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•Lietuvių telkiniuose. Ma-
dison-Vilnius Sister Cities
renginys. Slaugos namai
,,Labdara” Toronte (p. 2)
•Daug aukų išgyveno, o
skundikai ir žudikai išmi-
rė? (p. 3)
•,,Mes – ateitis, rytojaus vil-
tis” (p. 4)
•Nuo žodžių – iki darbų (p.
5)
•Laiškai, komentarai, nuo-
monės (p. 5)
•Mūsų stalui. Saldumynai
smaguriams (p. 8)
•Šiluvos bazilika (7) (p. 9)
•Rašoma monografija apie
L. Šimutį (p. 10)

Lietuva kol kas nesiùlo priglausti
JAV priešraketinio skydo

Atveriamas kelias tiesioginiams
skrydžiams tarp JAV ir Lietuvos

Vilnius, birželio 18 d. (Lietu-
viams. com) – Atskiras dvišales JAV ir
Europos Sąjungos (ES) šalių sutartis
dėl oro susisiekimo keičia viena su-
tartis, kuri šį susisiekimą išplės ir su-
paprastins. Vyriausybė nutarė kreip-
tis į šalies prezidentą su prašymu pa-
teikti Seimui patvirtinti Briuselyje ir

Washington priimtą Europos Bend-
rijos bei jos valstybių narių ir JAV su-
sitarimą dėl oro susisiekimo.

Šiuo ES valstybių ir JAV susita-
rimu siekiama atverti oro transporto
rinką ir suderinti teisinius reikalavi-
mus. Šiame susitarime aptariami ne
tik pagrindiniai Nukelta į 6 psl.

Pagal JAV planą priešraketinio skydo daliniai turėtų būti išdėstyti Lenkijoje ir Če-
kijoje. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) –
Prie Danijos krantų per audrą trečia-
dienį žuvo Lietuvos karinių jūrų pa-
jėgų jūreivis Egidijus Kasparavičius.
Jis buvo tarptautinėse pratybose daly-
vavusio laivo ,,Jotvingis” įgulos narys.

Pasak karinių jūrų pajėgų atsto-
vo kapitono leitenanto Ramūno Ka-
žersko, audros metu E. Kasparavičių
prispaudė dangtis. ,,Dangtis dėl ban-
guotos jūros krito ir jį sužeidė. E.
Kasparavičius žuvo vietoje”, – sakė
R. Kažerskas.

Kariuomenės atstovo teigimu,
įvykus nelaimei laivas iškart nutrau-
kė dalyvavimą pratybose ir nuplaukė
į Danijos Orhuso uostą. Tyrimą jau
pradėjo Danijos atsakingos įstaigos,
jos netrukus turėtų perduoti medžia-
gą ir Lietuvos karo policijai.

Apie nelaimę žuvusiojo artimieji
informuoti. Krašto apsaugos ministe-
rijos ir kariuomenės vadovybė žuvu-
sio kario artimiesiems pareiškė užuo-
jautą.

Karinių jūrų pajėgų vadovavimo
ir aprūpinimo laivas ,,Jotvingis” kas-
metines tarptautines karines praty-
bas ,,Baltijos operacijos” (BALTOPS)
pradėjo birželio 9 dieną.

Šiuose tarptautiniuose moky-
muose dalyvauja laivai, povandeni-
niai laivai, keletas naikintuvų ir
sraigtasparnių iš 13 valstybių – Da-
nijos, Estijos, JAV, Jungtinės Kara-
lystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos,
Suomijos, Švedijos bei Vokietijos.
Pratybos rengiamos nuo 1994 metų.

Ñuvo Lietuvos
kariniû jùrû
pajègû jùreivis

Šiuo susitarimu JAV pripažįsta Lietuvos oro vežėjus kaip Europos Bendrijos
narius. ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) –
JAV su Lietuva dėl priešraketinės gy-
nybos sistemos nesidera, tačiau ta-
riasi su visais NATO partneriais, tei-
gė Užsienio reikalų ministerijos
(URM) atstovė, kalbėdama apie Len-
kijos valdžios atstovo pareiškimus,
esą JAV derasi su Lietuva, kad jos te-
ritorijoje – lenkams atsisakius – būtų
išdėstyti priešraketinės gynybos sky-
do daliniai. Anot Jungtinių Valstijų
pareigūnų, Lietuva – vienas atsargi-
nių variantų.

Už Lenkijos derybas su JAV at-
sakingas Lenkijos užsienio reikalų
viceministras Witold Waszczykowski
,,Reuters” agentūrai pareiškė žinąs,
kad tai vyksta Lietuvos siūlymu.

,,Galiu patvirtinti, kad JAV kal-
basi su Lietuva dėl skydo dalinių iš-
dėstymo jos teritorijoje galimybės.
Lietuvos gynybos ministras pats tai
pasiūlė gegužės mėnesį, ir Lenkija
apie tai žino”, – pareiškė Lenkijos
užsienio reikalų viceministras.

Lietuvos URM neigia, kad vyks-
ta derybos, tačiau pripažįsta, kad
JAV dėl raketų išdėstymo kalbasi ir
su Lietuva.

,,Derybų šiuo metu dėl raketų iš-
dėstymo Lietuvos teritorijoje mes ne-
vedame. O priešraketinės gynybos
sistemos, kaip sudėtinės mūsų gyny-
bos sistemos, klausimai aptarinėjami
su visais NATO partneriais”, – sakė
ministerijos atstovė Violeta Gaižaus-
kaitė.

Žiniasklaidos klausinėjami ame-
rikiečiai taip pat neigė vykstant dery-
bas, bet Pentagono atstovas spaudai

Geoff Morell pripažino, kad Lietuva
yra viena iš šalių, kurios galėtų pri-
imti skydo dalinius.

JAV ambasados Varšuvoje atsto-
vas pareiškė, kad toliau vyksta dery-
bos su Lenkija, nes būtent ji yra pir-
moji partnerė. ,,Tačiau jei paaiškėtų,
kad lenkai nesutinka, Washington
bus priverstas ieškoti vietos kitur. Tai
ne grasinimas, tik praktiška pasta-
ba”, – sakė JAV ambasados atstovas.

W. Waszczykowski dienraščiui
,,Gazeta Vyborcza” sakė nemanąs,
kad tai būtų spaudimas Lenkijai. Jo
vertinimu, derybų su Lietuva padėtis

dabar yra tokia, kaip su Lenkija prieš
šešerius aštuonerius metus. Be to,
sunku būtų tikėtis, kad nauji svars-
tymai nesukeltų dar didesnio Rusijos
pasipriešinimo.

Lenkijos spaudos agentūros PAP
žiniomis, lenkai gavo laiko apsisp-
ręsti iki liepos pabaigos. ,,Jei nepa-
siryšime, lietuviai perims mūsų sky-
do dalį”, – rašo lenkų spauda.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Petras Vaitiekūnas atsisakė
,,Reuters” agentūrai ką nors pasakyti
apie šiuos pranešimus.
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METINIS MADISON-VILNIUS
SISTER CITIES RENGINYS

Kiekvienais metais gegužės mė-
nesį Madison mieste (Wisconsin vals-
tijoje) gyvenantys lietuviai susirenka
į priėmimą. Madison-Vilnius Sister
Cities organizacija, kuri buria vieti-
nius lietuvius ir madisoniečius, be-
sidominčius Lietuva, rengia oficialią
vakarienę ir pakviečia garbės svečią –
kalbėtoją. Šiemet Madison lankėsi
vyr. „Draugo” redaktorė Dalia Ci-
dzikaitė. Dalia trumpai pristatė
„Draugą”, bet pranešimą skaitė apie
tai, kaip lietuvių literatūroje yra
vaizduojami kitų tautybių veikėjai.

Tai įdomi ir aktuali tema, kurią kal-
bėtoja analizavo savo disertacijoje ir
pagal kurią netrukus išleis knygą
Lietuvoje. Dalia pateikė keleto lietu-
viškų romanų analizes ir išsamiai
gvildeno „kito” sąvoką teoriškai ir
praktiškai. Nors ne visi klausytojai
buvo skaitę Dalios minėtus romanus
ir apsakymus, klausimų pranešėja
sulaukė nemažai.

Madison-Vilnius Sister Cities
prezidentė Daina Žemliauskaitė-
Juozevičienė apžvelgė metinę organi-
zacijos veiklą ir padėkojo Betty Zepps

LIETUVIÛ TELKINIAI

Lietuvių slaugos namai įsikūrė
bendradarbiaujant Labdaros fondui
su Ontario sveikatos ministerija ir
ilgalaikės priežiūros skyriumi.

Labdaros fondas yra registruota
šalpos organizacija, įkurta prieš 25
metus remti ir puoselėti lietuvišką
kultūrą Kanadoje. Labdaros fondas
jau anksčiau pagelbėjo įkurti pensi-
ninkams skirtus 116 butų „Vilniaus
Manor” namus, o dabar ir – Slaugos
namus „Labdara” gražioje vakarų
Toronto miesto dalyje 5 Resurection
Rd. (Prisikėlimo g.) su 90 lovų (54
kambariai, skirti pavieniams asme-
nims, ir 18 dviviečių kambarių).

Pastato vidus suplanuotas sie-
kiant suteikti šiltą, patogią ir jaukią
aplinką seneliams. Gyventojams siū-
lomas aukšto lygio patarnavimas, tei-
kiamos paslaugos: fizioterapija, de-
guonis, socialinė pagalba, veikia bib-
lioteka, grožio salonas, saugi aplin-
kos apsauga, 24 valandų medicinos
seserų globa, puikiai pritaikytas
maistas ir kiti patarnavimai. Šalia
yra Prisikėlimo šventovė ir bankelis.
Viduje įrengta koplyčia, kur auko-
jamos Mišios. Dažnai vyksta įvairūs
renginiai, dainavimo programos ir
kita. Viskas daroma, kad seneliai
jaukiai praleistų savo senatvės dienas
lietuviškoje aplinkoje.

Šiuo metu valdybą sudaro: pirm.
Leonas Radzevičiaius, vicepirm. dr.
R. Zabieliauskas, sekr. G. Paulionienė
ir raštinės vedėja Angelė Ambrozai-
tienė.

Stasys Prakapas

SLAUGOS NAMAI „LABDARA” TORONTE

Slaugos namai „Labdara” – prieglobstis seneliams, norintiems jaukiai pra-
leisti senatvės dienas.

D. Cidzikaitės pranešimo metu. Vaidoto Aksamitausko nuotr.

už jos daug metų redaguotą ir make-
tuotą žiniaraštį.

Kitą dieną Dalia kartu su tary-

bos nariais ir kitais svečiais iš Mil-
waukee aptarė glaudesnį bendradar-
biavimą su „Draugo” dienraščiu,
apžiūrėjo ūkininkų turgų, kuris kiek-
vieną šeštadienį vyksta Kapitolijaus
prieigose, o taip pat ir patį Kapitolijų.

Madison-Vilnius Sister Cities
nariai ir svečiai dėkoja vyr. redak-
torei už apsilankymą ir sveikina
„Draugą” artėjančio 100-metų ju-
biliejaus proga.

Milda Aksamitauskas
Madison-Vilnius Sister Cities

tarybos narė

Po pranešimo su Madison lietuviais.
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Izraeliui reikia tikrų
draugų

ALEKSAS VITKUS

Neseniai spaudoje pasirodžiusioje knygoje „The Much Too Pro-
mised Land” jos autorius Aaron David Miller, ilgametis Valstybės
departamento patarėjas, mums primena, kad Amerikos politiko-

je šiandien yra sunku ko nors pasiekti, jei neprižadėsi, kad būsi ne tik
geras ir atlaidus Izraelio draugas, bet ir visaip remsi Izraelį ir jo politiką.

Vos tik laimėjęs demokratų partijos nominaciją į prezidentus, Barack
Obama tuojau pasiskelbė esąs „tikras Izraelio draugas”, dar ir pareikšda-
mas, jog Izraelis yra vienas iš geriausių ir patikimiausių Amerikos sąjun-
gininkų. Neatsiliko nei respublikonas John McCain paskelbęs, jog Izraelio
atžvilgiu jis savo politiniu pavyzdžiu laikysiąs jau mirusį sen. Henry M.
Jackson (1912–1983), kuris per daugiau nei 40 metų savo darbo JAV kon-
grese pastoviai ir labai beatodairiškai palaikė Izraelį ir jo interesus.

Neseniai vyko kasmetinė AIPAC (American-Israel Public Affairs
Committee) konvencija, ir abu kandidatai į prezidentus dėjo visas pastan-
gas, norėdami pasirodyti Izraelio tikrais draugais. Tuo lyg ir suabejojo
Texas A. M. profesorius Michael C. Desch savo birželio 11 d. straipsnyje
„What should have been said to AIPAC”. Tikrais Izraelio draugais Desch
laiko buvusį prez. Jimmy Carter, buvusius Valstybės departamento sekre-
torius James Baker ir Henry Kissinger, kurie turėjo realistinį Izraelio
padėties ir jo problemų supratimą, norėjo žydams padėti, bet ir nevengė,
kai reikėdavo, Izraelio politiką kritikuoti ir jai priešintis.

Izraelis prisibijo Irano ir nežino, ką reikia daryti. Nežino nei prez.
George Bush kaip su Iranu elgtis. Savo paskutinėje kaip JAV prezidento
kelionėje po Europą, susitikęs su Vokietijos kanclere Angela Merkel, jis,
nors ir vėl kartojo, kad norėtų Irano problemą sutvarkyti diplomatiniu
keliu, bet tuojau pat pabrėžė, kad tai nėra vienintelis būdas Iraną su-
tramdyti ir taip pagelbėti Izraeliui.

Bet kad pavojus Izraeliui yra toks grėsmingas ir neišvengiamas, prof.
Desch nesutinka. Jis supranta, kad Izraeliui graso Iranas bei Hamas ir
Hezbollah grupės. Bet, jo nuomone, padėtis nėra tokia beviltiškai rimta,
kaip ją nori vaizduoti abu kandidatai į prezidentus. Izraelis šiandien jau
gali remtis prieš kelis metus sudarytomis taikos sutartimis su Egiptu ir
Jordanu. Sutinka derėtis su Izraeliu ir Sirija, su sąlyga, kad Izraelio oku-
puotų Golan aukštumų teritorija grįžtų Sirijai.

Visuose Artimuosiuose Rytuose Izraelis yra stipriausia karinė galybė,
ką patvirtina ir jos keli sėkmingi karai prieš kaimynes. Tai, kad Izraeliui
nepavyko 2006 metų išpuolis prieš Libaną, negali būti laikoma jo silp-
nybe. Tas žygis prieš Hezbollah nepavyko todėl, kad Izraelio generolai
bandė Hezbollah sutvarkyti vien tik savo aviacija, panašiai kaip NATO
prieš keliolika metų bandė parklupdyti Serbiją.

Abiem Izraelio saugumu susirūpinusiems kandidatams reikėtų pri-
minti, kad Izraelio padėtis nėra kritinė. Nereikia užmiršti, kad Izraelis
turi branduolinius ginklus, ir bet koks Irano puolimas prieš Izraelį, jei
toks įvyktų, būtų tikra Irano savižudybė. Kaip primena Izraelio istorikas
Gershom Gorenberg, ir Irano vyriausybė nėra fanatikai. Kai ilgo ir žiau-
raus karo (1980–1988) su Iraku metu virš Teherano pradėjo kristi Irako
raketos, Irano valdžia tuojau sutiko taikytis.

Tikras Izraelio draugas žydams aiškintų, kad ne vien nesutaikomas
arabų užsispyrimas neleidžia tame regione pasiekti taiką. Vakarų Krante
vis toliau besiplečiančios žydų gyvenvietės padaro neįmanomą bet kokį
palestiniečių valstybės sukūrimą. Izraeliui sutikus Sirijai atiduoti Golan
aukštumas susilpnėtų ir Hezbollah, kuri iki šiol rėmėsi Sirijos pagalba.

Prez. Carter, irgi Izraelio draugas, kuriam žydai turėtų būti dėkingi
už jo pastangas sutaikyti žydus su palestiniečiais istoriniame Camp Da-
vid nutarime, buvo įvairių žydų iškoneveiktas, kai jis savo knygoje „Pa-
lestine: Peace not Apartheid” pasmerkė jau seniai vykstančią Vakarų
Kranto okupaciją. Jei ta okupacija vyks ir toliau, pripažino, net dabartinis
Izraelio premjeras Ehud Olmert, Izraelis ilgainiui gali tapti Pietų Afrikos
buvusio apartheid tipo valstybe. Tą patį tvirtina ir kai kurie kiti platesnių
pažiūrų Izraelio politikai.

Žydams pasitraukti iš okupuoto Vakarų Kranto kliudo ir keista Izrae-
lio politinė sistema, pagal kurią mažos ekstremistų grupės, pvz. naujų
sodybų savininkai, gali legaliai sustabdyti visą taikos procesą, kurį remia
„taika už žemę” akcijos šalininkai, o tokių Izraelyje yra priskaičiuojama
apie 70 proc.

Deja, ir abu JAV kandidatai į prezidentus, lapkričio rinkimams ieško-
dami žydų balsų ir finansinės jų paramos, tarp savęs ir toliau kariauja
norėdami pasirodyti esą vienas už kitą geresni Izraelio draugai. O tai nėra
gerai nei Izraeliui, nei Amerikai. Kas yra tikras draugas, gal geriausiai
pasakė garsusis Amerikos XIX a. pamokslininkas Henry W. Beecher
(1813– 1887), sakęs, kad „tikras draugas yra tik tas, kas nebijo kalbėti ir
apie tau nepriimtinus dalykus”. Norėtųsi tikėti, kad kas belaimėtų lap-
kričio rinkimus, jis prisimins pamokslininko žodžius ir pirmiausiai žiūrės
ne Izraelio, bet Amerikos interesų.

DAUG AUKŲ IŠGYVENO, O
SKUNDIKAI IR ŽUDIKAI IŠMIRĖ?
DR. POVILAS JAKUÇIONIS
LR Seimo narys,
buvês pasipriešinimo dalyvis

Jau 67-tąjį kartą minime Gedulo
ir vilties dieną ir vis dar gėla ne-
atlėgsta, vis dar rusena viltis, kad is-
torinis teisingumas švęs pergalę:
aukos bus pagerbtos, o budeliai gaus
teismo nustatytą bausmę. Nusikal-
timai yra akivaizdūs, aukos skaičiuo-
jamos šimtais tūkstančių, nusikal-
tėlių nei Lietuvos teisėsauga, nei
tarptautinės organizacijos ,,neran-
da”. Neranda, nes neieško. Todėl
kiekvienais metais, minint siaubingų
nusikaltimų žmoniškumui sukaktis,
vėl ir vėl keliamas klausimas, koks iš
tikro yra Nepriklausomos Lietuvos
valstybės požiūris į Laisvės kovų
dalyvius ir okupanto kolaborantus.
Oficialių asmenų kalbos dažnai būna
labai gražios ir guodžiančios. Tačiau
veiksmų nėra jokių. Taigi, darytina
išvada, kad tas požiūris yra vienodas,
o kaltųjų nėra? Absurdas. Nesąmonė.

Pažiūrėkime į statistiką. 1941
metais birželio 14-22 dienomis per
savaitę okupantai, padedami vietinių
kolaborantų (partinio ir sovietinio
aktyvo, o ypač komjaunuolių), suėmė,
įkalino, nužudė, ištrėmė bemaž 30
tūkst. Lietuvos gyventojų. Per kitą
didįjį trėmimą 1948 m. gegužės 22-23
d. ištremta 37 tūkst. žmonių. Tre-
miant dalyvavo apie 30 tūkst. karei-
vių ir stribų bei 11,5 tūkst. partinio ir
sovietinio aktyvo narių. Okupantai,
atvykę iš tolimųjų Rusijos vietovių,
suprantama, kad negalėjo sudarinėti
tremiamųjų sąrašų ir surasti jų sveti-
mame krašte. Šias ,,paslaugas” atliko
kolaborantai. Bet dabar jų, teisėsau-
gos akimis, lyg ir nėra. Neįtikėtina,
daug aukų iki šių dienų išgyveno, o
visi skundikai ir žudikai išmirė? Jų
nebėra, ir baigta. Sakoma, palikime
istoriją istorikams – gal prof. Liudai
Truskai, gal dr. Alvydui Nikžentai-
čiui, ir pirmyn į šviesią ateitį su visu
sovietiniu bagažu. Tik ar toli nueisi-
me ir kur nueisime neatsiskaitę su
praeitimi?

Ar galima pamiršti žudynes
nukankinant Rainiuose, Kretingoje,
Panevėžyje, Raseiniuose, Sargėnuose
ar masinius sušaudymus Pravieniš-
kėse, Červenėje ir kitur? Ar partiza-
nų nukankinimą, sugniuždant jų gal-
vas apvyniota spygliuota viela ir
spaudžiant iki kaukolės sulaužymo,
galima pateisinti žmogiška logika?

Žinoma, visa tai daugiausia darė
NKVD, MGB, KGB, bet juos vedžiojo

ir aukas nurodė vietinis ,,aktyvas” ir
jis žino, kur užkasti išniekinti nu-
kankintųjų kūnai. Žino, bet nesako, o
teisėsauga nesugeba ar nenori jų
priversti kalbėti.

Neseniai Utenos rajono apylin-
kės prokurorai apstulbino pareiškę,
kad jie nerado įrodymų, jog Petras
Misiukonis ir kiti KGB-istai turėjo
tikslą sunaikinti paskutinį Lietuvos
partizaną Antaną Kraujelį-Siaubūną.
Gal jie neskaitė KGB operatyvinės
veiklos instrukcijų, kad visi parti-
zanai (,,banditai”) turi būti likviduo-
jami (naikinami) ir bylą nutraukė?
Tikėtina, kad nenori, nes štai buvusį
politinį kalinį Algirdą Petrusevičių
kaip mat įkišo į kalėjimą, surengę
provokaciją ar imitaciją.

Šių metų pradžioje Seimas pri-
ėmė gerą rezoliuciją ,,Dėl Lietuvos
partizanų vadų, Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo
pirmininko generolo Jono Žemaičio-
Vytauto, gynybos pajėgų vado gene-
rolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir
kitų nužudytų laisvės kovų dalyvių
palaikų užkasimo vietų nustatymo ir
tinkamo sutvarkymo”. Iki šiolei ne-
padaryta nieko. Tremtinių visuome-
ninės organizacijos, artimieji savo
iniciatyva ir savo lėšomis tebeieško
nužudytų partizanų užkasimo vietų,
jas tvarko, stato atminimo ženklus.

Pranešimas skaitytas Seimo po-
sėdyje, minint Gedulo ir vilties, Lais-
vės dieną bei Laisvės lygos 30-metį.

Dr. Povilas Jakučionis Seime, prie Birželio 14-osios proga atidarytos pa-
rodos stendų.

Okupacijos, genocido ir sovietme-
čio represijų aukų pagerbimo ce-
remonija prie paminklo politiniams
kaliniams ir tremtiniams.

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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CLEVELAND, OH

„Mes – ateitis, rytojaus viltis”
VACYS ROCIÙNAS

Pirmieji lietuviai Cleveland įsi-
kūrė prieš 127 metus. Miestas tada
turėjo 93,000 gyventojų. Lietuvių
skaičius augo ir jau 1885 metais buvo
registruota 40 lietuvių šeimų ir 100
pavienių asmenų. 1910 m. buvo suor-
ganizuota vakarinė mokykla skirta
mokyti anglų ir lietuvių kalbas. Tuo
metu Cleveland jau gyveno 700 lietu-
vių. Pagal miesto statistiką, 1940
metais lietuviais užsirašė 4,331 as-
muo. 1949–1950 metų laikotarpiu DP
įstatymu pasinaudojo apie 3,000 lie-
tuvių Cleveland.

Jau 1910 metais Šv. Jurgio para-
pijos mokykloje buvo reguliariai lie-
tuvių kalbos, istorijos ir geografijos
mokinami lietuvių kilmės Šv. Pran-
ciškaus seserų mokiniai. Čia 1949 m.
pradėjo veikti lituanistinė mokykla,
1952 m. pasivadinusi Vyskupo Motie-
jaus Valančiaus vardu. Mokyklos
steigėjas – „Ateities” klubas. 1953–
1954 mokslo metais mokykloje mokė-
si net 271 mokinys. 1956 metais mo-
kyklą perėmė LB Cleveland apylin-
kės valdyba. 1976 m. daug lietuvių
išsikėlus į miesto rytinius pakraščius
ir mokinių skaičiui sumažėjus, mo-
kykla buvo uždaryta. 1960–1964 m.
veikė „Vargo mokykla” Akrone. Joje
mokėsi 20 mokinių. 1957 m. atidary-
ta Šv. Kazimiero lituanistinė mokyk-
la Dievo Motinos parapijos patalpose
su 13 mokinių, 1960–1961 m. joje mo-
kėsi 110–140, 2007–2008 mokslo me-
tais – 57 mokiniai.

50-ies metų jubiliejus

Gegužės 10 d. mokyklos sukaktis
buvo gražiai ir prasmingai atšvęsta
Dievo Motinos parapijos didžiojoje
salėje. Išspausdintas 44 puslapių lei-
dinys, kuriame Vida Bučmienė, mo-
kytoja ir LB Cleveland apylinkės val-
dybos narė švietimui, trumpai papa-
sakojo švietimo istoriją. Leidinyje
išvardyti visi vedėjai ir vadovai (17) ir
mokytojai (126). Dabartinė vedėja
Aida Bublytė-O’Meara dirbo 2003–
2004 ir 2004–2008 mokslo metais.
Išvardyti ir Tėvynės pažinimo, dai-
navimo, tautodailės, tautinių šokių,
bibliotekos vedėjos. Daugiau nei 20
metų mokykloje dirbo Vida Bučmienė
ir Stefanija Stasienė. Šiuo metu Šv.
Kazimiero lituanistinėje mokykloje
dirba 13 mokytojų.

Leidinyje išspausdinti sveikini-
mai ir linkėjimai: nuo Lietuvos Res-
publikos garbės konsulės Ingridos
Bublienės, Lietuvos ambasadoriaus
Andriaus Brūzgos, Cleveland mero

Frank Jackson, Ohio gubernatoriaus
Ted Strickland, Lietuvos Respublikos
prez. Valdo Adamkaus. Taip pat iš-
reikšta padėka prisidėjusiems prie
garbingos šventės parengimo auko-
mis, darbu, patarimais.

Šventinė sukakties programa

Įvairi, margaspalvė minėjimo
programa, trukusi beveik dvi valan-
das, gausios publikos, kurios dau-
gumą sudarė mokinių tėvai, giminės
ir lietuviškųjų darbų rėmėjai, buvo
nuoširdžiai priimta. Spalvingoje, ge-
rai apgalvotoje programoje pasirodė
mokyklos mokiniai.

Vaizdinę medžiagą paruošė ir ro-
dė Amanda Mulionienė. Programos
techninės ir muzikinės dalies rengė-
jos ir vykdytojos Nomeda Vucianienė
ir Teresė Paškonytė. Šokius šiai šven-
tei parinko ir paruošė Teresė Paš-
konytė ir mokyklos vedėja O’Meara.

Po atidaromojo Vidos Nasvyty-
tės-Klimienės žodžio invokaciją su-
kalbėjo parapijos klebonas kun. Gedi-
minas Kijauskas, SJ. Meninėje pro-
gramos dalyje, pavadintoje „Antai pa-
žvelki, tai mūs istorija, daina ir žo-
dis”, pasirodė šokėjai, aktoriai ir dek-
lamatoriai. Prisiminta Vasario 16-oji,
partizanai, knygnešiai. Mokiniai pa-
rodė savo gabumus. Programos pa-
baigai jautriai nuskambėjo daina
„Mes ateitis, rytojaus viltis” (žodžiai
Eglės Laniauskienės, muzika Ritos
Kliorienės) ir „Palaimink, Dieve
mus” (žodžiai J. Jakšto, muzika A.
Motuzos). Atlikėjų skambius balsus
papildė ir dalis auditorijos. Programą
vedė Ugnė Vucianytė.

Šventės proga mokykla gavo nuo-
širdžių linkėjimų: iš Lietuvių Fondo –
„Lietuvybės liepsna amžinai telieps-
noja”, prez. Valdo Adamkaus – „Kad
Jūsų bendruomenėje ir toliau būtų
stiprinama ir ugdoma lietuviškoji
kultūra” ir iš daugybės mokyklos
rėmėjų.

Šv. Kazimiero lituanistinė mo-
kykla, atliekanti gražų darbą, išlai-
kant lietuvybę, gali didžiuotis esanti
vertinga ir nuoširdi talkininkė, kaip
ir likusios visos 33 lituanistinės mo-
kyklos JAV.

„Antai pažvelki, tai mūs istorija, daina ir žodis”.

Cleveland Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos sukaktis

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyk-
los mokinės džiaugiasi gražia šven-
te (iš k.): Sofia Martin, Laura
O’Meara, Daiva Biliūnaitė.

Donato Nasvyčio nuotr.

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyk-
los auksinės sukakties torto žva-
kutes uždegė mokyklos vedėja Aida
Bublytė-O’Meara ir Dievo Motinos
parapijos klebonas Gediminas Ki-
jauskas, SJ. Donato Nasvyčio nuotr.„Mes – ateitis, rytojaus viltis”.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos moki-
niai auksinės sukakties proga su-
vaidino vaizdelį apie Lietuvos pra-
eitį. Nuotraukoje kunigaikštis Gedi-
minas – D. Čepulis.

Rimvydo Čepulio nuotr.

Jubiliejinė aukso paukštė - Ugnė
Vucianytė.

Eilėraštį: „Aš esu lietuvis” skaito (iš k.): Jim O’Meara, Jonas Švarcas, Tauras
Vucianis ir Kiras Čijauskas. Rimvydo Čepulio nuotr.
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ESTAI KOVOS IKI PASKUTINIO LIETUVIO
Estai paleido į pasaulį filmą –

„Singing Revolution”, kuris turi di-
delį pasisekimą ir neša jiems milijo-
nus. Spontaniški liaudies šūkiai ne-
turi autorystės teisių, tačiau, norėda-
mi būti etiškai švarūs, estai turėtų
pažymėti, kad „Dainuojančios revo-
liucijos” vardas buvo sukurtas Lietu-
voje, Sąjūdžio laikais. Jį sukūrė tarp-
tautiniai žurnalistai, atvykę į Lietu-
vą. – „Be dirigento, be susitarimo,

kurie ima dainuoti. Jie keičia svorį
nuo vienos kojos ant kitos, švelniai
linguodami...”

Lietuva pirmoji atsikratė rusų
jungo, po kelių mėnesių ja pasekė
Latvija, dar vėliau – Estija.

Lietuvos visuomenės nuomonę
rodo iš tų laikų išlikęs sąmojus: Estai
narsiai kovos iki paskutinio lietuvio.

Rimvydas Sidrys
Streator, IL

PALINKÈJIMAS
Perskaitęs J. Gailos birželio 7 d.

straipsnį ,,Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Gailai turėtų būti gėda”,
noriu tik pasakyti, kad autoriaus tei-
giniai apie gen. Kronkaitį ir mane
tikrai nėra verti komentaro. Linkiu
Gailai sulaukti pakvietimo į kokį
nors lietuvių renginį, kuriame jis ga-
lės toliau pasigirti savo laisvės kovos

pergalėmis, pamokyti visus lietuvių
kalbos ir dar kartą priminti, kad tik
dėka Algirdo Brazausko ir jo komu-
nistų partijos bendražygių Seime
atgavom Lietuvos pilietybę.

JAV ats. plk 
Romas Kilikauskas

Springfield, VA

NA, IR KALBA (?) DIENRAÕTY!
Aurelija Tamošiūnaitė „Drauge”

moko mus, kaip taisyklingai lietuviš-
kai kalbėti bei rašyti. Tačiau, atrodo,
ar nebūtų tiksliau pirmiausia pradėti
šluoti savąjį kiemelį? Tuo turima
omeny pačių redaktorių praleidžiama
sujaukta kalba iš mūsų tėvynės.

Pirmasis dienraščio puslapis yra
langas į platųjį pasaulį!  Skaitant
„Draugo” gegužės 31 d. pirmąjį pus-
lapį, ir skaudu, ir graudu matyti ne-
pataisytas nelemtas klaidas: porą sy-
kių pakartotas „implantuotas” („įso-
dintas” – gražesnis, 3 raidėm trum-
pesnis, savas, suprantamas, lietuviš-
kas žodis) ir kartą „implantavimo”
(įsodinimo). Toliau minima: „stimu-

liatorius” (akstinas, sužadinimas),
„prevencinės” (apsaugąs, įspėjąs),
„stresas” (įtampa, įtempimas, spau-
dimas). Yra ir daugiau panašių „še-
devrų” – Lietuvoje vadinamų „tarp-
tautinių” žodžių trumpoje žinioje
„Prezidentas jaučiasi geriau”.

Ar ne redaktorių darbas straips-
nius braukyti, taisyti, trumpinti, tai-
syklinga lietuvių kalba leisti spau-
dinti? Ar jau visiškai pamiršta „auk-
sinė” taisyklė: Gera yra svetimas kal-
bas mokėti, bet gėda savos nemokėti
arba ją darkyti!?

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

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. 

Š. m. birželio 3 d. ,,Drauge” Tau-
tos Fondo informacijoje ,,Metinis
Tautos Fondo susirinkimas” netei-
singai įvardytos Lietuvos Respubli-
kos Gen. konsulo New York Jono Pas-
lausko pareigos. Sakinys turėtų būti:
J.E. amb. Jonas Paslauskas, Lietuvos
Generalinis konsulas New York.

Kiti Tautos Fondo atsiųsti papil-
dymai:

Į Tautos Fondo Garbės pirminin-
kus pakeltas Jurgis Valaitis.

Algis Vedeckas ir Jonas Vilgalys
pakelti į Tautos Fondo pirmininkus
emeritus.

Nauja Tautos Fondo Tarybos pir-
mininke pakviesta dr. Giedrė Kumpi-
kas.

Naujai išrinktos Tarybos narės:
dr. Rožė Šomkaitė ir Laima Šileikytė-
Hood.

Tautos Fondo valdybą sudaro:
Vladas Sidas – pirmininkas
Raimundas Sližys – vicepirmi-

ninkas
Saulius Sirusas – iždininkas
Onutė Adams – narė
Vladas Bileris – narys
Laima Šileikytė-Hood – narė

KLAIDOS ATITAISYMAS IR PAPILDYMAS

Jau ne vieną straipsnį teko ma-
tyti ir užuominas skaityti apie XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumą (to-
liau – MKS), kuris įvyks š. m. lapkri-
čio 26-30 dienomis Lemont, IL., per
Padėkos savaitgalį. Š. m. birželio 14
d. įvyko darbingas posėdis, skirtas
MKS pasiruošimo darbams, kurį su-
kvietė LB Krašto valdybos pirmi-
ninkas Vytautas Maciūnas, mat XIV
MKS rengia pati JAV LB Krašto val-
dyba. Šio posėdžio tikslas buvo kal-
bas paversti darbais, kad siumpoziu-
mo vežimas toliau riedėtų į priekį.
Jau sudarytas organizacinis rengėjų
komitetas. Jį sudaro: garbės pirmi-
ninkas Bronius Nainys; kopirminin-
kai dr. Vytas Narutis ir dr. Stasys
Bačkaitis; vykdomasis vicepirmi-
ninkas – Vytautas Maciūnas (laikinai
einantis pareigas). Nariai: Marija
Remienė, Algis Kazlauskas, Riman-
tas Dirvonis, Sidas Ulevičius, Dalė
Lukienė, Giedrė Kazlauskaitė, Liu-
das Šlenys, Dalia Povilaitienė, Da-
nutė Bindokienė, Leonas Maskaliū-
nas ir dr. Dainius Skripkauskas. Visi
renginiai pareikalauja daug darbo
rankų, todėl, reikalui esant, darbo
komitetas bus išplėstas į pakomi-
tečius.

Posėdyje buvo nuosekliai per-
žiūrėta jau anksčiau paruošta MKS
darbotvarkė – nuo lapkričio 26 d.,
trečiadienio vakaro, iki lapkričio 30

d., sekmadienio ryto uždarymo.
Simpoziumo pasisekimas priklausys
nuo mūsų visuomenės dėmesio.
Tikime, kad iš Lietuvos atvyks bent
60 mokslininkų. Tačiau vien mok-
slininkų neužtenka. Reikia dalyvių,
klausytojų, kuriems bus gera proga
susipažinti su mokslininkais iš Lie-
tuvos ir Amerikos. Be to, vyks įvairūs
renginiai, pvz., filmų festivalis, paro-
dos, tradicinė kalakutų vakarienė,
vaišės bei susipažinimo vakaras.
Lapkričio 29 d., šeštadienį, rengia-
mas iškilmingas banketas Merriott
viešbutyje, Burr Ridge, IL. Visi MKS
sekcijų pranešimai ir plenariniai
posėdžiai vyks PLC, Lemonte.

Posėdyje ilgiau buvo sustota prie
finansų. Šiais laikais viskas kainuoja
ir sunku tikėtis savanorių talkos.
Todėl mūsų Amerikos lietuvių orga-
nizacijos ir fondai, o taip pat ir pri-
vatūs verslininkai, kurių šiais laikais
netrūksta, turėtų atkreipti dėmesį į
šį neeilinį renginį ir paremti savo
aukomis. Vis dėlto neužtenka tik
gražių žodžių, kad XIV MKS pasisek-
tų. Be darbo ir lėšų MKS neįma-
nomas. Atiduokime savo duoklę, kaip
buvo daroma anksčiau nuo pirmo
suorganizuoto MKS Čikagoje. Tu-
rime parodyti svečiams, kad Ame-
rikos lietuviai yra kultūringi.

MKS info

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

NUO ŽODŽIŲ NUO ŽODŽIŲ –– IKIIKI
DARBŲDARBŲ

Dr. Dainius Skripkauskas, Algis Kazlauskas, Bronius Nainys, Leonas Maska-
liūnas. 

JAV LB Krašto pirmininkas Vytas Maciūnas ir Sidas Ulevičius.
Dalios Povilaitienės nuotr.
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Atveriamas kelias tiesioginiams
skrydžiams tarp JAV ir Lietuvos 

Lietuviû� buriuotojai žada leistis �
î kelionê� aplink pasaulî�  

Strasbūras,  birželio 18 d. (AFP
–,,Reuters”–BNS) – Europos Parla-
mento nariai pritarė griežtoms nau-
joms taisyklėms dėl nelegalių imig-
rantų išsiuntimo ir taip sudarė sąly-
gas, kad šios priemonės įsigaliotų
2010 metais.

Pagal naujas taisykles nelegalūs
imigrantai galės būti suimami laiko-
tarpiui iki pusantrų metų, be to,
jiems galės būti uždrausta penkerius

metus atvykti į Europos Sąjungos
(ES) teritoriją, jei jie priešinsis. Su-
laikymo 18 mėnesių laikotarpis yra
ilgesnis nei dabar dviejuose trečda-
liuose Sąjungos valstybių galiojantis
ilgiausias laikotarpis.

Naujųjų taisyklių priešininkai
sako, kad tai pažeistų žmogaus tei-
ses. Po beveik trejus metus trukusių
ginčų ES vidaus reikalų ministrai šį
mėnesį pritarė šioms priemonėms.

Vilniaus oro uoste vèluoja lèktuvai

Irkluotojas M. Griškonis iškovojo
kelialapî î Beijing olimpiadâ

Siùloma supaprastinti 
užsienieçiû� atvykimâ�

Poznanė, birželio 18 d. (ELTA) –
Lenkijoje vykstančių irklavimo olim-
pinės atrankos varžybų vyrų vienvie-
čių valčių rungties finale trečiadienį
Lietuvos atstovas Mindaugas Griš-
konis  atkarpą įveikė antras ir iškovo-
jo kelialapį į Beijing olimpines žaidy-
nes.

Nugalėjo JAV atstovas Kenneth
Jurkowski. Jis 2,000 m atkarpą įvei-
kė per 7 min. 18 sek. Beveik visą lai-
ką pirmavęs 2007 metų Europos ir
pasaulio jaunimo (iki 23 metų) vice-

čempionas M. Griškonis nugalėtojui
pralaimėjo 0,51 sek. Trečias finišą pa-
siekė estas Andrej Jaemsae. Jis nuo
nugalėtojo atsiliko 2,15 sek.

Kelialapius į Beijing iškovojo visi
trys prizininkai. Finale dar dalyvavo
Graikijos, Kroatijos ir Slovėnijos irk-
luotojai. Iš viso šioje rungtyje lenkty-
niavo 14 sportininkų.

22 metų vilnietis M. Griškonis
laimėjo antrąjį atrankos ir antrąjį
pusfinalio plaukimus.

SPORTAS

Irkluotojas M. Griškonis iškovojo kelialapį į Beijing. ELTOS nuotr.

ES susitarè dèl nelegaliû�  
imigrantû� išsiuntimo

Vilnius, birželio 18 d. ( Alfa.lt) –
Šiais metais kiekvieną mėnesį nuo
vasario Vilniaus oro uoste apie 30
lėktuvų pavėluoja daugiau nei 2 va-
landas. Tokius duomenis pateikė oro
uosto vadovybė.

Duomenys apie lėktuvų vėlavimą
buvo pradėti skaičiuoti tik šiais
metais. Oro uostas dar neskelbia,
kiek kurios oro bendrovių skrydžių
vėluoja bei kiek skrydžių buvo at-
šaukta.

„Tai – vėlavimai dėl oro bendro-
vių kaltės. Viskas įvyksta  dėl techni-
nių priežasčių – paprastai sugedus

vienam lėktuvui nusitęsia vėlavimo
grandinėlė”, – aiškina oro uosto ats-
tovas Artūras Marcinkevičius.

Vasario mėnesį oro uoste pavėla-
vo 31 lėktuvas (tiek atvykti, tiek iš-
vykti), kovą – 33, balandį – tiek pat, o
gegužę – 34.

„Tai nėra blogi duomenys: per
mėnesį Vilniaus oro uoste vyksta apie
3,000 skrydžių, tad vėluoja tik 1
proc.”, – mano A. Marcinkevičius.

Sausio–gegužės mėnesiais Vil-
niaus oro uostas priėmė ir išleido
779,1 tūkst. keleivių – 33,8 proc. dau-
giau nei pernai. 

Atkelta iš 1 psl. skry-
džių ir ekonominės veiklos planavimo
klausimai, bet ir skrydžių sauga, oro
eismo vadyba ir keleivių apsauga.

Susitarimas įsigalios, kai kiek-
viena susitariančioji valstybė patvir-
tins susitarimą pagal nacionalinės
teisės reikalavimus. Laikinai susita-
rimas jau taikomas nuo šių metų ko-
vo 30 dienos.

Šiuo susitarimu JAV pripažįsta
ES valstybių oro vežėjus ne kaip ats-
kirus kiekvienos ES valstybės oro ve-
žėjus, bet kaip Europos Bendrijos oro
vežėjus. Pastarieji galės vykdyti skry-
džius iš bet kurio ES taško į bet kurį
JAV tašką neribojant vežimų apim-
ties, skrydžių dažnumo ir orlaivių ti-
po. Susitarime numatyta galimybė
vykdyti skrydžius per JAV ar ES į
trečiąsias šalis. Be to, suvienodinami
arba suderinami reikalavimai kon-
kurencijos, valstybės pagalbos ir

aviacinio saugumo srityse.
Iki šiol Lietuva neturėjo jokios

galiojančios oro susisiekimo sutarties
su JAV, todėl minėtas susitarimas at-
vers galimybes JAV ir Lietuvos rin-
kos kūrimui, tiesioginiams skrydžiams
tarp JAV ir Lietuvos oro vežėjų.

Tikimasi, kad susitarimo patvir-
tinimas turės teigiamos įtakos valsty-
bės ekonomikai ir socialinei aplinkai,
kadangi tiek Lietuvos, tiek kitų susi-
tarimo šalių oro vežėjai galės vykdyti
skrydžius į JAV, gerės sąlygos verslui
ir turizmui.

Išorinių aviacijos ryšių plėtra –
vienas iš pagrindinių ES transporto
politikos tikslų. Siekiama, kad dviša-
lės ES valstybių ir trečiųjų šalių oro
susisiekimo sutartys būtų suderintos
su ES teise ir padėtų plėtoti aviacijos
erdvę, skatinti naujas verslo bei in-
vestavimo galimybes.

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) –
Lietuvos buriuotojai ketina pakartoti
legendinį žygį aplink pasaulį. Jis bus
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimui. Kelionės metu buriuo-
tojai žada aplankyti 24 pasaulio lietu-
vių bendruomenes.

,,Vieną kartą per tūkstantį metų
mes švenčiame tokią progą. Todėl no-
rime prisidėti prie šios reikšmingos
Lietuvai datos. Šiuo žygiu visiems pa-
saulyje išsibarsčiusiems lietuviams
norime sukurti šventinę nuotaiką,
padėti pajusti pasididžiavimą savo
gimtąja šalimi”, – kalbėjo Lietuvos
buriuotojų sąjungos generalinis sek-
retorius Linas Tamkvaitis.

Kelionę planuojama pradėti šių
metų spalio 5 d. Į Lietuvą jachta par-
plaukti turėtų kitų metų birželio 23
d.. Per 155 paras ketinama įveikti 37
tūkst. jūrmylių. Lietuvių buriuotojai

aplankys 5 žemynus – Pietų ir Šiau-
rės Ameriką, Afriką, Australiją ir Eu-
ropą. Jachta atplauks į 19 šalių uostus.

Organizatoriai žada surinkti 11
įgulų, kurios kiekvienoje atkarpoje
keistųsi. Kelionėje aplink pasaulį
plauks apie 110-120 lietuvių buriuo-
tojų. Iki liepos 14 d. bus atrenkami
įgulų nariai. Kapitonų sąrašas jau
patvirtintas.

Visą vasarą buriuotojai mokysis
valdyti laivą, ruošis daug išbandymų
reikalaujančiai kelionei, kuriai orga-
nizatoriai specialiai įsigijo greitaeigę
jachtą ,,Volvo 600 Assa Abloy”, prieš
7 metus pagamintą Didžiojoje Brita-
nijoje. Tokiais pat laivais prieš 7 me-
tus įvairių šalių buriuotojai dalyvavo
regatoje aplink pasaulį.

Plaukimą aplink pasaulį organi-
zuoja Lietuvos buriuotojų sąjunga ir
buriuotojų klubas ,,Ambersail”.

Tūkstančiai jaunų merginų ir vaikinų, sėkmingai baigę studijas Lietuvos
aukštosiose mokyklose, šiomis dienomis atsiima aukštojo mokslo diplomus.
VU diplomų įteikimo iškilmės vyko Šv. Jonų bažnyčioje. Eltos nuotr.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus siūlo
Seimui palengvinti sąlygas atsivežti
šeimos narius užsieniečiams, kurie
turi leidimus gyventi ir dirbti Lietu-
voje. Tai numatoma įstatymo ,,Dėl
užsieniečių teisinės padėties” pakeiti-
mo projekte, kurį šalies vadovas pa-
teikė Parlamentui.

Pagal šiuo metu galiojančią įsta-
tymo redakciją, net dvejus metus su-
tuoktiniai ir vaikai negali atvykti gy-
venti pas užsienietį, turintį laikiną
leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje.
Prezidento nuomone, toks reikalavi-
mas yra netinkamas, todėl teikiama-
me įstatymo projekte siūloma jo atsi-
sakyti.

V. Adamkaus teigimu, dabartinė
padėtis nėra palanki užsienio šalių

specialistams, įmonių vadovams, stei-
gėjams ir akcininkams, atvykstan-
tiems laikinai gyventi ir dirbti Lietu-
voje. Todėl ši įstatymo norma nesude-
rinama su investicijų skatinimo ir
pritraukimo politika.

Šiuo metu galiojančiame įstaty-
me yra aiškiai apibrėžtos sąlygos, ku-
rias turi tenkinti užsienietis, norintis
gauti leidimą laikinai gyventi
Lietuvoje, bei jo šeimos nariai, atvyk-
stantys pas užsienietį, jau turintį lei-
dimą laikinai gyventi. Įstatyme nu-
matyta, kad užsienietis ir jo šeimos
narys privalo turėti galiojantį svei-
katos draudimą patvirtinantį pažy-
mėjimą, pakankamai lėšų pragyventi
Lietuvoje ir turėti nuosavą būstą ar
naudotis gyvenamąja patalpa nuo-
mos ar panaudos pagrindais.
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JERUZALĖ
Izraelis trečiadienį patvirtino,

kad pritarė paliauboms su islamisti-
nio judėjimo ,,Hamas” vadovauja-
mais palestiniečių kovotojais Gazos
Ruože ir aplink jį, kurias sudarant
tarpininkavo Egiptas, bet didelio
džiaugsmo neparodė. ,,Nuoširdžiai
viliamės, kad nuo ketvirtadienio Pie-
tų Izraelio žmonės nebebus nuolati-
nių raketų ir minosvaidžių puolimų,
kurias rengia teroristai Gazos Ruože,
aukos”, – sakė vyriausybės atstovas
spaudai Mark Regev, kuris kalbėjo
kitą dieną po to, kai Egiptas paskelbė
apie tokį susitarimą, o ,,Hamas” nu-
rodė, kad laikysis paliaubų, kurios
turi įsigalioti šiandien. Pastarosiomis
savaitėmis Izraelio pareigūnai ne
kartą perspėjo, jog nors ir viliasi, kad
ugnies nutraukimą galima pasiekti,
kariškiai yra pasirengę pradėti didelį
sausumos puolimą, jei paliaubos
žlugtų.

WASHINGTON, DC
Tik mažiau kaip ketvirtis ameri-

kiečių prezidento George W. Bush
darbus vertina teigiamai – tai pats
mažiausias rodiklis per visą jo prezi-
dentavimo laikotarpį, atskleidė ant-
radienio apklausa. Ši apklausa taip
pat parodė, kad 80 proc. žmonių ma-
no, jog Jungtinės Valstijos yra pasu-
kusios netinkamu keliu. Tiktai 24
proc. apklaustųjų įvertino G. W. Bush
teigiamai  – ,,taip blogai lig šiol ne-
buvo įvertintas nė vienas preziden-
tas, išskyrus Jimmy Carter nuo tada,
kai agentūra ‘Harris Interactive’
pradėjo tokias apklausas”, pranešė
pastaroji agentūra.

***
NATO generalinis sekretorius

Jaap de Hoop Scheffer pritarė Pran-
cūzijos ketinimui vėl užimti vietą
NATO karinėje vadovybėje. JAV savo
ruožtu pasveikino Prancūziją, nuta-
rusią grįžti į NATO. Atitinkamą pa-
reiškimą padarė NATO atstovas
spaudai James Appathurai, Prancū-
zijos prezidentui pateikus eilinę ša-
lies gynybos „Baltosios knygos” ver-
siją. Joje pažymima, kad „niekas net-
rukdo Prancūzijai dalyvauti NATO
karinių dalinių darbe”.

STRASBŪRAS
Per Europos Sąjungos (ES) vir-

šūnių susitikimą šią savaitę turi būti
sprendžiami neatidėliotini reikalai,
tokie kaip aukštos naftos kainos ir
turi būti parodyta, kad Airijos ,,ne”
Lisabonos sutarčiai nėra Europos pa-
baiga, trečiadienį sakė Europos Ko-
misijos pirmininkas. ,,Tokiu metu,
kai augančios maisto ir naftos kainos
veda prie didelių lūkesčių, kad bus
imtasi veiksmų, negalime leisti sau
palikti šios problemos”, – perspėjo
jis. J. M. Barroso kalbėjo per gana
triukšmingą Europos Parlamento se-
siją, į kurią kai kurie europarlamen-
tarai atėjo vilkėdami žalios spalvos
nertiniais su užrašu ,,Gerbkite airių
balsą”.

PARYŽIUS
Prancūzija ketina apriboti nusi-

kaltimus internete – specialiai tam
kuriama nauja agentūra įspės ir baus
mėginančius neteisėtai siųstis duo-
menis iš interneto. Naujoji agentūra,
padedama interneto tiekėjų, seks nu-
sikaltėlius ir siųs įspėjimus nevogti
muzikos arba filmų. Už įspėjimo ne-
paisymą grės interneto nutraukimas.
,,Nėra jokios priežasties, dėl kurios
internete negaliotų įstatymai”, – ma-
no Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy. Bauda už autorinių teisių
pažeidimą neteisėtai siunčiantis duo-
menis iš interneto Prancūzijoje sie-
kia 300 tūkst. eurų arba 3 metus lais-
vės atėmimo. 

MASKVA
Dėl rusų žurnalistės ir Krem-

liaus kritikės Ana Politkovskaja nu-
žudymo apkaltinti 3 vyrai, bet tikra-
sis žudikas tebėra laisvėje, trečiadie-
nį pranešė bylą tiriantys pareigūnai.
A. Politkovskaja prie savo namų
Maskvos centre buvo nušauta 2006
m. spalio 7 d. Ši žmogžudystė sukėlė
tarptautinės bendrijos pasipiktini-
mą, o žmogaus teisių gynimo grupės
kaltino Rusijos valdžią tuo, kad žur-
nalistai nėra apsaugomi.

Washington, birželio 18 d. (AFP
–BNS) – Iranas gaus naudos bran-
duolinės energetikos, prekybos, fi-
nansų, žemės ūkio ir aukštųjų tech-
nologijų srityse, jei sustabdys urano
sodrinimą, kaip reikalauja įtakingos
pasaulio valstybės, rodo dokumentas,
kurį antradienį paskelbė JAV valsty-
bės departamentas.

Šeštadienį Teheranui pateiktame
dokumente siūloma proga po ne vie-
nerius metus trunkančio atskyrimo,
kurį nulėmė Irano branduolinė veik-
la, grįžti į tarptautinį gyvenimą, rodo
siūlomo susitarimo kopija.

Tarp svarbiausių nuostatų yra
Iranui siūloma pagalba statant ,,šiuo-
laikinėmis technologijomis pagrįstą
lengvojo vandens reaktorių” ir ,,tei-
siškai įpareigojamos” garantijos dėl
branduolinio kuro tiekimo.

,,Palaipsniui atkuriant tarptau-

tinį pasitikėjimą”, Iranas taip pat
gautų paramą tyrimams ir plėtrai
branduolinės energetikos srityje ir pa-
galbą tvarkant panaudotą branduolinį
kurą ir radioaktyvias atliekas.

Tai atnaujintas pasiūlymų doku-
mentas; pirmasis toks dokumentas
Iranui buvo pateiktas 2006 metų
birželį.

Naujajame dokumente Iranui
siūloma parama ,,vaidinant svarbų
vaidmenį tarptautiniuose reikaluo-
se”, kuri patenkintų Irano reikalavi-
mus dėl bendradarbiavimo ,,neplati-
nimo ir regioninio saugumo klausi-
mais” ir konferencijos Artimųjų Rytų
saugumo klausimais.

Irano branduolinio klausimo
sprendimas prisidėtų prie Artimųjų
Rytų be masinio naikinimo ginklų, įs-
kaitant jų gabenimo priemones, tiks-
lo įgyvendinimo.

JAV

RUSIJA

Iranui pateikta nemažai 
tarptautiniû� pasiùlymû�  

Maskva, birželio 18 d. (AFP–
BNS) – Rusija trečiadienį pareikala-
vo, kad Gruzija atiduotų ginkluotę,
,,banditiškais metodais” atimtą iš ru-
sų taikdarių netoli Gruzijos atsisky-
rusio Abchazijos regiono.

,,Gruzijos kontroliuojamoje teri-
torijoje netoli Abchazijos sienos ant-
radienį dėl 20 prieštankinių raketų
gabenimo buvo sulaikyti 4 taikda-
riai”, – sakė pulkininkas I. Konašen-
kov. Visi 4 taikdariai buvo paleisti,
bet Gruzija, kol vyksta tyrimas, pasi-
liko atimtą ginkluotę, sakė Gruzijos
vidaus reikalų ministerijos atstovas

Šota Utiašvili.
Pagrindinės Rusijos televizijos

stoties ,,Interfax” žinios trečiadienio
rytą prasidėjo reportažu, kuriame
matyti, kaip keli neuniformuoti gru-
zinai iš sunkvežimio išmeta vieną ru-
sų taikdarį, o kitą laiko žemyn veidu
paguldę ant kelio.

,,Tokie neteisėti Gruzijos polici-
jos atstovų veiksmai pažeidžia visus
susitarimus, nes tas įvykis įvyko Gru-
zijos ir Abchazijos nesutarimų sau-
gumo teritorijoje, netoli abi šalis ski-
riančios linijos”, – televizijai sakė I.
Konašenkov.

Rusija reikalauja Gruzijos 
grâžinti atimtus ginklus

Dokumentą Iranui Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Kinijos
ir JAV vardu įteikė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Javier Solana.                                                         

Reuters nuotr.

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

EUROPA

Abchazija – viena pagrindinių įtampos tarp Gruzijos bei Rusijos priežasčių. 
News Bridgepix nuotr.

ARTIMIEJI RYTAI
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Margumynai

Mūsų stalui

Žagarėliai

6 tryniai, 
2 šaukštai cukraus, 
1 sv. miltų, 
1/2 šaukštelio sodos
2 šaukštai degtinės ar romo,
aliejaus kepimui, per pusę su-

maišytas su taukais arba sviestu 
Paimti 6 trynius, 2 šaukštus cuk-

raus, miltus, pusę šaukštelio sodos ir
degtinės. Viską gerai išmaišyti ir kuo
ploniausiai iškočioti. Supjaustyti pa-
ilgomis juostelėmis, perpjauti per
vidurį ir vienu galu pernerti per kil-
pą. Virti puode.  

Marcipaninis mozūrėlis 

1/2 sv. saldžių migdolų, 
1/8 sv. cukraus, 
2 kiaušinių baltymai
Nuvalytus, nusausintus migdo-

lus sugrūsti su 2 baltymais, pridėti
1/2 sv. cukraus. Viską gerai sugrūsti
ir išmaišius su baltymais sudėti į
prikaistuvį. Kad masė nebūtų per
daug skysta, pastatyti ant ugnies,
pakaitinti ir maišyti. Po to sudėti ant
vaškinio popieriaus, pabarstyto cuk-
rumi, suvynioti ir taip palaikyti kol
atauš. Kai atauš, išimti iš popieriaus,
iškočioti, aplyginti kraštus, kad būtų
pailgas keturkampis. Padėti ant skar-
dos, išklotos vafliu ir dėti į orkaitę.

Kepti kol paraus.

Tortas su romu 

1 sv. sviesto, 
6 kiaušiniai, 
1 stiklinė cukraus, 
3/4 sv. miltų, 
1 citrina, 
2 taurelės romo
Ištrinti sviestą iki baltumo, įsuk-

ti  iki baltumo su stikline cukraus
ištrintus 6 trynius, sutarkuoti citri-
nos žievelę ir viską kartu sumaišyti
su miltais. Viską gerai išmaišius,
sudėti 4 kiaušinių baltymų putelę.
Lengvai išmaišius supilti į kekso
formą, išteptą sviestu, kepti apie
valandą  orkaitėje. Ataušinus aptepti
aviečių ar kokia kita uogiene, užpilti
romu.

,,Babka” su  romu 

1/2 stiklinės pieno, 
pusė pakelio mielių, 
1 sv. miltų, 
12 kiaušinių, 
1/2 sv. sviesto, 
1/2 šaukštelio druskos, 
1 stiklinė cukraus, 
citrinos žievelė; 
sirupui: 
1/2 stiklinės cukraus, 
3 šaukštai romo, 

SALDUMYNAI
SMAGURIAMS

1 stiklinė vandens
Paimti 1/2 stiklinės šilto pieno,

įdėti pusę pakelio šviežių mielių, iš-
maišyti pieną, pridėti kelis šaukštus
miltų, kad tešla būtų kaip blynams, ir
išmaišius pastatyti, kad pakiltų. Kai
pakils, gerai lyžele išplakti, įberti
druskos, įmaišyti 12 kiaušinių, ištrin-
tų iki baltumo su stikline cukraus.
Gerai išmaišius kiaušinius, pridėti
svarą miltų. Kad tešla būtų ne per
skysta – įdėti pusę sv. gerai ištrinto
sviesto, pusę šaukštelio druskos ir
sutarkuotą citrinos žievę. Gerai iš-
minkius pastatyti šiltoje vietoje, kad
dar kartą pakiltų. Kai antrą kartą pa-
kils, dar kartą gerai išminkyti ir su-
dėti į paruoštas formas (dedame į ke-
lias), pastatyti vėl šiltoje vietoje, kad
dar pakiltų. Kai pakils iki 3/4 formos,
pašauti valandai į orkaitę. 

Atskirai paimti pusę stiklinės
cukraus, stiklinę vandens ir 3 šaukš-
tus romo, gerai išmaišyti. Išėmus iš
orkaitės ,,babkas”, padėti ant pailgo
pusdubenio ir ataušinus užpilti pa-
ruoštu sirupu vieną pusę, paskui ap-
versti ant kitos pusės. Taip ,,babkas”
vartyti  tol, kol sugers visą sirupą.

Kitoks palaistymas:
1 puodelis cukraus, 1 lazdelė

sviesto ir 1/4 puodelio vandens. Viską
pavirinti apie 5 minutes. Ataušinus
supilti pusę puodelio romo.

,,Babkas” subadyti  su pagaliuku
ir palengva apipilti šiuo sirupu, kad
susigertų.

Romo keksas

1 pakelis ,,Yellow Cake Mix”, 
1 pakelis ,,Instant Vanila Pud-

ding Mix”, 
1/2 puoduko aliejaus, 
1/2 puoduko vandens, 
1/2 puoduko romo, 
4 kiaušiniai, 
puodukas riešutų
Atskiriame trynius nuo baltymų

ir atidedame į šoną. Visus produktus
gerai  išplakame plaktuve, pabaigoje
sudedame pabaigoje riešutus. Iki pu-
tėsių išplaktus baltymus lengvai
įmaišome į paruoštą masę. Supilame
į išteptą kekso formą ir kepame apie
vieną valandą, patikriname įbedę pa-
galiuką.

Atšalusį keksą išimame iš formos
ir subadę aplaistome aukščiau apra-
šytu romo sirupu.

Greitas pyragas 

2 paruoštos šaldytos tešlos ritinė-
liai, 

puodelis riešutų, 

1 lazdelė sviesto, 
1 citrinos sultys, 
1 puodelis medaus
Tešlą išvyniojus supjaustome į 8

gabalėlius. Kekso formą išklojame
tešlos gabalėliais vieną prie kito. Iš-
tirpiname sviestą ir sumaišome su vi-
sais kitais produktais. Dalį šios ma-
sės užpilame ant išdėliotos tešlos, ta-
da ant viršaus dedame visą likusią
tešlą ir viską užpilame likusiu miši-
niu. Kepame orkaitėje apie 40-45
min. kol matysime, kad  pyragas jau
iškepė. Ataušinę patiekiame  ant
lėkštės. 

Braškių tortas 

1 sv. šviežių braškių, 
1 dėžutė grietinės, 
1 pakelis želatinos, 
cukraus (jo reikės pagal skonį) 
1 lazdelė sviesto, 
1 šaukštas miltų, 
1 stiklinė pieno, 
,,Yellow Cake Mix” pakelis, 
vanilės
Pagal nurodymą, torto formoje

iškepame biskvitą iš ,,Yellow Cake
Mix”. Ataušusį biskvitą padedame
ant tortui skirtos lėkštės ir jį perp-
jauname į 3 dalis.

Į puodelį supilame pieną su cuk-
rumi ir užviriname. Kitame puodely-
je pakepiname sviestą su miltais ir
užpylę verdančiu pienu, maišydami
viriname kol pradės tirštėti. Lei-
džiame kremui ataušti, o tada įpil-
ame vanilės.

Grietinę iš vakaro laikome kam-
bario temperatūroje. Ją supilame į
indelį ir sumaišome su paruošta
želatina (želatinos pakelį supilame į
puodelį, užpilame verdančiu vande-
niu ir gerai, greitai išmaišome). Į
paruoštą  grietinę, supilame cukrų ir
citrinos sultis, nusistatome norimą
saldžiarūgštį skonį. Taip paruoštą
padedame į šaldytuvą.

Braškes nuplauname, nuvalome
ir mažiau kaip pusę sutriname su
cukrumi. Šia braškiu mase pertepa-
me vieną torto dalį, geriausia pagrin-
dą. Uždėję ant viršaus kitą biskvito
dalį,  pertepame virtu vanilės kremu.
Ant viršaus uždedame viršutinę dalį.
Tada visą tortą aptepame grietine –
kremu. Visą tortą apdėliojame gražiai
supjaustytomis braškėmis. Tai gaivi-
nantis vasarinis tortas.

Pastaba. Biskvitą galima išsi-
kepti patiems pagal savus receptus.
Aš čia tik pateikiau greitesnį būdą.

Paruošė Nijolė Nausėdienė
Nausediene@aol.com

Apie tatuiruočių meną
Tai menas, kuris piešiamas ada-

tomis ant žmogaus odos.
Šis menas yra labai senas, jam

gal daugiau nei 4000 metų, nes jį  ma-
tome ant Egipto mumijų.

Tatuiravimu domisi visa žmoni-
ja, išskyrus juodaodžius ir kiniečius.
Jį ypač mėgsta polineziečiai, indėnai,
eskimai, japonai, jūreiviai, sportinin-
kai.

Senovėje krikščionys europie-
čiams  tatuiruotis draudė, remiantis
Sen. Test. Levių 19:18 – „Jums drau-
džiama tatuiruotis”, bet dabar Baž-
nyčia tuo nebesirūpina.

Žodis „tatoo” („tatuiruotė” –
liet.) į anglų kalbą atklydo iš Tahiti
salos. Tai prancūzų valdoma salelė,
kuri yra pietų Ramiajame vande-
nyne, prie pat 150 dienovidinio. Ją

1606 metais rado ispanų jūrininkas, o
su šalimi ir su tatuiruotėmis susi-
pažino kapitonas James Cook 1769,
1773, 1774 ir 1777 m.

Tatuiravimo elektrinis įtaisas
Amerikoje buvo užpatentuotas 1891
metais.

Dažniausiai tatuiravimas yra
spalvotas, tik  Tasmanijoje spalvos
nenaudojamos.

Odoje įtatuiruoti piešiniai pa-
silieka visam laikui. Juos galima
pašalinti tik chirurginiu būdu: iši-
mant odą ir jos vieton pasodinant
normalią odą.

Medicinos tikslais Hitleris su
tatuiravimo aparatu savo karių pa-
žastyje atžymėdavo kario kraujo gru-
pę.

Eugenius Gerulis

(tęsinys)
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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

Jis liudija oficialų Bažnyčios pri-
pažinimą gautų malonių užtariant
Šiluvos Mergelei. Vyskupas Jonas Lo-
pacinskis 1774 m. spalio 22 d. per-
siuntė Romos šv. Petro bazilikos
kapitulai kan. Tado Bukotos prašymą
leisti vainikuoti Karalienės vainiku
Šiluvos Mergelės paveikslą ir pridėjo
savo rekomendaciją. Vyskupas J. Lo-
pacinskis rašo: „Minėtasis Švč. Mer-
gelės paveikslas jau nuo seno įreng-
tas didžiajame altoriuje, papuoštas si-
dabriniu bei paauksuotu brangiu rū-
bu, nuo senų laikų pasižymėjęs ypa-
tingomis malonėmis ir stebuklais; to-
kiu jį laiko ir tikintieji, jų dažnu bei
gausiu susibūrimu buvo praeityje ir
dabar tebėra gerbiamas.” Į šį prašy-
mą 1775 m. sausio 25 d. išsiųstas lei-
dimas vainikuoti Marijos ir Kūdikio
galvas, kaip ir prašyta, auksinėmis
karūnomis, išlaidas padengiant pa-
čiam Žemaičių kapitulos kanaunin-
kui Tadui Bukotai ir kitiems „minė-
tosios Švč. Mergelės garbintojams”.

Nors leidimas vainikuoti paveik-
slą gautas jau 1775-aisiais, paveikslas
iškilmingai vainikuotas tik 1786-ųjų
rugsėjo 8 d. Mirus vyskupui J. Lopa-
cinskiui, naujasis vyskupas Steponas
Giedraitis prieš paveikslo vainikavi-
mą nusprendė sudaryti oficialią ko-
misiją stebuklingiems įvykiams ištir-
ti. Komisija prisaikdino ir apklausė
nemaža žmonių, patikrino votus bei
knygą, kur buvo užrašoma apie ste-
buklinguosius įvykius. Taip pat vys-
kupas S. Giedraitis išleido specialų
aplinkraštį tikintiesiems dėl  Šiluvos
Dievo Motinos paveikslo vainikavi-
mo. Jame vyskupas rašo:

„Atlikome tyrimą kruopščiai,
pagal Bažnyčios nurodymus bei nuo-
status, nevienašališkai, ne vaizduote
tikėdami, bet pagal rimtų asmenybių
pareiškimus bei mačiusiųjų liudiji-
mus: teologų, daktarų ir visų tų, ku-
riuos prisiėjo tuo reikalu kvosti, ir pa-
galiau remdamiesi mokytų bei iš-
mintingų tarėjų nuomone laipsniškai
įsitikinome, kad amžinai visagalis
Dievas  nuo 1622 m. aiškiai teikiamo-
mis malonėmis norėjo būti iš tikrųjų
stebuklingas tame Šiluvos kilniausios
Mergelės Marijos paveiksle.”

Vyskupas Steponas Giedraitis,
pranešęs, kad paveikslas vainikuoja-
mas 1786 m. rugsėjo 8-ąją – Marijos
Gimimo dieną vieno svaro aukso vai-
nikais ir kad per tris iškilmių dienas
bus galima pelnyti visuotinius atlai-
dus, žmones džiugiai ragino: „Saluta-
te Mariam quae multum laboravit in
vobis” (Sveikinkite Mariją, kuri tiek
daug yra jums padariusi).

Vyskupas  taip pat paakino kuni-
gus ištisomis parapijomis traukti į
iškilmes ir nustatė dienas, kada kuri
parapija turėtų organizuotai atvykti.
Vainikavimo iškilmės truko tris die-
nas. Paveikslas vainikuotas aikštėje
priešais bažnyčią. Vainikus uždėjo
Žemaičių vyskupas kunigaikštis Ste-
ponas Jonas Giedraitis. Į iškilmes at-
keliavo tiems laikams neregėtai daug
žmonių – bene 30 tūkstančių. Iš jų
buvo 3 senatoriai, daug didikų, aukš-
tų valstybės pareigūnų net iš Len-
kijos, dalyvavo bene 12 vyskupų. Per
iškilmių dienas (1786 m. rugsėjo  10
d.) buvo konsekruota ir mūrinė Šilu-
vos bažnyčia. Vainikavimo iškilmėms
atminti buvo išleistas Šiluvos Marijos

paveikslėlis, leidinys lenkų kalba ir
medalionai su vainikuota Marija ir
užrašais lietuviškai bei lenkiškai.

1886 m. atšvęstas Šiluvos Dievo
Motinos paveikslo vainikavimo šimt-
metis. Iškilmėse dalyvavo Žemaičių
vysk. M. Paliulionis, 40 kunigų ir 40
tūkst. maldininkų. Jubiliejui atminti
išleistas specialus leidinys lotynų kal-
ba ir parengta Šiluvos vikaro J. Čer-
keliausko šiluvinė knygelė lietuvių k.

Restauracija

Šimtmečiams bėgant Šiluvos
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas
ne kartą buvo restauruotas, sten-
giantis panaikinti laiko įspaustas žy-
mes. Iš penkių restauracijų ne visos
buvo vykusios. Bene nuodugniausia
ir svarbiausia – paskutinioji, atlikta
Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno
muziejinių vertybių restauravimo
centro specialistų 2001–2003 m. Šios
restauracijos metu atlikti nuodugnūs
paveikslo tyrimai, stengtasi panai-
kinti ne tik laiko bei teršalų žymes,
bet ir ankstesnių restauracijų ne vi-
sada vykusius užtapymus. Po šios
restauracijos daug tiksliau identi-
fikuotas paveikslo amžius.

Ilgas ir kruopštus restauratorių
darbas pasiteisino. Mūsų akims atsi-
vėrė grakščios Madonos veido ir kak-
lo linijos, išraiškingos akys, lūpos, au-
tentiškas skruostų rausvumas. Mari-
jos ir Kūdikio veidai švelnūs, sklidini
giedrumo ir ramumo. Restauruojant
paveikslo aptaisus išlygintos defor-
macijos, užtaisyti įtrūkimai, metalas
nuvalytas ir konservuotas. Beveik po
keturių šimtų metų Šiluvos Dievo
Motinos paveikslas vėl atgavo pirmi-
nį savo žavesį ir įtaigumą.

Šiluvos Dievo Motinos paveikslą
restauravo aukščiausios kategorijos
tapybos restauratorė Janina Bilotie-
nė. Paveikslo aptaisus restauravo
aukščiausios kategorijos metalo res-
tauratorė Eugenija Juknienė, taip
pat Birutė Kaupienė, Rimvydas Der-
kintis, Darius Varnas, Arūnas Baub-
lys. Technologinius tyrimus atliko:
restauravimo technologijos ekspertė
Janina Lukšėnienė, Dalia Panavaitė,
Jurga Bagdzevičienė, Rapolas Vedric-
kas, Irena Bubinienė. Puošybinius
akmenis identifikavo Lietuvos gemo-
logų draugijos pirmininkas, brangak-
menių ekspertas  Arūnas Kleišman-
tas.

Iš bazilikos užsukime į prie jos
esančią nedidukę koplytėlę, vienų va-
dinamą Šiluvos lobių koplyčia, kitų –
Ligonių sveikatos koplyčia. Abu pava-
dinimai rodo, ką joje rasime.

Ilgai čia buvo bažnyčios reikme-
nų sandėlis. Tik tarpukario laiko-
tarpiu jis paverstas koplytėle. Joje
stovi iš Apsireiškimo koplyčios per-
kelta Dievo Motinos skulptūra, nu-
kaldinta Anglijoje XVIII a. viduryje.
Virš jos užrašas – „Sveikata ligonių,
melskis už mus”. Vyskupas M. Paliu-
lionis 1886 m. rugsėjo 8 d., švenčiant
Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu
paveikslo vainikavimo šimtmetį, iš-
kilmingai vainikavo Marijos apsireiš-
kimo vietoje stovėjusią statulą, vadi-
namą Ligonių Sveikata. 

Bus daugiau.                     

ŠILUVOS BAZILIKA
Ištraukos iš vadovo piligrimams 

,,Šiluva: čia per amžius garbinamas Dievo Sūnus” 
(Kauno arkivyskupija, 2006)

Nr. 7

SIÙLO DARBÂ

Janitorial  Area Manager
needed to cover accounts in

Chicago & suburbs. Experience in
training & managing employees
required. Fax resume to Carol

708-385-3379

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

Puiki dovana 
Lietuvos mokykloms

2007 m. lapkričio mėn. Tautos
fondo Lietuvos atstovybė gavo gerb.
Jūratės Variakojienės prašymą nu-
pirkti mokykloms 2 „Visuotinės lietu-
vių enciklopedijos” komplektus po 12
tomų (nuo I–XII t.) ir įteikti savo
nuožiūra mokykloms, kurioms la-
biausiai reikia jas turėti. Ši dovana
buvo skirta Variakojienės a. a. ma-
mos Zuzanos Juškevičienės atmini-
mui pagerbti. Tautos fondo Lietuvos
atstovybė užsakė spaudą „Tautos
fondas, mecenatė Zuzana Juškevi-
čienė”, kuriuo buvo pažymėtas kiek-
vienas enciklopedijos tomas. Iš viso
išleista 1,950 Lt.

Vienas komplektas buvo įteiktas
Švenčionių rajono Pabradės „Ryto”
gimnazijai. Šioje mokykloje mokosi
daugiau nei 600 mokinių, mokyklos
direktorė Laima Markauskienė. Ši
mokykla 2008 m. gegužės 10 d. šven-
tė savo įkūrimo 50-metį. Enciklope-
dijos įteikimas buvo puiki dovana
mokyklos jubiliejui paminėti. Ši puiki
žinia buvo labai džiaugsmingai sutik-
ta mokytojų ir mokinių. Jie labai
dėkingi Variakojienei už tokią puikią
dovaną. Mokiniams buvo perskaityta

a. a. Zuzanos Juškevičienės autobio-
grafija.

Kitas „Visuotinės lietuvių encik-
lopedijos” komplektas buvo įteiktas
Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ry-
to” vidurinei mokyklai.  Ši mokykla
yra viena seniausių Šalčininkų krašto
lietuviškų mokyklų. Joje mokosi 166
mokiniai, mokyklos direktorė Lolita
Mikalauskienė. Visi mokytojai ir mo-
kiniai nepaprastai džiaugiasi šia do-
vana.

Nuperkant knygas ir jas įteikiant
talkino Algimantas Masaitis, Lietu-
vių švietimo draugijos „Rytas” pirmi-
ninkas.

Šių metų gegužės 17 d. 10 val. ry-
to įvyko „Ryto” draugijos 95 metų
įsteigimo minėjimas Visų Šventųjų
bažnyčioje Vilniuje. Čia iškilmingai
buvo paminėta a. a. Zuzana Juškevi-
čienė ir už ją aukotos šv. Mišios. Taigi
dar kartą buvo prisiminta puiki me-
cenatė.

Širdingai dėkojame J. Variakojie-
nei už tokį puikų  sumanymą paremti
mokyklas knygomis.

Vida Lelkaitienė
Tautos fondo Lietuvos 

atstovybės reikalų tvarkytoja 

Enciklopedija įteikiama Pabradės
„Ryto” gimnazijos direktorei Lai-
mai Markauskienei.

Enciklopedijos įteikimas Dieveniš-
kių „Ryto” vidurinės mokyklos di-
rektorei Lolitai Mikalauskienei.
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Rašoma monografija apie 
Leonardą Šimutį (1892–1975)

Vilniaus pedagoginio universite-
to Istorijos fakulteto  Visuotinės isto-
rijos katedros vedėjas prof. dr. Juo-
zas Skirius lankosi Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre (Čikagoje),
kur renka medžiagą savo būsimai
knygai apie JAV lietuvių iškilų vei-
kėją Leonardą Šimutį (1892–1975).
Ta proga jį pakalbino ,,Draugo” kore-
spondentas Petras Petrutis.

– Man tikrai malonu su jumis
vėl susitikti Čikagoje Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centre
(LTSC). Jeigu aš neklystu, Jūs,
daktare, pas mus lankotės bene
trečią ar ketvirtą kartą?

– Čikagoje jau lankausi ketvirtą
kartą ir kiekvieną kartą labai tikslin-
gai, skatinamas savo mokslinių  inte-
resų. Pirmą kartą, tai buvo 1998 me-
tų vasaros pradžia, aš tiesiog „įsipra-
šiau”, kad LTSC vadovybė mane pri-
imtų keliems mėnesiams ir leistų pa-
sinaudoti gausiais Pasaulio lietuvių
archyvo sukauptais dokumentais.
Tuo metu aš jau baiginėjau savo ilga-
metį ir didelės apimties tyrimą, skir-
tą Lietuvos diplomatui ir pirmos ban-
gos (dar taip vadinamų „grinorių”)
JAV lietuvių veikėjui  Broniui  Kaziui
Balučiui. Monografija apie jį buvo
2001 metais išleista Lietuvoje. Pa-
saulio lietuvių archyve ne tik radau
vertingos medžiagos apie B. K. Ba-
lučio veiklą Amerikoje, bet prisi-
rinkau nemažai dokumentų kopijų ir
būsimiesiems savo darbams. Atsidė-
kodamas LTSC vadovui prof. J.
Račkauskui už sudarytas man darbo
sąlygas, priėmiau jo pasiūlymą kartu
parengti įdomų ir, kaip man atrodo,
mokslui ir visuomenei reikalingą lei-
dinį „Amerikos lietuvių tarybos kūri-
mosi 1939–1941 metais atspindžiai
dokumentuose ir spaudoje” (1998).
Šiam leidiniui taip pat teko parašyti
platų įvadinį straipsnį.  Tuo metu dar
parengiau ir vėliau buvo Centro iš-
leisti dar keli moksliniai veikalai. No-
rėčiau pažymėti, kad ryšiai su LTSC
aiškiai pakoregavo mano mokslinius
interesus – palaipsniui pradėjau per-
eiti nuo Lietuvos diplomatijos 1918–
1940 metų problematikos (mano dak-
tarinės disertacijos tema buvo „Lie-
tuvos ir JAV diplomatiniai, politiniai,
ekonominiai santykiai 1919–1929
metais”) prie JAV lietuvių politinės
veiklos 1906–1949 metais. O štai
2000 m. lankydamasis LTSC antrą
kartą (šį kartą kviečiamas), jau turė-
jau aiškų tikslą – surinkti medžiagą
ir parašyti studiją apie ALTo pastan-
gas greičiau į JAV įsileisti iš Vokie-
tijos lietuvių pabėgėlius (gerai žino-
mus įvardinimu „dipukai”). Pavyko
surinkti vertingą dokumentinę me-
džiagą ir LTSC išleido mano studiją
„Amerikos lietuvių tarybos veikla
1945–1948 metais: išeivijos pastan-
gos dėl ‘Displaced persons act’ priė-
mimo” (2001).

– Prieš keletą metų Jūs su-
kaupęs archyvinę medžiagą pa-
rašėte Amerikos lietuvio Juliaus
Bielskio monografiją. Ar tiesa,
kad Lietuvoje numatoma išleisti
šios monografijos antrąją lai-
dą?

– Jūsų paminėta monografija
„Julius J. Bielskis (1891–1976). Gy-
venimas Amerikoje tarnaujant Lie-
tuvai JAV lietuvių veikėjas ir diplo-
matas” (2004) – tai mano  trečio apsi-
lankymo 2003 metais darbo LTSC re-

zultatas. Pirmiausia keletas žodžių
kaip „gimė” ši idėja. Pirmųjų apsi-
lankymų metu „besiknisant” Pasau-
lio lietuvių archyve radau, berods,
tris dėžes su asmeniniais J. Bielskio
dokumentais. Labai apsidžiaugiau,
nes gerai žinojau apie šios asmenybės
plačią veiklą tarp JAV lietuvių
1915–1920 metais ir savo disertacijo-
je buvau rašęs apie jo, kaip pirmojo
Lietuvos konsulo New York veiklą.
Pokalbyje su prof. J. Račkausku apie
savo „atradimus” archyve, jis man
pasiūlė parašyti mokslinį darbą –
knygą apie šį veikėją. Aš nedvejoda-
mas sutikau. Mane, kaip diplomatijos
istoriką, domino J. Bielskis, nes tai
buvo po B. K. Balučio, pagal savo tar-
nybos svorį, antras Lietuvos diplo-
matas iš JAV lietuvių tarpo. Be to,
mane domino ir žavi kai kurių išeivi-
jos atstovų pasiaukojimas dėl savo
Tėvynės. Manau, kad apie tai turi ži-
noti visi lietuviai, ne tik išeivijoje, bet
ir Lietuvoje. Kadangi LTSC savo lei-
dinius leidžia mažais tiražais (pag-
rinde aprūpina bibliotekas), tai pla-
tesnį skaitytoją Lietuvoje tie leidiniai
pasiekia sunkiau. VPU leidykla susi-
domėjo šiuo leidiniu, gavę sutikimą iš
LTSC vadovybės, nusprendė perleisti
ją 250 egzempliorių tiražu. Pirmiau-
sia knygos bus skirtos studentams,
istorijos mokytojams ir besidomin-
tiems JAV lietuvių istorija.

– Šiuo kartu Jūs telkiate
medžiagą Leonardo Šimučio mo-
nografijai. L. Šimutis buvo
„Draugo” dienraščio vyriausias
redaktorius ir vienas didžiųjų
Amerikos lietuvių visuomenės
darbuotojų. Kaip Jums sekasi?
Ar randate pakankamai medžia-
gos LTSC archyve?

– Šis mano atvykimas į Čikagą
savotiškai iliustruoja, kad aš iš tiesų
„grimstu” į JAV lietuvių istorijos
problematiką. L. Šimutis, tai ne B. K.
Balutis ar J. J. Bielskis, kurie tiesio-
giai dirbo diplomatinį Lietuvos vals-
tybei darbą. Tiesa, jis 1926–1927 me-
tais buvo Lietuvos III Seimo narys.
Bet, tai jo gyvenime epizodas. L. Ši-
mutį galima pavadinti bendro JAV
lietuvių politinio gyvenimo (turima
galvoje  Amerikos Lietuvių Tarybą)
vadu ir autoritetu. Kartu būtina iš-
skirti JAV lietuvių katalikų visuome-
nę, kurios stambiausių organizacijų
ilgamečiu vadu buvo taip pat jis. Jau
nekalbant apie Leonardo indėlį dien-

2004 m. apžiūrint a.a. Leonardo Šimučio archyvinį palikimą iš kairės: dr.
Juozas Skirius, Leonardas Šimutis, Jr., ir dr. Jonas Račkauskas, LTSC valdy-
bos pirmininkas.                                                                                      LTSC nuotr.

raščio „Draugas” įvaizdžio lietuvių
tarpe stiprinimui. Įdomus faktas,  L.
Šimučio archyve radau nemažai laiš-
kų nuo straipsnių, atspausdintų
„Drauge”, autorių, kur redaktoriui
dėkoja už, tiesa, nedidelius, bet gau-
tus piniginius honorarus. Nežinau, ar
dar kuris nors tuo metu išeivijos laik-
raštis išgalėdavo kai kuriems savo
autoriams skirti kažkiek pinigėlių,
kaip atlyginimą? Šis faktas rodo, kad
laikraštis sugebėdavo neblogai tvar-
kytis ekonomiškai, matyt turėjo ne-
mažą kiekį prenumeratorių, gal ir
reklamų; gal gaudavo ir paramą. Man
labai patiko Juozo Kojelio pasakyta
lakoniška L. Šimučio charakteristika:
„kurį iš tikro laikau idealistu patrio-
tu” („Į Laisvę”, 2008, Nr. 159, psl. 7).
Aš į tai atkreipsiu didesnį dėmesį, nes
pasakyta daug tiesos. Labai džiugu,
kad L. Šimučio sūnus kompozito-
rius Leonardas, perdavė Pasaulio
lietuvių archyvui tėvo sukauptą do-
kumentinę medžiagą, kurią aš tris
savaites studijavau, atrinkdamas,
kaip man atrodo, reikalingiausius do-
kumentus, kurių pagalba tikiuosi
nušviesti jo daugiabriaunę ir gana
sudėtingą veiklą. Sukaupta medžiaga
rodo, kad nebus lengva aprašyti ir
įvertinti šio, tikrai didelio Lietuvos
patrioto, gyvenimą. Norėčiau at-
kreipti dėmesį į L. Šimučio dienoraš-
tį, kurį pradėjo rašyti nuo 1936 metų
iki savo gyvenimo pabaigos. Paliko
beveik 40 tomų, kur jis užfiksavo to-
kius faktus, kurie neišliko jokiuose
archyvuose, spaudoje ar kitų žmonių
atsiminimuose. Visumoje apie ar-
chyvą, jo reikšmę būtų galima kalbėti
daug ir ilgai.

– Štai dar vienas klausimu-
kas. Įdomu, ar mūsiškis Leonar-
das Šimutis yra žinomas mūsų
tėvynėje, Lietuvoje?

– Pirmiausia, norėčiau, kad nesu-
pyktų JAV lietuviai, bet Leonardas
Šimutis yra ne tik išeivijos veikėjas,
bet ir visos Lietuvos. Aš giliai įsiti-
kinęs, kad Lietuva, Lietuvos istorija
apima ne tik žmones ir įvykius Eu-
ropos Lietuvoje, bet ir visus lietuvius
bei jų veiklą, kur jie begyventų.  To-
dėl, mano įsitikinimu, L. Šimutis jei
ne tiesiogiai Lietuvos, tai lietuvių
tautos aukšto lygio veikėjas. Deja,
tėvynėje didžioji dauguma žmonių,
išskyrus istorikus ir vyresnės kartos
inteligentus, apie šį veikėją, kaip ir
apie daugelį kitų, praktiškai nežino.

Todėl vienas iš mano misijos tikslų –
supažindinti platesnes lietuvių visuo-
menės mases su šia iškilia ir tautai
nusipelniusia asmenybe.

– Ką galėtumėte pasakyti
apie LTSC ir JAV lietuvių su-
kauptą archyvinę medžiagą?

– Pradėsiu nuo Jūsų klausimo
antros dalies. Pirmiausia norėčiau
pagirti ir padėkoti, kad yra tokia įs-
taiga kaip Pasaulio lietuvių archyvas
(taip pat ALKA Putname,  Balzeko
lietuvių kultūros muziejus) ir jo dar-
buotojai, kurie negailėdami jėgų ir
laiko ieško, renka ir kaupia išeivijos
paveldą, t. y. savo istoriją atspindin-
čią medžiagą.  Būtinai reikia dėkoti
tokiems žmonėms, kaip a. a. kompo-
zitorius L. Šimutis, kuris išsaugojo
savo tėvo archyvą ir jį perdavė sau-
goti į PLA. O tokių žmonių buvo, yra
ir bus. Tik juos reikia surasti, paaiš-
kinti, sudominti ir svarbūs tautai do-
kumentai bus išsaugoti. Taip suda-
romos sąlygos tokių dokumentų mok-
sliniam naudojimui. Noriu pasakyti,
kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau
ir daugiau jaunų tyrinėtojų, kurie do-
misi lietuvių išeivijos istorija.

Atsakant į Jūsų klausimo pirmą-
ją dalį, pradėčiau nuo to, kad jei ne-
būtų LTSC, tai greičiausiai nebūtų
mano mokslinės tematikos skirtos
išeivijos politinei veiklai, nebūtų ma-
no, berods, penkių parašytų arba pa-
rengtų leidinių, kuriuos išleido LTSC.
Tai tik aš, o kur dar kiti moks-
lininkai, kurie taip pat rado globą
Centre ir galėjo rinkti savo tyrinėji-
mams medžiagą, kurios dalis taip pat
buvo publikuojama Centre.

Nesusilaikau nepadėkojęs už dė-
mesį, rūpestį ne tik Centro vadovui
prof. J. Račkauskui, bet ir PLA direk-
torei Skirmantei Miglinienei bei Pe-
riodikos vedėjai Kristinai Lapienytei.
O kiek daug įdomios ir vertingos in-
formacijos išgirdau ir tikiuosi dar iš-
girsti iš Jūsų, Petrai.

Blogai tai, kad, kiek aš girdėjau,
LTSC vis mažiau ir mažiau gauna fi-
nansinės paramos. Didesni pinigai
reikalingi ne tik garantuotam šių is-
torijos turtų išsaugojimui ir priežiū-
rai, bet ir jų aprašymui ir sutvarky-
mui. Centrui kainuoja ir moksli-
ninkų priėmimas, jų išlaikymas,
mokslinių projektų parengimas ir
publikavimas. O tai labai reikalinga
mūsų Lietuvos bendrai istorijai, išei-
vijos vaidmeniui nušviesti, tautos

Leonardas Šimutis (1892–1975)
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Šventė  Ragainėje
EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Kraupiško (Uljanovo) vidurinès
mokyklos lietuviû kalbos ir
etnokultùros mokytoja

Graži draugystė sieja Ragainės
(Nemano) 2-ąją ir Šiaulių miesto
„Saulėtekio” vidurines mokyklas.
Jau keletą metų abiejų mokyklų lie-
tuvių kalbos mokytojai vykdo projek-
tą ,,Šalis ta Lietuva vadinas”. Prieš
porą metų Ragainės 2-osios vidurinės
mokyklos lietuviškų klasių moks-
leiviai važiavo į Šiaulius, aplankė įžy-
mias miesto vietas, Kryžių kalną,
mokykloje juos nuoširdžiai priėmė
Šiaulių ,,Saulėtekio” vidurinės mo-
kyklos mokiniai ir mokytojai. Šiemet
buvo atsakomasis šiauliečių apsi-
lankymas: gausus būrys moksleivių
ir mokytojų atvyko į Ragainę, susi-
pažino su Karaliaučiaus kraštu. 

Susitikimui ruošėsi ir svečiai, ir
šeimininkai. Pagal nusistovėjusią tra-
diciją svečiai buvo sutikti su duona ir
druska. Juos pasitiko, taikaus dan-
gaus, skaisčios saulės ir kuo geriau-
sios kloties linkėjo mokyklos direk-
torė Petrova Viera Vasiljevna. Mo-
kyklos vadovė perskaitė ragainiškio
poeto eiles apie Nemuną, kuris jungia
ir skiria Lietuvą ir Karaliaučiaus
kraštą. Ragainės 2-osios vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos ir etno-
kultūros fakultatyvo moksleivė Kris-
tina Grikšaitė deklamavo eilėraštį
apie Lietuvą, prasidėjo nuotaikingas
keturių dalių koncertas.

Ragainės 2-osios vidurinės mo-
kyklos mergaitės atliko rusų liaudies
dainas. Toliau pasirodė meno mokyk-
los kolektyvas. Skambėjo rusų liau-
dies dainos, temperamentingo šokio
sūkuryje sukosi šokėjai. Ansamblyje

grojo ir meno mokyklos direktorė D.
Vasiljevna. 

Pasirodė ir šiauliečiai, atvežę į
Ragainę šiaurės Lietuvos regiono
dainų, šokių, ilgą ragą, kuriuo seno-
vės lietuviai kviesdavo į sueigas, pro-
gramą paįvairino buitiniais instru-
mentais – keptuvėmis, kurių skam-
bėjimas priminė varpų gausmą.

Baigiamojoje dalyje koncertavo
Ragainės 2-osios vidurinės mokyklos
lietuviškų klasių moksleivių ansamb-
lis, pritariant kanklėms atliko lietu-
vių liaudies dainas (vadovė mokytoja
Aldona Strojeva). Vadovaujami mu-
zikos mokytojo Felikso Alimo, moks-
leiviai grojo skudučiais, metalofonais,
dainavo lietuvių liaudies dainas, dek-
lamavo lietuvių poetų eiles.

Svečiai ir šeimininkai apsikeitė
dovanomis, suvenyrais. Ragainės 2-
osios  vidurinės mokyklos mokytojus
ir mokinius pasveikino Šiaulių ,,Sau-
lėtekio” vidurinės mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja J. Jurevičienė ir pro-
jekto ,,Šalis ta Lietuva vadinas” va-
dovė R. Glinskienė. Jos pasidžiaugė,
kad Karaliaučiaus krašte dar gyvas
lietuviškas žodis, lietuviškos tradici-
jos.

Mokytojas J. Glinskis sakė, kad
tai ne pirmas ir ne paskutinis šių
mokyklų susitikimas. Moksleiviai
piešė piešinius, buvo surengtos pie-
šinių ir darbelių parodos ir Šiau-
liuose, ir Ragainėje. Moksleiviai,
dalyvavę piešinių konkurse, susitiki-
mo metu apdovanoti atminimo dova-
nėlėmis. 

Svečiai iš Lietuvos papietavę
mokyklos valgykloje, apžiūrėjo mo-
kyklą, kraštotyros muziejų, lietuvių
kalbos kabinetą ir jo biblioteką. Šiau-
liečių laukė tolimesnė kelionė po
Karaliaučiaus kraštą. 

MAŽOJI LIETUVAMAŽOJI LIETUVA

Scenoje Šiaulių ,,Saulėtekio’’  vid. mokyklos mokiniai.

integralumo problemoms atskleisti.
Bet aš visuomet tikiu į gera.

– Kada galėčiau Jūsų pasi-
teirauti, kaip pavyko užbaigti
monografijos apie Leonardą  Ši-
mutį rašymą?

– Šis Jūsų paskutinis klausimas
turbūt bus pats sunkiausias. Jeigu
monografiją, skirtą J. J. Bielskiui, pa-
rašiau per rekordiškai trumpą trijų
mėnesių laikotarpį, tai manau, kad
naujo rekordo (suprantama juokau-
ju) nepavyks pasiekti. Nepavyks
pasiekti, nes tai labai įvairiapusis

žmogus, jo visur pilna. Man, kaip
tyrinėtojui,  reikia gerai apmąstyti L.
Šimučio veiklą, surasti tą kelią, ku-
riuo eidamas, t. y rašydamas, eičiau
pagal L. Šimutį ir matyčiau tai, ką jis
daro, ką nori daryti, kas nepavyksta.
Tiesą pasakius, aš jau einu tokiu ke-
liu, aš jau rašau. Kada parašysiu, ne-
žinau. Į Lietuvą grįžtu rugpjūčio 15
d., vadinasi, bus galima prieš man iš-
vykstant abiem pakalbėti apie pa-
siektus rezultatus. Greičiausiai dar-
bai bus pratęsti Lietuvoje.

– Ačiū už pokalbį.

Dainuoja ir groja Ragainės lietuviškų klasių meno saviveiklininkai.

Lietuvių menininkai Londone
pristatė savo darbus

VILMA OKUNEVIÇIÙTÈ

Londone, naujose Lietuvos am-
basados patalpose, atidaryta grupės
lietuvių menininkų, gyvenančių
Jungtinėje Karalystėje, paroda „Ki-
tur. Elsewhere”. „Džiaugiuosi čia
gyvenančių Lietuvos menininkų pir-
mąja bendra paroda, matau daug
naujų vardų, jaunų, iniciatyvių ir
kūrybingų žmonių, kurie vienijasi
šiam projektui. Tikiuosi, ši paroda
padės skleisti įvairiapusę ir įdomią
žinią apie tai, kas esame, kuo gyve-
name ir ką kuriame”, – atidarydamas
parodą sakė Lietuvos ambasadorius
Vygaudas Ušackas.

Parodoje – fotografijos, tapybos,
skulptūros darbai, atrinkti po kura-
torių Linos Butkutės, Daivos Paruls-
kienės ir Agnės Narušytės peržiūros.

Pasak menotyrininkės A. Naru-
šytės, atrenkant meno kūrinį, buvo
vadovautasi asmenine patirtimi.
„Mes, parodos organizatorės, visos
susijusios su menais, ir iš savo patir-
ties matėme, kurie darbai įdomūs, o
kurie ne. Lankomės parodose, apie
jas rašome recenzijas ir žinome, kas
patraukia meno mylėtojus. Pagal tai
ir stengėmės darbus atrinkti. Žino-
ma, pirmiausia juose ieškojome aiš-
kios minties ir formos – kad kūrinys
kažką sakytų.”

Skulptorius Aleksandras Alekse-
jevas, vienas iš parodoje savo darbus
pristatančių profesionalių meni-
ninkų, visiems parodoje dalyvaujan-
tiems autoriams ir jų darbams teigė
galintis sakyti tik komplimentus.
„Darbai gražūs, skirtingi, įdomiai
parinkti. Tiesa, vyrauja dokumentinė
fotografija, akimirkos įamžinimas,

nes fotografija – demokratiškas me-
nas, labiau visiems prieinamas. Šioje
parodoje yra tikrai įdomių darbų,
kurie kelia emocijas ir jaudina.” Pats
skulptorius parodai pristatė savo dar-
bus iš bronzos: „Leksikoną”, kurį su-
daro 26 fragmentai–raidės, fiksuo-
jančios emocines būsenas; triptiką,
atspindintį tris pagrindines žmogaus
gyvenimo, šalies situacijas; natiur-
mortą.

Viena iš parodos „Kitur” dalyvių
Miglė Bačkovaitė džiaugėsi galimybe
pristatyti savo darbus ir susipažinti
su kitų Jungtinėje Karalystėje gyve-
nančių lietuvių darbais. „Tokie su-
manymai labai sveikintini, – kalbėjo
mergina. – Sveikintina tai, kad
kažkas kažką daro, juo labiau – iš
idėjos. Džiaugiuosi, kad per tą laiką,
kol gyvenu Londone, atsirado ratas
žmonių, kurie imasi tokios inici-
atyvos ir menininkus suburia”.

Daugybė lietuvių į Jungtinę
Karalystę persikėlė gyventi ekono-
minių paskatų vedini, tačiau kai kas
– pavilioti neribotų šios šalies galimy-
bių. Kai kas nuolat dirba vizualiųjų
menų ar fotografijos srityse, įvaizdin-
dami savo buvimą „kitur” bei su tuo
susijusius pokyčius. Paroda „Kitur.
Elsewhere” – tai pirmasis bandymas
aprėpti įvairiose terpėse tarpstančią
lietuvių menininkų kūrybą, kuri
atskleidžia įvairius buvimo „kitur”
modalumus, tapatybės pokyčius, ili-
uzinę nežinomybės paslaptį, vietos, iš
kur esame, trūkumą bei trauką
vietos, kurioje galime būti kažkuo
„kitu”. Tas trūkumas ar nebuvimas
veikia savivoką, tapatybė tampa
paini, kartais dvilypė, net slepiama.
Daugelis parodoje rodomų darbų pri-
mena asmeninius dienoraščius, o kai
kurie iš jų imasi meninės dominuo-
jančių institucijų ir dominuojančios
kultūros kritikos.

Parodoje savo darbus pristato
Aleksandras Aleksejevas, Alma Alex,
Miglė Bačkovaitė, ,,Cooltūristės”,
Nomeda Čiurlionytė, Lina Eidėnaitė,
Liutauras Griežė, JAKA, Asta Kal-
pokaitė, Audrius Kazbaras, Mindau-
gas Komskis, Judita Kuniskytė,
Aidas Nemunaitis, Olga Onaitienė,
Marijus Petrušonis, Vytenis Sinke-
vičius, Leonas Somovas, Julijonas
Urbonas, Jovita Valaitytė, Milda Va-
siliauskaitė.

Parodos kuratorės – Agnė Na-
rušytė ir Lina Butkutė, partneriai –
Lietuvos Respublikos ambasada
Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija.

,,Londono žinios”

Fotografė Miglė Bačkovaitė šalia
savo darbo „Gypsy Drink”.
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�Rašytojo Aloyzo Barono drau-
gai, pažįstami ir visi, kuriuos palietė
jo žurnalistinė plunksna, kviečiami
atvykti į rašytojo minėjimą ir mono-
grafijos knygos sutiktuves. Minėji-
mas vyks Šv. Antano parapijos salėje
(Cicero) birželio 22 d. po 9 val. lietu-
viškų šv. Mišių Maloniais prisimini-
mais apie rašytoją A. Baroną  pasida-
lins ciceriečiai ir jo draugai. Rašytojas
ir ,,Draugo” redaktorius A. Baronas
paliko gilų pėdsaką Cicero, kur jis
praleido didžiausią savo gyvenimo
dalį. Bus ir vaišės.

�Manigirdo Motekaičio fortepi-
jono studijos mokinių koncertas
įvyks sekmadienį, birželio 22 d. 3 val.
p.p. Jaunimo centro salėje. Po kon-
certo – užkandžiai. Įėjimas nemoka-
mas. Visi maloniai kviečiami atvykti.

�Visus, visus, visus birželio 22 d.
kviečiame į Jonines, kurios vyks Ara-
bian Knights Farms, 6526 Clarendon
Hills Rd., Willowbrook, IL 60527. Jo-
ninėse dalyvaus Veronika Povilio-
nienė ir patys šauniausi Čikagos
lietuvių muzikantai. Vaikams  – at-
rakcionai, jodinėjimas arkliukais,
kaimo ,,zoologijos sodas”. Loterijoje –
vertingi prizai. Joninių laužas ir t.t.
,,Bravo Deli” lietuviškas maistas.
Alus ir gaivinantys gėrimai. Auto-
mobiliai statomi 75 St. ir Clarendon
Hills Rd. gimnazijos aikštelėse. Iš ten
visą dieną nemokamai pirmyn ir
atgal svečius vežios autobusai. Bi-
lietai – 10 dol. Vaikams iki 10 m. – ne-
mokamai. Informacija tel.: 708-207-
8406. 

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimo iniciatoriai kviečia lietuvių
organizacijų atstovus dalyvauti birželio
24 d. 7 val. v. Jaunimo centre šaukia-
mame pasitarime, kur bus svarstomos
sukakties paminėjimo galimybės. Pa-
minėjimas rengiamas liepos 13 d., sek-
madienį. Šv. Mišios bus aukojamos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje. Po Mišių – eisena prie Da-
riaus ir Girėno paminklo. Paminėjimo
iškilmės prasidės 1:30 val. p.p. 

�ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos susirinkimas įvyks birželio 28
d., šeštadienį, 2:30 val. p.p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salė-
je. Bus svarstomi svarbūs reikalai.
Prašome nares dalyvauti.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte nedirbs nuo š. m. liepos 1 d. iki
rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 20 d., tre-
čiadienį, 2 val. p.p. Bočių menėje bus
rodomas filmas ,,Paberžė”(2-a dalis).

�JAV  LB Grand Rapids apylin-
kės Joninių gegužinė  vyks šeštadie-
nį, 2008 m. birželio 21 dieną, 3 val. p.
p. Dovydo ir Gražinos Dainelių sody-
boje,  7645 Bouman Dr., Middleville,
Michigan, tel.: 269-795-1045 (va-
žiuoti iš šiaurės arba  pietų MI-37
keliu iki  Parmalee Rd.,  tada apie 2
mylias į rytus iki Bouman Dr.) Pra-
šome atsinešti užkandžius ir gėrimus
bendram stalui ir kėdes. Ruošiame
loteriją, tad prašome prisidėti do-
vanomis (fantais).  Atvykite su gera
nuotaika, bus muzika,  šokiai, žaidi-
mai vaikams, loterija, Joninių laužas
ir malonus pabendravimas. Kviečia-
me visus – šeimas su vaikais, jaunus
ir vyresnius, senelius,  draugus, kai-
mynus prisidėti ir dalyvauti smagioje
gegužinėje. Lauksime Jūsų  visų!  

�Kviečiame birželio 21 d., šešta-
dienį, 2 val. p.p. atvykti į Jonines, ku-
rios vyks Kings Point Park, Great
Neck, NY. Tel. pasiteiravimui: And-
rius Guobys (516-547-3604) arba Ra-
mutė Žukaitė (516-353-1229).

�Šių metų birželio 21-22 die-
nomis visus kviečiame į rengiamą Jo-
ninių šventę Koreshan State Park,
Koreshan State Historic Site, 3800
Corkscrew Rd. Estero, FL 33928.
Veiks lauko baras, kavinė, koncer-
tuos grupė ,,Jaunystės žiedai” iš St.
Petersburg, vyks Joninių taurės
krepšinio varžybos. Kreiptisį Irmą
Gulbinaitę tel.: 239-200-8278; el.
paštu: kursiunerija2000@yahoo. com
arba į Ilmą Izdonavičiūtę tel. 239-
940-0545; el. paštu: ilmaiz@yahoo.
com 

�Kviečiame į metinį JAV LB
New Haven apylinkės susitikimą–
susirinkimą šeštadienį, birželio 28 d.,
3 val. p.p. Išklausysime trumpą valdy-
bos ataskaitą, išrinksime naują vado-
vybę, aptarsime veiklą. Susirinkimas
vyks pas Vaivą Vėbraitę ir Jim Gust,
325 Foot Hills Rd., Durham, CT.
Norite paklausti ar turite pasiūlymų
– skambinkite Sigitai tel.: 203-773-
1257.  Iki greito pasimatymo!

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

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

Važiuojate į Lietuvą, ar norite
papasakoti savo draugams apie ją?
,,Draugo” knygynėlyje galite nusi-
pirkti vaizdajuostę ,,The Coutry Vi-
deo” iš serijos ,,Lithuania”.  Tai puiki
30 min. kelionė po Lietuvą.   Filmo
pagalba aplankysite ne tik Vilnių su
jo nuostabiais architektūriniais pa-
minklais, bet ir Trakus, su vidury
ežero įsikūrusia pilimi. Pabuvosite
Kaune, pasigrožėsite Laisvės alėja,
Neries ir Nemuno santaka. Klaipė-
doje jūsų žvilgsnį patrauks neįprasta

lietuvio akiai architektūra, na o iš čia
– ranka pasiekiamas pajūris. Iš lėk-
tuvo skrydžio galėsite pasigėrėti Kur-
šių nerija, jos puikiu gamtovaizdžiu
ir kopomis. 

Juostoje užfiksuotas ir Kryžių
kalnas, tikriausiai vienintelis toks vi-
same pasaulyje.

Norite daugiau sužinoti apie
lietuviškus papročius? – taip pat ne-
liksite nuskriausti. Kino operatoriai
jus ,,nuveš” į Rumšiškių buities mu-
ziejų, o ten galėsite ne tik pabuvoti
Užgavėnių šventėje, pasiklausyti lie-
tuvių liaudies muzikos, bet ir apžiū-
rėti etnografines sodybas, susipažinti
su lietuvių liaudies menu. 

O kodėl neužsukus į Grūto par-
ką? Jeigu savo laiku jis būtų neįkur-
tas (o prieštaraujančių tam buvo la-
bai daug) šiandien negalėtume pama-
tyti ir draugams parodyti mūsų tau-
tos istorijos dalies.

Kelionė tikrai neprailgs.  
Nuotraukas vaizdajuostės virše-

liui padarė Arūnas Baltėnas, kurio
fotografijų paroda tebevyksta Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje.
Vaizdajuostės kaina  — 10 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 9,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau vaizdajuosčių, už kiek-
vieną papildomą juostą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

Nebe už kalnų XIII Lietuvių tautinių šokių šventė Los Angeles. Derinami
paskutiniai šokių žingsniai, vyksta repeticijos, ruošiamasi kelionei. Į šven-
tę važiuoja gausus būrys šokėjų iš Čikagos, kuriems vadovauja nenuilstan-
tys šokių mokytojai. Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus
šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje: http://www.so-
kiusvente.com

Nuotraukoje iš kairės: dalis tautinių šokių mokytojų, kurios ruošiasi
važiuoti į šventę –,,Grandies” mokytoja Vida Brazaitytė, ,,Lėtūno” – Nijolė
Pupienė, ,,Spindulio” – Rasa Poskočimienė ir Lietuvos Vyčių – Lidija Ringienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Didžiausia vasaros šventė netoli Čikagos
„LIETUVIŲ DIENOS”

Ši didžiulė šventė vyks Čikagos pietuose, 
Summit Park District, 5700 S. Archer Rd., Summit

birželio 28-29 dienomis 

„Lietuvių dienos” – tai įspūdingas renginys su muzikos žvaigždžių
koncertais, šokiais ir sportu.

Lietuvių dienų šventės metu „Kunigaikščių užeiga” ir ČLKL kviečia
dalyvauti krepšinio turnyre „3x3”.

Papildoma informacija teikiama ir komandos registruojamos iki birže-
lio 25 dienos telefonais: 773-616-9701; 630-915-2967 arba elektroniniu
paštu: aurimas23@yahoo.com, dainius75@yahoo.com

,,Lithuania. The Country Video”

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

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

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

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Skambinti Kristinai Petraitienei tel.: (630) 290-4490 arba rašykite  e-paštu:
Kriste007@hotmail.com 
Registracijos formas rasite: www.svietimo taryba.org


