažiavimo delegatų
skaičių, laimėtų balsavimų skaičių,
gautų balsų skaičių ir vadinamųjų su-
perdelegatų, kurie suvažiavime bal-
suos savo nuožiūra, skaičių.

AZIJA

JAV

Clinton laimèjo West Virginia
ir žada nesitraukti iš kovos

Jeruzalė, gegužės 14 d. (AFP–
BNS) – JAV prezidentas George W.
Bush atskrido į Izraelį, kur tikisi pas-
tūmėti Artimųjų Rytų taikos pastan-
gas, minint 60-ąsias žydų valstybės
metines. Tai jau antras JAV prezi-
dento apsilankymas per 4 mėnesius,
nors iki to jis 7 metus nebuvo įkėlęs
kojos nei į Izraelį, nei į palestiniečių
teritorijas.

G. W. Bush atskridęs į Izraelį sa-
kė, kad Jungtinės Valstijos ir žydų
valstybė sudarė patvarią sąjungą ko-
vai su ,,teroristais ir tironais”. Tačiau
regione atsinaujinę neramumai nieko

gera nežada Izraelio ir palestiniečių
taikos deryboms, kurios po 7 metų
pertraukos buvo atnaujintos lapkri-
čio mėn., per G. W. Bush surengtą
konferenciją JAV, ir kuriose nuo to
laiko pažangos beveik nepadaryta.

JAV prezidentas taip pat apsi-
lankys Saudo Arabijoje, kur paminės
75 metus trunkančius JAV ir naftos
turtingos karalystės santykius, o
Egipte derėsis su regiono vadovais,
įskaitant palestiniečių prezidentą
Mahmoud Abbas. Tačiau į palestinie-
čių teritorijas jis nenuvyks.

G. W. Bush giria JAV ir Izraelio
sâjungâ� prieš terorizmâ�

H. Clinton kalba West Virginia džiūgaujantiems savo šalininkams. Reuters nuotr.                           

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

EUROPA

JAV prezidentą oro uoste pasitiko Izraelio premjeras Ehud Olmert (d.). 
Reuters nuotr.
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Mūsų stalui

Sakoma, kad Vengrijos moteris –
karšta ir deginanti, kaip ir vengrų
patiekalai. Legendos pasakoja, kaip į
Vengriją atkeliavo raudonieji pipirai.

Tai buvo dar Kolumbo kelionių
laikais. Kartą Ispanijos karalienei
vieno laivo gydytojas atsiuntė nepa-
prastą dovaną – indėniškų pipirų. Tai
buvo nuostabūs raudoni milteliai, ku-
riais indėnai paskanindavo savo val-
gius ir gėrimus. Jie teigė, kad šiame
raudonajame vaisiuje gyvenąs pats
ugnies dievas. Taip raudonieji pipirai
pradėjo savo kelionę į rytus. Tačiau iš
pradžių tai buvo tik dekoratyvinis
augalas, botanikos sodų retenybė.

O gal pipiras gyvavo jau senovės
Romoje? Imperatoriaus Nerono na-
mų gydytojas rašė apie vaistinį auga-
lą, panašų į raudonąjį pipirą. Vadina-
si, galima sakyti, kad raudonieji pipi-
rai į Europą pateko dviem skirtingais
keliais – iš pietų ir iš vakarų. Kaip
ten būtų, bet 1585 metais žinomas
botanikas Kruzijus aprašė panašų
augalą, aptiktą Bruno mieste. Šį au-
galą galėjo atsivežti ir Vengriją oku-
pavę turkų kariai.

Pasakojama, kad Budos pašos ha-
reme gyvenusi vengrų kilmės gra-
žuolė Ilonka. Užėmę Budos miestą,
vengrų kariai išvadavo Ilonką. Iš-
reikšdama savo dėkingumą, tėvynai-
niams ji padovanojusi nuostabaus au-
galo sėklų. Sakoma, kad nuo to laiko
vengrų merginų lūpos spinduliuoja
dievišką ugnį.

Vengriškų patiekalų užpilas ga-
minamas su svogūnais ir pipirais, tad
jis visada būna tirštas ir jo nereikia
ruošti su miltais. Vengrijoje visi pa-
tiekalai kepami kiaulienos riebaluo-
se. Paprikás Vengrijoje vadinami rau-
donaisiais pipirais pagardinti patie-
kalai, kurių užpilai gaminami iš grie-
tinės. Bendrai grietinė dedama į dau-
gelį padažų, sriubų ir mėsos patieka-
lus. Vengrų pasididžiavimas – višta
su pipirais. Vengrai vištą padalija ne į
dvi, keturias dalis, bet į dešimt, dvyli-
ka. Be tradicinio prieskonio – raudo-
nųjų pipirų – dedama dar ir grieti-
nės.

Labiausiai pasaulyjepaplitęs ven-
griškas guliašas. Guliašas – tai svogū-
nais ir pipirais pagardinta mėsiška
sriuba. Neatskiriama jo dalis – kube-
liais supjaustytos bulvės ir miltiniai
kukuliai. Į guliašą pridėjus labai daug

svogūnų, valgį galima sugadinti. Tai
visada reikia atsiminti.

Guliašas  puodelyje

1,5 sv. minkštos jautienos,
2 šaukštai taukų, 
didelė galvutė svogūno, 
2 saldžiosios paprikos, 
puodelis pomidorų, 
šaukštas miltų, 
šaukštas raudonųjų pipirų, 
1/2 šaukštelio mairūno, 
1/2 šaukštelio juodųjų pipirų,

druskos.

Svogūnai smulkiai supjaustomi
ir pakepinami taukuose, kol pasidaro
šviesiai auksinės spalvos. Keptuvę
nukėlus nuo ugnies, svogūnai api-
barstomi raudonaisiais pipirais ir su-
maišomi. Viskas sukrečiama į puodą.
Kartu sudedama gabaliukais sup-
jaustyta mėsa ir prieskoniai, įpilama
truputį vandens, nuolat maišant gu-
liašas ištroškinamas. Kai skystis išga-
ruoja, vėl įpilama truputį vandens ar-
ba, jei norima, sauso vyno. Mėsai su-
minkštėjus, sudedamos kubeliais su-
pjaustytos bulvės, juostelėmis sup-
jaustyti pipirai, o po 10 minučių – po-
midorai. Viskas užpilama vandeniu ir
verdama, kol mėsa ir daržovės visiš-
kai suminkštėja. Norint galima pri-
dėti miltinių kukulių arba lakštinių.
Jie sumetami tiesiai į sriubą (vengrai
šį valgį vadina sriuba) arba prieš tai
apkepinami riebaluose ir patiekiami

Vengriški patiekalai 

Joliet rajone, nuosavam name
iõnuomojami 7 dienom arba

savaitgaliams 1 arba 2 kambariai.
Tel.: 815-919-7188 Lina

SIÙLO DARBÂ

Caregiver – Arlington Heights.
FT live-in for 83 yr old F. 

Some English req. 
Call 847-577-9229

atskirai.
Į stalą patiekiamas guliašas turi

būti ryškiai raudonas ir deginantis
kaip ugnis. Taip sakoma vienoje Ven-
grijos vietoje. Čia gimė patarlė: ,,Gu-
liašu galima maitinti netgi ligonius –
nuo jo pats velnias sprunka šalin”.

Višta su pipirais 

1,5 sv. vištienos, 
galvutė svogūno, 
2–3 šaukštai taukų, 
1/2 šaukštelio raudonųjų pipirų, 
druskos, 
2–3 šaukštai grietinės, 
ankštinis pipiras ir, jei norima,

vienas pomidoras, 
1/2 šaukštelio miltų.
Višta išdarinėjama, nuplaunama

ir supjaustoma į 8–10 dalių. Smulkiai
supjaustyti ar sutarkuoti svogūnai
pakepinami svieste, kol pasidaro auk-
sinės spalvos. Tuomet puodas nuke-
liamas nuo ugnies, suberiami pipirai,
įpilamas šaukštas vandens ir vėl troš-
kinama. Vištienos gabalai įtrinami
druska, sudedami į puodelį ir iš abie-
jų pusių apkepinami. Paskui puodas
uždengiamas. Vištiena troškinama
tol, kol suminkštėja, kartkartėmis
palaistant vandeniu, kad neprisviltų
pipirai. Baigiant troškinti, sudeda-
mas smulkiai supjaustytas ankštinis
pipiras ir pomidorai. Po 10 min. dan-
gtis nuimamas, kad nugaruotų skys-
čio perteklius. Grietinė išplakama su
1/2 šaukštelio miltų, supilama į pa-
dažą ir užvirinama. Į stalą vištiena
patiekiama su biria ryžių koše arba
virtomis bulvėmis.

Veršienos  kotletai –
,,A la Gundel!” 

6 paruošti maltos veršienos kotle-
tai, 

150 sv. pievagrybių, 
250 sv. špinatų, 
2 šaukštai tarkuoto sūrio, 
taukų kepimui, 
kiaušinis, 
maltų džiuvėsėlių,
druskos.
,,Bechamel” padažui: 

1 1/2 šaukšto sviesto, 
šaukštas miltų, 
pieno, 
druskos, 

1–2 šaukštai smulkiai supjausty-
tos kiaulienos. 

Viskas sumaišoma ir patroškina-
ma. Kotletai gerai apvoliojami mil-
tuose ir iš abiejų pusių apkepinami,
kol užsideda auksinė plutelė. Keptu-
vės dugnas išklojamas nuplikytais
špinatais, sudedami kotletai, o ant jų
pievagrybiai. Viskas apipilama ,,be-
chamel” padažu, viršus apibarsto-
mas tarkuotu sūriu, uždengiama ir
orkaitėje patroškinama apie pusę va-
landos.

Iš konditerinių gaminių Vengri-
joje ypač populiarūs obuolių ir vyšnių
vyniotiniai bei tradicinė ,,palacsinta”.
Žodis ,,palacsinta” – vengrų kilmės,
bet jo šaknis – lotyniška, placenta
reiškia pyragą.

Pyragėliai – ,,palacsinta” 

300 sv. miltų, 
2 kiaušiniai, 
šaukštelis cukraus, 
druskos, 
pusė puodelio pieno, 
truputis vandens, 
aliejaus kepimui.
Iš miltų, kiaušinių, cukraus,

druskos, pieno ir vandens užminko-
ma tešla. Ji 1/2 val. palaikoma. Pas-
kui iš jos padaroma 12 pyragėlių, va-
dinamų ,,palacsinta”, kurie iškepami
keptuvėje su trupučiu aliejaus. Iš-
keptus pyragėlius galima papuošti
marmeladu, saldžia varške, grūstais
riešutais.

Varškės ,,palacsinta” 

400 sv. varškės, 
2 kiaušiniai, 
druskos, 
2–3 šaukštai cukraus, 
1/2 citrinos žievelės, 
truputis grietinėlės.
Varškė pertrinama per sietą, su-

maišoma su tryniu, druska, cukrumi,
citrinos žievele. Įpilama grietinėlės.
Atskirai išplakami baltymai. Viskas
sumaišoma ir užtepama ant iškeptų
pyragėlių, ant viršaus uždedant kitą
pyragėlį. Paruoštas patiekalas atrodo
kaip sumuštinis.

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El. paštas: Nausediene@aol.com

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevairuoja,
minimali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
naktimis. Tel. 630-670-8336.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.

312-492-8795.

* Moteris gali padėti šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti senelius
ir gyventi kartu lietuvių ar rusų šeimoje.
Patirtis, geros rekomendacijos. Tel. 708-
344-8226.
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Skelbimû skyriaus 
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

1951 m. gruodžio mėn. 2 d.
Mieloji mano Edita, Tu gal ir

nežinai, kaip aš Tavęs pasiilgau, ir,
rodos, taip seniai bemačiau. Tačiau
Tu visad mano širdyje tokia artima ir
nepamirštama. Nepamirštu ir dažnai
galvoju ir apie Tavo namiškius. Kai
ateina naktis ir danguj ima žibėti
žvaigždės, aš prisimenu Jus visus ir
galvoju, koks dangus tenai, ar matosi
žvaigždės, o gal jau rytas aušta ir
niekaip negaliu įsivaizduoti, kad liki-
mas taip toli Jus nubloškė gyventi...
Tačiau, kai eidavau pro šalį samano-
tos bakūžės, tegirdėdavau tik vieną
Sabalį vis lojant, o ten jau kiti žmo-
nės šeimininkauja... Tada suspausda-
vo man širdį ir slapta nubraukdavau
ašarą... Taip, brangioji Edita, eidama
pro Tavo namelius pasigendu Jūsų ir
nebemielas lieka sodžius. Jei galė-
čiau, rodos, skrisčiau toli, kur dabar
Jūs gyvenat, kad aplankius ir paguo-
dus. Bet turiu likti čia, ir tik mano
žodžiai aplankys, kad jaustumėte
širdyje mano artumą ir meilę bei pa-
siilgimą...

Labai įdomu, kaip įsikūrėt naujoj
vietoj, kokius namelius turit, ar yra
lova kur atsigulti, ar yra plyta kur
valgyt išsivirti? Aš negaliu įsivaiz-
duoti niekaip Jūsų gyvenimo, nors ir
ten tokie pat žmonės gyvena.

Edita, rašai, kad ten žemės trą-
šios ir mėšlus veža į miškus, bet ko-
dėl cukrinių runkelių neaugina? Tai
gal ir bulvės ten neužauga? Įdomu,
kokios uogos aname krašte auga, nes
aš galvoju, jei yra miškų, tai yra ir
uogų. O grybų ar yra tokių, kaip
mūsų miškuose? 

Turėdama laiko parašyk viską, o
Tavo laiškelis gal ir mane pasieks,
nors dabar jau užeina žiema, pri-
pustys daug sniego ir gal Tau bus
sunku per jį bristi, kad laišką pasiųs-
tum... Girdėjau, kad pas Jus jau 51
laipsnis šalčio, tai man labai rūpi,
kad nesušaltumėte, nes turbūt ne-
kokius šiltus rūbus turit. Saugokitės
peršalimo, nes visos ligos kimba. Pas
mus tai dar nešalta, dar purvas, nors
šiemet daug lietaus nebuvo. Lapkri-
čio 8 d. buvo pasirodęs pirmas snie-
gas, bet tuoj nutirpo. Sako, kad per
radio pranešė, kad ši žiema bus sausa
ir labai šalta. Bet mes tai nesušalsim,
nes pas mus šiltesnis klimatas. 

Parašyk, ką Tu dirbi, ką dirba
Tavo vyresnis ir jaunesnis broliukai,
kaip mamytės ir tėvelio sveikata?
Mamytės sveikata ir čia nekokia
buvo, todėl man labai rūpi. Gal rei-
kėtų vaistų kokių, galėtume švirkštų
nusiųst, Jūs patys išmoktumėte vais-
tus susileist, juk Milė netoli gyvena, ji
gali mokėt. O gal yra kur netoli ir
gydytojas, mes gi nieko nežinom. Pa-
rašyk, ar toli nuo Jūsų randasi koks
miestas. 

Man tik nesmagu, kad patekot į
kolūkį ir reikės visus metus dirbti,
kol gausit atlyginimą. Bet girdėjome,
kad Lenino vardo kolūkis gerai stovi,
tai gal kaip nors pragyvensit? 

Nesmagu, kad Tavo vyresnis bro-
liukas persiskyrė su akordeonu, nors
gal galėtų pragyvenimui užsidirbt su
juo grodamas. Aš iš savo pusės labai
prašiau, kad siuntinių jį nusiųstų, bet

ar jie nusiuntė – nežinau. Todėl ir jis
tegul prašo, kad atsiųstų. 

Girdėjau, kad Viktoro Genutė
gailisi ir žadėjo nepamiršti. Yra pas ją
paliktas žiedas su akute, už jį žadėjo
Jums pinigų nusiųsti. Todėl tegu ir
jis parašo jai laišką, graži brolieniu-
kė, o kaip protinga, parodys laikas.
Viktoras turbūt neturi megztinio, tai
galėtų žmoniukės paprašyt ir toji
pasigailėjus gal numegztų.

Parašykit, ką gaunate už pinigus
nusipirkt, ar yra kolūkyje krautuvė?
Kaip geriau apsimoka: ar kokį rublį
nusiųst, ar daiktą?

Dažnai Jus visus sapnuoju, todėl
nežinodama, kaip Jums sekasi gyven-
ti, parašau nors apie save, kad žino-
tumėte, jog Jūsų nepamiršau ir dar
gyvenu šiame pasaulyje. 

Siunčiu Jums visiems nuošir-
džiausius sveikinimus su Kalėdų šven-
tėmis. Aš melsiu gimusio Kristaus,
kad Jūsų neapleistų. Įsivaizduoju Jus
taip pat, kaip Betliejuj praleidžiant
šv. Kūčias. Tačiau nenusiminkit,
stiprybės ir viskas bus gerai. Aš taip
pat tą šventą Kūčių vakarą ilgai
galvosiu apie Jus ir tikiu, mūsų
mintys susitiks ir jausimės vieni
kitus arti...

Praeis šaltoji žiemužė, gal kaip
nors išlaikysit, tada ateis pavasaris,
jis ir laimę gal atneš. Ir aš ateisiu
paklausyt kaip broliukas akordeoną
pravirkdins... Ach, kaip norėčiau
girdėti, kaip jis groja – juk aš jį taip
myliu!.. Aš tikiu, kad ir mane myli ir
už viską man atleis? 

Baigdama Jums linkiu daug
laimės kaip nors įsigyventi tolimame
krašte. Bučiuoju Tave brangi Edita,
daug kartų, pabučiuok ir savo
namiškius nuo manęs, o daugiausiai
mamytę. Tegul daug nesirūpina!..
Jonukas tegul parašo ar jau išmoko
teisingai kojas apsiaut? Dar mamytei
pasakyk, kad tylėjimas yra auksas. 

Pasilieku Jus visus mylinti –
Emilija.

* * *
Ar atsimeni tą kaimą 
Tą grįčiutę savo —
Kur močiutė prie lopšelio 
Supdama lingavo.

Pirmiausiai noriu pasveikinti su
Naujais 52 metais ir palinkėti visai
šeimai kuo greičiausiai sugrįžti į savo
gimtąją pastogę, kur visiems buvo
gera ir malonu gyventi. Aš manau,
brangi Edita, kad nemainytum tos
grįčiutės nei į karaliaus rūmus, nes
jie visad primena švelnią motutės
ranką, kuri miegot einančius užklo-
davo ir kai ilgai iki pusrytėlių migdy-
davo. Aš dažnai niūniuoju šią dai-
nelę: 

Kai nuklystu į pasaulį    
Platų begalinį...
Tėviškėlės atminimai 
Man laimužę mini...

Brangi Edita, parašyk ką Tu
veiki, ar Tavo broliukas lanko mo-
kyklą? Įdomu, ar jis išmoko teisingai
kojas apsiauti? Parašyk, ar labai
šaltis žnaibo Jums nosytes.

Pas mus iki šiol labai lengva žie-
ma, neseniai tik sniego pasnigo, o
šalčio vos keli laipsniai. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 26

„Misijoje Sibiras’08” nori
dalyvauti ir išeivijos atstovai

Gegužės 14 d. paaiškėjo pavardės
žmonių, kuriuos, projekto „Misija
Sibiras’08” organizatoriai, Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba (LiJOT),
kvies dalyvauti antrajame projekto
atrankos etape – bandomajame žygy-
je Dzūkijos miškuose. Į bandomąjį
žygį gegužės 31 d. – birželio 1 d. bus
kviečiami 72 kandidatai, kurių apsis-
prendimas dalyvauti ekspedicijoje į
lietuvių tremties vietas Sibire pasiro-
dė įtikinamiausias. Jų pavardės skel-
biamos internete adresu: www.misi-
jasibiras.lt.

Šiemet organizatorius ypač nu-
stebino itin didelis visuomenės susi-
domėjimas projektu. Per beveik ketu-
rias pirmojo atrankos etapo savaites,
kurio metu visi buvo kviečiami pil-
dyti anketas internete, organizatoriai
sulaukė rekordinio skaičiaus – dau-
giau kaip 1,600 anketų. „Nustebino
ne tik itin didelis skaičius anketų, ta-
čiau ir tai, jog nemažai žinomų visuo-
menės veikėjų taip pat įrodė esantys
pilietiški. Anketas pildė tokie žinomi
dainininkai kaip Hokšila, Jonas, Vi-
lius iš ‘Skamp’, pastarasis, beje, yra
kviečiamas dalyvauti bandomajame
žygyje, taip pat įvairūs menininkai,
išeiviai. Tai rodo, kad visuomenės su-
sidomėjimas patriotiškumą skatinan-
čiais projektais auga”, – teigia projek-
to koordinatorius, LiJOT programų

vado-vas, Arnas Marcinkus.
Pasak „Misija Sibiras’08” koordi-

natoriaus, anketų sulaukta ir iš eg-
zotiškiausių pasaulio vietų. Vienas iš
kandidatų, lietuvis, šiuo metu gy-
venantis Indijoje. Organizatorius pa-
siekė ir nemažai anketų iš išeivijos
lietuvių gyvenančių Pietų Amerikos
šalyse, rytinėje Azijos dalyje, Jung-
tinių Amerikos Valstijų, Didžiosios
Britanijos, Norvegijos, Vokietijos ar
kitų Europos šalių.

„Misija Sibiras’08” jau trečius
metus organizuojama jaunimo eks-
pedicija į lietuvių tremties vietas,
kurios tikslas ne tik tvarkyti apleis-
tas tremtinių kapavietes bei susitikti
su ten vis dar gyvenančiais tautie-
čiais, tačiau ir ieškoti naujų jaunimo
patriotiškumo išraiškos formų.

Šiemet ekspedicija Sibire vyks
liepos 3-23 dienomis. Jos dalyviai, va-
dovaujami ekspeditoriaus Gintauto
Aleknos, vyks į Sibirę esantį Irkutsko
regioną. Didžiąją laiko dalį dalyviai
gyvens laukinės gamtos sąlygomis,
daugybę kilometrų keliaus pėsčiomis,
kartu su savimi nešdami kuprines.
Kartu su misijos dalyviais, šiemet į
Sibirą vyks ir žinomas pramogų pa-
saulio atstovas Marijonas Mikutavi-
čius bei profesionali filmavimo grupė.

Lietuviams.com

Gegužės pirmomis dienomis pro-
jekto ,,LT 1000” komanda lankėsi
Budapešte, kur Lietuvos žmonių tūk-
stantmečio albumui įamžino Veng-
rijos lietuvius.

Į vietos tautiečių bendruomenės
susibūrimą susirinko tiek jau ilgus
metus Vengrijoje gyvenantys lietu-
viai, tiek neseniai į Budapeštą atvykę
studijuoti studentai.

Šventinį šurmulį kūrė Vengrijoje
gimę trynukai: dvi sesutės su broliu-
ku, kurie rodė, kad puikiai moka
skaičiuoti ir vengriškai, ir lietuviškai.
Įamžinus visus susirinkimo dalyvius,
neapsieita be vengriško guliašo, kurį
ant laužo paruošė pats šventės šei-
mininkas. Nedidelė, bet darni Veng-
rijos Lietuvių Bendruomenė, palai-
kanti lietuvybę, rengianti susitiki-
mus ir švenčianti tautiškas šventes,
mielai pasidabino ,,LT 1000” apyran-
kėmis ir prisidėjo prie Lietuvos vardo

tūkstantmečio garsinimo Vengrijoje
ir pasaulyje.

Lietuviams.com

Prie tūkstantmečio garsinimo
prisidėjo ir Vengrijos lietuviai

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

,,Draugo” knygynèlyje

,,JUOZAS MIELIULIS”

Neseniai Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre pasibaigė dailininko
Juozo Mieliulio tapybos darbų retro-
spektyvinė paroda. Parodos atidary-
mo metu buvo pristatyta knyga
,,Juozas Mieliulis”, kurią jau galima
nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje.

Tai paties dailininko parašyta
knyga. Ji nėra autobiografinė, joje
nerasite gyvenimo datų, tačiau įdomi
skaityti. Joje paties dailininko po-
žiūris į tapybą, jo filosofiją, jo pasi-
rinktas laisvės kelias kūryboje.

,,Kova už laisvę ne visada veda į
laisvę. Kovą laimėjusi partija papras-
tai įveda savo tvarką, kuri yra laisvė
jiems patiems, bet priespauda vi-
siems kitiems.

Kova už laisvę yra prasminga tik
tuo atveju, kai kovojama ir už tų
laisvę, kurie kitaip galvoja, kitaip
tiki, kitaip elgiasi, bet nelaužo etinių
įstatymų”, – skaitome knygos virše-
lyje autoriaus žodžius.

Knygoje autorius samprotauja
ne tik apie kūrybinę laisvę. Leidinyje
rasite autoriaus pamąstymus apie
meną, apie kūrinio kompoziciją, for-
matą, spalvą, dvasinį ir didaktinį
momentus.

Įdomiai autorius samprotauja
apie Visatą, apie jos ribotumą ir
begalybę. ,,Ar ji yra begalinė? To
niekas nežino”, – teigia J. Mieliulis. 

Gal ne visi skaitytojai sutiks su
dailininko pamąstymais apie realia-
tyvumą, tačiau išgirsti jo nuomonę –
verta. Kaip verta pasiskaityti ir min-
tis apie trauką, šviesą, laiką, matybą. 

Knygoje autorius dėkoja savo
mokytojams, kurie, nors ir norėjo iš
jo padaryti savęs kopiją, tačiau buvo
tiek supratingi, kad leido jam išlikti
savarankišku. 

Knyga parašyta lietuvių ir anglų
kalba, iliustruota J. Mieliulio pieši-
niais, juodai-baltomis ir spalvotomis
tapybos darbų reprodukcijomis. Kny-
gą spausdino ,,Draugo” spaustuvė.

Šis albumo dydžio leidinys ne tik
įdomus paskaityti. Knyga – graži do-
vana draugams, kalbantiems angliš-
kai.

Knygą ,,Juozas Mieliulis” galite
nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje.
Knygos kaina  – 40 dol. Ją galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9,25 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant knygą prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

S. Šilingas pagaliau įsileistas į Seimą
AUDRONÈ V. ŠKIUDAITÈ

Seimo Žmogaus teisių komiteto
pirmininko pavaduotojo Arimanto
Dumčiaus ir Stasio Šilingo draugijos
paskatomis Seime surengtas Stasio
Šilingo, Lietuvos valstybės tarybos
pirmininko, I ir II Seimų nario, tei-
singumo ministro, atminimui skirtas
minėjimas ir paroda. Minėjimą pra-
dėjo teisingumo ministras Petras Ba-
guška. Apie LR Konstitucijas kalbėjo
Seimo Konstitucijos komisijos pirmi-
ninko pavaduotojas Liudvikas Sa-
butis; Antanas Napoleonas Stasiškis
pasakojo apie Stasį Šilingą tremtyje;
apie jo gyvenimą – kultūros istorikas
Albinas Vaičiūnas; Lietuvai pagražin-
ti draugijos pirmininkas Juozas Din-
gelis pasakojo apie šio iškilaus žmo-
gaus veiklą. S. Šilingas yra buvęs ir
Šaulių vadas, todėl prie mikrofono
buvo pakviestas ir dabartinis šalių
vadas  Juozas Širvinskas ir kt. Daina-
vo Danielius Sadauskas, eiles skaitė
aktorius Tomas Vaisieta. S. Šilingo
keturių dukterų, gyvenančių užsie-
nyje, sveikinimo ir padėkos laišką
perskaitė S. Šilingo draugijos pir-
mininkė Birutė Matijošaitytė. 

Stasys Šilingas gimė Vilniuje
1885 m., Maskvos universitete studi-
javo teisę ir ekonomiką, ten įsijungė į
lietuvių studentų veiklą. 1907 m., J.
Basanavičiaus iniciatyva sukūrus
Lietuvių mokslo draugiją Vilniuje,
tapo jos nariu. Buvo aistringas dailės

mylėtojas. Vilniuje įstojo į Antano
Žmuidzinavičiaus suburtą Lietuvių
dailės draugiją. Tada pradėjo kaupti
dailės kūrinius. Buvo sukaupęs jų per
100. Seime surengtoje parodoje yra
eksponuojama keliolika S. Šilingo
meno kolekcijos kūrinių, kurie po-
kariu išblaškyti pateko į M. K. Čiur-
lionio muziejų ir parodai muziejaus
Seimui paskolinti. S. Šilingas po M.
K. Čiurlionio mirties įsteigė Čiurlio-
nio kuopą paveikslams surinkti ir
išsaugoti, padėjo daug pastangų dai-
lininko darbus grąžinant į Lietuvą iš
Rusijos.

Pirmojo pasaulinio karo metu

aktyviai dalyvavo šelpiant karo pa-
bėgėlius, gyvendamas Sankt Peter-
burge kartu su kitais aktyviai veikė
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
labui. Lietuvai tapus nepriklausoma
grįžo į Vilnių ir netrukus buvo pa-
kviestas dalyvauti Valstybės tarybos
veikloje, vėliau tapo jos pirmininku.
Dalyvavo steigiant Kauno meno mo-
kyklą, M. K. Čiurlionio galeriją, 1921
m. įsteigė  Lietuvai pagražinti drau-
giją. Išrinktas į I ir II Seimą nuo Ūki-
ninkų sąjungos.  Du kartus buvo tei-
singumo ministras ir 10 metų Lietu-
vos valstybės tarybos pirmininkas. S.
Šilingas parengė 1938 m. LR Kons-
tituciją. 

S. Šilingas dar jaunystėje reiškėsi
spaudoje (,,Vilniaus žiniose”), pats
nuo 1910 m. leido lietuvių studen-
tams ir moksleiviams skirtą žurnalą
,,Aušrinė”, vėliau kitus leidinius; ža-
vėjo iškalba ir buvo vadinamas ,,šiau-
rės Ciceronu”, rinko tautosaką ir ki-
tus ragino. 1911 m. vedė draugo Ra-
mūno Bytauto seserį Emiliją ir susi-
laukė devynių dukterų. 

Seimo narys A. Stasiškis minėji-
me papasakojo, kad S. Šilingas, 1941
m. birželį su šeima atostogavęs savo
ūkyje prie Ilguvos, čekistų buvo pa-
imtas ir išvežtas kartu su tremiamų
mokytojų Slavėnų ir Grincevičių šei-
momis. Į tą patį sunkvežimį susodin-
tos S. Šilingo žmona Emilija ir dukra
Raminta, kitos tuo metu mokėsi Kau-
ne bei Vilniuje. Pilviškių geležinkelio
stotyje S. Šilingą atskyrė nuo šeimos
ir uždarė į atskirą vagoną. Daugiau
jiems nebeteko pasimatyti, nes Kras-
nojarsko krašte ištremtos žmona ir
dukra dar karo metais mirė iš bado. 

Nuo šeimų atskirtieji vyrai,  tarp
jų ir daug žymių Nepriklausomos
Lietuvos politikų, visuomenės vei-
kėjų – buvęs prezidentas Aleksand-
ras Stulginskis, buvę ministrai Juo-
zas Tonkūnas, Jokūbas Stanišaus-
kis, Stasys Šilingas ir kiti (iš viso apie
90 žmonių) buvo išlaipinti Krasno-
jarsko Rešiotų stotyje ir patalpinti
Kraslago 7-ajame lageryje, vėliau per-
kelti į kitą lagerį – Bolšaja Rečka. Su-
skirstyti brigadomis tiesė kelius ir
dirbo kitus darbus. Trūko drabužių,
avalynės, maisto. Gyveno pusbadžiu,
kankino šaltis ir ligos. Buvo žinoma,
kad prasidėjo karas, tačiau tikrų
žinių apie jo eigą nebuvo. Kaliniai ne-
gaudavo laikraščių, net oficialių so-
vietinių, nebuvo radijo. 

1942 m. buvo dar kartą, jau
lageryje, areštuotas, sudaryta byla.
Analogiškos bylos sudarytos dauge-
liui lietuvių, latvių, estų, siekiant
sunaikinti okupuotų šalių inteligenti-

ją, aktyvesnius, sąmoningesnius pi-
liečius. S. Šilingas buvo kaltinamas
antisovietine agitacija, antisovieti-
nėmis – apie galimą karo pralaimė-
jimą – kalbomis. Slaptų, antisovie-
tinių organizacijų kūrimu, pasiruo-
šimu sukilimui. Buvo remiamasi mo-
rališkai žlugusių ir bado kamuojamų
lagerio bendrabuvių pasakojimais.
Sukurpiamas kaltinimas, kad S. Ši-
lingas aktyviai dalyvavo kontrrevo-
liucinėje veikloje, siekė sudaryti kon-
trrevoliucinę fašistų sukilėlių organi-
zaciją – lietuvių komitetą, kuris turė-
tų surengti sukilimą, organizuoti
grįžimą į Tėvynę, jei SSRS pralaimė-
tų karą. Nuosprendį turėjo priimti
Ypatingasis pasitarimas. Tuo metu S.
Šilingas buvo kalinamas Temlage
(vėliau pervardintame Dubravlagu
Mordovijoje). Jau tardymo metu
(1942 m. kovo 30 d.) sveikatos akte
nurodyta, kad S. Šilingas serga chro-
niška širdies liga ir nepakankamai
maitinasi.

1942 m. balandžio 13 d., pateikus
kaltinimą ir siūlymą nubausti aukš-
čiausia bausme sušaudant, S. Šilin-
gas be teismo lageryje buvo laikomas
10 metų ir tik 1952 m. vasario mėn.,
atėjus Ypatingojo pasitarimo sprendi-
mui, jis sužinojo, kad nuteistas 25
metams kalėjimo (t.y. švelnesne baus-
me). Tais pačiais metais perkeltas į
uždarąjį Vladimiro – visame pasauly-
je garsų kalėjimą.

Po Stalino mirties prasidėjus po-
litinių kalinių (to meto terminologija
,,valstybinių nusikaltėlių”) bylų per-
žiūrėjimui 1954 m. birželio mėn. S.
Šilingas iš Vladimiro kalėjimo buvo
paleistas, sumažinus jo bausmę iki fak-
tiškai atbūto laiko (tai plačiai taikyta
tų bylų peržiūrėjimo komisijų formu-
luotė). Po daugiau kaip 13 metų jam
leista grįžti į Lietuvą. Grįžo į Kauną,
bet po 22 dienų Lietuvos tuometinės
valdžios buvo vėl suimtas ir ištremtas
į Ukrainą, 1955 m. patalpintas į psi-
chiškai nesveikų invalidų namus.
Ten išbuvo dar 7-ius metus. 1961 m.
paleistas ir grįžęs į Lietuvą apsi-
gyveno Kelmėje, pas žmonos seserį
Feliciją Bytautaitę. Po metų mirė. 

1999 m. Zanavykų draugijos
(pirm. Albinas Vaičiūnas) pastan-
gomis ir valstybės lėšomis (perlaidoji-
mo komisijos pirm. Arvydas Vidžiū-
nas) iš Kelmės perlaidotas Ilguvos
kapinėse kartu su iš Sibiro 1991 m.
(giminių iniciatyva ir jėgomis) par-
vežtais žmonos ir dukters palaikais.
Kitos dukros pasitraukė į Vakarus ir
šiuo metu keturios gyvena: Danguolė
Radzevičienė – Kanadoje, Saulenė
Pusdešrienė, Rusnė Kubilienė ir
Vingra Rupinskienė – Australijoje. 

Minėjimo LR Seime dalyviai ap-
gailestavo, kad S. Šilingas, Lietuvos
valstybės kūrėjas ir daug Lietuvai
nusipelnęs veikėjas, gulagų kankinys,
minėtas visoje Lietuvoje, Seime prisi-
mintas tik dabar. Ir tai tam tikra
prasme kaip ir vogčia, nes buvo pa-
skelbta, kad rengiama tik dailės
kūrinių, kurie priklausė Šilingų šei-
mai, paroda. O iš tiesų tai buvo labai
gerai organizuotas minėjimas, jame
dalyvavo daug patriotiškai nusitei-
kusių žmonių.

Zanavykų draugijos, S. Šilingo
draugijos ir kt. organizacijų bei ats-
kirų asmenų pastangomis rūpinasi,
kad ant namo Vilniuje, Žvėryne (S.
Moniuškos g. Nr. 35), kur 1912 m. grį-
žęs iš Maskvos, S. Šilingas su šeima
gyveno, būtų prikalta atminimo lenta. 

S. Šilingo minėjimo Seime dalyviai.                   Audronės V. Škiudaitės nuotr.
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A † A
SESUO M. DANIEL
RAČKAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. gegužės 12 d., Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 84 metų.

Į vienuolyną įstojo iš  Šv. Kryžiaus parapijos, Mount Carmel,
Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys Victoria Aloi, Toms River,
New Jersey; Gertrude (Robert) O’Reilly, Hillsborough, New Jersey,
Bernice (Robert) Jeronowitz, South Plainfield, New Jersey; Agnes
(Patrick) Plunkett; St. Mary’s, Georgia; Regina (Michael) Kelly,
Elizabeth City, North Carolina; brolis Joseph (Lois) Oshman, Balti-
more, Maryland ir jų visų šeimos bei artimieji.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 16 d. nuo 1 v. p.p. iki
7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL.

Mišparai mirusiems penktadienį, 7 v.v.
Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, gegužės 17 d. 9:30 val.

ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo
Daniel bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei
pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. David Gaidas

Korp! Giedros narei STEFAI KISIELIENEI, visai jos
šeimai bei artimiesiems, netekus kilnios asmenybės
ateitininko, visuomenininko, artimo meilei atsidavu-
sio brangaus vyro, tėvo ir senelio

A † A
dr. PETRO KISIELIAUS,

nuoširdžią užuojautą reiškiame ir liūdime drauge.

Korp! Giedra

A † A
DR. PETRUI KISIELIUI

amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą velio-
nio žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI NARUTIE-
NEI, sūnui dr. PETRUI V. KISIELIUI ir jų šeimoms
bei visiems giminėms.

Petkūnų šeima

Ilgamečiui Lietuvių operos mecenatui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

palikus mus, liūdime kartu ir reiškiame gilią užuojautą
žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI NARUTIENEI, sū-
nui dr. PETRUI KISIELIUI ir jų šeimoms bei giminėms.

Lietuvių opera

A † A
DR. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai STEFAI,
dukrai JOLITAI, sūnui PETRUI, jų šeimoms, giminėms
ir artimiesiems.

Gytis, Grasilda, Antanas, Kristina
ir Julytė Petkai

Vilnius padovanojo 
Frank Zappa skulptūrą

Baltimore
O viskas buvo taip...

1995 metais grupelei Vilniaus
menininkų, susibūrusių į ,,Franko
Zapos gerbėjų klubą”, kilo mintis
įamžinti šio muzikanto atminimą.
Tad 1996 metais Lietuvos sostinėje,
K. Kalinausko gatvėje buvo atideng-
tas paminklinis biustas šiam roko
muzikantui ir kompozitoriui. Pa-
minklo autorius – skulptorius Kons-
tantinas Bogdanas. Akciją suorgani-
zavo – ,,Franko Zapos gerbėjų klu-
bas”, kurį įkūrė Saulius Paukštys ir
Saulius Pilinkus. Iki šiol visame pa-
saulyje – tai vienintelis paminklas
Frank Zappa.

Tačiau galbūt neilgam?

Minėtai Vilniaus menininkų gru-
pelei kilo mintis padovanoti Vilniuje
stovinčio biusto kopiją gimtajai
Frank Zappa šaliai. Iš pradžių buvo
galvota paminklą padovanoti Los
Angeles miestui, kuriame šis roko
muzikantas gyveno 42 savo gyvenimo
metus ir kuriame jis 1993 metais mi-
rė. Tačiau Sauliui Paukščiui nuėjus į
JAV amabasadą tartis dėl galimos
dovanos, joje dirbęs JAV pareigūnas
Carlos Aranaga, pats gimęs Balti-
more, pasiūlė padovanoti biusto kopi-
ją gimtajam Zappa miestui – Balti-
more. 

Paminklo kopija padovanota
Baltimore miestui

Tad Vilniaus meras Juozas Im-
brasas neseniai išsiuntė Baltimore
merei Sheila Dixon oficialų laišką,
kuriame prašė priimti šią Vilniaus
miesto dovaną. O š. m. gegužės 7 d.
Frank Zappa skulptūros modelis
buvo pristatytas Baltimore viešojo
meno komisijai (Public Art Commis-
sion). Dovana vienbalsiai visų narių
priimta. Dabar Baltimore miestui
beliko tik nuspręsti, kur Zappa skulp-
tūra bus pastatyta. 

Lietuvis Artūras Baublys, vienas
iš šios akcijos sumanytojų ir aistrin-
gas Zappa gerbėjas, teigė, jog skulp-

tūra jau baigta ir parengta išsiųsti į
JAV. Jo teigimu, tai ,,3,5 mln. žmonių
tautos dovana JAV”. Pasak Baublio,
skulptūros gamyba ir atvežimas į
JAV kainuos 50,000 dol. Skulptūrai
Baltimore neturėtų iškilti jokių prie-
žiūros problemų, nebent ją pernelyg
pamėgtų žuvėdros...

Zappa ir Lietuva?

Prieš atidengiant Zappa skulp-
tūrą Vilniuje 1996 metais tarp šio ro-
ko muzikanto ir Lietuvos nebuvo jo-
kių saitų. Ūsuota roko žvaigždė gimė
italų emigranto šeimoje ir iki pat
savo mirties 1993 m. niekada nesi-
lankė Baltijos šalyse. Tačiau jo muzi-
ka buvo populiari tarp Lietuvos avan-
gardistų, ypač tik atgavus nepriklau-
somybę 1990 metais. Fotomenininkas
Saulius Paukštys, vienas iš Zappa
gerbėjų klubo steigėjų, netgi surengė
parodą, kurioje eksponavo išgalvotus
(savo paties sukurtus) laiškus tarp jo
ir Frank Zappa, kurio gyvai jis nieka-
da nebuvo sutikęs. 

Lietuvoje susikūrusiame ,,Fran-
ko Zapos gerbėjų klube” – daugiau
nei 300 narių. Dauguma jų išsilavinę
intelektualai, menininkai, kuriems
svarbu, jog Zappa buvo ne vien tik
roko muzikos žvaigždė, bet ir simfo-
ninės muzikos kompozitorius, todėl
tarp jo gerbėjų nemažai ir klasikinės
muzikos mylėtojų.

Jean Marbella, ,,The Baltimore
Sun” žurnalistės, teigimu, Zappa
savo gimtojoje šalyje labiausiai žino-
mas dėl humoristinių dainų, tuo
tarpu Europoje, jis buvo menininkų
ir revoliucionierių, tokių kaip Vaclav
Havel, įkvėpėjas. Sauliaus Paukščio
tvirtinimu, Frank Zappa Lietuvai
buvo laisvės balsas. 

Baltimore merė Sheila Dixon
dar pernai rugpjūčio 9 d. paskelbė
,,Frank Zappa Day”. Dabar miestui
beliko tik sulaukti Vilniuje stovinčios
Frank Zappa skulptūros kopijos. 

Pagal ,,The Baltimore Sun” ir
,,The Washington Post (AP)“ info.
parengė A.T.
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�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 pa-
bendrauti su draugais ir tėvu Antanu
Gražuliu. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

�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. Pokalbyje
dalyvaus ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė.

�Lietuvos karių veteranų sąjun-
gos ,,Ramovė” Čikagos skyriaus na-
rių susirinkimas įvyks gegužės 18 d.
12:30 val. p. p. Jaunimo centre. Visi
skyriaus nariai kviečiami susirinki-
me dalyvauti.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Gegužės 23 d., penktadienį,
7:30 val. v. kviečiame į tėvo Antano
Saulaičio, SJ knygos „Esame vieni
dėl kitų” knygos pristatymą.  Vakaras
vyks Lietuvių Dailės muziejuje, PLC,
Lemonte. Pageidaujantys galės įsi-
gyti knygą su tėvo Antano autografu.

�Gegužės 24 d. PLC Bočių menė-
je įvyks JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos metinis suvažiavimas. Regis-
tracijos pradžia – 9 val. r.

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

�JAV LB Švietimo tarybos ren-
giama sukaktuvinė – 40-oji – mokyto-
jų tobulinimosi kursų savaitė tema
,,Pakalbėkim, parašykim...” Dainavoje
vyks birželio 22–29 dienomis. Skam-
binkite Kristinai Petraitienei tel.: 630-
290-4490 arba rašykite  el. paštu:
Kriste007@hotmail.com

�Rašytoją Aloyzą Baroną birže-
lio 1 d. prisimins Cicero lietuviai  po
lietuviškų šv. Mišių. Apie A. Baroną
kalbės Aldona Šmulkštienė ir kiti jį
pažinojusieji. Bus galima įsigyti nau-
jausią knygą. Rengia ,,Draugas”.

�Jau šešioliktą kartą į Čikagą
Maskvos baletas atveža spektaklį
,,Spragtukas”, kuris š. m. gruodžio 14
d., sekmadienį, 3 val. p.p. bus rodo-
mas Rosemont Theatre (5400 N. Ri-
ver Rd.).  Jau parduodami bilietai į šį
spektaklį. Norint sutaupyti 20 dol. –
slaptažodis ,,CLARA”. Bilietus galite
užsisakyti tel. 312-559-1212 arbatin-
klalapyje www.ticketmaster.com

�Lietuviškos Mišios Waukegan/
Lake county apylinkėje vyks  gegužės
18 d. sekmadienį  1 val. p.p. St. Patrick
senojoje (baltoje) bažnyčioje,  15000
Wadsworth  Rd.,  Wadsworth, IL 60083.
Iškilmingose šv. Mišiose kartu su ku-
nigu Jauniumi Kelpšu melsimės už
savo artimuosius ir Gedimino  litua-
nistinės (GL) mokyklos mokinius, sėk-
mingai baigusius mokslo metus. Šių
šv. Mišių metu net 8 mažieji  mūsų
apylinkės lietuviukai priims Krikšto
Sakramentą, o 10 GL mokyklos moki-
nių Pirmąją Komuniją. Šiais metais
vaikus Pirmajai Komunijai paruošė
GLM mokytoja Lina Habeck. Kvie-
čiame visus  šiaurinio Illinois lietuvius
aktyviai dalyvauti lietuviškose Šv.
Mišiose. Tel.  informacijai: 847-244-
4943 (Violeta)

�Matulaičio namai birželio 14 d.
švęs 40 metų sukaktį. Šventė pra-
sidės 4 val. p.p. Padėkos šv. Mišiomis,
kurias aukos vyskupas Paulius Bal-
takis, OFM su kitais kunigais. Po to
bus programa ir vaišės. Visi lietuviai
kviečiami atvykti. Apie dalyvavimą
prašome pranešti iki birželio 1 d. Ma-
tulaičio namų raštinei tel. 860-928-
7976 nuo 9 val. r. iki 7 val. v.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.
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Neringos stovykloje, Vermont valstijoje ruošiama
kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensijinio
amžiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje numatomi užsiėmi-
mai:

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

• tautodailė – juostos, verbos, margučiai
• sidabro, gintaro ir pusbrangių akmenų juvelyrika
• skaitmeninė fotografija ir 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

Balzeko lietuvių muziejaus Moterų gildijos 40 metų veiklos sukak-
tuvinės puotos dalyviai (sėdi iš kairės): Ramojus Vaitys, dr. Leonidas
Ragas, Maria Kriauchunienė. Stovi (iš kairės): Praurimė Ragienė, Birutė
Zalatorienė, Aldona Vaitienė, Mėta Gabalienė ir Jonė Bobinienė.

Irenos Norbutienės nuotr.

Lietuvos Švietimo mainų para-
mos fondas maloniai kviečia apsilan-
kyti NAFSA (Association of Interna-
tional Educators) metinės konferen-
cijos ir parodos Lietuvos jungtiniame
stende Nr. 1545, kuri vyks Walter E.
Washington parodų centre (Walter E.
Washington Convention Center, Ex-
hibit Halls D & E, 801 Mount Vernon
Place, NW, Washington D.C.) 2008
metų gegužės 27-28 dienomis 9 val. r.
iki 5 val. p. p. ir gegužės 29 d. 8:30
val. r. iki 11 val. r.

Bendrame Lietuvos stende bus
pristatoma Lietuvos švietimo siste-
ma, studijų Lietuvoje galimybės, stu-
dentų tarptautinių mainų progra-
mos, Lietuvos aukštosios mokyklos ir
užsienio kalbomis dėstomos studijų
programos. Taip pat bus teikiama in-
formacija apie visų Lietuvos aukštųjų
mokyklų siūlomus kursus anglų kal-
ba bei galimybes bendradarbiauti

profesinio mokymo bei suaugusiųjų
švietimo srityse.

Parodoje dalyvaus Lietuvos Švie-
timo mainų paramos fondo, Vilniaus
universiteto, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto, Kauno medicinos
universiteto bei Klaipėdos universite-
to atstovai.

Parodos tikslas – keistis informa-
cija apie studijų ir mokslinių tyrimų
galimybes užsienio šalyse ir tokiu bū-
du skatinti  šalių švietimo ir mokslo
institucijų bendradarbiavimą. 2008
metų renginyje laukiama daugiau
kaip 8,000 dalyvių iš 100 skirtingų
valstybių.

Išsami informacija apie NAFSA
metinę konferenciją ir parodą skel-
biama tinklalapyje http://www.nafsa.
org/annual_conference

LR ambasados 
Washington, DC inf.

NAFSA metinė konferencija ir paroda
Washington, DC

Lietuvių Fondo suvažiavime gegužės 3 d. JAV Krašto valdybos
pirmininkas Vytas Maciūnas įteikė kasmetinę JAV LB Švietimo tarybos
2007 m. mokytojo premiją Danutei Brazytei-Bindokienei. Laureatę
pristatė  buvęs JAV LB Švietimo tarybos narys, JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.  D. Bindokienė ne tik ilgus metus
dirbo mokytoja, bet ir parašė ne vieną vadovėlį lituanistinėms mokyk-
loms. Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas.

Nuotraukoje: JAV LB Švietimo tarybos 2007 m. mokytojo premijos
laureatė Danutė Brazytė-Bindokienė ir LF tarybos pirmininkas
Arvydas Tamulis.                                                        Nuotrauka iš LF archyvo

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Skelbimas


