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•Lietuvių telkiniuose.
Vasario 16-osios minėji-
mai Detroit ir Cape Cod
(p. 2, 5).
•Švietimas — krizių
krizė (p. 3, 9)
•Po mūsų kojomis nėra
gimtosios žemės (p. 1, 4)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
8)
•Balkanų ir Kosovo
istorija (4) (pabaiga) (p.
9)
•,,Saulutė” šildo Lietuvos
vaikus (p. 10)

Apdovanoti mokslo premijû laureatai
Vilnius, kovo 5 d. (BNS) – Vy-

riausybės rūmuose Vilniuje įteiktos
praėjusių metų mokslo premijos.
Laureatus sveikinęs ir diplomus
įteikęs premjeras Gediminas Kirkilas
pabrėžė mokslo svarbą šaliai, jos eko-
nominei ir dvasinei gerovei. „Šiuo
metu Lietuvoje neabejojama, kad
įvairių mokslo sričių ir technologijų
plėtra yra glaudžiai susijusi su viso-
mis šalies raidos sritimis. Mokslas
pripažįstamas svarbiausiu veiksniu,
užtikrinančiu darnią šalies plėtrą,
svarbiausia priemone, padedančia pa-
siekti dvasinę ir materialinę gerovę.
Žinios ir gebėjimas naudotis naujau-
siais atradimais, kurti naujas žinias
ir technologijas yra pagrindinė įvai-
rių gyvenimo sričių varomoji jėga.
Kartu negalime pamiršti humanita-
rinių ir socialinių mokslų, ypač litua-
nistinių tyrimų, kuriems mūsų šalyje
visada teikiama pirmenybė”, – kal-
bėjo premjeras.

Iš viso šiais metais premijuota 15
mokslo darbų humanitarinių ir so-
cialinių, fizinių, biomedicinos bei
technologijos mokslų srityse. Huma-
nitarinių ir socialinių mokslų sekcijo-
je premijuotas Vytauto Ambrazo dar-

bų ciklas „Lietuvių kalbos istorinė
sintaksė ir kiti istorinės sintaksės ty-
rinėjimai”, Mindaugo Maksimaičio
darbų ciklas „Lietuvos konstitucio-
nalizmo istorijos studijos” ir Eugeni-
jos Ulčinaitės darbų ciklas „Lotyniš-
kosios Lietuvos literatūros XVI-XVIII
a. tyrinėjimai”.

Lietuvos mokslo premijų komite-
to sprendimu premija įteikta vienam
taikomosios mokslinės veiklos dar-

bui: Vladislavos Stankūnienės, Sar-
mitės Mikulionienės, Aušros Mas-
lauskaitės ir Aivos Jasilionienės dar-
bų ciklui „Paramos šeimai politikos
prioritetų paieškos šeimos pokyčių,
gyventojų senėjimo ir demografinės
krizės sąlygomis”. Fizinių mokslų
sekcijoje premijuotas Eimučio Juze-
liūno ir Rimanto Ramanausko darbas
bei Gedimino Juzeliūno, Bronislovo
Kaulakio ir Nukelta į 6 psl.

Rusai piketavo prie Lietuvos atstovybès Kaliningrade

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) – Vy-
riausybė žada, kad pedagogų atlygi-
nimai iki 2012 m, padidės vidutiniš-
kai 92 proc. Tai numatyta Ilgalaikėje
pedagoginių darbuotojų darbo užmo-
kesčio didinimo programoje, kurią
patvirtino Ministrų kabinetas. Prog-
ramos projektas parengtas atsižvel-
giant į ministro pirmininko pernai
sudarytos darbo grupės siūlymus ir
joje priimtus sprendimus.

Nuo šių metų rugsėjo tarnybi-
nių atlyginimų koeficientai visiems
pedagoginiams darbuotojams viduti-
niškai bus didinami 20 proc. Progra-
mai įgyvendinti iš valstybės biudžeto
reikėtų skirti daugiau nei 2 mlrd. li-
tų. Seimo vicepirmininkas liberal-
centristas Algis Čaplikas pasiūlė, jog
šie mokytojams duoti įsipareigojimai
būtų patvirtinti ir Seime. Streikus
organizuojančios Lietuvos švietimo
darbuotojų profesinės sąjungos vado-
vas Aleksas Bružas sakė pritariąs to-
kiam pasiūlymui, nes nėra garantijų,
kad šį rudenį naujai išrinktas Seimas
vykdys pedagogams duotus pažadus.

Po mùsû kojomis
nèra gimtosios ñemès

Loreta Timukienè

Kovo 2 d. Lemonte vyko JAV li-
tuanistinių mokyklų mokytojų konfe-
rencija. Joje buvo kalbama apie lietu-
vių kalbos likimą išeivijoje ir apie li-
tuanistinio mokymo JAV ateitį. Ren-
ginio dalyviai sekmadienio rytą rin-

kosi į Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misiją, kur dalyvavo Vaikų Mišiose.
Kunigas Antanas Saulaitis visus su-
sirinkusius pakvietė pasimelsti už
mokytojus, šv. Mišių dalyviai kartu
su vaikų choru sugiedojo keletą gies-
mių.

Nukelta į 4 psl.

Vyriausybės rūmuose įteiktos Lietuvos mokslo premijos.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) – Prie
Lietuvos generalinio konsulato Kali-
ningrade piketavo rusų radikalai, ne-
pritariantys nuo Serbijos atskilusio
Kosovo nepriklausomybei.

Prie konsulato su plakatais ,,Ko-
sovas – tai Serbija”, ,,’Ne’ albanų fa-
šizmui”, ,,NATO – lauk iš Serbijos”

piketavo 9 pravoslaviškos monarchis-
tinės organizacijos ,,Rusų avangar-
das” nariai. Jie teigė palaikantys Ser-
biją ir pasisakantys prieš vienašališką
Kosovo nepriklausomybės paskelbi-
mą, o Lietuvos atstovybę pasirinkę
todėl, kad šalis kaip Europos Sąjun-
gos ir NATO narė yra pasirengusi pri-

pažinti nuo Serbijos atskilusio Koso-
vo nepriklausomybę. Pasak piketuo-
tojų, taip jie gina ir rusų tautybės Lie-
tuvos gyventojų interesus bei mano,
kad pastarieji juos palaiko.

Kosovo nepriklausomybę pripa-
žino JAV ir daugelis Vakarų šalių, ta-
čiau vienašališkam Kosovo nepriklau-

Vyriausybès
pañadai
pedagogams

somybės paskelbimui ir Vakarų pri-
pažinimui smarkiai prieštarauja Ru-
sija, išsaugojusi senus ryšius su Bel-
gradu. Nepalankiai naujos valstybės
radimąsi įvertino ir Kinija, Rumuni-
ja, Ispanija bei Kipras. Lietuvos par-
lamentas Kosovo nepriklausomybę
planuoja pripažinti kitą savaitę.

Mokytojų konferencijos dalyviai (iš kairės): Audronė Elvikienė, Mirga Girniuvie-
nė, Aušrelė Sakalaitė, Jūratė Dovilienė ir Algis Norvilas. L. Apanavičienės nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI CAPE COD, MA

DETROIT, MI

Vasario 16-tosios minėjimas
AURELIJA NIJOLÈ BORGES

Lietuvių bendruomenė Cape Cod
vasario 24 d. šventė 90-tąsias Lietu-
vos Nepriklausomybės metines. Os-
terville, MA Our Lady of Assumption
bažnyčioje 12 val. p. p. buvo aukoja-
mos Mišios už Lietuvą. Po Mišių į
bažnyčios salę rinkosi bendruomenės
nariai ir svečiai. Iždininkas Algiman-
tas Gustaitis priėmė aukas ir solida-
rumo įnašą iš tų, kurie norėjo atlikti
tas pareigas.

Minėjimas prasidėjo apylinkės
pirmininkės Reginos Petrutienės
sveikinimu. Po to tylos minute buvo
pagerbti kovotojai ir žuvę už laisvę.
Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus
Aurelija Borges perskaitė kun. prof.
Stasio Ylos sukurtą maldą į Tautų
Laisvės Viešpatį. Gautą laišką iš MA
valstijos gubernatoriaus Deval Pat-
rick perskaitė Algimantas Gustaitis.
Eugenijus Užpurvis pristatė JAV LB
rezoliucijas, kurios bus nusiųstos JAV
prezidentui, valstijos senatoriams ir
atstovui bei LB Krašto valdybai.

Cape Cod bendruomenė džiaugė-
si turėdama pagrindinę kalbėtoją
JAV LB Švietimo Tarybos pirmininkę
Daivą Navickienę. Ji pabrėžė, kokios
svarbios yra lituanistinės mokyklos
lietuvybės išlaikyme. Kadangi prele-
gentė stipri kompiuterių technologi-
jos specialistė, ji nepaprastai suma-
niai patenkino vien angliškai kalban-
čius dalyvius, ekrane pristatydama
santrauką anglų kalba. Apylinkės
valdyba be galo dėkinga Daivai Na-
vickienei už atvykimą.

Meninė dalis buvo paruošta Algi-
manto Gustaičio. Jis parsivežė 2007
metų vasarą Maironio muziejuje
Kaune darytą video, kuriame – jo tė-
velio, rašytojo Antano Gustaičio 100
metų sukakties minėjimas.

Teko pasidžiaugti Algimanto Že-
maitaičio keleto jumoristinių auto-
riaus eilėraščių šmaikščiu deklamavi-
mu. Buvo parodytas ir pats Antanas
Gustaitis, skaitantis savo rimtesnę
poeziją. Popietė maloniai užsibaigė
kavute ir skaniomis vaišėmis, kurias
sunešė geros šeimininkės.

Pagrindinė kalbėtoja Daiva Navickienė, JAV LB Švietimo Tarybos pirmi-
ninkė.
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Vasario 16-tosios minėjimas
Detroite

JONAS URBONAS

Nors prieš savaitę, vasario 17-tą,
Šv. Antano parapijoje buvo surengtas
Vasario 16-tos minėjimas, pagrindi-
nis renginys, sutraukęs stebėtinai
gausų Detroit ir jo apylinkių lietuvių
skaičių, vyko vasario 24-tą Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos patalpose.

Minėjimas prasidėjo 10:30 val. r.
Dievo Apvaizdos lietuvių šventovėje.
Jaunimo organizacijų vėliavnešinin-
kams įnešus organizacijų vėliavas, šv.
Mišias atnašavo kun. Ričardas Rep-
šys. Jos buvo aukojamos už žuvusius
už Lietuvos laisvę.

Po pamaldų visi rinkosi į parapi-
jos Kultūros centrą, kur pasistiprinus
lietuviškais valgiais ir pasivaišinus
vynu bei kitais gėrimais, maždaug
12:30 val. p. p. JAV LB Detroit apy-
linkės valdybos narys Linas Baraus-
kas atidarė minėjimą. Invokaciją su-
kalbėjo kun. Ričardas Repšys. Ame-
rikos ir Lietuvos himnus sugiedojo
Kristina Petrauskaitė, akompanuo-
jant Adai Šimaitytei ir minėjimo
dalyviams pritariant.

Garbės svečius pristatė Detroit
apylinkės valdybos pirmininkas Algis
Rugienius. Pirmiausia jis pristatė ir
pakvietė kalbėti nuoširdų Lietuvos
reikalų rėmėją, JAV Kongreso narį
Thaddeus McCotter (R-Mich). Mc-

Cotter yra Respublikonų politikos
komiteto pirmininkas, tarptautinių
santykių komiteto ir Baltic Caucus
narys. Jį dažnai galima pamatyti,
ypač pasisakant tarptautiniais klau-
simais, televizijoje bei spaudoje. Kon-
greso narys į Kongresą buvo išrink-
tas 2002 metais. Prieš tai, būdamas
Michigan valstijos senatoriumi, jis
išrūpindavo rezoliucijas Lietuvos val-
stybinių švenčių proga ir buvo pag-
rindinis rėmėjas, kad Lietuva būtų
priimta į NATO. Šventėje dalyvavęs
McCotter savo kalboje daugiausia
kalbėjo apie tarptautinius klausimus,
ypač apie Amerikos santykius su
KGB pulkininko Vladimir Putin va-
dovaujama Rusija ir komunistine
Kinija. Pareikšdamas, kad Amerikoje
klaidingai galvojama, jog komuniz-
mas yra miręs, McCotter kvietė ati-
džiai stebėti, kas darosi Rusijoje ir
Kinijoje, taip pat musulmonų pa-
saulyje, kur vyrauja ekstremistai.

Antram JAV Kongreso nariui,
taip pat nuoširdžiam lietuviškų rei-
kalų rėmėjui Joe Knollenberg ( R-MI)
negalint dėl kitų įsipareigojimų mi-
nėjime dalyvauti, jį atstovavo jo štabo
narys Stuart Foster.

Nors minėjimo programoje nebu-
vo numatyta, Algis Rugienius žodį
tarti pakvietė minėjime dalyvavusį
Saulių Anužį, kuris užima labai aukš-
tas pareigas Michigan respublikonų
partijoje – yra jos partijos pirminin-
kas, taip pat LR garbės konsulas Mi-
chigan ir JAV LB Lansing apylinkės
valdybos pirmininkas. S. Anužis ap-
gailestavo, kad dėl įsipareigojimų
respublikonams, negalįs dažnai daly-
vauti lietuviškuose renginiuose, bet,
pridūrė Anužis, visi žino, kad jis yra
lietuvių kilmės ir nebijo to pripažinti.
Užsiminęs apie Kongreso narį J.
Knollenberg, Michigan respublikonų
partijos pirmininkas priminė, kad jis,
būdamas Kongrese finansų skyrimo
komiteto pirmininku, išrūpino, kad
Lietuvai įstojus į NATO, Zoknių oro
uosto remonto reikalams JAV Kon-
gresas paskirtų 18 mln. dolerių į me-
tus, dešimčiai metų. Ir kad tai buvo
pasiekta glaudžiai mums su juo ben-
dradarbiaujant. Taip pat priminė, kad
mes neužmirštume Kongreso nario
ateinančiuose rinkimuose ir padėko-
tume jam. Nukelta į 5 psl.

Algis Rugienius, LB Detroit apylinės
valdybos pirmininkas, įteikia 500
dol. čekį – apylinkės paramą mo-
kyklai, Vidai Pekorienei, LB Detroit
apylinkės ,,Žiburio” lituanistinės
mokyklos vedėjai.

Saulius Anužis, Liūda Rugienienė, konsulas Arvydas Daunoravičius, Kon-
greso narys Thaddeus McCotter, kun. Ričardas Repšys ir Algis Rugienius.
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Abortai
Amerikoje
SES. ONA MIKAILAITÈ

Šiemet suėjus 35 metams nuo abortų įteisinimo JAV 1973 m., ap-
skaičiuota, jog per tą laiką buvo padaryta 50 mln. abortų. Daug-
maž trečdalis Amerikos moterų yra nutraukusios savo negimusio

kūdikio gyvybę.
2008 m. pradžioje paskelbta Guttmacher Institute studija parodė, kad

pastaraisiais metais abortų skaičius yra sumažėjęs: 1990 m. buvo rekor-
dinis 1,61 mln. abortų, o 2005 – 1,21 mln. Kitos statistikos rodo, jog iš da-
rančias abortus moterų 35 proc. yra Afrikos amerikietės; jaunų merginų,
atsisakančių gimdyti, tik 17 proc. Abortus darančios moterys tokią išeitį pa-
sirenka, dažniausiai dėl ekonominių sunkumų arba dėl gyvenimo nepas-
toviose, suirusiose šeimose, kad bijo pačios vienos auginti vaikus. Juodaodės
moterys 5 sykius dažniau pasirenka abortą nei ispaniškai kalbančios mo-
terys, tačiau 27 proc. moterų, dariusių abortą, pasisako esančios katalikės.

Per visą Ameriką įvairios grupės aktyviai kovoja prieš abortus, nors
ne visada tinkamais būdais, pvz., sprogdindamos abortų klinikas. Didžiau-
sia ir stipriausia gyvybės sąjūdžio jėgą („pro-life movement”) sudaro Ame-
rikos katalikai. Katalikų Bažnyčia skiria nemažai finansinių išteklių bei
talentingų žmonių kovojant prieš abortus, siekiant įtvirtinti gyvybės pa-
laikymo kultūrą JAV, ar tai būtų įstatymų pakeitimai, ar asmeniškai pa-
veikiant ir įtikinant moteris neatsižadėti savo kūdikių. Rengiamos viešos
demonstracijos įvairiomis progomis, piketuojama prie abortų klinikų,
skleidžiama informacija, akademiniuose žurnaluose spausdinami straips-
niai, pasisakantys už gyvybės išsaugojimą, daromas spaudimas politikams
balsuoti už abortų apribojimą. Į šią veiklą yra įsitraukę pasauliečiai, dva-
sininkija, JAV vyskupų konferencijos nariai, ir todėl gyvybės sąjūdis neiš-
blėsta, bet auga energija bei patirtimi.

Itin veiksmingas būdas konkrečiai pagelbėti nėščioms moterims, iš-
augęs per pastaruosius 20 metų, tai katalikių moterų suorganizuoti ir va-
dovaujami gimdymo centrai. Jų sumanytoja Janet Smith, buvusi katali-
kiško University of Notre Dame profesorė, dabar dėstanti moralinę teolo-
giją Sacred Heart seminarijoje Detroite, pirmą pagalbos centrą moterims
atidarė 1984 m. North Bend, Indiana. 2008 m. šiose apylinkėse jau veikia
14 tokių centrų, kuriais pasinaudoja 9,000 nėščių moterų. Centrai įren-
giami namuose, esančiuose šalia abortų klinikų, lengvai prieinamose vie-
tose, duodant progos moterims stabtelėti ir permąstyti savo pasirinkimą.
Centrai telkia įvairią pagalbą – informaciją, medicinos pagalbą, materia-
linę paramą moterims, kurios ruošiasi gimdyti. Negimusio kūdikio per-
švietimas įsčiose padeda nėščią moterį įtikinti jo nežudyti: 92 proc. apsi-
sprendžia išnešioti ir gimdyti. Panašių pagalbos centrų visoje Amerikoje
šiuo metu yra apie 2,300.

Prie katalikų veiklos gyvybės sąjūdžio netikėtai prieš 20 metų prisi-
jungė žydų kilmės žurnalistas ir džiazo muzikos kritikas Nat Hentoff.
Nors save jis laiko ateistu, tačiau jam rūpi keisti Amerikoje išplitusią ne-
pagarbą gyvybei. Yra parašęs ir teberašo laikraščiams bei žurnalams
straipsnius ne vien prieš abortus, bet ir pasisakydamas už visuotinį gyvy-
bės apsaugojimą. Jis sakosi, jog buvo stipriai paveiktas buvusio Čikagos
kardinolo Bernardin kalbose iškeltos „besiūlio, t. y. vientiso drabužio” są-
vokos, būtent, kad kova už gyvybę reikalauja ginti ne vien negimusių kū-
dikių teisę gyventi, bet drauge stoti prieš bet kokį gyvybės naikinimą –
eutanaziją, karą ir kt. Jis yra įsitikinęs, jog „Nepagarba gyvybei išreiš-
kiama abortais yra atvedusi prie daug gilesnės ir dar pavojingesnės grės-
mės – eutanazijos naudojimo, siekiant medicinos pagalba palengvinti ligo-
niams numirti ir dabar propaguojamos genetinės atrankos pagaminti to-
bulus vaikus.” Jo manymu, tai visiškai panašu į buvusias nacių pastangas
išugdyti vadovaujančią rasę išžudant visokius paliegėlius ir invalidus.

Kai Hentoff viename straipsnyje masinį negimusių kūdikių žudymą
pavadino „holokaustu”, jį smarkiai sukritikavo „The New York Times”.
Nepaisydamas kritikos, Hentoff „New Yorker” žurnale apgynė kardinolą
John O‘Conner, aršiai puolamą spaudoje. Kuomet jie abu susitiko, žur-
nalistas kardinolui prisistatė taip: „Esu žydas ateistas, kovojantis už pilie-
tines teises ir gyvybę.”

Nors abortų sumažėjimas yra geras ženklas Amerikos gyvenime, tačiau
to pagerėjimo priežastys žiniasklaidoje aiškinamos labai įvairiai. Viena
televizijos žinių laida tai priskyrė filmo „Juno” teigiamai įtakai, kur jauna
mergina, patekusi į bėdą, galop apsisprendžia nedaryti aborto. Mums, ka-
talikams, kova už gyvybę, kuri tebėra aktuali ir po 35-erių metų, primena
popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius apie „gyvybės ir mirties kultūros” vis
aštrėjantį nesutarimą šiuolaikiniame pasaulyje. Kad 50 milijonų nekaltų
gyvybių sunaikinimas Amerikos viešame gyvenime nekelia didelio pasi-
baisėjimo, ar tai nerodo žmonių sąžinės atbukimo? Kovotojų už pagarbą
gyvybei įvairovė liudija, jog gyvybės išsaugojimo principas priklauso ne tik
religijai, bet yra bendražmogiškas reikalas.

Katalikams balsuotojams šių metų prezidentiniuose rinkimuose tu-
rėtų būti itin svarbus abortų klausimas. 2004 m. demokratų partijos kan-
didatas John Kerry, save laikantis geru kataliku, viešai pareiškęs, jog jis
žada palaikyti moterų „teisę” rinktis abortą, sukėlė nemažą šurmulį tarp
katalikų. Kai kurie JAV vyskupai norėjo jam taikyti ekskomuniką. Savaitę
prieš rinkimus Kerry žydų išlaikomuose senelių globos namuose, o ne
kokioje nors katalikiškoje įstaigoje, plačiai aiškino savo religinius įsitiki-
nimus, bet jau buvo per vėlu. Jis prarado didelę dalį katalikų balsų ir, ga-
lop pralaimėjo rinkimus. Šių metų rinkiminėje kampanijoje demokratų
kandidatai labai stengiasi pabrėžti savo asmeninį religingumą ir viešai
parodyti, jog tiki Dievą ir meldžiasi. Vertinant kandidatų pažiūras, reikia
žvelgti giliau – koks yra jų požiūris į abortus.

ŠVIETIMAS – KRIZIŲ
KRIZĖ

PAULIUS SAUDARGAS

Lietuvos Respublikos švietimas
šiandien... Koks jis? Pirmosios pava-
sario dienos ir mokytojų streiko išva-
karės. Gamtos renesansas ir svar-
biausiojo visuomenės raidos dalies
krizė. Krizė ne tik sistemoje, krizė
požiūryje į sistemą ir sisteminio po-
žiūrio krizė.

Krizės požymiai

Kadangi gydymas negali apsieiti
be diagnozės nustatymo, apžvelkime
švietimo sistemos problemas. Proble-
mas, kurias dažniausiai įvardyja pe-
dagogai, mokiniai, jų tėvai ir netgi tie
patys politikai, kurie jas galėtų spręs-
ti.

Atlyginimai. Kodėl augančios
ekonomikos Europos Sąjungos val-
stybėje 30 m. mokykloje išdirbęs mo-
kytojas metodininkas gauna apie
1,800 litų? Ir šis klausimas keliamas
ne tik todėl, kad pragyventi sunku,
tačiau nevienodi atlyginimai sąlygoja
daugybę sistemos irimo rūšių. Visų
pirma – pedagogo profesijos presti-
žas. Prestižas visuomenėje ir autori-
tetas prieš mokinius. Kaip ugdyti jau-
nus žmones gyvenimui, jei pats vos
pragyveni? Antra problema, sąlygoja-
ma žemų atlyginimų, yra naujų mo-
kytojų bei ambicingesnių asmenybių
pritraukimas. Kaip ir vyrų mokytojų
gretų retėjimas. Pedagogų armija ne
tik retėja, bet ir sensta. Iš kelių de-
šimčių mokytojų tik vieno stažas yra
iki trijų metų.

Galų gale – mokymo kokybė. Ne-
kalbant apie varvančias klasių sie-
nas, reikia pripažinti faktą, kad vėjo
švilpesiai kišenėse entuziazmo nedi-
dina. Žinoma, yra Lietuvoje mokytojų
romantikų, dirbančių iš idėjos, dir-
bančių, nes myli savo darbą. Tačiau ir
jų vaikams reikia valgyti. Jie irgi nori
atostogauti Egipte ar bent jau nusi-
pirkti knygą knygų mugėje. Ir ne-
būtinai vieną kartą per dešimt metų.
Per daug anekdotiška pas mus ta-
koskyra tarp dvasinių skurdžių „eli-
to” ir intelektualių ubagų. „Inteli-
gente – skurdžiau nelaimingas”, nėra
tau vietos spalvotuose žurnalų pus-
lapiuose.

Švietimo vadyba. Biurokratija
– plataus užmojo kenkėjas ir švieti-
mas tik viena iš aukų. Tai, kiek mo-
kytojas faktiškai turėtų skirti laiko
mokinių darbų taisymui, ir tai, kiek
jo laiko suryja popierizmas – verta
absurdo teatro vardo.

Švietimo sistemoje taikytinas
sprendimų priėmimo principas dabar
visai panaikintas. O juk padidinus
mokyklų savarankiškumą, ne tik su-
teikiant galimybes valdyti turimą
turtą, bet ir teikti papildomas paslau-
gas, būtų iš dalies išspręsta finansa-
vimo bei vadybos problema.

Psichologinė atmosfera. Mo-
kytojų nepasitenkinimas savo padėti-
mi bei dideli darbo krūviai tiek jiems,
tiek mokiniams sudaro prastą psi-
chologinį klimatą mokyklose, kai jose
ir taip yra padidinta psichologinė
įtampa.

Tėvų vaidmuo mokyklos atžvil-
giu šiandien telkiasi į mokinio teisių
priežiūrą. Tokiu būdu tėvai tolsta
nuo teigiamos įtakos pačiam mokymo
procesui, o mokiniai tolsta nuo moky-
tojų. Tokiose sąlygose bandymai at-
grubnagiškai įgyvendinti kokias nors

reformas virsta nevykusiais bandy-
mais.

Egzaminų baubas. Kiekvieną
pavasarį eksponentiškai ilgėja nemi-
gos naktys ir platėja ašarų upeliai.
Abiturientai prakaituoja streso ma-
ratone, o dalis mokytojų rūpinasi tik
jais, be dėmesio palikdami žemesnes
klases. Beje, be papildomos samdomų
mokytojų pagalbos egzaminams ruoš-
tis gali tik visai neatsakingi mokiniai,
turintys visai neatsakingus tėvus. Šis
vajus, iš dalies sukeliamas kitos me-
dalio pusės – mažai valstybei netin-
kamo universitetų skaičiaus ir iš-
kreiptos darbo rinkos vertinimų: be
universitetinio diplomo neieškok net
sargo darbo. Žinoma, kai didžioji da-
lis abiturientų vėliau tęsia mokslus
universitetuose, tai neįstojęs į juos
atrodai nevykėliu. Ar neturėtų aukš-
tasis universitetinis išsilavinimas
būti tik nedidelės dalies gabiausiųjų
privalumas, o ne plačiai paplitusi
norma? Gerokai padidinus santykį
abiturientai-studentai, neišlaikytas
egzaminas nebeatrodytų didžiausia
gyvenimo nelaimė.

Papildomi krizės poveikiai

Mokytojų streikai – kraštutinė,
bet tikriausiai vienintelė priemonė
atkreipti į save valdžios dėmesį. Ši
priemonė atvedė „arogantiškąją” (pa-
sak streikuojančiųjų plakatų) švieti-
mo ministrę prie derybų stalo. Taigi
pasiekti du rezultatai: visuomenės
dėmesys ir derybos, svarbiausia dėl
atlyginimų. Tačiau pasiektas ir nepa-
geidaujamas šalutinis poveikis: su-
menkusiam pedagogo profesijos auto-
ritetui suduotas dar vienas smūgis.
At-siranda kontekstas prisiminti, kad
mokytojo profesija perdėm įpareigo-
janti, kad dėl atlyginimo galima būtu
palikti darbo vietą. Citata iš atviro
Lietuvos moksleivių sąjungos pareiš-
kimo: „mokiniai yra tapę mokytojų
bei vyriausybės nesutarimų įkaitais”.
Taigi du nesutelpantys į vieną spren-
dinį klausimai dėl per menkų atlygi-
nimų ir dėl mokinių teisių tampa prie-
laida visuomenei skaldytis į stovyk-
las. Visiškas valdžios kaltumas visais
klausimais – jau seniai tapęs norma,
tačiau atsiranda naujas taikinys: mo-
kytojai. Prie šio neigiamo poveikio tik
prisideda skirtinga įvairių mokytojų
profsąjungų nuomonė ir laikysena.

Švietimas ar ugdymas?

Kad visa prieš tai pasakyta nebū-
tų nuogas neigiamų faktų teigimas,
pažvelkime truputį giliau į „blogio
šaknis”. Kai neigiami matmenys vir-
šija kritinius, sistema pradeda suktis
užburtu ratu. Maža pedagogo alga!
krenta prestižas! netenkama dalies
specialistų! mažėja mokymo kokybė.
Taigi pakėlus atlyginimus sistema
pagis ne iš karto. Kokybinių pokyčių
reikės laukti ne vienerius metus. Al-
gos – tik vienas mozaikos gabalėlių.
Siekiant spartesnio švietimos siste-
mos renesanso būtinas kompleksinis
požiūris. Visų pirma sistemos: darže-
lis – mokykla – universitetas – priva-
lo būti suvokiamos kaip nenutrūks-
tantis augančios asmenybės kelias
palaipsniui pereinant nuo gebėjimų
prie žinių įgijimo. Darželis tai ne tik
priežiūros paslauga, o ugdymo įstai-
ga. Pirminio ir esminio vaiko ugdy-
mo. Nukelta į 9 psl.
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PO MŪSŲ KOJOMIS NĖRA GIMTOSIOS ŽEMĖS
JAV lietuvių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijai pasibaigus

Atkelta iš 1 psl.
Po šv. Mišių mokytojai rinkosi į

Pasaulio lietuvių centro Bočių menę.
Konferencijos darbotvarkę ir svečius
pristatė Čikagos lituanistinės mo-
kyklos direktorė Jūratė Dovilienė.
Renginį pradėjo JAV LB Švietimo ta-
rybos narė Mirga Girniuvienė. Ji pa-
sidžiaugė, kad į konferenciją atvyko
toks gausus būrys mokytojų net iš
kelių valstijų: Illinois, Ohio, Indiana.
M. Girniuvienė trumpai aptarė tai,
kas šiuo metu kelia didžiausią susi-
rūpinimą Švietimo tarybai ir tiems,
kurie domisi lituanistinio švietimo
sistema JAV.

Anot M. Girniuvienės, nemažai
sunkumų pedagogams kyla mokant
lietuvių vaikus dėl nevienodo jų lie-
tuvių kalbos mokėjimo lygio. Prane-
šėja sakė, kad ji lankėsi ne vienos val-
stijos lituanistinėse mokyklose ir pa-
stebėjo, kad jose besimokantys vaikai
lietuvių kalbą moka labai nevienodai.
Mokytojai pasigenda tinkamų vado-
vėlių, mokymo programų. Yra pada-
ryta pakeitimų Švietimo gairėse, jo-
mis turėtų vadovautis visi JAV vei-
kiančiose lituanistinėse mokyklose

dirbantys pedagogai. Švietimo taryba
siūlo mokant vaikus taikyti trijų mo-
kymo lygių sistemą ir naudoti dialo-
gą. Naujausių tyrimų duomenys ro-
do, kad toks mokymo būdas yra veik-
smingas. Švietimo taryba rūpinasi,
kad būtų išleisti užsienyje veikian-
čioms lituanistinėms mokykloms tin-

kami vadovėliai. Nemažą susirūpi-
nimą kelia ir tai, kad mūsų vaikai, ku-
rie auga amerikietiškoje aplinkoje,
domisi tuo, kas vyksta čia, Ameriko-
je, o įvykiai Lietuvoje jų nedomina.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija pritarė Švietimo
tarybos sumanymui supažindinti už-
sienyje gyvenančių lietuvių vaikus su
naujausiais įvykiais Lietuvoje.

Įdomų ir nemažai diskusijų su-
kėlusį pranešimą skaitė Saint Xavin
University profesorius dr. Algis Nor-
vilas. Jo tema – ,,Lietuvių kalba, tau-
tybė ir jų likimas išeivijoje”. Profeso-
rius pateikė mokslininkų atliktų ty-
rimų duomenis apie dvikalbystę, apie
jos socialines, psichologines priežas-
tis ir pasekmes. Dr. A. Norvilas savo
pranešime ne tik aptarė lietuvių dvi-
kalbystės ypatumus, bet ir pateikė
patarimų, kaip galima išsaugoti savo
kalbą gyvenant svetimoje kalbinėje
aplinkoje. Profesorius sakė, kad tai
yra sudėtinga, nes ,,po mūsų kojomis
nėra gimtosios žemės”. Dauguma
konferencijos dalyvių diskusijų metu
išsakė nuomonę, kad mūsų gimtosios
kalbos likimas priklauso nuo mūsų
pačių, nuo mūsų pasiryžimo kalbėti
savo tėvų ir prosenelių kalba.

Po paskaitos ir diskusijų konfe-
rencijos dalyviai kartu nusifotografa-
vo, pietų pertraukos metu turėjo pro-
gą susitikti su kolegomis iš kitų litua-
nistinių mokyklų, pasidalinti su jais
savo darbo patirtimi, aptarti neleng-
vame darbe iškylančius sunkumus.

Konferencijos metu.
L. Timukienės ir L. Apanavičienės nuotr.

Po pietų Mirga Girniuvienė skai-
tė dvi paskaitas. Pirmoji buvo skirta
aptarti aukštesniųjų klasių dėstymo
gairėms. Mokytojai buvo supažindin-
ti su Švietimo tarybos aukštesniųjų
klasių mokymo gairių pakeitimais,
kurie buvo padaryti praėjusiais me-
tais veikusioje mokytojų stovykloje
(Vermont) Darbo dienos savaitgalį.
Pakeitimų autorės – L. Apanavičienė,
J. Dovilienė (Čikaga) R. ir M. Girniu-
vienės (Bostonas).

M. Girniuvienė apžvelgė ne tik
bendrąsias mokymo gaires, bet apta-
rė ir atskirų dalykų (istorijos, lietu-
vių kalbos, literatūros ir geografijos)
mokymo turinį bei rekomenduoja-
mus vadovėlius, taip pat išvardino in-
ternetines svetaines, kuriose mokyto-
jai gali rasti naudingos mokomosios
medžiagos. Švietimo tarybos narė
sakė, kad Švietimo taryba yra atsa-
kinga už tai, jog lituanistinėse mo-
kyklose būtų dirbama vadovaujantis
Švietimo gairėmis, taip pat už tai,
kad mokyklos būtų aprūpintos vado-
vėliais ir kita mokomąja medžiaga.
M. Girniuvienė pabrėžė, kad mokant
vaikus istorijos yra gana svarbu juos
supažindinti ir su sovietmečio įvy-
kiais, nes tai – mūsų valstybės istori-
jos dalis. Dėstant lietuvių literatūrą
mokytojai gali naudotis ne tik vado-
vėliais, bet ir internetinėmis svetai-
nėmis, kuriose galima rasti ir groži-
nius tekstus, ir jų analizę. Švietimo
tarybos narė teigė, kad kalbos mo-
kyme yra pokyčių, nes kinta vaikų

kalbos mokėjimo lygis. Mokytojai iš-
sakė susirūpinimą, kad turimi vado-
vėliai nėra pritaikyti užsienyje gyve-
nančių lietuvių vaikų mokymui, daž-
nai juose esančios užduotys yra per
daug sudėtingos, mokymo procese
pasigendama nuoseklumo. Ypatingai
tai juntama dirbant aukštesniosiose
klasėse.

Antros paskaitos tema – ,,Kaip
Švietimo taryba pritaikys interneti-
nes galimybes lituanistiniam švieti-
mui”. Konferencijos dalyviai buvo su-
pažindinti su Švietimo tarybos pla-
nais sukurti internetinį žurnalo ,,Eg-
lutė” variantą, kuris padės vaikams
ne tik mokytis lietuvių kalbos, litera-
tūros, istorijos, bet ir kas mėnesį pri-
statys jiems naujausius įvykius Lie-
tuvoje. Tokia informacija turėtų pra-
plėsti vaikų akiratį, turtinti jų žody-
ną. Galvojama, kad pirmasis žurnalo
numeris internete pasirodys šių me-
tų balandžio mėnesį. Galima bus už-
sisakyti ir spausdintą žurnalo va-
riantą. Internetinio žurnalo redakto-
rė – Orinta Kalibatienė, jai talkins
Švietimo tarybos nariai. Pranešėja
prašė konferencijos dalyvius aktyviai
dalyvauti ne tik kuriant internetinį
žurnalą, bet ir sprendžiant kitus
svarbius vaikų mokymo klausimus.
Renginio pabaigoje mokytojai buvo
pakviesti apžiūrėti Lemonto litua-
nistinės mokyklos mokytojos Onos
Daugirdienės mokinių darbų, sukur-
tų M. K. Čiurlionio paveikslų moty-
vais, parodą.

Konferencijos dalyviai.

Prelegentas dr. A. Norvilas su konferencijos dalyvėmis (iš kairės): Kristina
Parrott (Cincinnati, OH), Adrija Beleckiene (Indianapolis, IN), Aušrele
Krunglevičiūte ir Erika Boštogiene (abi iš lituanistinės m-los ,,Aitvaras”,
Cincinnati, OH).

Mirga Girniuvienė, JAV LB Švietimo
tarybos narė.
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ATSAKYMAS Î Z. VISKANTOS LAIÕKÂ
Paprastai neatsakinėju į skaity-

tojų pasisakymus ,,Laiškai” skiltyje.
Išimtį teikiu Zigmo Viskantos pasi-
sakymui dėl Algimanto Gečio komen-
tarų apie Darių Udrį, išspausdintam
š. m. vasario 27 d. ,,Drauge”. Z. Vis-
kanta nupiešė netikslų Los Angeles
Lietuvių Bendruomenės apylinkės
metinio susirinkimo vaizdą. Šis su-
sirinkimas dalyviais buvo ypač gau-
sus dėl LB apylinkės valdybos pir-
mininko D. Udrio neapgalvotais ėji-
mais amerikiečių ir lietuvių žinias-
klaidoje sukelto visuomeninio šurmu-
lio, susijusio su Los Angeles mieste š.
m. liepos 6 d. įvyksiančia XIII Lie-
tuvių Tautinių Šokių švente. Susirin-
kime gausiai atsilankiusieji siekė ne
paramą D. Udriui suteikti, bet už-
tikrinti, kad jo iš anksto plačiai iš-
reklamuotas iš pareigų atsistatydini-
mas pagaliau įvyktų ir kad, apsaugok
Dieve, jis vėl nebūtų kaip nors per-
rinktas. Buvo tokių, kurie net ne-
norėjo D. Udriui leisti vadovauti su-
sirinkimui, kad jis esamo forumo ne-
panaudotų plakti JAV LB Krašto val-

dybą ir Tautinių Šokių Šventės ko-
mitetą už, anot jo, ,,ekskluzyvumą” ir
geros valios stoką Lietuvos mažu-
moms.

Susirinkimo dalyvių tarpe būta
tokių, kurie buvo nepatenkinti nega-
vę progos su D. Udriu išsiaiškinti dėl
jo prieš JAV LB ir Tautinių Šokių
Šventės rengimo komitetą nukreip-
tos žiaurios reakcijos, kai šios nepri-
tarė jo siūlymams bei veiksmams.
Susirinkime, kuris užsitęsė net ke-
turias valandas, ilgai diskutuota dėl
LB teisės D. Udrį pašalinti iš Sister
Cities koordinatoriaus pareigų. Netu-
rint jam priekaištų dėl šioje instituci-
joje iki šiol atlikto darbo, nuspręsta jį
pareigose palikti sąlyginai, LB apy-
linkės valdybai sudarant ir į Sister
Cities paskiriant penkių asmenų
komitetą.

Sveikinu A. Gečį už jo šaltą D.
Udrio veiklos analizę. Faktai kalba už
save!

Danguolė Navickienė
Los Angeles, CA

KURIAI BANGAI PRIKLAUSO ÕITIE?
Tarp a. a. mano Tėvo dokumentų

radau jo rašytų straipsnių iškarpas
(tarp jų ir kitokios informacijos). Jis
rašė iš Prancūzijos 1947-1949 metais
JAV lietuviškiems laikraščiams. 

Kęstutis Ječius
Willow Park, IL

Atvyko 32 lietuviai tremtiniai

Lapkričio 20 d. laivu Marine
Tiger atvyko 32 lietuviai, kurių 10
JAV piliečiai repatrijantai, o likusieji
su imigracijos vizomis. Dėl audrų lai-
vas pavėlavo šešias paras. Atvykusieji
išsiskirstė pas gimines bei draugus.
Atvyko: Stasys Abramavičius su vai-
kais Gražina-Marija ir Stasiu, visi

JAV piliečiai. Antanina Bendorienė
su dukrelėm Aušrele ir Jura,  bei sū-
numi Pauliu, visi JAV piliečiai; Petras
Bukša; Dr. Romualdas Buivydas su
žmona Barbara; Vytautas ir Janina
Gurkos su sūnum Arvydu; Vytautas
ir Salomėja Janulaičiai su sūnumis
Kazimieru ir Mindaugiu; Barbara
Jusienė, JAV pilietė; Aleksandra Ju-
cevičienė; Dr. Vincas Katelė; Viktoras
ir Filomena Navickai; Algimantas
Penkauskas, Valentinas Remeikis;
Pranas Strodomskis su sūnumi Juo-
zu, abu JAV piliečiai, ir dukra Vanda;
Jonas Vidiunas su dukra Daiva; Van-
da Viskerienė ir Aleksandra Žemai-
tienė.

L.G.K.
,,Keleivis”, 1947.11.26

ATSAKYMAS Î A. GEÇIO KOMENTARÂ 
1. Vasario 16-osios Gimnazijos

direktorius Andrius Šmitas 2004 m.
pašalino iš darbo mokytoją-kapelioną
kun. Alfonsą Kelmelį netrukus po to,
kai kunigas pranešė apie seksualinio
priekabiavimo ir smurto problemas
bendrabutyje, savo ruožtu apie jas
sužinojęs iš moksleivių. Mano nuo-
mone, direktorius sukėlė grėsmę mo-
kinių saugumui, taip sudarydamas
vaizdą, jog pranešti vadovybei apie
rimtas problemas gali būti rizikinga.
Nekorektiškai pašalindamas A. Kel-
melį jis taip pat sukėlė grėsmę Gim-
nazijos finansams ir reputacijai. Dėl
šių dalykų aš protestavau. Manau, aš
ne pirmas ir ne paskutinis atkreipiu
dėmesį į Vasario 16-osios gimnazijos
problemas, ir ne be pagrindo. Nesie-
kiau ir nesiekiu tapti Gimnazijos
direktoriumi.

2. Draugo taryba prieš dvejus
metus mane pakvietė tartis dėl vy-
riausiojo redaktoriaus posto perėmi-
mo iš p. Danutės Bindokienės. Į Či-
kagą Tarybos kvietimu atvykau du-
syk, Tarybos prašomas parengiau
,,Draugui” veiklos strategiją. Dery-
bos įstrigo ir nutrūko nesutarus dėl
Tarybos narių teisės daryti įtaką
laikraščio turiniui.

3. Kardinolas E. Eganas raštu
man patvirtino, kad prelatas Ed-
mundas Putrimas pritarė, jog NY
Aušros Vartų bažnyčia turėtų būti
uždaryta. NY LB apygardos pirmi-
ninkės Ramutės Žukaitės teigimu,
prelatas tai padarė nepasitaręs su NY
lietuviais ir Lietuvių Bendruomene.

Darius Udrys
Los Angeles, CA

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Atkelta iš 2 psl.
Toliau  Algis Rugienius  žodį tarti

pakvietė LR Generalinį konsulą Či-
kagoje Arvydą Daunoravičių, kurį į
minėjimą atlydėjo žmona Loreta su
dukrele. A. Daunoravičius, pasveiki-
nęs minėjime dalyvaujančius, pir-
miausia perskaitė LR Prezidento Val-
do Adamkaus sveikinimą užsienio
lietuviams. Prezidentas Valdas Adam-
kus priminė, kad jeigu Lietuvos ne-
priklausomybė buvo Kovo 11-tos ak-
tu atkurta, prie to daug prisidėjo viso
pasaulio lietuviai.

Konsulo Daunoravičiaus kalba
tikrai buvo giliai išmąstyta. Primin-
damas Vasario 16-tos reikšmę Lietu-
vos istorijoje, jis sakė, kad tai buvo
ginklu apginta, vėliau per tą 90-metį
pakartota 1941 metų birželio 23-ios
sukilimo, Sąjūdžio ir Kovo 11-tos ak-
to, išreiškiant tautos valią, norą lais-
vai gyventi. Daunoravičius apgailes-
tavo, kad nors Lietuva per tą laiką
yra padariusi labai didelę pažangą,
mes ne visi tai pastebime. Todėl jis
sakė, kad mes pelnytai tuo galime di-
džiuotis ir su viltimi žvelgti į ateitį.
Žinoma, yra ir neigiamų dalykų, bet
juos iškeldami, nekritikuokime ir
nežeminkime Lietuvos vardo. Lie-
tuva yra tokia, kokią mes norime ją
matyti, – sakė jis.  Lietuva pastatyta
ant tvirtų pamatų – tautos valios.  Ir
nors esame išsiblaškę po visą pasaulį,
nepasimeskime jame, būkime vienin-
gi ir kurkime tėvynės ateitį kartu –
savo kalbą palinkėjimu pabaigė  gen.
konsulas. 

Toliau buvo pakviestas Nariman-
tas Udrys – Lietuvių Fondo įgalioti-
nis Detroit, kuris perskaitė Lietuvių
Fondo sveikinimą LB Detroit ,,Žibu-
rio” mokyklai ir mokyklos vedėjai Vi-
dai Pekorienei įteikė Lietuvių Fondo
skirtą auką mokyklai paremti —
2,640.00 dol. čekį. Neatsiliko ir JAV
LB Detroit apylinkė ir valdybos
pirmininkas Algis Rugienius, mokyk-
lai per jos vedėją Vidą Pekorienę įtei-

kęs  500 dol. čekį. 
Po to Linas Barauskas perskaitė

rezoliucijas, kurios, tikiu, kur nors
bus paskelbtos ištisai. Jose kreipia-
masi į Prezidentą G. Bush, jo admi-
nistraciją ir JAV Kongresą, kad būtų
daromas spaudimas Rusijai dėl oku-
pacijos metu padarytų nuostolių atly-
ginimo, dėl Kaliningrado srities ka-
rinio nusiginklavimo, karinių bazių
panaikinimo, pagiriama Amerika už
Kosovo nepriklausomybės pripažini-
mą, prašoma sustiprinti Amerikos ir
Lietuvos bendradarbiavimą ir para-
mą Lietuvai bei vizų panaikinimą.
Rezoliucijos buvo priimtos dalyvau-
jančių plojimu. 

Toliau vyko meninė programa.
Janinos Degutytės eilėraštį  ,,Lietu-
vai” padeklamavo Valdas Piestys.
Giedriaus Kuprevičiaus ,,Preliudą
Čiurlionio atminimui” atliko pianistė
Ada Šimaitytė. Bernardo Brazdžionio
,,Šiaurės pašvaistė” padeklamavo
Laimutė Maziliauskienė; dainą ,,Lais-
vė” (muz. Eurikos Masytės, žodž.
Justino Marcinkevičiaus) atliko Si-
mona Gavrilenko, o ,,Tėvyne”  (muz.
Algimanto Bražinsko, žodž. Kosto
Kubilinsko), — Rūtelė Ulčinskaitė.
,,Mes išliksim jauni” (muz. J. Tiš-
kaus, žodž. A. Saulyno) ir ,,Žemėj Lie-
tuvos” (muz. K. Vasiliausko, žodž. S.
Gedos) padainavo merginų vokalinis
ansamblis. Dainuojant paskutiniąją
dainą  įsijungė ir minėjime dalyvau-
jantieji. Merginų vokalinį ansamblį
sudaro: vadovė – Virga Šimaitytė, na-
rės – Kristina Petrauskaitė, Rigonda
Savickienė, Ada Valkauskienė, Simo-
na Gavrilenko, Ina Hudson, Eglė
Garbenis, Laura Čivinskaitė ir Birutė
Pavlovskienė.

Po minėjimo dar ilgokai žiūrovai
nesiskirstė, dalindamiesi įspūdžiais,
vaišindamiesi ir bendraudami. Minė-
jimas buvo gausus dalyvių, gražiai
praėjo, panaudojant vietines pajėgas.
Dėkojame rengėjams, JAV LB Detroit
apylinkės valdybai.

Vasario 16-tosios minėjimas

Merginų vokalinis ansamblis, minėjime atlikęs meninės programos dalį.
Trečia iš kairės: Loreta Daunoravičienė ir LR Garbės konsulas Arvydas Dau-
noravičius. 

Minėjimo dalyvių dalis. Priekyje: kun. Ričardas Repšys, Liūda Rugienienė,
konsulas Arvydas Daunoravičius, dukrelė Emilija, Loreta Daunoravičienė ir
Saulius Anužis.

DETROIT, MI



6 DRAUGAS, 2008 m. kovo 6 d., ketvirtadienis       

Apdovanoti mokslo premijû laureatai 

Pasaulio  lietuviai mokysis
rengti dainû šventes

Vilnius,  kovo 5 d. (ELTA) –
Šiandien Seime pagerbtas lietuvių re-
zistencinės kovos vado Adolfo
Ramanausko-Vanago atminimas.

Seime vyko konferencija, skirta
Lietuvos partizanų vado, Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio gynybos pa-
jėgų vado 90-osioms gimimo meti-
nėms paminėti. Konferencijoje pra-
nešimus skaitė Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimų cent-
ro departamento direktorius Arvy-
das Anušauskas, Laisvės Kovos Są-
jūdžio prezidiumo pirmininkas Jonas
Čeponis, akademikas Antanas Tyla,
Seimo narys, Pasipriešinimo okupa-
ciniams režimams dalyvių ir nuo
okupacijų nukentėjusių asmenų tei-
sių ir reikalų komisijos pirmininkas
Antanas Napaleonas Stasiškis, Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto narė Rasa Juknevičienė.
Seimo Parodų galerijoje  atidaryta A.
Ramanausko-Vanago 90-osioms gimi-
mo metinėms skirta paroda.

A. Ramanauskas-Vanagas gimė
JAV, tačiau augo Lietuvoje. Čia jis
baigė Klaipėdos pedagoginį institutą
bei Kauno karo mokyklą. Prasidėjus
antrajai sovietinei okupacijai, 1945
m., A. Ramanauskas tapo partizanu,
o 1948 m. buvo išrinktas Pietų Lie-
tuvos partizanų vadu. 1950 m. pra-
džioje jis paskirtas Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio (LLKS) ginkluotųjų
pajėgų vyriausiuoju vadu. Už nuopel-
nus vadovybė A. Ramanauską apdo-
vanojo 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Laisvės
Kovos kryžiais. Į KGB rankas pulki-
ninkas pakliuvo 1956 m. Kaune. Lap-
kričio 29 d., po beveik trejus metus

trukusių kankinimų KGB kalėjime
Vilniuje, jis buvo sušaudytas. Palai-
dojimo vieta nežinoma iki šiol.

A. Ramanausko-Vanago nuopel-
nai Lietuvai įvertinti tik atgavus ne-
priklausomybę – 1997 m. po mirties
jam buvo suteiktas kario savanorio
statusas, dar po metų – dimisijos bri-
gados generolo laipsnis. 1998 ir 1999
m. LLKS gynybos pajėgų vadas ap-
dovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo ir 1-
ojo laipsnio ordinais.

Generolo A. Ramanausko vardas
suteiktas Lietuvos kariuomenės Ko-
vinio rengimo centrui. 2006 m. šiame
centre A. Ramanauskui-Vanagui ati-
dengtas skulptoriaus Tado Gutausko
sukurtas paminklas.

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) – Lietu-
va nesiekia subalansuoto biudžeto,
per mažai dėmesio skiria infliacijai ir
nesirengia juodai dienai, kai ekono-
mikos augimas neišvengiamai sulė-
tės. Tokias išvadas apie Lietuvos Eu-
ropos Sąjungai (ES) pateiktą privalo-
mą planą, kaip artimiausiais metais
užtikrinti makroekonomikos pasto-
vumą, patvirtino Bendrijos finansų
ministrai.

Kritišką ES įvertinimą patvirti-
na ir naujausi Europos statistikos
agentūros duomenys, rodantys, kad
Lietuvos pramoninės srities infliacija
yra keturis kartus didesnė už ES vi-
durkį ir didžiausia visoje Bendrijoje.

,,Būtina siekti, kad algos augtų
sulig darbo našumo augimu. To ne-
paisyti – tai tiesiog didinti infliaciją.
Šalių vyriausybės taip pat turi atsa-
kingai elgtis nustatydamos netiesio-
ginius mokesčius ir reguliuodamos
kainas. Įmonės, kurios dėl savo pa-
dėties rinkoje gali diktuoti kainas,
taip pat prisiima didelę atsakomybės
dalį”, – primena ES ekonomikos ir pi-
nigų politikos komisaras Joaquin Al-
munia.

Lietuvoje algos auga apie 20
proc., o našumas – perpus mažiau.
Europos Komisijos (EK) nuomone,

toks atotrūkis yra per didelis. Tiesa,
yra vienas lietuviškas ypatumas, į
kurį ES neatsižvelgia, vertindama al-
gų augimą, – tai vokeliai. Lietuvos fi-
nansų ministras Rimantas Šadžius
teigia, kad šį nelegalų darbo užmo-
kestį į dienos šviesą traukia paskolas
teikiantys bankai. ,,Per metus iš vo-
kelių ,’ištraukiama’ apie 2 mlrd. litų.
Vienas iš stiprių veiksnių šiuos pini-
gus įteisinti – paskolų išdavimas, nes
jos negausi, jei neturi legalių paja-
mų”, – sakė ministras.

Tačiau beatodairiškai paleisti
būsto ir vartojimo kreditai tapo dar
viena infliacijos Lietuvoje priežasti-
mi. ,,Būsto paskolų rinka jau rimsta –
neblogas ženklas investuotojams.
Tad numatome infliacijos sumažėji-
mą antroje šių metų pusėje”, – viliasi
R. Šadžius.

Lietuvai priekaištaujama, jog ne-
atsispiriama išlaidavimo pagundai:
net ir esant sparčiam ekonomikos au-
gimui, Vyriausybė pernai ir šiemet
planuoja deficitinį biudžetą. EK nuo-
mone, Lietuvai derėtų siekti subalan-
suoto ar perteklinio biudžeto, ren-
giantis prastesniems artimiausiems
metams, kai ekonomikos augimas
sulėtės.

Vilnius, kovo 5 d. (lietuviams.
com) – Kovo 19-21 dienomis Vilniuje
iš 16 pasaulio šalių susirinkę 28 mū-
sų tautiečiai  gilinsis į dainų švenčių
organizavimo ypatybes.

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kartu su
Lietuvos liaudies kultūros centru bei
Kultūros darbuotojų tobulinimosi
centru rengiamame seminare dau-
giausia dėmesio bus skiriama 2009
m. Lietuvos vardo tūkstantmečio
Dainų šventei „Amžių sutartinė”.
Ketinama kalbėti, diskutuoti, moky-
tis, tobulintis, gilintis į užsienio lietu-
vių meno kolektyvų pasirengimą ir
dalyvavimą Pasaulio lietuvių Dainų
šventėje Lietuvoje, lietuviškos kultū-
ros pristatymą užsienyje per lietuviš-
kų dainų ir šokių šventes, jų organi-

zavimą ir dalyvavimą jose. Taip pat
bus kalbama apie gyvosios tradicijos
įvertinimą ir išsaugojimą, sceninio
meno raidą Lietuvoje. Be to, labai
svarbu tai, kad iš įvairių šalių susi-
rinkę lietuvaičiai turės galimybę tar-
pusavyje keistis patirtimi, darbo me-
todais, užmegzti glaudžius ryšius.

TMID duomenimis 38 užsienio
lietuvių bendruomenėse veikia dau-
giau negu 170 mėgėjų meno kolekty-
vų, jungiančių apie 4,000 tautiečių,
puoselėjančių ir pristatančių lietuviš-
ką kultūrą. O šiame seminare daly-
vaus lietuviai iš Airijos, Argentinos,
Australijos, Baltarusijos, Brazilijos,
Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispa-
nijos, JAV, Kaliningrado srities, Lat-
vijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Uk-
rainos, Vokietijos.

Pagerbtas A. Ramanausko-
Vanago atminimas

Vilnius, kovo 5 d. (Balsas.lt) –
Nuo kovo mėnesio „Atgimimo”, se-
niausio nepriklausomos Lietuvos pe-
riodinio leidinio, redakcijos vairą iš
Indrės Makaraitytės perima publicis-
tas, prozininkas Saulius Stoma. 

S. Stoma dar Sąjūdžio metais iš-
bandė publicisto duoną, kai pradėjo
vadovauti pirmajai tarp žurnalistų
„Literatūros ir meno” Sąjūdžio gru-
pei, o 1990 m. pradžioje kartu su Ar-
vydu Juozaičiu ir Sauliumi Šalteniu
įsteigė savaitraštį „Šiaurės Atėnai”.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

buvo paskirtas dienraščio „Lietuvos
aidas”, o 1996-1997 m. dirbo atkurtų
„Lietuvos žinių” vyriausiuoju redak-
toriumi. Septynerius metus „Atgimi-
mo” redakcijai vadovavusi I. Maka-
raitytė išeina motinystės atostogų.

Savaitraštis „Atgimimas” – pir-
masis nepriklausomos Lietuvos pe-
riodinis leidinys, šių metų rugsėjį mi-
nėsiantis dvidešimties metų sukaktį.
„Atgimimas” kasmet rengia Nacio-
nalinio diktanto ir „Padovanok Lie-
tuvai viziją” konkursus.

„Atgimimo” redakcijai 
vadovaus Saulius Stoma

Atkelta iš 1 psl.       Juliaus
Rusecko darbų ciklas. Premijos
paskirtos ir dviem taikomosios mok-
slinės veiklos darbų ciklams.

Biomedicinos mokslų sekcijoje
reikšmingiausiais buvo pripažinti Ri-
manto Daugelavičiaus ir Elenos Ba-
kienės darbų ciklas „Mikroorganiz-
mų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo
metodai ir įveikimo būdai” bei Adolfo
Toleikio, Vilmantės Borutaitės ir Vi-
dos Mildažienės darbas.

Už taikomosios mokslinės veik-
los darbų ciklą premijuoti moksli-
ninkai Milda Zita Vosylienė, Nijolė
Kazlauskienė, Gintaras Svecevičius,
Elena Danutė Marčiulionienė ir Dan-
guolė Montvydienė.

Technologijos mokslų sekcijoje
nuspręsta premijuoti mokslininką

Henriką Pranevičių už darbų ciklą
„Kompiuterinių sistemų formalizavi-
mas ir modeliavimas: teorija ir taiky-
mas”. Premija bus įteikta ir Vladui
Vekteriui.

Technologijos eksperimentinės
plėtros srityje premija įteikta darbų
ciklo apie informacines technologijas
bendrajame ugdyme autorei Valenti-
nai Dagienei. Premijos taip pat įteik-
tos Petrui Petraškevičiui, Jonui Skei-
valui, Algimantui Zakarevičiui ir Ei-
mantui Kazimierui Paršeliūnui už
darbų ciklą „Lietuvos geodezinio pag-
rindo sukūrimo ir plėtros Europos
lygmenyje technologijų tobulinimas
ir taikymas”.

Lietuvos mokslo premijas įsteigė
Vyriausybė. Vienos premijos dydis –
44,2 tūkst. litų.

Europos Komisija bara 
Lietuvâ dèl išlaidavimo 

Gruzijoje steigiami Baltijos šaliû 
verslo rùmai

Vilnius, kovo 5 d. (lietuviams.
com) – Lietuvos ambasadoje Gruzijo-
je surengtas Lietuvos, Latvijos, Esti-
jos ir Lenkijos verslo atstovų, dir-
bančių šioje Pietų Kaukazo šalyje, su-
sitikimas, kuriame nutarta įkurti vi-
suomeninę organizaciją – Baltijos ša-
lių verslo rūmus (Baltic Chamber of
Commerce).

Rūmų, kurie vienys Gruzijoje
dirbančius Lietuvos, Latvijos, Estijos

ir Lenkijos verslininkus, pagrindiniai
tikslai bus skatinti šalių prekybinius
ir ekonominius santykius su Gruzija,
atstovauti bendriems organizacijos
narių interesams ir juos ginti, teikti
pasiūlymus Gruzijos valdžios institu-
cijoms dėl verslo sąlygų, investicinės
aplinkos ir įvairaus pobūdžio verslo
informaciją, organizuoti verslui svar-
bius renginius ir seminarus.

Paminklas A. Ramanauskui-Vanagui.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Internetu naudojasi pusè lietuviû
Vilnius, kovo 5 d. (Balsas.lt) –

Pusė Lietuvos gyventojų, nuo 15 m.
ir vyresnių, naudojasi internetu. Tiek
pat interneto vartotojų yra ir Čekijo-
je, o Ukrainoje šis rodiklis dvigubai
mažesnis. Tai paaiškėjo atlikus dau-
giau kaip 3 tūkst. gyventojų apklausą
Lietuvoje, Ukrainoje ir Čekijoje,
praneša tyrimų bendrovė RAIT.

Tuo metu naršymo internete mo-
biliuoju telefonu ar delniniu kompiu-
teriu lygis visose trijose šalyse daug-

maž vienodas. Be to, 45 proc. interne-
to vartotojų Lietuvoje naudoja inter-
netinę bankininkystę, 21 proc. tai ke-
tina daryti. Čekijoje savo sąskaitas
internetu tvarko 30 proc. visų varto-
tojų, o Ukrainoje – 11 proc.  

Tuo metu aktyviausi elektroni-
nės prekybos vartotojai yra Čekijos
gyventojai. Galiausiai beveik pusė
Lietuvos ir Čekijos gyventojų naudo-
ja kompiuterį namuose, o Ukrainoje
tokių gyventojų yra ketvirtadalis.
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MASKVA
NATO pritaria Europos Sąjun-

gos (ES) ketinimui pasiųsti policijos
misiją į Kosovą ir mano, kad ši struk-
tūra pakeis Jungtinių Tautų (JT)
misiją. ,,Faktas, kad ES rengiasi
pasiųsti į Kosovą atskirą misiją, su-
kurti administracinę struktūrą, kuri
pakeis JT misiją Kosove”, – trečiadie-
nį Maskvoje sakė NATO generalinio
sekretoriaus specialusis atstovas
Kaukazo ir Centrinės Azijos klausi-
mais Robert Simmons. Pasak diplo-
mato, ,,šį procesą NATO rems”. R.
Simmons taip pat pabrėžė, kad NA-
TO įsipareigojo ,,neutralumo pagrin-
du toliau veikti, siekdama užtikrinti
visų (Kosovo) krašto gyventojų gru-
pių saugumą”. 

WASHINGTON, DC
Baltuosiuose rūmuose trečiadie-

nį sėsdamas prie bendro stalo su JAV
prezidentu George W. Bush, John
McCain, kuris jau užsitikrino Res-
publikonų partijos kandidato į prezi-
dentus vardą, sudarys nepatogią są-
jungą su buvusiu savo varžovu. G. W.
Bush turi pareikšti savo paramą nau-
jajam respublikonų kandidatui, su
kuriuo prieš aštuonerius metus pats
varžėsi partijos nominacijos. Tą kam-
paniją temdė šmeižtas, kuris pri-
sidėjo prie J. McCain pralaimėjimo.
Abiem jiems 2000 metais dalyvaujant
rinkimų kampanijos renginiuose
South Carolina Arizona valstijai
atstovaujančiam senatoriui buvo
mesti klaidingi kaltinimai, kad jis tu-
rįs nesantuokinį juodaodį vaiką. 

TEHERANAS
Irano ir JAV pareigūnai ketvirta-

dienį Bagdade surengs ketvirtą dery-
bų dėl saugumo Irake ratą, pranešė
naujienų agentūra ISNA, remdamasi
iraniečių delegacijos vadovu Reza
Amiri Moghaddam. ISNA nurodo,
kad Irano delegacija į Bagdadą at-
vyko trečiadienį ir kad derybos bus
,,ekspertų lygio”. Apie tai paskelbta
po šią savaitę įvykusių prezidento
Mahmoud Ahmadinejad derybų su
Irako vadovais, kurios įvyko per
istorinį, pirmąjį Irano prezidento vi-
zitą į šią šalį.

BRIUSELIS
Ukraina neinformavo Europos

Sąjungos, jog būtų smarkiai mažina-
mas dujų tiekimas dėl konflikto su
Rusijos dujų monopolininke ,,Gaz-
prom”, pranešė trečiadienį Europos
Komisijos atstovas. ,,Kai dėl mūsų,
tai mes neturime  informacijos iš Uk-
rainos. Mes nuolat palaikome ryšius,
ir mums buvo pranešta, kad tiekimas
kaip nors smarkiai nesikeis”, – sakė
Europos Komisijos atstovas. ,,Gaz-
prom”, šią savaitę smarkiai suma-
žinęs dujų tiekimą į Ukrainą dėl sko-
los ir nesuderintų dabartinio par-
davimo sąlygų, pranešė, kad Ukraina
šiandien sumažino Rusijos dujų tran-
zitą į Europą 60 mln. kubinių metrų
per parą.

BELGRADAS 
Serbijos parlamentas šią savaitę

gali priimti rezoliuciją, kurioje depu-
tatai pareikalaus nutraukti visus
ryšius su Europos Sąjunga (ES) tol,
kol Bendrija atsisakys remti Kosovo
nepriklausomybę. Rezoliucijos pro-
jektą, antradienį nacionalistinės Ra-
dikalų partijos pateiktą svarstyti par-
lamentui, parėmė ministras pir-
mininkas Vojislav Koštunica ir Socia-
listų partija, kuriai kažkada vadova-
vo Serbijos autokratiškas preziden-
tas Slobodan Miloševič. Šalies prezi-
dentas Boris Tadič, vadovaujantis
Serbijos demokratų partijai, pasisakė
,,kategoriškai prieš” rezoliuciją, pra-
nešė partijos vadovybės narys.  

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI bus iki

šiol nematyto katalikų ir musulmonų
vadovų forumo, kuris vyks lapkričio
mėnesį, šeimininku. Katalikų ir mu-
sulmonų forumas, kurio tema ,,My-
lėkite Dievą, mylėkite savo kaimy-
ną”, vyks lapkričio 4–6 dienomis ir
suburs į vieną vietą po 24 garbingus
asmenis nuo kiekvienos religijos,
sakoma paskelbtame pranešime. Šį
pareiškimą pasirašė Popiežiškosios
tarpreliginio dialogo tarybos vadovas
kardinolas Jean-Louis Tauran ir
šeichas Hakim Mourad, kuris vadovau-
ja antradienį ir trečiadienį Vatikane
besilankančiai musulmonų delegacijai. 

JAV

Clinton po pergaliû Ohio ir
Texas atgaivino savo kampanijâ

Columbus, kovo 5 d. (AFP–
BNS) –  Hillary Clinton po įspūdingų
antradienio pergalių Ohio ir Texas
atgaivino savo kampaniją dėl Baltųjų
rūmų, tačiau ilgiausios ir brangiau-
sios per visą istoriją varžybos dėl JAV
demokratų kandidato į prezidentus
vardo dar toli gražu nesibaigė. Nors
demokratų kandidatas gali paaiškėti
tik po kelių mėnesių, respublikonų
stovykloje viskas jau aišku – senato-
rius John McCain, laimėjęs visus ke-
turis antradienio balsavimus, užsi-
tikrino, kad partija jį išrinks savo
kandidatu.

H. Clinton laimėjo balsavimus
Ohio, Texas ir Rhode Island, o jos
varžovas demokratų lenktynėse Ba-
rack Obama turėjo tenkintis tik ,,pa-
guodos prizu” Vermont, tad antra-
dienio drama išgelbėjo buvusios pir-
mosios ponios kampaniją.

B. Obama pabrėžė, kad H. Clin-
ton dar turėtų aplenkti jį pagal par-
tijos suvažiavimo delegatų, kurie ir
rinks partijos kandidatą į preziden-
tus, skaičių. Tačiau per demokratų
pirminius rinkimus delegatai paskir-
stomi remiantis proporcingo atsto-
vavimo principu, ir B. Obama, kuris
turi maždaug šimtu delegatų dau-
giau, persvara po 11 vasario pergalių
atrodo tokia pati.

Ohio suskaičiavus beveik visus
balsus, buvo paskelbta, kad H. Clin-

ton čia gavo 55 proc. balsų, o B. Oba-
ma – 43 proc. balsų. Per Texas pir-
minius rinkimus H. Clinton surinko
51, o B. Obama – 47 proc. balsų, rodo
rezultatai, paskelbti suskaičiavus
balsus daugiau kaip keturiuose penk-
tadaliuose rajonų.

Tačiau nors H. Clinton savo per-
galėmis šiose dviejose didelėse valsti-
jose ir atgaivino savo prezidentines
viltis, jai dar reikia panaikinti B.
Obama aritmetinį pranašumą. Pagal
naujausius spėjimus, kuriuos patei-
kia interneto svetainė ,,RealClearPo-
litics.com”, B. Obama jau užsitikrino
1,495 delegatų, o H. Clinton – 1,406
delegatų paramą. Kad taptų oficialiu
partijos kandidatu, pretendentui rei-
kia užsitikrinti mažiausiai 2,025 de-
legatų paramą.

Kad pasivytų B. Obama, kuris
vasarį laimėjo 11 balsavimų iš eilės,
buvusi pirmoji ponia turi mažiausiai
20 proc. persvara laimėti likusius bal-
savimus tokiose valstijose kaip
Mississipi, Pennsylvania ir Kentucky.
Tai nėra labai tikėtina šioje ilgiau-
sioje ir brangiausioje JAV pirminių
rinkimų kovoje, todėl viską nulemti
gali beveik 800 vadinamųjų ,,super-
delegatų”. H. Clinton taip pat tvirti-
na, kad turi būti įskaitytos ir jos per-
galės Florida ir Michigan, nors iš šių
valstijų buvo atimta teisė siųsti į
suvažiavimą savo delegatus.

JAV valstybès sekretorè baigia
vizitâ Artimuosiuose Rytuose 

H. Clinton laimėjo balsavimus Ohio, Texas ir Rhode Island.              Reuters nuotr.

Jeruzalė, kovo 5 d. (AFP–BNS)
– JAV valstybės sekretorė Condoleez-
za Rice trečiadienį baigia savo ke-
lionę Artimuosiuose Rytuose ragin-
dama izraeliečius ir palestiniečius at-
naujinti derybas nepaisant naujų
mirtinų reidų Gazos Ruože.

C. Rice savo vizito pabaigoje dar
turi susitikti su palestiniečių derybi-
ninkais ir Izraelio užsienio reikalų ir
gynybos ministrais. Jos kelionės tiks-
las buvo atnaujinti taikos pastangas,
kurioms smūgį sudavė Izraelio rei-
dai, kurie ,,Hamas” valdomame Ga-
zos Ruože mažiau nei per savaitę pa-
reikalavo maždaug 125 žmonių gyvy-
bių.

Jai antradienį pietaujant su Iz-
raelio premjeru Ehud Olmert, per
naujus reidus Gazos Ruože žuvo kū-
dikis ir aukšto rango kariškis. Vos
prieš kelias valandas JAV valstybės

sekretorė buvo paraginusi Izraelį
veikti atsargiau, kad per jo karines
operacijas nežūtų civiliai gyventojai.

C. Rice taip pat susitiko su pales-
tiniečių prezidentu Mahmud Abbas.
Per šį Ramaloje įvykusį susitikimą ji
paragino abi puses atnaujinti taikos
derybas, kurias jis savaitgalį sustab-
dė protestuodamas dėl Izraelio kari-
nių operacijų. C. Rice tebegalvoja,
kad įmanoma pasiekti prezidento
George W. Bush tikslą išspręsti šį de-
šimtmečius trunkantį konfliktą ir
mažiau nei per metus, iki jo kadenci-
jos pabaigos, pasirašyti istorinį tai-
kos susitarimą.

Trečiadienį C. Rice turi susitikti
su vyriausiuoju palestiniečių derybi-
ninku Ahmed Qorei, kuris sakė, kad
derybos bus atnaujintos tada, kai
baigsis Izraelio karinės operacijos pa-
lestiniečių teritorijose.

Pasaulio naujienos

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA
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Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja Ona Daugirdienė prie parodos
eksponatų.                                                                   Audronės Elvikienės nuotr.

Šio darbo nuotrauką mums atsiuntė Elena Ruzgienė. Joje – Tytuvėnų
mokyklos (Lietuva) 7A klasės mokinės Deimantės Vasiliauskaitės lino
raižinys ,,Tytuvėnų bažnyčia”.

MAIRONIS IR ČIURLIONIS, 
MOKYKLA IR MENAS

Pasaulio lietuvių centro (Le-
mont) pagrindinis koridorius pasi-
puošė neeiline mokinių meno darbų
paroda. Paveikslus tapė Maironio
mokyklos Lietuvos pažinimo kurso
devinto ir dešimto skyriaus mokiniai.  

Šis tapybos projektas buvo pas-
kaitų ciklo apie M. K. Čiurlionį bai-
giamoji pamoka. Paskaitų metu, mo-
kiniai artimai susipažino su Čiurlio-
nio gyvenimu, klausėsi jo muzikos,
harmonizuotų liaudies dainų, skaitė
jo eilėraščius, susipažino su daili-
ninko darbų reprodukcijomis.  

Kad mokiniai aktyviai įsijaustų į
Čiurlionio meninę dvasią, kiekvie-
nam mokiniui buvo duotas didelis la-
pas piešimo popieriaus.  Ant jo buvo
užklijuota viena pusė nelygiai per-
plėšto Čiurlionio paveikslo reproduk-
cijos.  Mokinių užduotis buvo ,,tapyti
čiurlioniškai” ir užbaigti paveikslą
savaip.  

Naudodami akvarelę, mokiniai
stebėtinai puikiai atkūrė Čiurlioniš-

kų spalvų niuansus. Kai kurie jų taip
meniškai ,,įjungė” reprodukciją į savo
paveikslo visumą,  jog buvo sunku
atskirti menininkų braižus. Kiekvie-
nas paveikslas individualus, kartais
netradicinis, bet kiekvienas alsuoja
Čiurlionio dvasia...

Kadangi paveikslai sukurti mo-
kykloje, parodoje galima rasti ir mo-
komąjį elementą. Parodoje tarp pa-
veikslų iškabinti šeši klausimai, ku-
rių tikslas skatinti susidomėjimą ir
diskusijas. Tuos klausimus gali
aptarti kiekvienas parodos lankyto-
jas, tėvai su savo vaikais ar mokyto-
jos su savo mokiniais.  

M. K. Čiurlionis laiške savo ar-
timiesiems rašė: ,,Aš pasiryžtu skirti
visus savo buvusius ir būsimus dar-
bus Lietuvai.” Tegul ir šie mokinių
darbai prisideda prie kilnių Čiurlio-
nio norų.  

Ona Daugirdienė
Maironio lituanistinės 

mokyklos mokytoja

Gamtos atbudimo ir pavasario
linksmybių šventė

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Velykos – gamtos atbudimo, pa-
vasario džiaugsmo ir linksmybių
šventė. Senovės lietuviams tai buvo
didžioji pavasario šventė, kuri dabar
atitinka krikščionių Velykų laiką. Ji
kilnojama – švenčiama pirmąjį mėnu-
lio pilnaties sekmadienį po pavasario
lygiadienio. Velykų pavadinimas kilęs
iš žodžio „vėlės”. Seniau buvo tradici-
ja tą dieną lankyti mirusiųjų kapus,
nunešti jiems maisto – kiaušinių. Mū-
sų protėviai tikėdavo, kad, atėjus pa-
vasariui, vėlės atsikelia iš žemės. Pir-
masis perkūnas jas priversdavo sug-
rįžti į kapus. Tikėta, kad mirusiųjų
vėlės išlenda su atgimstančia gamta,
pasitraukia po pirmojo Perkūno.

Įdomios, labai įvairios Velykų
bažnytinės apeigos, kurios prasideda
didžiosios savaitės viduryje. Sude-
damoji dalis – Didysis pasninkas (nuo
didžiojo trečiadienio iki Velykų).

Didįjį ketvirtadienį nutyla (užsi-
gavi) net bažnyčių vargonai. Tai tę-
siasi iki šeštadienio. Bažnyčioje
skambinama tik tarškučiais. Tą die-
ną sargyboje prie Kristaus karsto bu-
di jaunimas.

Didįjį šeštadienį pagal tradiciją
bažnyčioje šventinamas vanduo ir
šventoriuje iš senų kryžių ir medinių
dievukų sukuriamas šventas laužas.
Jo ugnis pašventinama. Žmonės (daž-
niausiai jaunimas) pasiima laužo ug-
nelės ir nešasi namo, kad ja įžiebtų
savo namų židinio ugnį. Skolintis
Velykų ugnies nepriimta, nes tikima,
kad tokia ugnimi užkūręs židinį, gali
namus sudeginti. Iš bažnyčios par-
sinešama ir šventinto vandens. Juo
pašlakstomi (pakrapijami) visi na-
miškiai, sodyba ir jos pastatai, gy-
vuliai, o likęs vanduo daug kur supi-
lamas į šulinį, kad vanduo visada bū-
tų švarus ir sveikas.

Šeštadienio vakarą visi gerai
nusiprausia, pasipuošia ir vėl skuba į
bažnyčią – „ant mišparų ir Prisikė-
limo”. Meldžiamasi iki pat paryčių.
Tą naktį daugelyje Lietuvos vietų
bažnyčioje pasirodydavo kaukininkai
(persirengėliai).

Sulaukus sekmadienio ryto, apie
bažnyčią eina Prisikėlimo procesija.
Parėjusieji iš bažnyčios namo, pa-
sveikina su šventėmis namiškius ir
kartu su visa šeima sėda už šventinio
stalo. Pirmąją Velykų dieną į svečius,
jei nėra pakviesti, niekas nevaikšto.
Didžiosios linksmybės, pramogos
prasideda antrąją Velykų dieną.

Svarbiausias Velykų atributas –
margučiai. Jie simbolizuoja gyvybės
atsiradimą ir vaisingumą, gamtos
prisikėlimą ir atsinaujinimą, žydėji-
mą ir gaivumą. 

Lietuviai kiaušinius margino jau
gerokai iki krikšto. Mūsų protėviai
dažė ne tik paprastus, bet ir kauli-
nius, molinius, akmeninius kiauši-
nius, suteikdami jiems magišką
reikšmę. Buvo tikima, kad kiaušinis
gali apsaugoti namą nuo perkūnijos,
piktųjų dvasių, apvalyti sielą nuo ne-
švarumų.

Ilgus amžius margučius dažė na-
tūraliais gamtiniais dažais, išgauda-
mi nuostabiausias spalvas. Dažus ga-

mindavo iš balų rūdos, ąžuolo ar juo-
dalksnio žievės, svogūnų lukštų, ra-
munėlių, samanų, kmynų ir t.t.
Cheminiai dažai atsirado tik XIX a.

Margučiai buvo dažomi ne dėl
grožio, o suteikiant tam simbolinę
prasmę. Kiekviena spalva turėjo savo
reikšmę. Margučiuose vyravo juoda,
raudona, žalia, geltona ir ruda spal-
vos. Juoda simbolizavo žemę motiną
ir deivę Žemyną, raudona reiškė vai-
singumą, gimimą ir gyvenimą. Žalia –
pavasario augaliją, javų daigus, mėly-
na – dangų ir vandenį, geltona ir ruda
– subrendusių javų derlių.

Ne mažiau svarbūs buvo ir mar-
gučių raštai. Jie labai įvairūs. Mar-
gučiai buvo puošiami augalų ir gėlių,
dangaus kūnų raštais, drugeliais, zui-
kučiais, žalčiukais, driežiukais ir pan.
Labai dažnos geometrinės figūros ir
raštai.

Jei gyvenate Čikagoje ar jos
apylinkėse, atvykite į Balzeko lietu-
vių kultūros muziejų (6500 S. Pulaski
Rd., Chicago), kuriame sukaupti įdo-
mi ir graži margučių kolekcija. Tikiu,
kad muziejaus darbuotojos parodys
tas kolekcijas ir plačiau papasakos
apie jų kūrėjus. O sugrįžę namo patys
galėsite pabandyti sukurti savo gra-
žiausią margutį.

Nuotraukose: Ramutės Plioplytės
sukurti margučiai Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.                                                 

Laimos Apanavičienės nuotr.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ! 

SIÙLO DARBÂ

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

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

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

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

or call 207-967-4865.

Serbai, kurių yra priskaičiuoja-
ma daugiau nei 7,5 milijono, ir šian-
dien žiūri į albanus kaip į žemesnės
rasės žmones, gal panašiai kaip
Amerikos baltieji žiūrėdavo į juoduo-
sius prieš prasidedant pilietinių ir
žmogaus teisių judėjimui.

Atsirado Kosovo išsilaisvinimo
armija. Naujasis (1989 m.) serbų
prezidentas  Slobodan Miloševič nu-
tarė problemą spręsti radikaliai: iš-
varyti visus Kosovo albanus, kitaip
sakant „išvalyti” Kosovo kraštą nuo
svetimųjų, ten paliekant gyventi tik
serbus. Laimei, teks staigus, masinis
ir žiaurus nekaltų gyventojų prievar-
tinis „perkėlimas” sujudino Vakarų
sąžinę. Miloševič neatsisakant su-
stabdyti tų trėmimų, 1999 metų kovo
mėnesį ant Serbijos pasipylė prezi-
dento Clinton vedamų NATO oro
pajėgų bombų lietus, kuris tęsėsi net
79 dienas. Jei NATO nebūtų laiku
įsikišę, greitai Kosovo krašte nebūtų
likę kosoviečių ir NATO kariams
būtų nelikę ką ginti. Kai Miloševič
pagaliau nusileido, į Kosovo palaikyti
tvarką ir drausti neramumus įžengė
ir NATO sausumos daliniai. Pasira-
šius paliaubų sutartį, Kosovo tapo JT
protektoratu, jos ateitį paliekant
ateities deryboms.

Tą negailestingą NATO bombar-
davimą teko prisiminti po kelių mė-
nesių, 1999 m. vasarą  lankant Kiniją
ir Tibetą. Plaukiant laivu didžiąja
Yangtze upe kartą per programoje
numatytas laisvas diskusijas su sve-
čiais aš paklausiau jauno išsilavinu-
sio, gerai angliškai kalbančio laivo
vertėjo: „Norėčiau jūsų paklausti, ar
jūs asmeniškai tikite, kad amerikie-
čiai tyčia subombardavo Kinijos am-
basados pastatą Belgrade?” Nuste-
bau išgirdęs jo atsakymą: „Taip, ne
tik aš, bet mes visi taip galvojame.”
Aš tęsiau pokalbį toliau: „Na, jei taip

iš tikrųjų buvo, kodėl, jūsų nuomone,
Amerika būtų taip dariusi?” Aš ne-
manau, kad jis galėjo sugalvoti ką
atsakyti, nes tik kažką neaiškiai
pasakė, kad „paprasti žmonės negali
suprasti ką vyriausybės daro.” Toliau
jo nespaudžiau.

Apie kai kuriuos anų laikų įvy-
kius rašiau 1999 metais keliuose nu-
meriuose „Dirvoje”, bet manau, kad
šia proga tiktų čia kai ką pakartoti,
nes juk „Dirvą” tikrai ne visi „Drau-
go” skaitytojai skaito.

Ne visi ir amerikiečiai sutiko su
Clinton pradėtu Serbijos bombar-
davimu. Net Amerikoje gyvenantis
rusų rašytojas Aleksandr Solženycin
negalėjo suprasti, kodėl Clinton,
užuot bandęs konfliktą spręsti per JT
organizaciją, serbus nutarė „pavai-
šinti NATO bombų lietumi”. Paga-
liau 2001 m. Miloševič buvo suimtas
pačių serbų ir nusiųstas į Hague
(Olandiją) tarptautinį teismą jį kalti-
nant kriminaliniais karo nusikalti-
mais. Po penkerių metų teismui dar
nepasibaigus jis ten ir mirė.

Užėjo gana ramus kelerių metų
laikotarpis, per kurį saugant NATO
kariams, šiek tiek pagerėjo Kosovo
ekonomika, buvo žengti patys pir-
mieji demokratijos žingsniai. Bet
pagrindinis konfliktas išliko. Serbai
vis dar tvirtino, kad Kosovo yra ne-
atskiriama Serbijos dalis, o kosovie-
čiai negali įsivaizduoti būti vėl valdo-
mi iš Belgrado.

Pagalvojus, kaip musulmonai ko-
soviečiai buvo krikščionių ortodoksų
serbų žiauriai traktuojami ir stumdo-
mi, yra nesunku sutikti su kosovie-
čiais, kad serbai tokiu elgesiu savo
reikalavimus į Kosovo žemę yra ga-
lutinai praradę. Manau, kad juos
reikėtų sveikinti įėjus į augančią
Europos valstybių šeimą.

Pabaiga.

BBAALLKKAANNŲŲ IIRR KKOOSSOOVVOO
IISSTTOORRIIJJAA

ALEKSAS VITKUS
Nr. 4

Priština, Kosovas.

Atkelta iš 3 psl.     Universitetas tai
jau specializuotų žinių ir gebėjimų
plius plataus kokybiško išsilavinimo
įstaiga. Ką tuomet atlieka mokykla?
Kur turėtų būti sudėti prioritetai:
žinioms, įgūdžiams, vertybių ugdy-
mui? Manyčiau, kad svarbiausias
mokyklos uždavinys yra ruošti moki-
nius gyvenimui, ne tik sausa išsi-
lavinimo prasme, bet ugdyti dvasiš-
kai, moraliai, psichologiškai. Baigęs

mokyklą jaunuolis turi būti pasiruo-
šęs atrasti save gyvenimo rinkoje,
kur universitetas tik vienas iš kelių,
tačiau ne vienintelis. Taip yra daugu-
moje valstybių, tačiau pas mus di-
džiausiu baubu yra nepilnavertišku-
mo kompleksas, pasireiškiantis mate-
rializmo kultūros vešėjimu, blizgučių
garbinimu ir noru trūks plyš turėti
universiteto baigimo diplomą, nors  ir
už pinigus.

ŠVIETIMAS – KRIZIŲ KRIZĖ

Margumynai

Išrinkta muziejų sostinė
Septyni iš 40 lankomiausių pa-

saulio muziejų yra Londone. Neseniai
įvykęs tyrimas apėmė įvairių pa-
saulio miestų muziejus, siekiant nus-
tatyti, kurie iš jų yra lankomiausi.
Šioje ,,aukščiausioje muziejų lygoje”
varžėsi Paryžius ir Madridas (po 3
itin lankomus muziejus) ir Washing-
tonas, Čikaga, Barcelona bei Maskva
(po 2 gausiai lankomus muziejus).

Tiesa, pagal lankytojų skaičių,
pirmąją vietą užima Paryžius ir jame
esantys žymieji Louvre muziejus bei
Pompidou centras. 2007 metais juos
aplankė, atitinkamai – 8.3 mln. ir 5.5

mln. žmonių. Londono Tate Galery ir
British Museum sulaukė, atitinkamai
– 5.2 mln. ir 4.8 mln. lankytojų, o
New Yorko Metropolitan Museum of
Art apsilankė 4.5 mln. žmonių.

Rusijos muziejai pateko į antrąjį
lankomiausių šio tipo įstaigų dešim-
tuką – Sankt Peterburge esantį Er-
mitažą 2007 metais aplankė 2.4 mln.
žmonių, o Maskvos Kremliaus mu-
ziejų – 1.7 mln. žmonių. Rusijos ži-
niasklaidą nustebino tai, kad Puški-
no ir Rusų muziejai į 40 nepateko.

,,Lietuvos žinios”

L. da Vinci pataria, kaip žaisti šachmatais
Tyrėjai mano, jog sename italų

rankraštyje aptiktos iliustracijos,
kaip žaisti šachmatais, galėjo būti
nupieštos Leonardo da Vinci, pra-
neša BBC.

L. da Vinci buvo artimas italų
matematiko, pranciškono Luca Pa-
cioli, parašiusio minėtą rankraštį,
draugas. Patarimai šachmatinin-
kams užrašyti maždaug 1500-aisiais
metais. Juose esantys paveikslėliai
labai panašūs į tuos, kuriuos pasku-
tiniuosiuose savo puslapiuose kartais
pateikia ir šiuolaikiniai dienraščiai.
Kol kas paviešinti trys rankraščio
puslapiai, kuriuose L. Pacioli siūlo,
kaip, turint vieną ar kitą skaičių
ėjimų, paskelbti priešininkui matą.
Patarimai nebuvo patys pirmieji,
tačiau jų itin pastebimas išskirtinu-
mas ir yra nuostabios iliustracijos. 

Karalius, karalienė, rikiai nu-
piešti elegantiškai, lengvai atskiria-
mais simboliais, nuspalvintais juodu
ir raudonu rašalu. Nupiešta taip pui-
kiai, rašo BBC, kad greit tapo aišku,
jog juos sukūrė kito žmogaus ranka.

Tyrėjai sako tvirtai tikintys, jog tas
asmuo buvo L. da Vinci. Atlikti ant-
rąjį, nepriklausomą iliustracijų ver-
tinimą jie paprašė britų ekspertų.

L. Pacioli rankraštis aptiktas vie-
noje privačioje bibliotekoje. Manoma,
kad ši kopija yra vienintelė išlikusi
iki mūsų laikų. Jei pasitvirtins, jog
jos bendraautoris yra L. da Vinci,
rankraštis bus neįkainojamas.

LRT
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Dalis lituanistinių leidinių kolekcijos. 

Pasipildė LTSC periodikos fondas
Praėjusių metų pabaigoje į

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą
(LTSC) iš Kent State universiteto at-
keliavo siunta. Kent State universite-
to, turinčio labai didelę lituanistinių
leidinių kolekciją, darbuotojai susi-
siekė su Lituanistikos tyrimo ir
studijų centru, siūlydami savo dubli-
katinius periodinius leidinius. Žino-
ma, mielai priėmėme. Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro Periodikos
skyrių ši siunta iš tiesų praturtino  –
gauta aštuonios dėžės senosios lietu-
viškos spaudos, didelė dalis – mūsų
neturėti egzemplioriai. Gauti gerai
išsilaikę ir tvarkingai įrišti  ,,Vienybė
lietuvninkų” 1901–1902 m., 1906
–1907 m. ,,Aušrinė” (,,Lietuvos ži-
nių” priedas) 1910–1912 m. komplek-
tai, retas leidinys  – 1900 m. Čikagoje

leistas ,,Kūrėjas”, pirmųjų metų
(1909–1911 m.) ,,Lietuvos žinių” (Vil-
nius) komplektai. Prie retesnių lei-
dinių paminėtini ir iki šios LTSC
archyve neturėti: Philadelphijoje
1910 m. leistas ,,Progresas”, kurio
išėjo tik 21 numeris, ten pat leista
,,Kova”, lietuvių socialistų partijos
laikraštis. Daugelis atsiųstųjų laik-
raščių Kent State universitetui yra
paaukoti Donald Mull, veikiausiai iš
jo tėvo Peter P. Muliolis kolekcijos. 

LTSC Periodikos skyriuje saugo-
ma pie 2,300 pavadinimų periodinių
leidinių, iš kurių seniausieji siekia
1850 metus, nuolat gaunami laik-
raščiai iš Lietuvos. 

Kristina Lapienytė
LTSC Periodikos skyrius

,,SAULUTĖ” ŠILDO LIETUVOS VAIKUS 
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Po neseniai Lietuvių dailės
muziejuje įvykusio pianisto Edvino
Minkštimo koncerto nufotografavau
Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Sau-
lutė” nares. Norėjau šią nuotrauką
įdėti į ,,Draugą”, tad nutariau pa-
sitikslinti pavardes. Nusiunčiau nuo-
trauką šio būrelio pirmininkei Indrei
Tijūnėlienei ir paprašiau, kad ji pa-
rašytų nuotraukoje esančių pavardes.
Sąrašo pabaigoje Indrė parašė: ,,Nuo
1993 m. kovo mėn veikianti organi-
zacija...” Mano žvilgsnis užkliuvo už
šios datos. Kaip?! Ši organizacija vei-
kia jau penkiolika metų?! Tyliai,
labai nesigarsindama  ,,Saulutė” savo
spinduliais jau daugelį metų šildo
Lietuvos vaikus. 

Taigi, Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė prieš 15 metų įkūrė Lietu-
vos vaikų globos būrelį ,,Saulutė”.
Tad kovą ši organizacija pažymi
tikrai gražią sukaktį. Kokie darbai
darbeliai padaryti? Kas naujo ,,Sau-
lutėje” po penkiolikos metų? Kaip ji
gyvena?

Jau prieš įkuriant ,,Saulutę” Ind-
rė su savo vyru Donatu Tijūnėliu bu-
vo aplankiusi nemažai vaikų globos
namų ir vaikus globojančių organi-
zacijų Lietuvoje. Ypač juos  jaudino
vargingai gyvenančios šeimos, neį-
galūs vaikai. Kuriant ,,Saulutę” di-
džiausias rūpestis buvo vaikai, ku-
riems reikalinga neatidėliotina pagal-

ba. Buvo sukurtas veiklos planas –
teikti finansinę paramą šeimoms, su-
aukotų daiktų siuntomis remti vaikų
globos namus ir dienos centrus.

Pamažu veikla vystėsi, įgavo
naujas formas. Ypač pasitvirtino
Konkretaus vaiko rėmimo programa.
Kiekvienas norintis galėjo pasirinkti
Lietuvoje gyvenantį vaiką ir jam per
,,Saulutę” kas mėnesį aukoti pinigus.
Toks rėmėjas gauna remiamo vaiko
nuotrauką, jo gyvenimo aprašymą,
gali su savo globotiniu susirašinėti.

Kiek gerų darbų nuveikė per
tuos penkiolika metų ,,Saulutė” sun-
ku ir išvardyti – rėmė studentus, vai-
kų maitinimą Lietuvos mokyklose,
pirko autobusus, kad vaikai laiku bū-
tų nuvežami į mokyklą, siuntė siun-
tinius globos namams. Vien 2007 m. į
Lietuvą buvo išsiųsta 147,860 dol.
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams padėti.

Geriems darbams reikia pinigų.
Kur juos gauti? Ieškant – visada ran-
dama. ,,Saulutė” dalyvauja mugėse,
forumuose, o jau savo rengiamais
koncertais mus, žiūrovus, tikrai iš-
paikino. Ar kiekvienas lietuvis Lie-
tuvoje gali pasigirti pabuvojęs – Vy-
tauto Juozapaičio, Virgilijaus Norei-
kos, a.a. Raimundo Katiliaus, Vil-
niaus styginių kvarteto ar jaunimo –
Gabrielės Gylytės, Edmundo Sei-
liaus, Edvino Minkštimo – koncer-
tuose? O kur dar kiti renginiai!

Per penkiolika metų į ,,Saulu-

Grupė Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” narių po organizacijos
suruošto labdaros koncerto. Pirmoje eilėje iš kairės: Aušra Saulienė Ra-
minta Marchertienė, Aldona Ješmantienė, Ramunė Račkauskienė. Antroje
eilėje: Baniutė Kronienė, pianistas Edvinas Minkštimas, Indrė Tijūnėlienė,
Marytė Černiūtė ir Milda Šatienė.              Laimos Apanavičienės nuotraukos

Indrė Tijūnėlienė ir pianistė iš Vokietijos Gabrielė Gylytė Lietuvių dailės
muziejuje, Lemont po labdaros koncerto.

tės” veiklą įsitraukė gausybė žmonių.
Pagalbininkai gyvena tiek Amerikoje,
tiek Lietuvoje. Štai Floridoje esantis
,,Saulutės” skyrius (pirmininkė Biru-
tė Kožicienė) remia ne tik vaikus
Kybartuose, Dauguose, Marijampo-
lėje, teikia stipendijas studentams,
bet ir parūpino reikalingą įrangą
vienai Vilniaus ligoninių.

Per Rytinio pakraščio organizaci-
jos atstovus Robert Duda ir Ginger
Houghton daug įrangos susilaukė
Kauno, Marijampolės ligoninės, Sim-
no ir kt. vaikų namai. Šių atstovų dė-
ka Lietuvos gydytojai stažavosi JAV.
Vien 2000 m., padedant šiems atsto-
vams, Lietuvą pasiekė didžiulė lab-
dara – medicinos reikmenų buvo pa-
dovanota už daugiau kaip pusę mili-
jono dolerių.

Gražiu šios organizacijos pavyz-
džiu gimė Lietuvos benamių paramos
fondas ,,Dieviškas kryžius”, kuriam
Amerikoje vadovauja I. Tijūnėlienė, o
Lietuvoje – kardinolas Audrys Juozas
Bačkis.

Pamažu į ,,Saulutės” veiklą įsi-
traukia ir neseniai atvykę į šį kraštą.
Ir ne tik aukomis, bet ir darbu. Štai
Audrius Gudavičius ir Giedrius Me-
mėnas surengė gražų labdaros rengi-

nį ,,Kunigaikščių užeigoje”, kurio
gautos lėšos buvo skirtos Lietuvos
vaikams.

Visi ,,Saulutės” nariai, kaip ir
daugelio kitų Amerikoje veikiančių
organizacijų, dirba visuomeniniais
pagrindais. Jau 12 metų iždininke
dirba Ramunė Račkauskienė, 11
metų ,,Saulutei” atidavė sekretore
dirbusi Aušra Saulienė.  Darbuotojų
daug, visų neišvardinsi.

Nuo 2007 m. ,,Saulutė” pasit-
raukė iš Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės prieglobsčio ir tapo sava-
rankiška organizacija. Pirmininkė
dėkinga PLB už šios organizacijos
įsteigimą ir ilgametę paramą.

,,Draugo” dienraščio puslapiuose
dažnai skaitome ,,Saulutės” žinutes
apie surinktas aukas. Puiku, kad
žmonės supranta, jog ,,Saulutės” or-
ganizacija dirba didelį darbą padėda-
ma Lietuvos vaikams. 

Sveikindami ,,Saulutę” su gražia
sukaktimi linkime, kad ji nepailstų,
kad jos spinduliai pasiektų vaikus
tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose.
Sakoma – kaip šauksi, taip atsišauks.
Tad tikime, kad po daugelio metų
vaikai, sušildyti ,,Saulutės”, perduos
gautą šilumą kitiems.
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Mūsų stalui

Pieniška sriuba ne tik vaikams
Pieniškos sriubos – maistingas,

gerai virškinamas valgis. Jos verda-
mos pusryčiams ir ypač vakarienei,
valgomos karštos ir šaltos. Jei pri-
siminsime vaikystę, tai mamos ar
močiutės vakarienei išvirta pieniška
leistinukų sriuba pati skaniausia. Jos
nepakeičiamos maitinant vaikus,
ligonius, bet mielai valgomos ir suau-
gusių. Jos gali būti patiekiamos su
įvairiais priedais: kruopų, daržovių,
vaisių (jie išverdami atskirai mažame
vandens kiekyje, po to supilamas
pienas ir pakaitinama) arba duonos,
pyrago džiūvėsėliai, biskvitinės ar
trapios tešlos sausainėliai, sūrūs
piršteliai ir pan. Kai kuriems ligo-
niams ir vaikams kartais siūloma
gaminti pieniškas sriubas su rūgusiu
pienu ar pasukomis. Tuomet prieš
virimą reikia įdėti krakmolo, rūg-
pienį ar pasukas supilti pabaigoje ir
neužvirinti. Kad pieniškos sriubos
būtų skanesnės ir maistingesnės, ga-
lima įdėti truputį sviesto, grietinėlės
ar išplakto kiaušinio trynio.

Angliška pusryčių 
sriuba

Avižinių dribsnių (apie 1 3/4 oz
[50 g]), 

pieno arba grietinėlės, 
druskos, 
cukraus arba sirupo.
Truputį pasūdytame verdan-

čiame vandeny (reiks maždaug 3
puodelių [¾ l]) dribsnius porą minu-
čių subrinkyti, tik tada sumaišyti su
pienu ar grietinėle, pagal skonį pa-
saldinti cukrumi ar mėgiamu sirupu.
Labai tiktų padegintas sviestas.

Paprasčiausia 
pieniška sriuba

4 puodeliai (1 l) pieno, 
3 šaukštų cukraus, 
druskos, 
1 pakelio vanilinio cukraus, 
2 šaukštų krakmolo, 
2 kiaušinių trynių arba 1

kiaušinio.
Pieną, cukrų, prieskonius užvi-

rinti, įmaišyti šaltame vandenyje
atskiestą krakmolą. Nukelti nuo
ugnies, įmaišyti išplaktą kiaušinio
trynį. Šią sriubą paskanintų truputis
sviesto. Vaikai mėgsta, jei į ją įpilsime
truputį vaisių sirupo.

Pasukų sriuba

1,1 svaro (500 g) kriaušių, 
2 gvazdikėlių, 

nedidelės cinamono lazdelės, 
4 puodelių (1 l) pasukų, 
2 šaukštų krakmolo, 
citrinos žievelės, 
cukraus.
Kriaušes nulupti, išimti sėklyną,

supjaustyti skiltelėmis, išvirti pasal-
dintame vandenyje kartu su priesko-
niais. Į pasukas įmaišyti krakmolą ir
užvirinti. Kriaušes ir truputį citrinos
žievelės sudėti į sriubą, pagal skonį
pasaldinti. Vietoj kriaušių galima
vartoti pamirkytas džiovintas slyvas.

Manų kruopų sriuba 
su džiūvėsėliais

2 puodeliai (½ l) pieno ar grie-
tinėlės, 

2 puodeliai (½ l) vandens, 
1,75 oz (50 g) manų kruopų, 
0,35 oz (10 g) sviesto, 
cukraus, druskos, 
5 1/4 oz (150 g) pyrago, 
sviesto.
Į verdantį vandenį dėti sviestą,

maišant suberti manus ir pavirti 5-8
min., paskaninti cukrumi, druska,
supilti pieną ar grietinėlę, pakaitinti,
bet neužvirinti. Pyrago riekeles sup-
jaustyti kubeliais, pakepinti su svies-
tu ar padžiovinti orkaitėje iki gelsvu-
mo. Prieš patiekiant suberti į sriubą.
Vietoj džiūvėsėlių tiktų ir kukurūzų
dribsniai ar kiti trapūs kepinėliai.

Pieno – alaus sriuba

3 puodeliai (¾ l) pieno, 
1 puodelis (¼ l) alaus, 
2,6 oz (75 g) cukraus, 
2 kiaušinių, 
druskos.
Kiaušinius ištrinti su cukrumi,

sumaišyti su alumi, užpilti karštu
pienu. Atšaldžius patiekti su pa-
skrudinta juoda duona.

Pieniška sriuba 
su juoda duona

3,5 oz (100 g) džiovintos ruginės
duonos, 

4 puodeliai (1 l) pieno, 
0,7 oz (20 g) sviesto, 
1 oz (30) g cukraus, 
0,35 oz (10 g) kakavos, 
cinamono.
Duoną sumalti, sumaišyti su

kakavos milteliais, berti į verdantį
pieną (jame ištirpdžius sviestą), mai-
šant užvirinti. Prieš valgant pa-
barstyti cinamonu.

Alfa.lt

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

A † A
URŠULEI ASTRIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiu gausiai ASTRŲ šeimai:
dukroms – MARIJAI ir ALBERTAI, sūnums – ANTA-
NUI ir DONATUI, netekus Motinos, 15 vaikaičių –
Močiutės ir 17 provaikaičių – Promočiutės.

Tegul Lietuvos rugių lauko šlamėjimas būna gyvas
Astrų prieauglio jausmuose ir spindi auksinio šiaudo
žvaigždute šv. Kalėdų eglėje, o spalvingi velykaičiai te
visada puošia šv. Velykų stalą.

Jadvyga Damušienė

Mylimam vyrui
A † A

KAZIUI DAULIUI

mirus, gilią užuojautą choro narei SALOMĖJAI
DAULIENEI ir jos šeimai reiškia

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos choro valdyba ir choro nariai

AUKOS LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI
Mirusių atminimui aukojo:

Halina Bagdonienė $35 Irenos Augevičiūtės Koestli atm.; $35 a.
a. Onos Žolynienės atm.; $35 a. a. F. ir M. a. a. Tarulių atm.

Aldona Ankienė $20 a.a Emilijos Gorėnienės atm.
A. a. Laimės Bilaišytės atm. aukojo: $40 V. Bilaišytė Probst; $25

R. ir J. Mozoliauskas.
A. a. Aldonos Kazakaitienės atm. aukojo: $20 Chris Bobek; $50

Antanas,  Salomėja ir Jonas Astrauskas, ir Jūratė Hughes; $20
Linas ir Dana  Gylys; $15 Kaunas Family; $30 Vera Švabienė;  $25
Julija  Gylienė; $40  Angela Kazakevičius.

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir dėkoja už
aukas.

LDD  adresas: 2735 W. 71st St., Chicago, IL 60629. 
Tel. 1-773-925-3211

A † A
HELEN C. VILKELIS

KUMSKAITĖ

Mirė 2008 m. kovo 3 d., sulaukusi 95 metų.
Gyveno Evergreen Park, IL. Anksčiau Čikagos Marquette Park

ir Bridgeport apylinkėse.
Nuliūdę liko: duktė Victoria Girzadas; duktė Judith Vilkelis;

sūnus Peter su žmona Cyndee Simmons Vilkelis; anūkai dr. Daniel
Girzadas su žmona Anne, David Girzadas su žmona Kathleen;  Ri-
chard Girzadas su žmona Cyndy, Julie Biehl su vyru dr. William,
Patricia Hynes, Jason Girzadas su žmona Virginia, John Girzadas
su žmona Janine, Gary Girzadas su žmona Jill, dr. Mark Girzadas
su žmona Patti, Jerry Kowalewicz su žmona  Carol; 17 proanūkų;
daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Helen buvo žmona a.a. Peter, duktė a.a. Joseph ir Cecelia
Kumskų, sesuo a.a. Alexander ir Phyllis Kumskų, a.a. Daniel ir
Olgos Kumskų.

Priklausė: Šv. Theresa sąjungai, Meals on Wheels Šv. Kryžiaus
ligoninei, buvo Cook County Judge if Election, Lithuanian  Cham-
ber of Commerce, L.A.A. ir kitoms organizacijoms.

A. a. Helen bus pašarvota penktadienį, kovo 7 d. nuo 2 val. p.p.
iki 9 val. vak. Kenny  Brothers laidojimo namuose, 3600 W. 95th St.,
Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 8 d. 9:45 val. ryto Kenny
Brothers laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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



12                           DRAUGAS, 2008 m. kovo 6 d., ketvirtadienis

�Kviečiame atvykti į Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” Atvirų durų
dieną kovo 8 d., šeštadienį, 9 val. r.
PLC, Lemonte. Vaikai į mokyklėlę
priimami nuo 3 metukų. Tel. pasitei-
ravimui: 630-257-8891.

�Kovo 9 d., sekmadienį, Vytauto
Didžiojo rinktinės ir Generolo Teodoro
Daukanto kuopos šauliai visus kviečia į
šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio ir
Kovo 11-osios minėjimą. Šventė pra-
sidės 10 val. r. šv. Mišiomis Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Brighton Park). Po pamal-
dų, 12 val. p.p. Šaulių namuose, 2417 W.
43th St., – minėjimas, koncertas, pa-
bendravimas prie kavutės. Bus rodo-
mas generalinio konsulato Čikagoje do-
vanotas dokumentinis filmas ,,Atgal į
žemėlapį”.

�Š. m. kovo 9 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos – Kovo 11-osios pro-
ga Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje maloniai visus
kviečia į kino filmo „Nuodėmės už-
kalbėjimas” premjerą Čikagoje. Šis
režisieriaus Algimanto Puipos filmas
bus rodomas Europos Sąjungos filmų
festivalyje Gene Siskel kino centre,
164 North State St., Chicago, IL.
60601. Tel. pasiteiravimui: 312-846-
2600. Įėjimas  – 9 dol., studentams –
7 dol.

�Fotografijų parodos, skirtos
Lietuvos ir JAV diplomatinių santy-
kių aštuoniasdešimt penkerių metų
sukakčiai, atidarymas vyks š. m. kovo
11 d., antradienį, 7 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje. Adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL.
60629. Ją Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos – Kovo 11-osios –
proga ruošia LR generalinis konsu-
latas Čikagoje kartu su Balzeko lietu-
vių kultūros muziejumi. Telefonas
pasiteiravimui: 773-582-6500. Paroda
veiks iki  kovo 26 d. 

�Čikagos kultūros centre, 78 E.
Washington Street, Chicago, IL
60602,  nuo 2008 m. sausio 12 d. vei-
kia vienos ryškiausių lietuvių liau-
dies savamokslių menininkių Petro-
nėlės Gerlikienės kilimų paroda
,,Embroidered Myths and Everyday
Stories”, kurią surengė Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulatas Čika-
goje kartu su Čiurlionio meno galeri-
ja ir Čikagos miesto kultūros reikalų
departamentu. Kovo 13 d. 12:15 val.
p. p. kultūros centro kuratorė Sofija
Zutautas skaitys paskaitą apie P. Ger-
likienės kūrybą. Paskaitoje dalyvaus
Lietuvių dailės muziejaus (Vilnius)
darbuotoja Ieva Dilytė. Įėjimas ne-

mokamas. Paroda veiks iki balan-
džio 6 d.

�Kovo 30 d. 12 val. p. p – 5 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th St., Lemont, IL, – Atvelykio sta-
las. Rengia PLC Moterų renginių
komitetas.

�Lietuvių Bendruomenės Le-
mont apylinkės metinis susirinkimas
įvyks balandžio 6 d. 12:15 val. p.p. PLC
didžiojoje saleje. Norinčius aktyviai
dalyvauti bendruomenės veikloje, kvie-
čiame kandidatuoti į apylinkės valdy-
bą. Tel. informacijai: 708-974-0591.

�Lietuvos Vyčių 141-oji kuopa
kviečia visus į Šv. Kazimiero šventę,
kuri įvyks kovo 9 d., sekmadienį, po
12 val. p.p. pamaldų Šv. Jurgio baž-
nyčioje (443 Park Ave., Bridgeport,
CT). Po Mišių parapijos salėje bus
priešpiečiai, vyks loterija. Auka – 16 dol.  

�Š.m. kovo 11 d. 12 val. p.p.  Mia-
mi, FL, Tarptautinės kruizinės laivy-
bos parodos (Seatrade Cruise Ship-
ping Convention) metu, vyks Lietu-
vos Klaipėdos uosto stendo atidary-
mas ir Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos paminėjimas, ku-
riuose dalyvaus LR susisiekimo mi-
nistro Algirdo Butkevičiaus vadovau-
jama delegacija bei LR ambasadorius
JAV Audrius Brūzga. Maloniai kvie-
čiame dalyvauti.

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas įvyks kovo 16 dieną, sekmadie-
nį. Šv. Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje. 2 val. p. p. Vasario 16-osios
dienos minėjimas. Pagrindinė kalbė-
toja ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė. 

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovyklavietę
rekolekcijoms. Rekolekcijos prasidės
penktadienį, kovo 14 d., 6 val. v. ir
baigsis sekmadienį, kovo 16 d., 12
val. p.p. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025. Registracija iki kovo 7 d.  el.
paštu:  linusyte@comcast.net

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.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Maloniai kviečiame užsienyje gyvenančius lietuvių jaunuolius į Jau-
nimo kūrybinę-ugdomąją stovyklą ,,Kuriu Lietuvą”, kuri vyks š.m. liepos
28 – rugpjūčio 6 dienomis A. Gedvilo sodyboje (Jovariškės, Trakų r.). 

Stovykla skirta 14–18 metų Lietuvoje gyvenantiems ir lietuvių emig-
rantų jaunuoliams. Stovyklos tikslas – suburti emigravusius ir Lietuvoje gy-
venančius jaunuolius  bendram veikimui. Bus sudarytos sąlygos šiems jau-
nuoliams kartu pažinti Lietuvos kultūrą, tradicijas,  kalbėti jiems svarbiais
klausimais, kurti, bendradarbiauti. Kūrybinius užsiėmimus (muzikos, foto-
grafijos, taikomųjų menų) ves Lietuvoje žinomi menininkai.

Stovyklos vieta pasižymi ypatingai geromis gyvenimo ir darbo sąlygo-
mis, stovyklai vadovaus patyrę, profesionalūs ir kūrybingi vadovai.

Numatoma stovyklos kaina: 730 Lt. Į programos kainą įskaičiuota: ap-
gyvendinimas, maitinimas, sporto ir vakaro renginiai, pažintinės ekskursi-
jos, sveikatos draudimas ir nuolatinė priežiūra.

Norintiems dalyvauti stovykloje būtina išankstinė registracija. Dalyvių
skaičius ribotas.                              

Detalesnė informacija ir registracija: tel.+370 5 272–5319, +3706 787–
69703;  www.lvjc.lt arba el. paštas: jolanta@lvjc.lt

G. T. International agentūros suorganizuotos kelionės į Pietų Ameriką
metu teko apsilankyti Lietuvos ambasadoje Buenos Aires, Argentinoje.
Ambasada aptarnauja Pietų Amerikos valstybėse gyvenančius lietuvius.
Susitikimo LR ambasadoje Argentinoje metu iš kairės: prof. Ernestas
Paršelis, ambasados sekretorius Justas Vaišnoras, žurnalistas Algiman-
tas Zaparackas, ambasadorė Laura Tupe, Irena Veličkaitė-Simanaus-
kienė, Irena Pikutytė-Paršelienė, Marija Remienė ir garbės konsulas
Algimantas Rastauskas.

Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 

šeštadienį, kovo 29 d., 7–9
val. v. atidaroma 

Ellen Heck paroda 

,,LIETUVIŠKA VASARA”
Įėjimas nemokamas. 

Paroda veiks iki balandžio 14 d.

LR GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE  
kovo 8 d., šeštadienį, 6 val. v. 

maloniai visus kviečia į vakarą, skirtą pažymėti 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją, 

kuris vyks Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
14911 127th St., Lemont, IL. 60439 

Renginio programoje: lietuvių menininkų Rimo Čiurlionio,
Audriaus Gražio ir Noros Aušrienės darbų parodos atidarymas ir
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto prorektoriaus prof. Egidi-
jaus Aleksandravičiaus paskaita – diskusija „Prie dvidešimtmečio
slenksčio: kodėl nemokame džiaugtis Lietuvos laimėjimais?”

Dėmesio! Lietuvių Fondo Stipendijų prašymo anketos
priimamos iki kovo 15 dienos (pašto antspaudas), Para-
mos prašymų ir Žiniasklaidos anketos priimamos iki ba-
landžio 15 dienos (pašto antspaudas). 

Anketas galite rasti apsilankę LF interneto svetainėje
www.lithuanianfoundation.org. 

Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616.


