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Vokietijos kanclerè rùpinsis,
kad Lietuvai netrùktû elektros

Vokietijos kanclerė Angela Merkel susitikimo su Lietuvos prezidentu metu.
ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA)
– Vyriausybė patvirtino naujos redak-
cijos Lietuvos pasirengimo pirminin-
kauti Europos Sąjungos (ES) Tary-
boje 2013 metais veiksmų planą.

Patvirtintas veiksmų planas tu-
rėtų suvienyti visų įstaigų veiklą ren-
giantis pirmininkauti ES. Didžiau-
sias iššūkis rengiantis šiam atsakin-
gam darbui teks valstybės tarnybai ir
valstybės tarnautojams, kurie turės
užtikrinti tinkamą ES Tarybos ir jos
padalinių veiklos organizavimą. Atsi-
žvelgiant į tai, daugiau nei pusė pla-
nuojamų darbų yra skirta darbuotojų
ir administracinių gebėjimų planavi-
mui ir jų tinkamam parengimui.

2010 m. numatoma parengti Lie-
tuvos pirmininkavimo ES programos
metmenis, o 2011 m. pradėti ją įgy-
vendinti. Artėjant pirmininkavimui
Lietuva turės apsispręsti ir kartu su
pirmininkavimo partneriais sutarti,
kokie renginiai ir posėdžiai kada ir
kur vyks, kokie bus Lietuvos ES už-
daviniai pirmininkavimo laikotarpiu,
kokius visai ES svarbius klausimus
Lietuva sieks svarstyti.

Lietuva pirmininkaus ES Tary-
bai 2013 m. antrąjį pusmetį kartu su
Airija ir Graikija.

Lietuva rengiasi
pirmininkauti
Europos Sâjungoje

Pagal patvirtintą programą vaikams bus skiriama 10 mln. litų.

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Yra susitarimai tarp Lietuvos ir Eu-
ropos Sąjungos (ES), tačiau nebus
taip, kad Lietuva po 2009 m., užda-
rius Ignalinos atominę elektrinę
(IAE), liks be elektros energijos, tikina
Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

,,Galbūt per Lenkiją prijungiant
Lietuvą prie bendro ES energijos tink-
lo. Mes šiandien apie tai kalbėjome.
Žinoma, pirmiausia reikia išsiaiškin-
ti bendrąjį energijos poreikį. Aš išsa-
kiau savo teigiamą požiūrį, kad tuo
klausimu domėsiuosi. Nebus taip,
kad po 2009 m. Lietuva neturės elekt-
ros energijos”, – sakė A. Merkel po
antradienį Vilniuje vykusio susitiki-
mo su prezidentu Valdu Adamkumi.
Pabrėžusi, kad Baltijos šalys yra
,,energetinės salos”, Vokietijos kanc-
lerė sakė, kad reikia ieškoti būdų,
kaip spręsti šią problemą.

V. Adamkus A. Merkel pristatė
Lietuvos energetinę padėtį po 2009
m., kai bus uždaryta Ignalinos jėgai-
nė, ir šalies pastangas rasti išeitį iš
šios padėties. Prezidentas pranešė
apie Lietuvos planus statyti naują
atominę elektrinę ir tiesti elektros
jungtis į Lenkiją ir Švediją.

Lietuva pagal įsipareigojimus ES
privalo galutinai uždaryti IAE 2009
m. pabaigoje. Šiuo metu veikia tik
antrasis jėgainės reaktorius, pirma-
sis uždarytas 2004 m. pabaigoje.

Premjeras Gediminas Kirkilas
susitikime su A. Merkel pristatė elekt-
ros tiltų į Švediją ir Lenkiją bei Vo-
kietiją, dujų jungties su Lenkija ir
Vokietija bei suskystintų dujų termi-

nalo statybos projektus. Pokalbio
metu G. Kirkilas atkreipė Vokietijos
kanclerės dėmesį, kad uždarius Ig-
nalinos elektrinę, Lietuva taptų prik-
lausoma nuo Rusijos dujų, importuo-
jamų per Baltarusijos teritoriją, o
elektros energijos gavimas naudojant
dujas padidintų Lietuvos priklauso-
mybę nuo Rusijos, kiltų elektros kai-
na, infliacija, didėtų oro tarša.

Premjero nuomone, Ignalinos jė-
gainės antrasis reaktorius, kurio sau-
gumui padidinti investuota apie 800
mln. litų, turi technines sąlygas veik-
ti iki 2012–2015 m.

Pasak pranešimo, A. Merkel sakė
puikiai suprantanti padėtį, į kurią
Lietuva patektų po IAE uždarymo,

todėl pažadėjo kreiptis į Europos Ko-
misiją su raginimu rimtai svarstyti
šią problemą.

Lietuvos ir Vokietijos vadovai
spaudos konferencijoje taip pat iš-
reiškė griežtą nepritarimą Rusijos
sprendimui pripažinti separatistinių
Gruzijos regionų Abchazijos ir Pietų
Osetijos nepriklausomybę ir pažy-
mėjo, kad ypač svarbu rasti bendrą
ES nuostatą.

,,Tarptautinės taikos palaikymo
jėgos turi nuvykti į Gruziją, – kalbėjo
viešnia. – Vienas iš klausimų kitą pir-
madienį Europos viršūnių susitikime
turi būti pagalba Gruzijai atstatant
šalies ūkį, kad galėtų vykti normalus
gyvenimas.”

Vyriausybè susirùpino
vaikû sveikata

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (Alfa.lt)
– Vaikų sveikatai stiprinti Vyriausybė
priėmė specialią programą 2008–
2012 metams.

Pagal ją už daugiau nei 10 mln.
litų ketinama tobulinti vaikų sveika-
tos ugdymą, aplinkos tvarkymą, ligų

ir traumų profilaktiką bei kontrolę.
Tikimasi, kad įgyvendinus prog-

ramą kasmet ne mažiau kaip 10 ben-
drojo lavinimo mokyklų bus pripažin-
tos sveikatą stiprinančiomis mokyk-
lomis, kasmet ne mažiau kaip 10 vals-
tybės, Nukelta į 6 psl.
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LIETUVIÛ TELKINIAI

JANINA MILIAUSKIENÈ

Amerikos lietuvių Romos katali-
kių (ALRK) Moterų sąjungos 5-ta
kuopa rugpjūčio 10 d. po šv. Mišių
parapijos salėje suruošė atsisveikini-
mą su ilgamete kuopos nare Angele
Garsiene, kuri nuo šių metų pavasa-
rio nuolatos gyventi persikėlė pas
dukrą Jūratę ir žentą dr. Albertą
Drukteinius, gyvenančius New
Hampshire valstijoje. Kuopos pirm.
Verutė Šimkienė tarė trumpą žodį ir
pakvietė kuopos sekr. Janiną Miliaus-
kienę plačiau pakalbėti apie ilgametę
kuopos narę, su kuria ji kartu išdirbo
daugiau kaip 40 metų.

J. Miliauskienė papasakojo, kad
Angelė Merkytė-Garsienė gimė, bren-
do ir mokėsi Zarasuose. Ten praleido
gražiąsias savo pražydusios jaunystės
dienas. Dirbo Vilniuje „Galanterijos
karininkų bendrovėje”, vėliau per-
sikėlė į Kauną ir tapo tos pačios ben-
drovės vedėja. Ten Angelė Merkytė
susitiko leitenantą Vladą Garsį. Pra-
žydo meilės žiedai. Ta meilė nuvedė
juos prie altoriaus. 1941 metais gegu-
žės 20 dieną Šv. Mikalojaus bažnyčio-
je kun. Čibiras Vladą ir Angelę su-
tuokė. Neilgai džiaugsmas lydėjo
jaunųjų Garsių gyvenimą.

1944 m. vasarą rusams okupan-
tams antrą kartą grįžtant į Lietuvą
Vladas ir Angelė Garsiai kupinomis
skausmo širdimis dviem mažais kū-
dikiais ant rankų nešini turėjo palik-
ti namus, gaisruose, dūmuose ir
kraujyje paskendusią Tėvynę, išsineš-
dami viltį netrukus sugrįžti. Deja, ta
viltis neišsipildė – nesugrįžo. Tik po
daugelio sovietinės priespaudos de-
šimtmečių Lietuvai buvo lemta išsi-
vaduoti.

Karo metus Garsiai praleido Vo-
kietijoje, kur gimė dukrelė Jūratė.
Šiandien malonu ją turėti savo gre-
tose. Greito grįžimo į Tėvynę per-
spektyvos blėso. 1949 m. Garsiai
atvyko į JAV ir apsigyveno Worcester,
MA. Čia išgyveno iki šių metų
pavasario. Išsipakavo iš Vokietijos
atsivežtą turtelį – kelis lagaminus ir
nuėjo su mažais vaikučiais pas kle-
boną kun. Augustiną Petraitį įsira-
šyti į Šv. Kazimiero lietuvių parapiją.
Po keleto dienų A. Garsienė sužinojo
apie ALRK Moterų sąjungos organi-

zaciją ir su drauge išskubėjo į su-
sirinkimą, iš kurio grįžo tapusios są-
jungietėmis.

Gyvenimo pradžia nebuvo leng-
va. Augino vaikus norėdami juos pa-
ruošti gyvenimui. Vladas Garsys die-
nomis dirbo, vakarais mokėsi. Kiek
gyvenimo sąlygos leido, dirbo ir A.
Garsienė – „Vokų bendrovėje”, lanky-
davo Moterų sąjungos susirinkimus.
1975 m. ji buvo išrinkta kuopos
vicepirmininke, kuria išbuvo tris ter-
minus. 1984 m. kuopai švenčiant 70
metų Sąjungos įsteigimo sukaktį,
dirbo ruošos komitete, švenčiant 80
ir 90 metų įsteigimo sukaktuves
dirbo ne tik šiuose komitetuose, bet
ir kitus darbus atliko. 2001 metais
pakelta į garbės nares, nekalbant
apie anksčiau jai įteiktus įvairius
apdovanojimus.

Minėtais metais V. ir A. Garsiai
atšventė savo 60 metų vedybinio
gyvenimo sukaktį. 2003 m. mirė
mylimas Angelės vyras. Jo netektį ne
tik žmona, bet visa šeima skaudžiai
išgyveno. Šių metų pradžioje Angelė
vėl buvo perrinkta vicepirmininkės
pareigoms, kurias eina ir šiandien.

Kada buvo leidžiama ALRK Mo-
terų sąjungos „A. Book Favorite
Recipies”, A. Garsienė suteikė kuopai

daug įvairių receptų. Visur skleidė
savo kulinarinius sugebėjimus: ruo-
šiant pietus, kalėdinius pobūvius,
kepinių išpardavimus, ne tik kuopos,
bet ir kitų organizacijų stalus visada
puošdavo įvairūs skanūs kepiniai,
tortai.

Jos tikslas buvo visur išeivijoje
skleisti lietuviškas tradicijas, išlai-
kyti gražiausius lietuviškus papro-
čius. A. Garsienė daugelį metų uoliai
darbavosi ne tik Moterų sąjungos
gretose, bet ne mažiau ir Nekalto Ma-
rijos Prasidėjimo vienuolijos Putnam,
CT rėmėjų būrelyje Worcester, MA.
Būrelis, įsteigtas prieš daugelį metų,
buvo labai gausus narių skaičiumi ir
pasižymėjo dideliais darbais. A. Gar-
sienė yra viena tos tolimos praeities
narė. 14 metų ėjo pirmininkės parei-
gas, Maironio Parke suruošė 14 aukš-
to lygio meninių koncertų, o po jų –
pietus. Pirmutinė anksti rytą atva-
žiuodavo į virtuvę ir paskutinė iš jos
išvažiuodavo. Prie stalų susirinkdavo
patarnautojas ir virtuvės talkininkes
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Atsisveikinimas su
Angele Garsiene

ALRK Moterų sąjungos 5-ta kuopa Worcester, MA rugpjūčio 10 d. parapi-
jos salėje suruošė atsisveikinimą su ilgamete kuopos nare A. Garsiene (sėdi
vidury). Iš kairės: Janina Miliauskienė, kuopos pirm. Verutė Šimkienė ir
Jolanta Braškienė.

Kuopos pirm. V. Šimkienė perjuosia narę tautine juosta. Jolanta Braš-
kienė stovi su rožių puokšte. Teresės Ilgūnienės nuotr.

bei kitas reikalingas darbininkes. Tai
buvo seselių vienuolijos daugelį metų
rėmėjų būrelio ruošiami labdaros
koncertai ir pietūs. Laikai ėmė keis-
tis. Lankytojų koncertuose ir pie-
tuose vis mažėjo. Dėl per daug dide-
lių honorarų reikėjo atsisakyti kon-
certų. Praėjusiais metais tik A. Gar-
sienės pastangomis buvo suruošti
pietūs, o šiais metais tenka ir jų
atsisakyti. Nėra lankytojų ir šiam
darbui pasiaukojančių darbininkių
virtuvėje. 1992 m. pasitraukusi iš
pirmininkės pareigų nuo to laiko A.
Garsienė eina vicepirmininkės pa-
reigas.

Rėmėjos ruošė ne tik koncertus,
pietus, bet ir kiekvienais metais per
paskutinį sekmadienį liepą rengiamą
Lietuvių susitikimo šventę dirbo
vienuolyno sodyboje. Jei tuos metus
suskaičiuotume, būtų labai ilgas są-
rašas, o jeigu tuos kepinius sudėtume
į vieną vietą – turėtume ilgą stalą. Jų
daugiausia prikepdavo A. Garsienė.

Šalia kultūrinės ir visuomeninės
veiklos V. ir A. Garsių širdyse sklei-
dėsi pasiaukojimas savo šeimai. Jie
išaugino gražią skautišką šeimą: du
sūnus ir dukterį. Vyriausias sūnus
Algimantas 26 metus tarnavo Jung-
tinių Amerikos Valstijų „Marine
Corps” daliniuose ir pasiekė pulki-
ninko laipsnį. Pasitraukęs į atsargą,
gavęs Lietuvos Krašto ministerijos
kvietimą, buvo išvykęs keliems me-
tams į Lietuvą savo turimomis žinio-
mis padėti atkurti Nepriklausomos
Lietuvos kariuomenę. Sūnus Šarū-
nas – inžinierius, geologas. Duktė
Jūratė – gimnazijos matematikos
mokytoja, bet šioje srityje nedirba. Ji
su savo vyru dr. Albertu Drukteiniu
dirba jo kabinete su kompiuteriais.

1991 m. birželį vaikai su šei-
momis atsidėkodami tėvams už jų
rūpestį, meilę, pasiaukojimą, išmoks-
linimą žento dr. A. Drukteinio na-
muose Cape Cod, MA suruošė jų 50
metų vedybinio gyvenimo auksinio
jubiliejaus paminėjimą. Vlado ir
Angelės Garsių noras buvo auksinį
vedybinio gyvenimo jubiliejų švęsti
Lietuvoje ir jį pradėti prie to paties
altoriaus, prie kurio buvo sutuokti –
Šv. Mikalojaus bažnyčioje, Vilniuje.
Jau buvo ir lagaminai su dovanomis
paruošti skrydžiui, bet dėl skaudžių
įvykių, ypač pradėjus siausti omo-
nams, tikslo teko atsisakyti.

Lietuvai tapus laisva ir nepri-
klausoma valstybe V. ir A. Garsiai vis
dėlto nuskrido į Vilnių ir Šv. Mika-
lojaus bažnyčioje dėkojo Dievui ir
Marijai, kurios garbei skirtame mė-
nesy buvo sutuokti, už globą tremties
keliuose ir visas kitas malones, gau-
tas per visus jų vedybinio gyvenimo
metus. Esu tikra, kad šią maldą, nors
netekus savo mylimo vyro Vlado,
dažnai kartoja ir kartais A. Garsienė,
gyvenanti šioje pusėje Atlanto. Tad
geros jai sveikatos! Ilgiausių metų ir,
nepaisant, kur Jūs gyvensite, linkiu

100 metų gimtadienio jubiliejui sug-
rįžti švęsti pas mus į Worcester –
Maironio Parką.

Salėje ilgai nenutilo plojimai.
Kuopos pirm. V. Šimkienė perjuosė
A. Garsienę gražia tautine juosta,
Jolanta Braškienė įteikė raudonų
rožių puokštę, sugiedojome „Ilgiau-
sių metų, ilgiausių...” Akyse sužibo
sidabriniai rasos lašeliai. Angelė dė-
kojo labai susijaudinusi. Šauniose
vaišėse dalyvavo Lietuvių Bendruo-
menės kapelionas kun. Ričardas Ja-
kubauskas, A. Garsienės žentas dr.
Albertas ir duktė Jūratė Drukteiniai,
sąjungietės ir ne sąjungietės bei pa-
rapijiečiai. A. Garsienė ALRK Mote-
rų sąjungos 5-tai kuopai priklauso
jau 59 metus.
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Birželio 25 d. ,,Draugo” skiltyje skaitytojai buvo kviečiami pamąs-
tyti ir siūlyti septynis JAV lietuvių išeivijos stebuklus. Buvo teig-
ta, kad išeivijos stebuklai nesiriboja vien tik kokiu laiko tarpu.

Kvietimas buvo siūlyti stebuklus, o ne stebukladarius. O dabar susipa-
žinkime su gautais rezultais. Skubantiems užtenka pasiskaityti tik pir-
mąjį paragrafą.

Daugiausia balsų, po aštuonis, gavo ,,Draugas”, Lietuvių Fondas ir
Lietuvių enciklopedija (bostoniškė). Pasibaigusių olimpinių žaidimų fone
tai būtų tarsi aukso medaliai. Kitoje pakopoje, blizgančią sidabru, gavu-
sius po septynis balsus, matome Lietuvių operą ir Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrą. Trečioje, sakykime, bronzinėje pakopoje, po penkis balsus
surinko bažnyčių statyba, Dainava (stovyklavietė) ir lietuviškos mokyk-
los.

Toliau – platesnis šio konkurso apibendrinimas. Per du mėnesius su-
laukta 57 nominacijų iš 21 siūlytojo. Kadangi kai kuriuos objektus ar įvy-
kius nominavo daugiau nei vienas asmuo, viso susidarė 147 siūlymai. At-
rodo, kad visi siūlymai gauti iš JAV gyvenančiųjų skaitytojų.

Atidžiau pažiūrėjus į visus siūlymus, juos galima sugrupuoti į ketu-
rias kategorijas: organizacinę veiklą, rašytą žodį, statinius ir fondus.
Daugiausia siūlymų gauta organizacinės veiklos kategorijoje. Dėl siūlymų
gausumo, ši kategorija padalinta į dvi dalis: bendrinę ir jaunimo veiklą.
Bendrinėje dalyje randame Lietuvių operą, JAV LB, PLB seimus, Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresus, Lituanistikos katedrą Illinois universitete
Čikagoje, Amerikos lietuvių tarybą, Orland LB apylinkę savo gegužinei
neprašiusiai piniginės paramos nei iš ,,lietuvių valdžios, nei iš LB, nei iš
Lietuvių Fondo”, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą, Dainų ir šokių
šventes, pal. Jurgio Matulaičio misiją ir PLC moterų pagalbinį komitetą,
,,Exultate” chorą, vienuolijas, Lithuanian Mercy Lift, Lietuvos vaikų Vil-
tis, Balzeko lietuvių kultūros muziejų, įvairias trečiabangių pastangas.
Čia paminėta trečiabangiai, perimantys iš dipukų mokyklas bei senelių
prieglaudas ir jas remiantys. Stebuklu nominuotas ir šis pasiekimas:
,,Lietuvoj likusius beglobius vaikus tėvai grįžę iš užsienio ir su savom
žmonom ar vyrais augina”. Dėmesio susilaukė savo specialybėse pasito-
bulinę profesionalai grįžtantys dirbti Lietuvon. Išskirtino dėmesio susi-
laukė ir už svetimtaučių ištekėjusios moterys, kurios ,,įsijungusios į jau
veikiančias Lietuvių Bendruomenes važinėja savo pinigais”. Taip pat
pasidžiaugta, kad į lietuvių kalbą grįžo žodis ,,tautinis” vietoj akis ir ausis
rėžiančio ,,nacionalinis”. Pagaliau, vienas prie išeivijos stebuklų siūlė
JAV lietuvių padovanotą Laisvės varpą Lietuvai (1919 m.).

Organizacinės veiklos antroje dalyje dėmesys tenka jaunimo organi-
zacijoms ar jų grupėms: ateitininkams, Lietuvos Vyčiams, skautams,
sporto klubams ir ŠALFASS. Paminėta tautinių šokių grupės ir chorai.
Vardu išskirtos trys jaunimo stovyklos – Dainava, Neringa ir Rakas.

Antroje siūlymų kategorijoje randame rašytą ir gyvą lietuvišką žodį.
Iš laikraščių bei žurnalų minimi ,,Draugas”, ,,Dirva”, ,,Pasaulio lietuvis”,
,,Skautų aidas”, ,,Bridges”, ,,Eglutė”, ,,Vytis” (,,The Knight”), ,,Amerikos
lietuvis”, ir ,,Lituanus”. Vienas net paminėjo stebėtinai greitą ,,Drau-
go” pristatymą JAV paštu. Toliau siūlyta Lietuvių enciklopedija, Encyc-
lopedia Lituanica, Alberto Geručio ,,Lithuania: 700 Years”, kun. Antano
Repšio ,,Senasis ir Naujasis testamentas”, Algimanto Kezio ,,Palikę tė-
viškės namus”, ir JAV LB išleista knyga ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje”.
Dar vienas siūlė radijo programas JAV lietuviškuose telkiniuose.

Trečioje kategorijoje randame imponuojančius statinius ar pamink-
lines vietas: bažnyčias, Šiluvos koplyčią Washington, DC bazilikoje, Pa-
saulio lietuvių centrą, Jaunimo centrą, seselių kazimieriečių pastatų (mo-
kykla, vienuolynas, ligoninė) ansamblį Čikagoje. Taip pat vardu paminė-
tos šv. Kazimiero ir Tautinės kapinės, esančios Čikagoje.

Pagaliau, ketvirtoji siūlymų kategorija. Niekas arba labai mažai kas
vyksta be pinigų, be lėšų, be materialinių gėrybių. Siūlytojai tai suprato ir
pasiūlė Lietuvių Fondą, Bendrąjį Amerikos Lietuvių Fondą, Ateitininkų
Šalpos Fondą, Dainavos Fondą, Lietuvių katalikų religinę šalpą, PLB
Fondą ir Draugo Fondą.

Pasižiūrėjus į savo siūlytus pirmuosius dešimtį galvon atėjusius ob-
jektus ar įvykius matau, kad šeši jų yra skaitytojų parinktame aštuntuke.
Įdomu ir tai, kad šeši iš aštuonių skaitytojų parinktų objektų yra specifi-
niai įvykiui ar objektui (,,Draugas”, LF, LTSC, Lietuvių opera, Lietuvių
enciklopedija, Dainava), o kitu du bendriniai – tai bažnyčių statyba ir
lietuviškos mokyklos.

Ačiū gerbiamiems skaitytojams už atsiųstus siūlymus. Dabar lauksi-
me jūsų atsiliepimų apie aukso, sidabro ir bronzos laimėtojus.

Aštuoni JAV lietuvių
išeivijos stebuklai

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

UGDYTI PILIETĮ –
ASMENYBĘ, ATSAKINGĄ

UŽ TĖVYNĖS ATEITĮ
EDMUNDAS SIMANAITIS

XX amžiaus totalitarinių režimų
ryškiausias politikos bruožas buvo
agresija. Jos padariniai – genocido
akcijos. Be to, tai žiauriausi ir sun-
kiausi XX amžiuje įvykdyti karo
nusikaltimai. Lietuva, kaip ir kitos
sovietų ir nacių okupuotos šalys, visa
tai patyrė. Esame palengva sveik-
stanti posovietinė visuomenė. Pavel-
dėtas iš sovietmečio palikimas, bū-
dingas visoms tautoms, ištrūkusioms
iš Sovietijos narvo. Kovo 11-osios ak-
tas nubrėžė tarptautinės teisės po-
žiūriu menamą skiriamąją liniją, ski-
riančią okupuotos ir aneksuotos val-
stybės politinį statusą nuo demokra-
tinės valstybės, atkuriančios agre-
sorių paneigtą valstybingumą, statu-
so. Tik laisvo apsisprendimo sąlygo-
mis tauta gali būti saugi ir puoselėti
savo kultūrą, vystyti ekonomiką, ug-
dyti sąmoningą šalies pilietį, jaučian-
tį atsakomybę už save, savo artimuo-
sius ir už savo valstybę.

Minėtasis aktas liudija buvus Są-
jūdžio programoje įrašytą gerano-
riško pasitikėjimo prielaidą, kuri pa-
siteisino Atgimimo pradžioje ir pir-
maisiais atkurtos nepriklausomybės
metais. Visuotinio entuziazmo laiko-
tarpis gavo Dainuojančios revoliuci-
jos pavadinimą. Nedidelei beginklei
tautai tai buvo vienintelis būdas
taikiomis priemonėmis atlikti epo-
chinį žygdarbį – atkurti valstybin-
gumą. Sąjūdis, reikšdamas tautos
valią, tai atliko stebėtinai išradingai:
išlaikant pusiausvyrą tarp gerai ži-
nomų Rytų agresoriaus ketinimų
išlaikyti grobį, Vakarų didžiųjų poli-
tikų atsargaus patarinėjimo netruk-
dyti Sovietijos prezidentui M. Gor-
bačiov užbaigti perestroiką ir gebėji-
mo sutelkti Vakarų pasaulio visuome-
nės dėmesį į jau beveik pamirštą
Lietuvos laisvės bylą.

Minėtą juridinę liniją Lietuva ir
jos gyventojai peržengė, vaizdžiai
kalbant, per vieną naktį. Milicija nu-
sisegė nuo kepurės penkiakampę ir,
prisisegusi Vytį, tapo policija. Sovie-
tiniai teisėjai tuojau pat pavirto
Lietuvos Respublikos teisėjais. Kolū-
kių pirmininkai buvo palikti pirmi-
ninkauti ir toliau. Mokyklų direkto-
riai, ir visi kiti pedagogai, taip pat
liko savo vietose. Suprantama, kad
valstybės pareigūnų, ūkinių vadovų,
tarnautojų mąstysena, patirtis ir
įgūdžiai staigiai pasikeisti negalėjo.
Švietimo srityje paistalai apie „šviesų
komunizmo rytojų” bankrutuojančio
„brandaus socializmo” sąlygomis
buvo palengva keičiami kosmopoli-
tinėmis nuotaikomis.

Nepriklausomybės sąlygomis
švietimas netapo vidaus politikos pri-
oritetu, nors apie tai buvo rašoma ne
tik Sąjūdžio dokumentuose. Prezi-
dentas V. Adamkus prieš dešimtį
metų pasiūlė „Švietimo gaires”, tapu-
sias Valstybės švietimo strategijos
2003–2012 m. m. pagrindu. Buvo
manoma, kad tokiu keliu einant „ga-
lima būtų keisti visuomenės ir vals-
tybės būklę”, – kalbėjo prezidentas š.
m. rugpjūčio 26 d. konferencijoje.
Valstybės vadovas teigė, kad „švieti-
mas turi ne vien suteikti žinių, bet ir

ugdyti atsakingas asmenybes, geban-
čias prisiimti atsakomybę už savo
veiksmus ir už valstybės, kurioje
gyvena, ateitį”.

Kultūros baruose įprastinė, savi-
cenzūros pagrindu vartota ezopinė
kalbėsena jau nebetiko. Kultūrnešiai
kitaip kalbėti nedrįso ar nemokėjo,
bet būta ir labai gražių išimčių.

Sugriautos valstybės atkūrimas
vyko visais frontais. Šiandien drąsiai
galima teigti, kad Lietuvos valsty-
bingumo atkūrimas prilygo stebuk-
lui. Gruzijos įvykiai tai akivaizdžiai
patvirtina. Tie patys agresijos scena-
rijai buvo parengti ir Lietuvai. Jų
taikymas visada baigdavosi Krem-
liaus strategų pralaimėjimu. Lietuvai
tapus NATO ir Europos Sąjungos na-
re, valstybės sienų saugumo reikalai
pasitaisė. Turime patikimą garantą,
bet vidaus politikoje akivaizdi „arti-
mojo užsienio” griaunamoji įtaka.
Ypatingas vaidmuo tenka ekonomi-
kai, tarptautiniams ryšiams ir kul-
tūrai. Pastaroji neatsiejama nuo vi-
suomenės pilietinės brandos lyg-
mens.

Antrosios Respubikos laikų kai-
mą okupantas griovė ir naikino sis-
temingai, atimdamas iš ūkininkų pri-
vačią nuosavybę: žemę, gyvulius, pa-
dargus, ištremdamas darbščius, sąži-
ningus žemdirbius į Sibirą. Kaimas
nuo seno buvo lietuvybės šaknų ir
tautinės savivokos puoselėtojas. Doro
darbo samprata ir visuomenės mo-
ralė plaukė iš privačios nuosavybės
statuso, papročių teisės ir rėmėsi iš
kartos į kartą perduodamomis doro-
vinėmis vertybėmis. Kaimiečiai, prie-
varta suvaryti į kolūkius, palaipsniui
prarado asmeninės atsakomybės už
savo darbą sąvoką.

,,Prichvatizacijos” vajus, bankų
išvogimas, žiniasklaidos perėmimas
leido buvusiai sovietmečio nomenkla-
tūrai susigrąžinti ir politinę valdžią.
Tokiomis sąlygomis kultūrinis gyve-
nimas ir pilietinės visuomenės ugdy-
mas nebuvo visaverčiai vykdomas.
Tačiau būtų klaida neigti pasiekimus.
Dvasinio gyvenimo erdvėje ryškus
stiprėjantis Bažnyčios vaidmuo. Pasi-
gendama tautinės kultūros naujovių,
kurios taptų natūralia atsvara iš
Vakarų plūstančiai popkultūrai. Lais-
vės kovotojų – karių savanorių, Gu-
lago belaisvių ir Sibiro tremtinių gre-
tos retėja.

Džiugu regėti jaunimo iniciaty-
vas ir susidomėjimą laisvės kovų
istorija. Tai liudija Ariogalos tradici-
nis renginys „Su Lietuva širdy”.
Prieš porą metų jo motto skambėjo
kitaip: „Laisvės ugnis ateities kar-
toms”. Dubysos slėnis sutraukia
žmonės iš visų Lietuvos kampelių.
Susirenka ne tik okupanto represijas
patyrusieji piliečiai, bet ir gausūs
būriai jaunimo.

Kelia pasigėrėjimą entuziastų
studentų išvykos tremtinių keliais –
„Misija Sibiras”. Tai labai naudinga
pilietinio ugdymo priemonė. Deja, to
negalima pasakyti apie aukštąsias
mokyklas, iš dalies ir apie vidurinio
mokslo įstaigas.

Nėra abejonės, kad Valdovų rū-
mai atvers duris svečiams iki pagrin-
dinių Tūkstantmečio šventinių ren-
ginių. Istorikų nuomone, čia buvo
pirmoji mūrinė pilis Lietuvoje, susi-

jusi su 1251 m. Mindaugo krikštu ir
1253 m. vainikavimu karaliumi. Di-
dysis kunigaikštis Gediminas iš Vil-
niaus pilies rašė ir siuntė į Vakarus
laiškus. Nukelta į 4 psl.



Amerikos visuomenės gyvenime, pro-
fesiniame darbe, vaikų mokyklose,
gyvenvietėse. Aš tokio gyvenimo ne-
keisčiau, lietuviška veikla nenuskur-
dino, o praturtino mano šeimą. Su
pavydu amerikiečiai žiūri į mūsų
senų draugysčių išlaikymą, ryšių tęs-
tinumą, tradicijų perdavimą vai-
kams.

– Darbas yra visiškai kitoks
dirbant mokykloje ir įvairiuose
kultūros bei visuomenės baruo-
se. Koks darbas yra Jums arčiau
širdies?

– Darbas mokykloje ir visuome-
nėje gražiai derinasi, ypač man dir-
bant su suaugusiais įvairių kultūrų
žmonėmis. Mokytoja visą laiką sce-
noje, taip pat – ir vadovaudama
organizacijai. Sakot, yra žmonių,
kuriems niekas neįdomu. Mano prob-
lema yra ta, kad man labai daug kas
įdomu. Reikėtų man dar daug naujų
gyvenimų, išbandyti įvairias veiklas,
perskaityti knygas, įsigilinti į meną,
muziką, gamtą. Krikščioniškos verty-
bės įėjo į kraują per tėvų gyvenimo
pavyzdį ir tautišką, katalikišką ug-
dymą. Mūsų laikų kultūroje lieka vis
mažiau vietos tokioms vertybėms,
bet ta vieta nelieka tuščia, į ją
braunasi pigi, lengvai suprantama
televizijos kultūra, kuri nieko iš
mūsų nereikalauja. Gaila, bet ta kul-
tūra apsunkina tėvų darbą. Džiau-
giuosi matydama jaunus lietuvius
tėvelius, vežančius vaikučius į lie-
tuvišką mokyklėlę, skautų sueigas,
ateitininkų susirinkimus, tautinių
šokių repeticijas. Neabejoju, kad LB
didžiausias nuopelnas lietuvių vi-
suomenei yra jaunimo programos,
mokyklos, stovyklos, šokių ir dainų
šventės, suvažiavimai. Lietuvių Fon-
das, remdamas ir jaunimą, ir viso-

keriopą lituanistinę veiklą, Lietuvai
ir mums, lietuviams, dovanojo dvi ar
tris kartas, kurios būtų paskendusios
Amerikos jūroje arba likusios tik
,,kugeliniais lietuviais”. O, kokį
svarbų vaidmenį atlieka lietuviška
spauda! „Draugas”, kasdien laukia-
mas, mus visus riša vienon lietuviš-
kon šeimon, rašydamas apie plačiai
išsisklaidžiusius tautiečius.

– Yra žmonių, kuriems jau
niekas neįdomu, viskas atsibodo.
Esame persisotinę grūdoma in-
formacija. Gaila, kad tautinėms
ir krikščioniškoms vertybėms
mūsų visuomenėje telieka vis
mažiau vietos. Kaip Jūs į visa tai
žiūrite ir kaip įvertinate mūsų
gyvenimo prasmę?

– Atsakymas į jūsų klausimą apie
gyvenimo prasmę: galėčiau daug ra-
šyti, bet apibendrinsiu – palikti pa-
saulį geresnį, negu radai, įrašyti kaž-
ką gražaus sutiktų žmonių širdyse,
įžiebti viltį, paduoti ranką.

– Kas suteikia naujų jėgų
tolimesnei veiklai?

– Kas suteikia jėgų veiklai? Tas
pats žingeidumas, noras mėginti da-
ryti įtaką ta linkme, kuri atrodo
teisinga.

– Ar turite kokių pomėgių,
kur Jūsų siela pailsi ir atsi-
palaidoja?

– Pomėgiai – knygos, gamta,
muzika, viskas, kas gražu: ar tai
namų papuošimas, ar gardžių valgių
paruošimas, ar pasidžiaugimas pačios
augintomis rožėmis, ar atversta kny-
ga saulėje, prie jūros, klausant Cho-
pin. Aišku, mylimiausi žmonės turi
būti šalia.

Kalbino Marija Remienė
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JAV Lietuvių Bendruomenėje
(LB) yra tokių žmonių, kurie sugeba
suderinti įvairias gyvenimo sritis:
darbą, šeimą, visuomeninę veiklą,
labdarą. Vienas tokių žmonių yra
Violeta Mitkutė Gedgaudienė,
kurią ir pakalbinome.

– Malonėkite papasakoti apie
save.

– Gimiau Panevėžyje, po to tė-
veliai persikėlė gyventi į Kauną.
Truputį prisimenu Kauną ir tėtės
tėviškę Ąžuolinės kaime, kur mane
buvo nuvežę vasarai. Prisimenu ža-
lias pievas, mišką, arklius, geras te-
tules ir dėdę. Mokyklą pradėjau lan-
kyti Vokietijoje. 1949 metais atvyko-
me į Ameriką, tiesiog į Los Angeles,
kur gyveno tėtės dėdė. Čia baigiau
gimnaziją, universitetą (anglų ir
ispanų kalbas, literatūrą) ir vėliau
įsigijau psichologijos magistro laips-
nį. Dirbau mokinių patarėja Wood-
bury College, keletą metų, kai vyras
pradėjo nuosavą verslą ir stigo pini-
gėlių, nekilnojamo turto srityje ir jau
beveik 20 metų dėstau ESL (English
as a second Language).

– Daug metų Jus pažįstu kaip
skautę, Lietuvių Bendruomenės
darbuotoją, mokytoją, visuo-
menės veikėją, žmoną ir motiną.
Kaip viską sutalpinate savo
gyvenime ir ką Jūs labiausiai
vertinate?

– Gyvenimas kartais priverčia, o
kartais sudaro sąlygas ,,nešioti daug
kepurių”. Skautauju beveik visą gy-
venimą, buvau viena iš pirmųjų skau-
čių Los Angeles. Danguolei Pulkau-
ninkaitei-Bartkuvienei vadovaujant
buvau jos adjutante, vėliau ėjau įvai-
rias pareigas tunte ir buvau graži-
niečių vadove. Į Lietuvių Bendruo-
menės veiklą įsijungiau dar universi-
tete, dalyvavau apylinkės veikloje,
buvau apygardos pirmininkė, dirbau
ir dirbu Taryboje, Prezidiume, taip
pat – su Lietuvių Fondu. Dėsčiau
lituanistinėje mokyklėlėje, ten įstei-
giau klasę lietuviškai nekalbantiems
suaugusiems, kuri buvo išaugusi
beveik iki 30 mokinių. Keletas iš jų
labai aktyviai įsijungė į lietuvišką
gyvenimą, išmoko gerai lietuviškai
kalbėti, vedė lietuvaites, vaikus auk-
lėja lietuviškai ir dalyvauja LB veik-
loje (Vilius Žalpys, vienas iš pirmųjų
šios klasės mokinių, dabar yra Port-
land LB apylinkės pirmininkas ir
šokių grupės vadovas). Iš tikrųjų ma-
no maloniausi pasiekimai (šalia vaikų
ir anūkų) – tai mano mokytojavimo,
darbo lietuviškoje ir angliškose mo-

kyklose pasekmė. Nepaprastai įspū-
dinga buvo dėstyti porą metų Lietu-
voje padedant APPLE organizacijai.
Su Lietuvos mokytojais dainavome,
šokome ir verkėme kartu. Mokytojai
turi nepaprastą progą paveikti kitų
žmonių gyvenimus, išmokyti ne tik
dėstomą dalyką, bet ir perduoti savo
vertybes, gyvenimo pasaulėžiūrą.
Vietinėse mokyklose dirbu su suau-
gusiais asmenimis iš skirtingų kul-
tūrų (dabar daug mokinių mokosi iš
Korėjos, Kinijos), iš jų taip pat labai
daug išmokstu, tai yra tam tikras
pasidalinimas patyrimu. Aišku, svar-
biausias vaidmuo, suteikiantis di-
džiausią pasitenkinimą – tai žmonos,
mamos, močiutės pareigos. Dabar
didelę mano laiko dalį užpildo (mane
tai džiugina) mano dalyvavimas mū-
sų vaikaičių gyvenime.

– Kokias dabar pareigas
einate? Ar esate Tautinių šokių
rengimo komitete?

– Šiuo metu esu LB Tarybos ir
Tarybos Prezidiumo narė, LB Vaka-
rų apygardos vicepirmininkė, Lietu-
vių Fondo įgaliotinė, skautė graži-
nietė. Stengiuosi ateiti padėti ten,
kur reikia.

– Kokie skirtumai yra dir-
bant LB dabar ir prieš 10 metų?
Ar niekas nepasikeitė?

– Daug kas pasikeitė LB veikloje,
kadangi pasikeitė žmonės: išėjo šu-
lai, kurie vedė LB tuo siauru, tiesiu
takeliu, žinodami jos istoriją, taisyk-
les, tradicijas ir ypač – pasišventimo
reikalą. Normalu, kad organizacijos
keičiasi su kartų pasikeitimu, bet čia
taip pat prisidėjo žmonės, užaugę
nelietuviškos išeivijos visuomenėje.
Kalbu ne tik apie neseniai atvykusius
iš Lietuvos, bet ir apie čia gimusius ir
užaugusius, net nekalbančius lietu-
viškai, tačiau norinčius įsijungti į
lietuvišką darbą. Atsimenu, pirmą
kartą dalyvaujant LB Tarybos se-
sijoje skaičiau pranešimą apie Seattle
Apylinkės veiklą, paminėjau, kad jie
vartoja lietuvių ir anglų kalbas jų
renginiuose, Vasario 16 d. minė-
jimuose. Vienas veikėjas, ,,senas vil-
kas”, pasakė, kad jis išeis iš LB, kada
anglų kalba ateis. Dabar turime su-
sigyventi su faktu, kad ne visi LB na-
riai ir veikėjai susikalba lietuviškai.
Nyksta ir pasišventimo, neapmoka-
mo darbo tradicija. Atsimenu, kiek
vasarų dirbome skautų stovyklų vir-
tuvėse – atlyginimas buvo stovykla-
vimo džiaugsmas, laužo dainos. Da-
bar tokio atlygio negana.

– Kokios svarbiausios akimir-
kos iš tų bendruomeniškų darbų,
projektų?

– Neskiriu LB projektų, darbų
nuo visapusiško dalyvavimo lietuvių
bendruomenėje. Atvykę į Jungtines
Valstijas ėjome į amerikietiškas mo-
kyklas, gimnazijas, lengvai įsitrau-
kėme į amerikietišką gyvenimą, vi-
suomenę ir profesinį darbą, tad lietu-
viška veikla praturtino mūsų kas-
dienišką gyvenimą. Buvo visai natū-
ralu tas dvi gyvenimo sritis derinti,
rasti laiko ir vienai, ir kitai. Esu gir-
dėjusi kritikos iš naujai atvykusiųjų,
kad čia taip ilgai gyvendami neįsilie-
jome visiškai į amerikiečių visuome-
nę, kad gyvename lietuviškame gete,
esame lyg nepilnaverčiai Amerikos
piliečiai. Su tuo visiškai nesutinku.
Daugumas esame naudingi, kūry-
bingi piliečiai, aktyviai dalyvaujame

STENGIUOSI ATEITI TEN, KUR REIKIA

Violeta Gedgaudienė

Atkelta iš 3 psl. Iš čia šalį valdė
Algirdas, o Jogaila ir Vytautas 1387
m. paskelbė trečiąjį Lietuvos krikštą.
Be abejo, bus paminėtas ir pats pir-
masis Lietuvoje kunigaikščio Neti-
mero krikštas. Tada, 1009 metais at-
sirado įrašas Kvedlinburgo analuose
apie vienuolio Bonifacijaus žūtį ir
pirmą kartą buvo užrašytas Lietuvos
vardas.

Istorijos šaltiniai byloja, kad
1634 m., karaliaus Vladislovo Vazos
laikais, rūmuose įvyko pirmasis
Lietuvoje operos spektaklis. 1655 m.
Rusijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių,
apiplėšė pilį ir miestą, sukėlė gaisrą.
Lietuvos kariuomenė 1661 m. išstū-
mė iš sostinės plėšikaujančius gro-
bikus, bet pilis jau buvo sugriauta.
Numalšinus generolo Tado Kosčiuš-
kos vadovaujamą 1794 m. sukilimą ir
po trečiojo Lietuvos-Lenkijos valsty-
bės padalijimo 1795 m., Lietuva buvo
prijungta prie Rusijos imperijos.

Tai labai prasminga ir reikalin-
ga dovana visuomenei. Reikia tikėtis,
kad rūmuose rasis vietos ir kuni-
gaikščio Netimero krikštui 1009 m.
Būtent šiais metais, žuvus vienuoliui
Bonifacijui, Kvedlinburgo analuose
pirmą kartą paminėtas Lietuvos var-
das.

Dvidešimtieji metai eina nuo
Atgimimo pradžios. Pasirodė vos
vienas ženklus filmas „Vienui vieni”
apie laisvės kovų dešimtmetį. O kur
drama apie 1941 m. birželio sukili-
mą? Memuarų, atsiminimų kaugė
apie tėvynainių kančias ir netektis
Gulago salyne ir Sibiro tremtyje toly-
džio pasipildo. Bet ar sulauksime tau-
tos katastrofą apibendrinančios
trilogijos, tegul ir nepralenkiančios
populiarumu Victor Hugo ar Lev
Tolstoj aprašytų anų laikų visuomenę
sukrėtusių istorinių įvykių?

Valstybės sostinėje tik šiais
metais buvo deramai nusilenkta
himno autoriui daktarui Vincui Ku-
dirkai, bet... paminklas dar iki galo
neužbaigtas. Tiesiog neįmanoma
suvokti, kodėl reikia agituoti ir ragin-
ti aukštuosius valdžios pareigūnus ir
sostinės savivaldos vadovus, jau visą
dešimtmetį negebančius sukurti orų,
didingą paminklą visų epochų Lie-
tuvos laisvės kovotojams sostinės
širdyje – Lukiškių aikštėje?

Neužrašytų pastabų seka ilgoka.
Esame Tūkstantmečio jubiliejaus
išvakarėse. O iš tiesų mes, baltai, jau
buvome šioje žemeėje gerokai anks-
čiau. Tad pasitikime ne vardo, o Lie-
tuvos valstybės tūkstantmetį!

UGDYTI PILIETĮ – ASMENYBĘ,
ATSAKINGĄ UŽ TĖVYNĖS ATEITĮ
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

VISKAS PAAIŠKÈJO
Noriu labai padėkoti už straipsnį

apie Salomėją Nėrį. Man labai pa-
lengvino širdį. Visada man patiko jos
poezija, bet buvau labai pikta, kad ji
buvo komunistė, net nepriklausomy-
bės laikais.  Dabar viskas labai pa-

aiškėjo, ypač jos paskutinis eilėraštis
mane labai gerai nuteikė. Ačiū Julijai
Švabaitei-Gylienei.

Taip pat buvo įdomu ištraukos iš
senų ,,Draugo” laikraščių. 

Genė Vasaitienė

Būtų labai gerai „Drauge” turėti
„Personals” skyrelį. Mūsų lietuvių,
išsiblaškiusių po visą Ameriką, yra
labai daug. Tie, kurie atvažiavom į
Ameriką maži vaikai, čia baigėm
aukštuosius mokslus, užauginom šei-
mas ir jau ne vienas likęs vienas... Ir
manasis jau iškeliavo į „Tėvo Na-
mus”. Kartą Rita Penčylienė suorga-
nizavo lietuvių išvyką laivu į Karibų

salas. Jau ir tada buvo vienišų žmo-
nių, o grupėje visiems buvo smagu.
Vakarais dainuodavome, šnekučiuo-
davomės, dauguma vienas kitą paži-
nojo. Prie stalų sėdėjom visi lietuviai,
buvo jauku ir smagu.

Amerikiečių laikraščiuose yra
tokios skiltys – „Personals”. Ką Jūs
galvojate?

N. D.

,,PERSONALS” skiltis ,,DRAUGE”?

Prieš 4 mėnesius „Draugo” kny-
gyne nusipirkau Danutės Januškie-
nės knygą „Prigimtinis kvėpavimas –
sėkmės ir sveikatos pagrindas”.

Perskaičius šią knygą buvau su-
žavėta šios autorės dvasinėmis verty-
bėmis. Tai knyga, kurią vertėtų per-
skaityti, tai ne vien apie kvėpavimą,
tai daug daugiau, tai vadovėlis.

Šioje knygoje autorė pateikia
daug žinių, galbūt, mums ir žinomų,
bet pamirštų. Knyga lengvai skaito-
ma, suprantamai parašyta, skaitai ir
negali atsitraukti nuo jos. Paste-
bėjau, kad mano sveikata pagerėjo,
nesirguliuoju ir nevartoju jokių vais-
tų.  Esu ramesnė, pagerėjo nuotaika,
nejaučiu baimės, geriau miegu.

Anksčiau padirbėjus darže ar
sunkiai pakėlus suremdavo radikuli-

tas ir kelias dienas turėdavau gerti
vaistus.

Taip atsitiko ir šį pavasarį, surė-
mė radikulitas, bet buvau jau per-
skaičiusi šią knygą ir pasinaudojau
patarimais.

Vakare atsigulusi ilgai kvėpavau,
o rytą net pati stebėjausi radikulito
kaip ir nebuvo.

Ir dar šioje knygoje aš suradau
daug atsakymų, kurie man rūpėjo.

Daug patarimų surastų būsimoji
jaunoji mama, belaukianti kūdikėlio.

Tai vertybė kiekvienai būsimai
mamytei.  Aš manau, kad ta knyga
praturtins kiekvieno gyvenimą ir gal-
būt net prailgins.

Ona  Sipavičienė
Kenosha, WI

NAUDINGA KNYGA

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

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

Geradarystė kliūčių ir
atstumų nepaiso

Utenos Šv. Klaros palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninė įkurta
1996 m. rugsėjo 15 d. Pavadinta vie -
nuolės pranciškonės Šv. Klaros, glo -
bo jusios ligonius, garbei. Ligoninės
stei gėjas – Panevėžio vyskupijos Ute -
nos dekanatas. 

Kuriant ligoninę labai daug pa -
gelbėjo vienuolės pranciškonės iš JAV,
Pittsburgh vienuolyno, ypač Do lo rita
M. Butkus, kuri dabar atlieka pata-
rėjos ir pastoralinę veiklą.

Ligoninė remiama iš priva lo mojo
sveikatos draudimo fondo, nemoka-
mas gydymas ir slauga teikiama kiek -
vienam pacientui 120 dienų per me -
tus. Ligoninėje yra 55  palaikomojo
gydymo ir slaugos lovos ir 3 palia ty-
vios pagalbos lovos.

Čia gydomi ir slaugomi sun kio -
mis lėtinėmis, onkologinėmis, sąna -
rių, širdies ir kraujagyslių ligomis
ser gantys, po insultų, negalintys sa -
vęs apsitarnauti, judėti ir neįgalūs
žmo nės. Apie mūsų ligoninę galite
dau giau sužinoti internetiniame pus-
lapyje: www.subsventaklara.w3.lt. 

Siekiant įdiegti naujas techno -
logijas bei atnaujinti pastatus, ruo -
šia mi įvairūs projektai, ir ieškoma rė -
mėjų.

Šiuo metu ruošiamas projektas
„Centralizuotos medikų iškvietimo į
palatą sistemos įrengimas Šv. Klaros
palaikomojo gydymo ir slaugos ligo-
ninėje”. Gulintys lovose pacientai iki
šiol esant skubiam atvejui medikus

pakviečia rankiniais varpeliais, šauk -
da mi, arba tas, kuris palatoje stip-
riausias keliasi iš lovos ir šaukia me -
dikus, išėjęs pro duris. Atnaujindami
sveikatos įstaigą, geriname teikiamų
paslaugų saugą ir kokybę. Šio projek-
to tikslas – įsigyti slaugių iškvietimo
įrangą. Ligonis gali iškviesti slaugy-
toją, paprasčiausiai paspausdamas
mygtuką. Slaugytoja girdi iškvietimo
signalą ir mato skambinančio pacien-
to numerį ant centrinio pulto. Ši sis-
tema padeda slaugytojoms teikti kva -
lifikuotą ir skubią pagalbą ligoniams. 

Todėl visus prašome padėti
mums įgyvendinti šį projektą, pra šo -
me visų gerų žmonių paramos įgy -
ven  dinti mūsų siekius. Būtume labai
dė kingi visiems, mums padėjusiems. 

Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninės atsiskaitomoji sąs-
kaita:

Nr. LT 067044060002523542
AB SEB Vilniaus bankas
Gedimino pr. 12 
LT-01103 Vilnius
Lithuania

arba siųsti čekius dėl Šv. Klaros
ligoninės:

Sister Janet Gardner, OSF
General Minister Sisters of St.

Francis Of the Providence of God 
3603 Mc Roberts Rd.
Pittsburgh, PA 15234-2364, USA 

Žaneta Valiulienė, 
Šv. Klaros ligoninės direktorė,

Sister M. Dolorita Butkus,
OSF, Consultant

Šv. Klaros ligoninėje lankėsi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys
Bačkis.

Pratęsta XIV PLMKS registracija

Keturioliktasis Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks
Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio
26–30 dienomis, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. Iki šiol jau yra
užsiregistravę apie 80 pranešėjų – 27
iš JAV ir kitų užsienio šalių, likusieji
– iš Lietuvos. Tikimasi, kad iki rug-
sėjo 15 d. prisidės dar apie 30 pra-
nešėjų. Šis PLMKS yra sukaktuvinis
– simpoziumai Čikagoje pradėti ruoš-
ti prieš 40 metų. Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę jie pradėti ruošti
pakaitomis – JAV (Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL) ir tėvynėje.
Amerikoje PLMKS ruoša rūpinasi
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
valdyba (pirm. Vytautas Maciūnas), o

Lietuvoje – LR Švietimo ir mokslo
ministerija. XIV PLMK simpoziumo
temos: svarbiausi užsienio lietuvių ir
Lietuvos rūpesčiai, pasiekimai, šiuo-
laikiniai darbai ir ateities planai.
Tačiau simpoziumas – ne tik pas-
kaitos, bet ir atgaiva, nes jo metu
vyks įvairūs meniniai, kultūriniai
renginiai, bus daug puikių progų
susitikti pažįstamus iš arti ir tolimes-
nių vietovių, susipažinti su dar ne-
pažįstamais, ypač mokslininkais ir
svečiais iš Lietuvos. Visuomenė malo-
niai kviečiama gausiai dalyvauti ne
tik plenarinėse ir mokslinėse sesijose,
bet visuose simpoziumo renginiuose.

XIV PLMKS informacija

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumo (PLMKS) 

pranešėjų registracija pratęsiama 
iki š.m. rugsėjo 14 d. 

Kviečiame registruotis internetiniu
adresu: www.mks14.com
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Pasienyje – spâstai sprunkantiems
nuo teisèsaugos

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Visuomeninės organizacijos „Konsti-
tucinių teisių gynimo agentūra” di-
rektoriaus ir tarybos pirmininko
Liudviko Ragauskio teiginiai, jog ne
tėvai, o pats asmuo, būdamas pilna-
metis, turi teisę nuspręsti, kokios jis
yra tautybės, nesulaukė Vyriausybės
pritarimo.

Vyriausybė atmetė L. Ragauskio
pareiškimą, kuriame jis išreiškė savo
nepasitenkinimą civilinės metrikaci-
jos ir asmens vardo, pavardės ir tau-
tybės pakeitimo taisyklėmis.

Anot L. Ragauskio, dabartinės
taisyklės registruojant kūdikius pa-
žeidžia vaiko teisės. „Taisyklėse tėvai
turi vaikui teisę parašyti tautybę, ta-
čiau pagal Civilinį kodeksą jie neturi
tokios teisės: jie gali suteikti vardą ir
pavardę, bet ne tautybę”, – pabrėžė
visuomenininkas. 

Jo teigimu, asmuo iki pilname-
tystės yra be tautybės. „Tautybė yra
ne paveldimas, o sociakultūrinis da-

lykas. (....) Kai tik asmuo susivokia,
tampa sąmoningu, tada jis ir sako,
kad vienai ar kitai kultūrai priklau-
so”,  – anksčiau teigė aktyvistas.

L. Ragauskis pažymėjo, kad Lie-
tuva yra vienintelė valstybė Europo-
je, kurioje daroma prielaida, kad tau-
tybė yra paveldimas dalykas.

Vyriausybinės Peticijų komisijos
nuomone, civilinės metrikacijos ir as-
mens vardo, pavardės ir tautybės pa-
keitimo taisyklės yra suderintos su
Civiliniu kodeksu.

L. Ragauskis pagarsėjo praėjusių
metų vasario mėnesį, kai įkūrė są-
jungą „Už konstitucines gyventojų
teises” ir siekė sustabdyti Vilniaus
tarybos rinkimus. Su bendražygiais
norėjęs kandidatuoti kaip nepartinis
kandidatas, L. Ragauskis sulaukė ne-
palankių Vyriausios rinkimų komisi-
jos sprendimų ir jis savivaldos rinki-
muose nebuvo registruotas kaip kan-
didatas. Šiuo metu jis kritikuoja ir
Seimo rinkimų sistemą.

Svarstomos bùsimosios
atominès elektrinès galimybès 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA)
– 31-ajame Valmieros mieste, Latvi-
joje, vykusiame kasmetiniame Balti-
jos šalių ugniagesybos sporto čempio-
nate Lietuvos ugniagesybos sporto
rinktinė iškovojo antrą vietą. Čem-
pionais tapo Latvijos sportininkai, o
trečioji vieta atiteko Estijos komandai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento Operatyvaus val-
dymo valdybos Parengties skyriaus
viršininko pavaduotojo, Lietuvos
rinktinės vyriausiojo trenerio ir dele-
gacijos vadovo Romualdo Kazlausko
teigimu, reikia pasidžiaugti Lietuvos
ugniagesių laimėjimu. 

Baltijos šalių ugniagesių čempio-
natai kasmet rengiami nuo 1961 m. ir
paeiliui vyksta vis kitoje Baltijos vals-
tybėje. Pernai Panevėžyje vykusiame
čempionate Lietuvos rinktinė užėmė
1-ąją vietą.

Organizatoriai tikisi, jog šiuo
kasmetiniu čempionatu bus plėtoja-
mas bendradarbiavimas tarp Baltijos
šalių priešgaisrinių gelbėjimo tarny-
bų, populiarinama ugniagesio gelbė-
tojo profesija ir ugniagesybos sportas,
palaikomi draugiški ryšiai tarp Bal-
tijos šalių ugniagesybos sporto atsto-

vų, tobulinamas jaunųjų sportininkų
meistriškumas. 

*** 
Lietuvos jaunučių (iki 16 metų)

krepšinio rintinės vidurio puolėjas
Jonas Valančiūnas išrinktas naudin-
giausiu sekmadienį Italijoje pasibai-
gusio Europos čempionato žaidėju.

16-metis Lietuvos krepšininkas
per aštuonerias Senojo žemyno pir-
menybių rungtynes pelnydavo viduti-
niškai po 14,3 taško, atkovodavo po
11,1 ir perimdavo po 0,9 kamuolio. J.
Valančiūno padedama Lietuvos rink-
tinė laimėjo visus aštuonias varžybas
ir pirmą kartą šalies istorijoje tapo
Europos jaunučių čempione.

Kaip jau skelbta, čempionato fi-
nale sekmadienį Kazio Maksvyčio
treniruojami lietuviai net 42 taškų
skirtumu 75:33 sutriuškino Čekijos
komandą. Tai didžiausiu skirtumu
laimėtas finalas per visą Europos 16-
mečių pirmenybių istoriją.

Į simbolinę Europos čempionato
rinktinę taip pat buvo išrinkti pran-
cūzas Leo Westermann, rusas Dmit-
rij Kulagin, čekas Milan Ryska ir tur-
kas Enesa Kanter.

Vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas.                                                 ELTOS nuotr.

SPORTAS

www.draugas.org

Iõsiskyrè nuomonès
dèl tautybès  

Vyriausybè� susirùpino vaikû sveikata 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA)
– Lietuvos oro uostai ir sausumos sie-
na dažnai tampa spąstais nuo teisė-
saugos užsienyje bandantiems pasi-
slėpti prasižengėliams.

Iš viso šiemet Lietuvos pasienie-
čiai sulaikė 301 asmenį, kurio ieškojo
teisėsaugininkai. Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos (VSAT) turimais
duomenimis, daugiausiai nuo teisin-
gumo besislapstančių asmenų įkliuvo

oro uostuose – 204. Didžioji dauguma
jų buvo sulaikyti Vilniaus oro uoste.
41 ieškomąjį pasieniečiai sulaikė pa-
sienyje su Baltarusija, 23 – pajūryje,
21 – pasienyje su Rusija.

Tarp visų sulaikytųjų VSAT pa-
reigūnams šiemet daugiausiai įkliuvo
Lietuvos piliečių – 286. Taip pat su-
laikyta ieškomų baltarusių, rusų, uk-
rainiečių, Izraelio, Latvijos ir Vokie-
tijos piliečių. 

Atkelta iš 1 psl.             savi-
valdybės įstaigų į savo veiklą įtrauks
prie-mones, skirtas kurti vaikų
sveikatai palankią aplinką. Taip pat
kasmet ne mažiau kaip 500 vaikų,
dalyvaudami sveikatos stiprinimo
veikloje, išsiug-dys sveikos
gyvensenos įgūdžius.

Programoje apibūdinta dabarti-
nė vaikų sveikatos būklė, pateikiami
kelerių metų senumo duomenys.

Lietuvos sveikatos informacijos
centro duomenimis, tarp vaikų 2005
m. vyravo kvėpavimo sistemos, virš-
kinimo sistemos ir akių ligos. Nelai-
mingi atsitikimai lėmė 65 proc. vaikų
mirčių. Lietuvoje sparčiai didėja vai-
kų savižudybių skaičius – per pasta-
rąjį dešimtmetį vaikų savižudybių pa-
daugėjo 55,8 proc.

Programoje rašoma, kad ypač di-

delį susirūpinimą kelia sveikatą žalo-
janti gyvensena ir socialinė vaikų ap-
linka: rūkymas, alkoholio vartojimas,
mažas fizinis aktyvumas, nesveika
mityba, ankstyvi lytiniai santykiai,
patyčios, smurtas.

Vilniaus universiteto atliktas
Lietuvos vaikų psichikos sveikatos
epidemiologinis tyrimas parodė, kad
su psichikos sveikata susijusių prob-
lemų turi 41,7 proc. mokyklinio am-
žiaus vaikų, iš jų 13 proc. sutrikimų
galima nustatyti kliniškai.

Programoje taip pat remiamasi
Pasaulio sveikatos organizacijos
skelbtais duomenimis, kad Lietuva ir
kitos Baltijos valstybėse tarp vaikų
labai paplitusi yra prievarta. Lietu-
voje, palyginti su kitomis Europos
Sąjungos valstybėmis, tyčiojamasis
paplitęs labiausiai: apie 70 proc. vai-

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (ELTA)
– Lietuvoje galima statyti naują bran-
duolinę jėgainę, kurios didžiausia ga-
lia siektų iki 3,400 megavatų (MG),
nustatė Suomijos ir Lietuvos specia-
listai elektrinės poveikio aplinkai ver-
tinimo (PAV) ataskaitoje.

Tokia naujos atominės elektrinės
galia tenkintų Lenkiją, kuri pernai
vasarą sukėlė triukšmą pareikalavusi
už partnerystę jai užtikrinti ne ma-
žesnį nei 1,000–1,200 MG elektros
energijos kiekį iš naujos jėgainės Lie-
tuvoje.

„Nustatytas elektrinės galingu-
mas būtų priimtinas aplinkosaugos
požiūriu”, – pristatydamas PAV spau-
dos konferencijoje patvirtino Suomi-
jos įmonės „Poyry Energy” atstovas
Thom Bon.

Planuojamas naujos branduoli-
nės jėgainės statybos laikas – 8–9 me-
tai nuo PAV proceso pradžios. Pasak
Suomijos įmonės „Poyry Energy” ats-
tovo Th. Bon, anksčiausiai jėgainė
galėtų pradėti veikti 2015 metais.

Projekto patarėjai siūlo, kad nau-
ja atominė jėgainė būtų statoma į ry-
tus nuo Ignalinos AE, kiek mažiau
palankia vieta yra laikoma teritorija
vakarinėje Ignalinos AE pusėje.

Ataskaita bus viešai pristatyta
Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų
gyventojams. Vėliau šią ataskaitą
vertins įvairios Lietuvos įstaigos ir
Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija.
Ataskaitą rengia Suomijos įmonės
,,Poyry Energy” bei Lietuvos energe-
tikos instituto susivienijimas, kuriam
„Lietuvos energija” sumokės 4,428
mln. litų.

Naują branduolinę jėgainę šalia
dabartinės Ignalinos atominės elekt-
rinės Lietuva kartu su Latvija, Estija
ir Lenkija ketina pastatyti iki 2015–
2018 metų.

Dabartinės Ignalinos atominės
jėgainės, kuri turi būti galutinai už-
daryta 2009 m. pabaigoje ir kurioje
veikia tik vienas reaktorius, galia yra
1,500 MG. Iki 2004 m. pabaigos, kai
veikė du reaktoriai, jos galia buvo
3,000 MG.
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MASKVA
Rusija neketina pripažinti Koso-

vo nepriklausomybės, pareiškė Rusi-
jos nuolatinis atstovas prie Jungtinių
Tautų (JT) Vitalij Čiurkin antradienį
spaudos konferencijoje New York,
kurią rodė versdamas iš anglų kalbos
televizijos kanalas ,,Vesti-24”.  Drau-
ge Rusijos diplomatas pripažino, kad
Kosovo įvykiai turėjo įtakos Maskvos
sprendimui pripažinti Abchazijos ir
Pietų Osetijos nepriklausomybę. Sa-
vo ruožtu Rusijos Užsienio reikalų
ministerijos vadovas Sergej Lavrov
antradienį pareiškė, kad nemato pa-
našumų tarp Kosovo, Abchazijos ir
Pietų Osetijos nepriklausomybės pri-
pažinimo. Kosovą iki šiol pripažino
45 pasaulio šalys. Nepripažįsta jo ne
tik Serbija ir Rusija, bet ir Gruzija – ji
iš pat pradžių laikėsi tokios nuostatos.

***
Sibirą sukrėtė žemės drebėji-

mas, kurio galingumas siekė 9 balus
pagal Richterio skalę ir kurio epi-
centras buvo Baikalo ežere už 30 km
į šiaurės rytus nuo Baikalsko miesto,
pranešė Rusijos nepaprastųjų padė-
čių ministerijos Irkutsko regiono
skyriaus atstovas. ,,Pranešimų apie
sugriovimus nėra. Aukų taip pat nė-
ra”, – sakė jis. – Pas mus visi namai
atlaiko maždaug 11 balų smūgius.”
Irkutske smūgiai sutrikdė ryšių prie-
monių darbą ir elektros energijos tie-
kimą. Šalia Baikalsko esanti celiu-
liozės ir popieriaus gamykla buvo nu-
traukusi darbą.

CHARTUMAS
Libijos pareigūnai trečiadienį su-

ėmė du asmenis, kurie buvo pagrobę
Sudano keleivinį lėktuvą, pranešė
Sudano oro bendrovės vadovas. Jis
pridūrė, kad oro bendrovė nusiųs į
Libijos pietuose esantį Kufros karinį
oro uostą savo lėktuvą, kuriuo pag-
robtojo orlaivio keleiviai bus parsk-
raidinti į Sudaną. Iš pagrobtojo lėk-
tuvo trečiadienį paleisti visi įkaitais
laikyti keleiviai, kurių buvo apie 100.
Oro bendrovės ,,Sun Air”  lėktuvas
buvo pagrobtas netrukus po to, kai
antradienio popietę pakilo iš Njalos
ir turėjo skristi į Sudano sostinę .

TBILISIS
Gruzijos prezidentas Michail Sa-

akašvili neišvyks iš savo šalies, nes
baiminasi, kad Rusija neleis jam su-
grįžti, sakoma trečiadienį išspausdin-
tame interviu. Pasak Vokietijos dien-
raščio „Bild”, Gruzijos vadovas dėl
šios priežasties pareiškė neatvyk-
siantis į pirmadienį Briuselyje ren-
giamą neeilinį Europos Sąjungos
(ES) viršūnių susitikimą, kuriame
bus tariamasi dėl krizės Kaukaze.
Prezidentas pageidavo, kad susitiki-
mo metu būtų pareikštas „aiškus ES
įsipareigojimas toliau palaikyti Gru-
ziją. Tas pats taikoma ir kalbant apie
mūsų narystę NATO”.

VARŠUVA
Lenkijoje pradėtas tyrimas dėl

senų pareiškimų neva šalyje buvo
slaptas kalėjimas, kurį CŽV naudojo
įtariamiems teroristams laikyti, pra-
neša „Eurobserver”. Premjeras Do-
nald Tusk „paprašė generalinio pro-
kuroro atlikti detalų tyrimą, siekiant
išsiaiškinti šį klausimą”, agentūrai
AP sakė jo atstovas spaudai. Proku-
ratūra jau anksčiau yra pareiškusi,
kad tyrimas yra susijęs su „CŽV kalė-
jimais”, tačiau atsisakė patvirtinti,
kada jis buvo pradėtas. Pats slaptų
kalėjimų tyrimas yra apgaubtas pas-
lapties, todėl per paskutines kelias
dienas sukėlė lenkų žiniasklaidoje
daug spėlionių.

SARAJEVAS
Buvęs Bosnijos serbų vadovas

Radovan Karadžič pareiškė, kad Ha-
gos tribunole jam iškelta byla turi
būti nutraukta. Esą bylos tęsti nega-
lima, nes nuo jos pradžios nuolat bu-
vo pažeidinėjamos kaltinamojo tei-
sės. Pats R. Karadžič teigia, kad ne-
kaltumo principas nagrinėjant jo by-
lą buvo paverstas tiesiog juoku. Bu-
vęs Bosnijos serbų vadovas yra kalti-
namas karo nusikaltimais ir nusi-
kaltimais žmogiškumui, vykdytais
Bosnijos karo metu. Jis taip pat kal-
tinamas ir dėl 1995 m. įvykių Sreb-
renicoje, kur buvo nužudyta apie 8
tūkst. Bosnijos musulmonų.

Vakarai atmeta Rusijos
sprendimâ� dèl Gruzijos

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) –
Vakarų valstybės atmeta Rusijos ant-
radienį priimtą formalų sprendimą
pripažinti separatistines Gruzijos
Pietų Osetijos ir Abchazijos respubli-
kas ir dar kartą patvirtina savo para-
mą Gruzijos teritoriniam vientisumui.

JAV apgailestauja dėl Rusijos
sprendimo pripažinti Pietų Osetiją ir
Abchaziją. „Manau, jog tai apgailėti-
na”, – sakė JAV valstybės sekretorė
Condoleezza Rice Vakarų Kranto
mieste Ramaloje surengtoje spaudos
konferencijoje po Rusijos prezidento
pranešimo, jog jis pasirašė dekretą
dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos ne-
priklausomybės pripažinimo.

Rusijos antradienį priimtas
sprendimas yra „apgailestavimą ke-
liantis žingsnis”, pareiškė Prancūzi-
jos užsienio reikalų ministerijos ats-
tovas spaudai. „Mes pakartojame sa-

vo įsipareigojimą Gruzijos teritori-
niam vientisumui”, – sakė žurnalis-
tams atstovas spaudai.

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel antradienį parėmė Gruzijos teisę į
teritorinį vientisumą. „Mūsų nuosta-
ta tokia, kad Pietų Osetijos ir Abcha-
zijos pripažinimas neatitinka tarp-
tautinės teisės”, – Estijos sostinėje
Taline žurnalistams sakė A. Merkel.
Vokietijos kanclerė pabrėžė teritori-
nio vientisumo principo, kaip vieno
tarptautinių santykių pagrindo, svar-
bą. „Europos Sąjunga to laikysis”, –
sakė ji.

Rusijos sprendimas pripažinti se-
paratistines Gruzijos Pietų Osetijos
ir Abchazijos respublikas yra „sąmo-
ningas tarptautinės teisės pažeidi-
mas”, savo interneto dienoraštyje
antradienį įrašė Švedijos užsienio rei-
kalų ministras Carl Bildt.

Demokratai giria „naujâjâ�
viltî” Barack Obama

AFRIKA

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

RUSIJA

EUROPA

Denver, rugpjūčio 27 d. (AFP/
BNS) – Pagyrimais kandidatui į JAV
prezidentus Barack Obama Denver
mieste prasidėjo Demokratų partijos
nacionalinis suvažiavimas.

Suvažiavime kalbą sakiusi kandi-
dato į JAV prezidentus žmona Mi-
chelle Obama gyrė savo vyro vertybes
ir tikino, kad jis bus „neeilinis prezi-
dentas”. Senatorius Edward Kennedi
sakė, kad „svajonė vis dar gyva” B.
Obama dėka. B. Obama ketvirtadie-
nio vakarą bus oficialiai paskelbtas
kandidatu į šalies vadovo pareigas.

B. Obama yra pirmasis į prezi-
dentus kandidatuosiantis afroameri-
kietis. Lapkričio 4 d. vyksiančiuose

rinkimuose jis varžysis su John Mc-
Cain, kuris respublikonų kandidatu
oficialiai bus paskelbtas kitą savaitę.
Paskutinių apklausų duomenimis,
abu kandidatai šiuo metu surinktų
po vienodą skaičių balsų.

Demokratai tikisi, kad nacionali-
nis suvažiavimas parodys B. Obama
kaip šeimos žmogaus savybes ir užgy-
dys nesutarimus su Hillary Clinton.
Partijos vadovams šiuo metu didžiau-
sias rūpestis yra tarp B. Obamos ir H.
Clinton šalininkų galinti kilti nesan-
taika. Bijoma, kad kai kurie H. Clin-
ton rėmėjai partijos suvažiavime gali
išreikšti pyktį, jog niekada rimtai ne-
buvo svarstoma jos kandidatūra į vi-
ceprezidento pareigas. B. Obama šeš-
tadienį paskelbė apie savo apsis-
prendimą į viceprezidentus pasirink-
ti senatorių Joseph Biden.

H. Clinton antradienį paragino
JAV demokratus susivienyti aplink
kandidatą į prezidentus B. Obama ir
sakė, kad nepaisant kandžios pirmi-
nių rinkimų dvikovos jiedu yra ,,toje
pačioje komandoje”.  Tie 18 mln. rin-
kėjų, kurie per pirminius rinkimus
balsavo už H. Clinton, yra labai svar-
būs B. Obama, nes varžybos su res-
publikonų kandidatu J. McCain pasi-
darė itin atkaklios. H. Clinton vardas
įrašytas oficialiuose kandidato rinki-
mų biuleteniuose – tai bandymas nu-
raminti jos šalininkus.

Gruzijos žemėlapis.                                                                           APRO nuotr.

Barack Obama. 
News Bridgepix nuotr.
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Mūsų stalui

Patiekalų su slyvomis
įvairovė 

MADAM AUDRONÈ
Alfa.lt

Slyvos visų mėgstamos, jas val-
gome šviežias ir konservuotas, džio -
vintas ir rūkytas. Iš daugybės rūšių
galime išsirinkti tas, kurios mums
skaniausios – saldžios ir mėsingos ar
rūgščios, taip vadinamos kauka zinės
slyvaitės, kurių, kai jos pradeda nok -
ti ir kristi ant žemės, galima prisi -
rinkti nieko nenuskriaudžiant. Su
švie žiomis slyvomis ruošiame kom po -
tus, sriubas, putėsius, pyragus ir py -
ragėlius, prie mėsos patiekalų, įda -
rytų vištų ar ančių geriau tinka džio -
vintos slyvos, o iš kaukazinių sly-
vaičių mūsų išradingos šeimininkės
ga mina įvairius padažus. Slyvose
daug naudingų mineralinių medžia -
gų, vitaminų B grupė, jos stiprina šir -
dį, imuninę sistemą, slopina nervin -
gumą, valo žarnyną, gerina peristal -
tiką, padeda nuo vidurių užkietėjimo.

Sriuba su slyvomis

35 oz (1 kg) slyvų, 
3 puod. (3/4 l) vandens, 
5 1/4 oz (150 g) cukraus, 
1 šaukštelis cinamono, 
2 šaukšteliai citrinos sulčių, 
1/2 šaukštelio maltų gvazdikėlių, 
2 šaukšteliai krakmolo.
Slyvas nuplauti, perpjauti pu -

siau, išimti kauliukus, sudėjus į puo -
dą užpilti šaltu vandeniu, įdėti cuk rų,
cinamoną, gvazdikėlius, supilti ci tri -
nos sultis ir užvirinti. Krakmolą at -
skiesti šaltame virintame vandenyje
ir supilti į sriubą, išmaišyti, atvė sinti.
Prieš patiekiant galima valan dą
palaikyti šaldytuve.

Slyvų apkepas

1 oz (30 g) margarino, 
8 7/8 oz (250 g) džiūvėsėlių rieke-

lių, 
1,6 sv. (750 g) slyvų, 
8 7/8 oz (250 g) cukraus, 
cinamono, 
3 kiaušiniai, 
1 stiklinė pieno, 
1 šaukštas maltų džiūvėsėlių, 
1 šaukštas krakmolo, 
3 šaukštai kapotų migdolų.
Karščiui atsparią formą patepti

mar garinu ir joje pakaitomis kloti
džiū vėsius, perpjautas išimtais kau -
liukais slyvas, vėl džiūvėsėlius ir t.t.
Cukrų sumaišyti su cinamonu ir juo
pa barstyti kiekvieną sluoksnį. Kiau -
šinių trynius suplakti su likusiu cuk -
rumi, įmaišyti pieną, krakmolą. Bal -
tymus suplakti iki standumo, įmai -
šyti į trynius. Apkepą apipilti kiau ši -

nių mase, viršų pabarstyti džiūvė sė -
liais, kapotais migdolais ir vidutinio
kar štumo orkaitėje kepti apie 40 min.

Prancūziškas slyvų pyragas

8 7/8 oz (250 g) miltų, 
2,8 oz (80 g) sviesto ar margari-

no, 
1 oz (30 g) cukraus, druskos, 
1 kiaušinis, 
3 šaukštai šalto vandens, 
8 7/8 oz (250 g) slyvų, 
1 šaukštas cukraus.
Miltus su sviestu, cukrumi, žiup-

sneliu druskos, kiaušiniu suminkyti,
įminkyti 2 –3 šaukštus šalto vandens,
kad tešla būtų tąsesnė, uždengti ir
valandai pastatyti į šaldytuvą. Pu sę
tešlos iškočioti ir kloti į atidaromą 7
in (18 cm) skersmens formą, pateptą
riebalais, pabarstytą miltais, kraštus
užlenkti. Nuplautas slyvas įpjauti iki
pusės, išimti kauliukus ir jomis
apdėlioti tešlą, pabarstyti cukrumi.
Li kusią tešlą iškočioti, supjaustyti
0,4–0,8 in (1–2 cm) pločio juostelė -
mis, jas sukryžiuoti ant slyvų (for-
muoti groteles). Iki 400 F° (200 C°)
laipsnių įkaitintoje orkaitėje kepti
apie 40 min. Išsiskyrusiomis iš slyvų
sultimis tep tuku patepti ,,groteles” ir
dar 5 min. pakepti.

Sluoksniuotos tešlos slyvų 
pyragas

2 lapai šaldytos sluoksniuotos
tešlos, 

1/3 oz (10 g) miltų, 
1/3 oz (10 g) sviesto, 
1 šaukštas džiūvėsėlių, 
0,7 oz (20 g) kapotų migdolų, 
1/3 oz (10 g) cukraus, 
1/2 šaukštelio cinamono, 
8 7/8 oz (250 g) slyvų, 
0,7 oz (20 g) cukraus, 
2 šaukšteliai cinamono.
Šaldytą tešlą atsargiai išlanks-

tyti, kloti ant stalo, kad atšiltų. 7 in
(18 cm) skersmens atidaromą formą
pavilgyti šaltu vandeniu ir iškloti
tešla (galima dviguba) užlenkiant
kraštus. Apačią gerai su ba dyti šakute
ir kepti vidutinio karš tu mo orkaitėje
15 min. Tuo tarpu kep tuvėje ištirpin-
ti sviestą, jame tru putį pakepinti
džiūvėsėlius, migdolus, 2 1/2 šaukšte-
lio (10 g) cukraus, pusę šaukštelio
cinamono. Šia mase patepti iš or-
kaitės ištrauktos tešlos dugną, ant jos
šonu išdėlio ti per pusę perpjautas
išimtais kau liukais slyvas, viršų
pabarstyti cu krumi, cinamonu ir dar
25 min. kep ti. Atvėsinti. Galima
patiekti su plakta grietinėle.

Skanaus!!!

Pomidorai
ELŽBIETA MONKEVIÇ
Alfa.lt

Visi mėgsta pomidorus. Arba
beveik visi. Kartu su bulvėmis ir salo-
tomis, pomidorai užima pirmąsias
vietas pasauliniame daržovių popu-
liarumo Olimpe. Bet ar pomidoras –
tai daržovė? Botanikai teigia, kad tai
vaisius, arba, tiksliau, – uoga. O
Jungtinių Amerikos Valstijų Aukš-
čiausiasis Teismas dar 1893 metais
paskelbė, kad pomidorai yra daržo-
vės, motyvuodamas tuo, kad deser-
tams gaminti jie nevartojami.

Pavadinimai

Dar geriau. Vilkinis persikas – tai
irgi pomidoras, tik lotyniškai: Lycos-
persicum esculentum Mill. Na ir kuo
čia dėti tie persikai? Arba vilkai? Gal
tai todėl, kad anksčiau buvo manyta,
kad pomidoras yra nuodingas auga-
las? Daug gražiau –„meilės obuolys”
– pomme’ d’amour, kaip seniau vadi-
no pomidorus prancūzai. Bet lengvas
meilės dvelksmas tapo vis pragma-
tiškesniu, kol galų gale virto la
tomate (pranc.). Pirmieji iš naujojo
pasaulio atkeliavę pomidorai buvo
geltonos spalvos. Tikriausiai būtent
jai mes turime dėkoti už šiuolaikinį
pomidorų pavadinimą, kilusį iš italų
pomodore – auksinis obuolys. Bet
nepamirškime, kad daugelyje kalbų
dar gyvuoja pavadinimas tomato —
taip ši daržovė vadinama anglų
kalba, panašiai skamba portuga-
liškai, norvegiškai, suomiškai. Net
turkiškai. O už šį pavadinimo va-
riantą turime būti dėkingi actekams.
Jų žodį xitomatl ispaniškai kalbantys
užkariautojai atvežė į Europą. Dar
vienas labai tiksliai nupasakojan-
tis šio nuostabaus vaisiaus… arba
uogos…. arba daržovės… skonį žodis
yra vengrų paradicsom arba slovakų
rajček. Nors skamba skirtingai, bet
reiškia viena – rojaus skonį. Taip ir
yra, nejaugi kas nors galėtų paprieš-
tarauti?

Nuodai

Kaip tikra save gerbianti dar-
žovė, pomidorai tiesiog privalėjo būti
nuodingi. Kaip niekuo nesiskiriantys
iš savo didelės šeimos narių – bulvių,
paprikų, t. t., daug metų jie buvo au-
ginami Prancūzijos ir Olandijos so-
duose, net gėlių vazonuose, kaip de-
koratyvinis augalas, kol vis dėlto
kažkas susigundė paragauti… Vis tik
vėlai – net XIX amžiaus viduryje. O
„Pilname sodininkystės vadove”, iš-
leistame Danijoje 1774 metais, buvo
teigiama, kad pomidorai yra be galo

kenksmingi. Juk kiekvienas, jų para-
gavęs, gali išprotėti. Gal to ir tikėjosi
George Washington virėjas, sumanęs
jį nunuodyti, kai JAV prezidentui
patiekė pietums mėsą pomidorų pa-
daže. Bet vargšas virėjas nesužinojo,
kad patiekalas ne tik nepakenkė, bet
labai patiko Washington… Jis nusi-
žudė. 

XIX amžiaus kulinarinėse kny-
gose dažnai buvo minimas patarimas
virti pomidorus dešimt ir daugiau
valandų, tuo neva padarant nuodin-
gąsias jų savybes nekenksmingas.
Dabar tokie patarimai kelia nuostabą
ir tikrai yra žinoma, kad jie netinka-
mi. Juk puikių patiekalų iš pomidorų
galima pagaminti per daug trumpes-
nį laiką. Tuo galima įsitikinti išban-
džius šiuos receptus.

Makaronų salotos su pomidorais
ir pesto padažu

3 saujos kaspinėlių formos ma-
karonų

2 dideli pomidorai
3,5 oz (100 g) mocarelos sūrio
2,4 oz (70 g) migdolų arba kedro

riešutų
sauja petražolių ir šviežių bazi-

liko lapelių
2 skiltelės česnako
2 šaukštai (30 ml) alyvuogių alie-

jaus
pora lašų citrinos sulčių
Pesto padažui riešutus, česnaką,

žalumynus (jeigu neturite šviežio
baziliko, galima jį pakeisti džiovintu)
gerai sutrinti daržovių smulkintuvu
iki beveik vienalytės masės. Palaips-
niui pilti aliejų, citrinos sultis ir viską
sumaišyti.

Sūrį supjaustyti. Pomidorus nu-
lupti, išimti sėklas ir likusią dalį sup-
jaustyti kubeliais. Makaronus išvirti,
nuvarvinti ir iš karto sumaišyti su
pesto padažu. Kai makaronai atauš,
sumaišyti su sūriu ir pomidorais.
Leisti salotoms pastovėti mažiausiai
valandą.

Aromatingasis pomidorų čatnis

2 stiklinės cukraus
3 stiklinės baltojo vyno acto
2 arb. šaukšteliai tarkuoto im-

biero
2,5 arb. šaukšteliai druskos
1,5 arb. šaukštelio maltų kalen-

dros sėklų
0,5 arb. šaukštelio aitriųjų

paprikų dribsnių
3,3 svaro (1,5 kg) nuvalytų ir sup-

jaustytų ketvirčiais pomidorų
3 smulkiai supjaustyti svogūnai
1 stiklinė geltonųjų razinų

Nukelta į 9 psl.
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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

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Išnuomojami  du 4 kamb. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

PARDUODA
Parduodami du sklypai  Širvintų

rajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali
vieta privačiam poilsiui. Abejuose skly-
puose yra elektra, geras privažiavimas.
Skambinti tel. +370-656-56546 arba
rašyti el. paštu puraniene@gmail.com

Leonarda JEKENTAITĖ
Švietimo politika pradeda juokin-

ti: begalinė reforma, kurios pagrin-
das – vis didėjantis nepasitikėjimas
mokytojais ir mokiniais, perdėta kon-
trolė. Mokytojai priversti už savo
menkus atlyginimus tobulintis įvai-
riausiuose kursuose, kad gautų bent
menkiausią priedą. Mokytojas tapo
beteise būtybe, kuri niekam nėra
autoritetas, kuri nieko negali, kuri,
užuot skaičiusi knygas, turi auginti
kiaules, kad pramistų. Mokiniai,
užuot ramiai mokęsi ir deramai pail-
sėję, dabar bus irgi vos ne kasmet
egzaminuojami. Reikia susirūpinti
jaunimo fizine sveikata, laikysena,
mityba, mokėjimu planuoti savo lais-
valaikį, higienos įgūdžiais. Vadovėliai
tokie gražūs ir brangūs, kad tampa
nebeįperkami. 

Vanda JUKNAITĖ
Ir kultūrai, ir mokslui labiausiai

smogia viešoji opinija, kad tai never-
tinga ir nesvarbu. 

Bet generalizuoti kalbant apie
visuomenę, manau, nebėra perspek-
tyvu. Ne taip retai tenka bendrauti
su moksleiviais. Vis dėlto mokykla
yra labai pasikeitusi, marga, įvairia-
kryptė. Neseniai lankiausi ,,Vers-
mėje”, Vilniaus Lazdynuose, kur
mokosi kartu sveiki vaikai ir vaikai
su negalia. Atrodė, kad esu kitoj val-
stybėj ir kitoj kultūroj. Čia vis dėlto
ugdomas žmogus, ne skaičiavimo ma-
šinėlė. Pati dirbu aukštojoje mokyk-
loje ir jaučiu, kaip ji pamažėl kalkėja.
Yra tik viena išeitis – įsileisti jaunų,
gabių žmonių. Man regis, pastaruo-
sius 15 metų buvo dedamos visos pas-
tangos jų neįsileisti. 

Austėja LANDSBERGIENĖ
Švietimo reforma Lietuvoje tapo

tokiu įprastu reiškiniu, kad jau nieko
nestebina. Be to, visi matome, kad
keičiasi tik suknelė, o panelė lieka ta
pati. Labiausiai man gaila lopšeli-
nukų, darželinukų ir studentų. Stu-
dentų – nes net su doktorantu neben-
draujama kaip su žmogumi, ką jau
kalbėti apie bakalaurus. O daugybė
paskaitų yra tik tuščias laiko švaisty-
mas, daug daugiau žinių būtų galima
pasisemti viešojoje bibliotekoje! Lop-
šeliai-darželiai, kurie deda pagrindą
tolesniam žmogaus gyvenimui, yra

užmiršti ir nustumti į pašalį. Bai-
siausia, kad aukštas pareigūnas gali
išeiti į eterį ir visai Lietuvai pareikšti,
neva lopšelių-darželių ir net pradinių
mokyklų mokytojoms/ams nereikia
aukštojo išsilavinimo, nes... tokiam
mažam vaikui tik snarglį reikia nu-
šluostyti! Neturiu komentarų...

Justinas MARCINKEVIČIUS
Kažkokios ypatingos švietimo

politikos aš nematau. Matau blašky-
mąsi. Apleista liko jauno žmogaus
dvasia, jos ugdymui neranda laiko nei
mokykla, nei visuomenė. Greičiau
priešingai – visa pramogų industrija
pastebimai prisideda nutylėdama,
užstodama, arba ardydama gilesnes
vertybes – neva naftalinu atsiduoda. 

Spekuliuojama europietiškumu,
apskritai vakarietiškumu. Prisiden-
giama tariamai laisvo žmogaus tei-
sėmis, netgi demokratijos principais.
Kalbėjimas apie lietuviškumą, pado-
rumą, pareigą, tradicijas palydimas
šypsenėle. Laisvė kalti pinigą visomis
kūno vietomis. 

Gražina KADŽYTĖ
Čia galima būtų pasvarstyti: ko-

kios gali būti reformos Danijos, Ang-
lijos ar kitų valstybių švietimo gairių
prisigraibius? Kiekviena valstybė
kuria sau, pagal savo tautinį ir pilie-
tinį modelį, o su svetimomis idėjomis
atrodysi kaip varna, povo plunks-
nomis apsikaišiusi. ,,Didi garbė sveti-
momis kalbomis kalbėti, didi gėda –
savosios gerai nemokėti” – M. Dauk-
šos ,,Postilės” žodžiai vėl itin aktu-
alūs. 

Kol vaikams bus iškeliamos to-
kios vertybės kaip turtas, scenos,
podiumo šlovė ir t. t., kol nebus at-
siminta, jog kiekvienas turi ne tik
teises bet ir pareigas, kol mokytojas
bus laikomas tik ,,paslaugų teikėju”,
kol bendrosios vidurinės mokyklos
misija bus žinių sankaupa, užuot
ugdžius vertą pagarbos asmenybę,
kol nebus sugrąžinta šeimos, mokyk-
los ir visuomenės dorovinių nuostatų
vienovė, kol... 

Atsiverčiau senus savo mokykli-
nius vadovėlius: pilietiškumo akcen-
tai – netgi matematikos užduotyse:
štai kaip buvo paklotas pamatas kelių
kartų sąmonei... 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 22

GERBIAMIEJI, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Ig-
no, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, Škleriaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavi-
čiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, Čeponio, Tulei-
kio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko, A. Savicko, Martinaičio, Ciplijausko ir dau-
gelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų paveikslų, grafikos darbų. 

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie sutiko parduoti savo
turimus dailės kūrinius.

Tel.: 617-459-9952 (USA) El. p.: modeboston@yahoo.com 
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34 S. Boston, MA 02127, USA

Atkelta iš  8 psl.
Dideliame puode sumaišyti cuk-

rų, actą, imbierą, druską, kalendras
ir aitriųjų paprikų dribsnius. Užvi-
rinti. Supilti likusius produktus. Virti
ant mažos ugnies maždaug 1,5 valan-
dos, kol masė sutirštės. Karštą masę
supilti į sterilizuotus stiklainius.

Atviras pyragas su keptais 
pomidorais

Tešlai: 
12,35 oz (350 g) miltų; 
3,5 oz (100 g) labai šalto sviesto; 
1 trynys; 
3,5 oz (100 g) grietinės; 
ziupsnelis druskos; 
pusė šaukštelio kepimo miltelių

Pomidorų įdarui: 
Apie svarą (500 g) nedidelių po-

midorų; 
2 skiltelės česnako; 
1 arb. šaukštelis džiovintų bazi-

likų; 
1/4 stiklinės alyvuogių aliejaus;
druskos, juodųjų pipirų

Baklažanų įdarui: 
2 vidutinio dydžio baklažanai; 
2 skiltelės česnako; 
1/2 arb. šaukštelio paprikos; 
3 dideli kiaušiniai
druskos, juodųjų pipirų

Pomidorų įdarui pomidorus sup-
jaustyti puselėmis, sumaišyti su čes-

nakais, bazilikais, alyvuogių aliejumi,
druska, pipirais. Dėti į iki 290°F
(140°C) įkaitintą orkaitę ir kepti
maždaug valandą.

Baklažanų įdarui baklažanus
kepti orkaitėje apie 45 minutes.
Ataušinti, nulupti. Baklažanų minkš-
timą, česnaką, papriką, kiaušinius,
druską ir pipirus suplakti plaktuvu.

Tešlai sviestą sukapoti su miltais
ir kepimo milteliais, grietinę iš-
maišyti su tryniu ir druska. Viską
greitai suminkyti, suformuoti rutulį
ir palaikyti šaldytuve.

Tešlą iškočioti, iškloti ja formą
9,4 in (24 cm), subadyti šakute ir
apkepti 355°F  (180°C) temperatūroje
apie 10 – 15 minučių, kol pagels.
Išimti iš orkaitės, supilti baklažanų
įdarą, ant viršaus išdėlioti pomidorų
puseles. Kepti dar 25–30 minčių
355°F (180°C) temperatūroje.

Pomidorų sultys 
su salierais

6,6 svaro (3 kg) pomidorų
2,2 svaro (1 kg) salierų stiebų
3,5 oz (100 g) druskos
pipirų
paruošti stiklainius ir dangte-

lius.
Išspausti pomidorų sultis, jas

užvirinti. Salierus supjaustyti nedi-
deliais gabaliukais, virti pomidorų
sultyse, kol suminkštės. Pertrinti per
sietelį, įberti druskos, pipirų, užvirin-
ti ir supilstyti į stiklainius.

Pomidorai
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EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuviai, nenorėdami atsi-
likti nuo kitų didesnių mūsų tau-
tiečių telkinių, surengė Švč. Mergelės
Marijos Šiluvoje apsireiškimo 400
metų sukakties minėjimą Šv. Antano
parapijos bažnyčioje ir salėje. 

Jis prasidėjo rugpjūčio 17 d. rytą
lietuvių beveik prieš 100 metų įs-
teigtos parapijos bažnyčioje šv. Mi-
šiomis, kurias laikė Cicero lietuvių
dvasios vadas, kun. dr. Kęstutis Tri-
makas, koncelebruojant parapijos
kle bonui kun. Sergio Solis. Kun. dr.
K. Trimakas pasakė šiam minėjimui
pritaikytą pamokslą. ,,Lietuvių tauta
kritiškam laike, tikėjimo krizėje pra-
rado atrastą Dievą, prarado Jo Tiesą.
Iš bažnyčios teliko akmuo, iš alto-
riaus teliko akmuo, įsmigęs žemėj. Iš
tikėjimo teliko akmuo laukuose –
laukuose, kur ganė galvijus kažin ką
apie Dievą, Jo sūnų ir Jo Motiną gir-
dėję vaikai. (...) O pamatė ant akmens
verkiančią dangiško grožio Motiną su
Kūdikiu, kuris Jai atstojo dangų. Ji
verkė, nes tie vaikai neturėjo nei Jos
Kūdikio, nei galimybės be Jo pasiekti
dangų”, – taip pradėjo savo jaus-
mingą žodį pamokslininkas.

Šv. Mišių metu gražiai giedojo
kiek padidėjęs vargoninkės Vilmos
Meilutytės vedamas parapijos lietu-
vių choras (pirm. Jonė Bobinienė).
Kelias giesmes solo sugiedojo solistė
Praurimė Ragienė, o kai kurias mal-
das – Marius Prapuolenis. Prie alto-
riaus buvo padėtas didelis neseniai
mirusios kazimierietės vienuolės,
dailininkės Mercedes (Mickevičiūtės)
nutapytas Šiluvos Marijos paveikslas.

Įdomi programa parapijos 
salėje

Po Eucharistijos aukos buvo su-
sirinkta į parapijos salę. Iš pradžių
beveik šimtas tautiečių stojo eilėn
prie sumuštiniais, pyragais bei kito-
mis gėrybėmis nukrautų stalų. Nu-
malšinus alkį ir troškulį, į susirinku-
siuosius prabilo programos vedėja Vi-
da Kuprytė, kuri pakvietė pagrindinį
kalbėtoją  kun. dr. K. Trimaką pa-
skaityti pranešimą „Švč. Marija,

apsireiškusi Šiluvoje ir kitur pasauly-
je”.

Šis kalbėjo įdomiai ir aiškiai, pra-
džioje nurodydamas vietas, kuriose
Marija jau buvo apsireiškusi prieš
pasirodymą Šiluvoje arba po to. Jis
net buvo atsivežęs žemėlapį, kad
galėtų klausytojams tiksliai parodyti
apsireiškimų vietas. 

Savo ilgokoje kalboje, užtruku-
sioje tris ketvirčius valandos, kun. dr.
K. Trimakas sugebėjo daug ką pa-
sakyti. Paskaitoje buvo parodyta Ma-
rijos apsireiškimo reikšmė dviems
būdais: pirma, suminint, kokia dva-
sinė padėtis buvo prieš apsireiškimą
reformacijos paveiktoje Lietuvoje ir
kaip ta padėtis pasikeitė dėl jos ap-
sireiškimo. Antra, palyginus Šiluvos
apsireiškimą su kitais, parodyta to
apsireiškimo svarba to meto išgany-
mo istorijoje.

Paskaitoje išryškėjo, kad Šiluvos
apsireiškimas priklauso tiems apsi-
reiškimams, kurie Dievo apvaizdos
rūpesčiu įvyksta ypatingoje krizėje
siekiant stiprinti žmonių tikėjimą.

Paskaitininkas nurodė, kad dva-
sinė padėtis  XVII a. Lietuvoje tapo
kritiška. Atmetus autoritetą, Lietu-
voje tada plito įvairiausios sektos:
vienos neigė Jėzaus Kristaus die -
viškumą, kitos – Švenčiausiąją Trejy -

Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. sukakties paminėjimo Cicero, IL, dalyviai. Jono Kuprio nuotraukos

Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. sukaktis
paminėta iškilmėmis Cicero, IL

bę. Nebežinojo kuo tikėti ne tik liau-
dis, bet ir pats Lietuvos kalvinų va-
das Radvila Juodasis. Apsireiškusi
Dievo Motina neieškojo kaltininkų,
bet jos Sūnaus garbintojų. Ieškojo ir
rado: tai Radvilos Juodojo sūnus
Kristupą ir Jurgį, Leoną Sapiegą,
Pacus, Tiškevičius, Giedraičius, o
taip pat Ma rijos apsireiškimu paveik-
tą liaudį. Marijos žodžiai ir ašaros
turėjo išliekančią reikšmę.

Kalbėtojas buvo atsivežęs skry-
nią, kuri buvo rasta po apsireiškimo,
ir parodė daiktus, buvusius joje (žino-
ma, ne originalus). Visa tai parūpino
viena iš organizatorių – Mėta Gaba-
lienė. Tai tarp klausytojų sukėlė di-

desnį susidomėjimą ir neleido jiems
nuobodžiauti.

Įdomi meninė dalis

Po akademinės dalies tuoj pat
prasidėjo meninė. Joje buvo pagroti
kūriniai iš „Marijos radijo” progra-
mos išleistos plokštelės, pavadintos
„Giesmės Šiluvos Marijai”. Pirmoji iš
jų buvo liaudies giesmė „Sveika, Mer-
gele, Šiluvos Marija”.

Po jos Audronė Bernatavičienė
perskaitė poeto Kazio Bradūno eilė-
raštį „Šventoji kelionė”, iš plokštelės
pagrota giesmė „O, Marija Šiluvos”
(muzika ir žodžiai A. Valantino). Iš-
trauką iš „Katalikų Bažnyčios kro-
nikos” paskaitė Virginija Mauručie-
nė. Marius Prapuolenis vykusiai per-
teikė dalį Jono Pauliaus II Šiluvoje
pasakyto pamokslo. Nuskambėjo
gies mė „O, Motina, sopulinga” (muzi-
ka ir žodžiai J. Naujalio). Pabaigoje
buvo sugiedota giesmė „Šiluvos Mari-
jai”, kurią iš išdalintų lapų giedojo vi-
si susirinkusieji, vadovaujami muz.
Vilmos Meilutytės.

Šias gražias iškilmes suorganiza-
vo specialiai tam reikalui sudarytas
komitetas. Jam priklausė: kun. K.
Trimakas, O. Venclovienė, J. Bobinie-
nė, M. Gabalienė, M. Remienė, M.
Prapuolenis, A. Zailskaitė, V. Kuprytė
ir B. Zalatorienė. Pagarba ir padėka
šiems darbštiems tautiečiams!

Šis minėjimas parodė, kad Cicero
lietuvių telkinys dar yra gyvybingas
ir, reikalui esant, gali daug ką
padaryti.

Švenčiamas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo 400 m. jubiliejus (1608–2008)

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Padėkos Mišios (lietuvių ir anglų
kalbomis) ir Eucharistinė procesija baigiant Dievo Motinos Gimimo noveną
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, Marquette Park (6812 South
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Vadovaus kardinolas Francis George,
OMI.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai pietūs The Oak Lawn
Hilton (94th  St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652). Bilietus (kaina
– 45 dol.) ir vietas galite užsisakyti: Mary Beth Slakis tel.: 708-337-0193.

Šv. Mišias laikė Cicero lietuvių dvasios vadas, kun. dr. Kęstutis Trimakas,
koncelebruojant parapijos kle bonui kun. Sergio Solis.
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MIRĖ 
KAZIMIERAS BAZIKAS

JANINA MILIAUSKIENÈ

Rugpjūčio 5 d. Šv. Vincento ligo-
ninėje Worcester, MA amžinai šiam
pasauliui, kuriame išgyveno 87 me -
tus, užmerkė akis K. Bazikas, apsup-
tas prie lovos stovinčių ir giliai liū -
dinčių žmonos Gražinos Bazikienės
su šeima.

Velionis gimė Amerikoje Worces -
ter, Massachusetts, pirmas sūnus Jo -
no ir  Antaninos Bazikų šeimoje. Po
kelerių metų visa šeima išvyko į Lie -
tuvą, kur vaikai brendo ir mokėsi.
Ka zimieras pasirinko mokytojo pro-
fesiją ir mokytojavo pradžios mokyk-
loje.

1949 m. Bazikų šeima grįžo atgal
į JAV, į tą patį Worcester miestą, ku-
ria me Kazimieras praleido visą savo
likusį gyvenimą. Priklausė Šv. Kazi -
miero lietuvių parapijai. Buvo ne tik
uolus katalikas, bet daugelį metų bu -
vo lektoriumi sekmadieniais per lie -
tuviškas šv. Mišias, taip pat gilus
patriotas lietuvis, Lietuvių labdaros
draugijos narys. Dirbo „Lusignan
Textiles” bendrovėje audėju iki pasi -
traukė į pensiją. Kazimieras ir Gra -
žina Bazikai išaugino skautišką šei -
mą: sūnų Vytautą ir dukterį Nijolę.
Jie gyvena sukūrę šeimas. Tėvai
džiau  gėsi ne tik gerais vaikais, bet
ir anūkais, kurie jų džiaugsmą dar
didino. Tačiau po keliolikos metų
džiaugsmą aptemdė liūdesys susirgus
mylimam vyrui Kazimierui. Žmona
Gražina su giliausia meile, rūpesčiu
ir pasiaukojimu kelis metus savo
myli mą vyrą globojo, kol nustojo
plakusi jo širdis.

K. Bazikas buvo pašarvotas Dir -
sa-Morin laidojimo namuose, į ku -
riuos rugpjūčio 8 d. su velioniu at-
sisveikinti ar už jį pasimelsti atvyko
ne tik vietos, bet ir aplinkinių tel-
kinių lietuviai, ypač daug iš Boston,
MA.

Kitos dienos rytą buvo atlydėtas į
buvusią Šv. Kazimiero parapijos baž -
nyčią (pastaruoju laiku uždarytą),
kurioje šv. Mišias koncelebravo Lie -
tuvių Bendruomenės kapelionas kun.
Ričardas Jakubauskas, jam padėjo su
juo iš Boston, MA atvykęs lietuvių Šv.
Petro parapijos klebonas kun. Žukas.
Giedojo choras, vadovaujamas var-
gonininko David Moulton. Mišių
pabaigoje sūnus Vytautas paskaitė
prisiminimus apie tėvelį. Išlydint iš
bažnyčios choras giedojo giesmę „Ar-
čiau prie Dievo...” K. Bazikas nulydė-
tas amžinam poilsiui į Notre Dame
kapines. Kadangi buvo šeštadienis
karstas paliktas mauzoliejuje. Pas ku-
tinį religinį patarnavimą atliko šv.
Mišias celebravę kunigai. Palaidotas
bendrame Šimulynų-Bazikų šeimų
kape.

Dalijamės atsiskyrimo skausmu
su šeima, jungiamės  viltingoje mal-
doje ir laukiame susitikimo džiaugs -
mo Ten, į kur visi pamažu keliaujam.

Nuliūdę liko: žmona Gražina
Bazikienė, kuri su savo mylimu vyru
a. a. Kazi mieru Baziku išgyveno 58
vedybinio gyvenimo metus, sūnus
Vytautas Ba zikas ir duktė Nijolė
Harcus su šei momis, penki anūkai ir
vienas pro anūkis bei kiti giminės,
artimieji, ku rių  Bazikų šeima turėjo
apsčiai.

WORCESTER, MADR. FERDINANDAS KAUNAS
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Mirtis pakirto dar vieną veiklų mūsų tautietį
EDVARDAS ŠULAITIS

Rugpjūčio 9 d. Šv. Kazimiero ka-
pinėse Čikagoje buvo supiltas dar
vienas kapas: čia palaidotas gerai ži -
no mas gydytojas ir visuomenės vei kė -
jas dr. Ferdinandas V. Kaunas, ame -
rikiečių vadintas Fred vardu.

Velionis buvo vienas iš dviejų Ci-
cero miestelyje prie Čikagos gyve nu-
sių ir čia ilgą laiką vietos lietu viams
patarnavusių populiariųjų gy dy tojų,
beje, amžinybėn iškeliavusių beveik
tuo pačiu metu. Kiek anksčiau mirė
dr. Petras Kisielius, o rugpjūčio 6 d.
su šiuo pasauliu atsisveikino ir dr. F.
Kaunas, sulaukęs 87 m. am žiaus.

Velionis gimė 1931 m. gegužės 2
d. Kivylių dvare, Skuodo valsčiuje,
Kre tingos apskrityje, gydytojo Kau -
necko šeimoje. Pradžios mokyklą lan -
kė Klaipėdoje. Ją baigęs mokėsi
„Aušros” gimnazijoje Kaune, vėliau
visą gimnazijos kursą išėjo Mažei -
kiuose. Tais pačiais metais, 1939 m.,
įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo uni -
ver siteto Medicinos fakultetą, kurį
baigė 1944 m. Po baigimo trumpai
dirbo Mažeikių apskrities ligoninėje.

Artėjant rusų kariuomenei pasi -
traukė į Vakarus. Apsistojo Austri -
joje, kur darbavosi kaip gydytojo pa -
gal bininkas Linco mieste. Pasibaigus
ka rui jis dvejus metus vadovavo ame -
rikiečių karo ligoninės civilių skyriui.
1946–1948 metais buvo Lietuvos
Raudonojo kryžiaus Linco skyriaus
pir mininkas.

Į JAV atvyko 1949 m. sausio 17 d.
ir čia, atlikęs praktikos darbus Šv.

Antano ligoninėje ir išlaikęs valsty-
binius egzaminus, gavo teisę užsiimti
gydytojo praktika. 1951 m. rugsėjo 23
d. jis atidarė savo kabinetą 13-
tos gatvės ir 49-to Court sankryžoje
Cicero ir dirbo šeimos gydytoju.
1955–1957 m. tarnavo JAV kariuo -
menėje, ten ėjo gydytojo pareigas, ga -
vo majoro laipsnį.

Grįžęs iš kariuomenės, nuo 1957
m. vertėsi privačia praktika ir dar
dirbo Loretto ligoninėje netoli Cicero
(1973–1975 m. buvo šios ligoninės
gydytojų kolektyvo vadovas). Vėliau
priklausė MacNeal ligoninei Berwyn
miestelyje. Taip pat buvo pakviestas
Ci cero miestelio sveikatos komisijos
nariu. Be to, vadovavo Šeimos gydy-
tojų ir Vėžio draugijos  skyriams. Ci -
cero prekybos rūmai jam suteikė iški -
laus piliečio vardą ir apdovanojimą.

Šalia savo profesinės veiklos bei
pareigų amerikiečių visuomeniniame
gyvenime, dr. Kaunas plačiai reiškėsi
ir tarp lietuvių. Jis buvo vienas iš
Lietuvių Fondo kūrėjų ir šios organi-
zacijos tarybos narių. Taip pat dirbo
Lietuvių Bendruomenėje, priklausė
JAV LB Tarybai. 1963–1964 m. buvo
Lietuvių gydytojų sąjungos Ilinojaus
skyriaus, o 1971–1973 m. – Pasaulio
lietuvių gydytojų sąjungos pirmi -
ninkas. Buvo vienas iš Lietuvių me di -
cinos muziejaus Čikagoje steigėjų bei
kuratorių. Be to, finansiškai rėmė
lietuvių veiklą bei kultūrą. Labai do -
mėjosi sportu ir pats aktyviai daly -
vau davo Čikagos apylinkėse rengia -
mose bėgimo varžybose. Tai darydavo
ir sulaukęs brandaus amžiaus.

Išėjęs į pensiją iš Cicero persikėlė
gyventi tolėliau į Čikagos vakarus –
Westchester miestelį. Čia F. Kaunas
kurį laiką sunkiai sirgo, kol rugpjūčio
6 d. nustojo plakusi jo širdis. Velionis
buvo pašarvotas Petkus Lemont
laidojimo namuose, iš kur buvo nuly -
dė tas į Pal. J. Matulaičio misiją. Po
ge dulingų pamaldų buvo palydėtas į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Dr. F. Kaunas paliko liūdinčią
žmo ną Vandą (Galminaitę), sūnų dr.
Ro maną, dukras Reginą ir Ramoną
su šeimomis, būrį anūkų ir du proa -
nūkius. Jo gedi visas būrys artimų jo
draugų bei dar tarp gyvųjų esančių
bu vusių pacientų.

Reiškiame užuojautą velionio
žmo nai bei kitiems artimiesiems.

Dr. Ferdinandas V. Kaunas

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ”
metams vardadienio ar 
gimtadienio proga, vieną mėnesį
„Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

Kaip ir tūkstančiai kitų Lietuvos
abiturientų, Edgaras Predkelis pra-
leido paskutinius metus pildydamas
dokumentus ir ruošdamasis egzami-
nams, kad įstotų į Vilniaus univer-
sitetą. Vėliau jis įstojo į Amster-
dam universitetą, praneša agentūra
„Bloomberg”.

„Olandijoje už tuos pačius pini-
gus galima gauti kur kas geresnį iš-
silavinimą, – sako 19-metis E. Pred-
kelis. – Vilniuje negauni kokybės, rei-
kiamų priemonių ir dėmesio. Man tai
nepatinka.”

Mažiausiai 50 proc. geriausių
Baltijos regiono vidurinių mokyklų
absolventų studijuos užsienio univer-
sitetuose, teigia Remigijus Šimašius,
Lietuvos laisvosios rinkos instituto
prezidentas. Jo paskaičiavimai pag-
rįsti pokalbiais su mokytojais, mok-
sleiviais ir valstybės įstaigomis. R. Ši-
mašius nepateikė ankstesnių skaičių,
tačiau šiais metais, anot jo, pasiekta
viršūnė.

E. Predkelis, studijuosiantis tarp-
tautinę ekonomiką, teigia, kad beveik
visa jo 25 mokinių klasė išvyksta stu-
dijuoti svetur. O iš visų jo mokyklos
130 abiturientų, išvyksta daugiau nei
pusė. Amsterdamo universitetas, ku-
riame studijos kainuoja 1,500 eurų
per metus, pareikalavo sutikimo laiš-
ko iš Vilniaus.

„Tiesiog nepakanka motyvacijos
išlaikyti protingiausius studentus, – tei-

gia R. Šimašius. – Apie protų nutekė-
jimą iš Baltijos regiono kalbama daug,
tačiau daryti reformų neskubama.”

„Bloomberg” pakalbino ir darb-
davius iš Lietuvos. Vilniuje įsikūrusi
UAB „Fermentas” – didžiausia bio-
technologijos bendrovė, bando lopyti
švietimo sistemos spragas savo pro-
gramomis. „Fermentas” kasmet pri-
ima 20 studentų praktikai, sakė jo di-
rektorius ir įkūrėjas Viktoras Butkus.

„Daugelis dėstytojų pas mus ne-
užsiima tyrimais ir nekontaktuoja su
pramone, – teigia V. Butkus. – Mes
norime, kad studentai išmoktų pa-
versti savo idėjas produktais, atsidu-
riančiais įmonės kataloge.”

SEB banko Lietuvoje personalo
departamento direktorė Jolita Lau-
ciuvienė sakė, jog bankas rengia 6
mėnesių mokymus universitetų ab-
solventus, tam kad užtikrintų tin-
kamą jų kvalifikaciją.

1999 m. Estijos išlaidos švieti-
mui, anot ES statistikos agentūra
„Eurostat”, siekė 6,1 proc. bendro
vidaus produkto. 2005 m. (vėlesnių
metų duomenų dar nėra) šis skaičius
jau buvo sumažėjęs iki 4,87 proc.

Lietuvoje išlaidos švietimui 1999-
2005 m. nukrito nuo 6,13 iki 4,95
proc. BVP, o Latvijoje – nuo 5,8 iki
5,06 proc. Šie skaičiai gerokai atsi-
lieka nuo 8,2 proc. BVP Danijoje ir
6,97 proc. Švedijoje.

,,Delfi”

„Protų nutekėjimas” tuština
Baltijos universitetus



Skelbimû  skyriaus tel. 1-773-585-9500
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�,,Grandies” ansamblis ruošiasi
įdo miems 2008–2009 m. lietuvių tau-
ti nių šokių veiklos metams. Ateinantį
pavasarį ansamblis iškilmingai švęs
gy vavimo 50-metį ir dalyvaus prog -
ramose JAV, skirtose Lietuvos tūks -
tantmečio jubiliejui paminėti. Nauji
ir grįžtantys ,,Grandies” šokėjai nuo
rugsėjo 1 d. kviečiami registruotis an -
samblio internetinėje svetainėje:
http:voras.-com/grandis. Moksleivių
(nuo 9 sky riaus) ir jaunimo/studentų
ratelių pirmoji repeticija sekmadienį,
rugsėjo 7 d., nuo 5:30 val. p. p. iki 7
val. v., Pasaulio lietuvių centro Fondo
salėje. Jau nučių (nuo 6 –8 skyriaus)
pirmoji re peticija  – sekmadienį, rug-
sėjo 21 d., nuo 5 val. p.p iki 6:30 val.
v., Pasaulio lietuvių centro Fondo sa-
lėje. Vaikučių (nuo 3 m., repeticijos
vyks kas antrą savaitę) ir vaikų ra-
telių pirmoji repeticija ir registracija
sekmadienį, spalio 5 d., 5:30 val. p. p.
– 6:30  val. v. Ateitininkų namuose.
Vete ranų rate lių (jaun. ir pagyvenu-
siųjų) šokėjams repeticijų kalendorių
praneš ratelių mokytojai. Norint dau-
giau informacijos prašome kreiptis į
,,Grandies” vadovę Violeta Fabia no-
vich tel. 708-422-3556 arba el. paštu:
poniavioleta@yahoo.com

�Santaros–Šviesos 55–asis suva -
žiavimas vyks Pasaulio Lietuvių cent -
re, 14911 127th St., Lemont, IL
60439, rugsėjo 5–7 dienomis. Atida -
rymas – rugsėjo 5 d. 10 val. r.

�Smuikininko Martyno Švėgž-
dos von Bekker koncertas Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre įvyks rugsėjo 7 dieną 1 val. p.p.
Tel. pasiteiravimui: 708-214-4093 (Mo-
destas).

�Kviečiame visus aplankyti ke -
liaujančią jubiliejinę parodą ,,Lie -
tuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, šeš-
tadienį, rugsėjo 13 d., 5 val. p. p.

�Šiemet švenčiame Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo 400
m. jubiliejų (1608–2008). Rugsėjo 14
d., sekmadienį, 10:30 val. r.  Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijoje,
Marquette Park (6812 South Wash -
tenaw Ave., Chicago, IL 60629) bus
aukojamos Padėkos Mišios (lietuvių
ir anglų kalbomis). Po Mišių – pro ce -
si ja, kuriai vadovaus kardinolas
Fran cis George, OMI. Rugsėjo 14 d.,
sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai
pietūs The Oak Lawn Hilton (94th
St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn,
IL 60652). Bilietus (kaina – 45 dol.) ir
vietas galite užsisakyti: Mary Beth
Slakis tel.: 708-337-0193. Jubiliejaus
proga bus išleistas leidinys. Norintys
patalpinti leidinyje sveikinimus ar
rek lamas prašome iki rugpjūčio 31 d.
pranešti apie tai Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapijos raštinei tel.:
773-776-4600.

�Čikagos Lietuvių moterų klu -
bas švenčia 85-ių metų sukaktį. Ta
proga klubas skiria 1,000 dol. sti -
pendiją Illinois universitetuose studi-
juojančiam lietuvių kilmės studen-
tui/  ei. Stipendija bus įteikta per klu -
bo pokylį 2008 m. spalio 5 d. Anketą
galite gauti paskambinę Irenai Nar -
butienei tel.: 708-974-2946. Užpil -
dytą anketą reikės grąžinti iki rug sė -
jo 15 d. Tel. informacijai: 708-788-
2781.

��Ši lu vos Marijos Apsireiš ki mo
400 metų ju biliejaus paminėjimas
rugsėjo 7 d., sekmadienį, prasidės 3
val. p.p. šv. Mišiomis New Britain Šv.
An driejaus bažnyčioje. Šv. Mišias
kon  celeb ruos arkivys kupas Henry
Man sell su kunigais. Po Mi šių parapi-
jos salėje vyks priėmimas. Au kas
šventės išlaidoms paden gti pra šome
siųsti adresu: St. Andrew Church/Lady
of Siluva, PO Box 2623,  New Britain,
CT 06050-2623. Tel. pasiteiravimui:
860-223-2380 (Elzbie ta Liudžiuvie-
nė).

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

IÕ ARTI IR TOLI ... 

,,Vainiko pynimas”.                                                              Laimos Reiss nuotr.

Nuotraukų ,,Draugo” fotokonkursui ,,Šokam šokimėlį” lauksime iki
š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne mažiau kaip 1000 px) el. paštu:
redakcija@draugas.org; dalia. cidzikaite@gmail.com arba laimaa@hot-
mail.com

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
įvyks spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje. 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

Jau 52 metus Čikagos Lietuvių
opera kelia mūsų dvasią, į mūsų tau-
tos aruodą pila kultūrinį derlių, sklei-
džia grožį, vienija mus. JAV LB Le  -
monto apylinkės valdyba rugsėjo 21
d., sekmadienį, 4 val. p.p. maloniai
kviečia į Čikagos Lietuvių ope ros pa -
ge rbimo vakarą, kuris vyks Jau  nimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago. Susitiksite su
buvusiais ir dabartiniais Lie tuvių
operos solistais ir atlikėjais. Va karą
ves svečias iš Lietuvos muzi kologas
Vaclovas Juodpusis. 

Bilieto kaina – 35 dol. (koncertas,

vakarienė, šokiai). Kviečiame tapti
šio renginio rėmėjais. Aukas siųsti
adresu: Lithuanian American Com-
munity, 6428 S. Ridge Ave., Willow -
brook, IL 60527 Tuo pačiu bus ren-
giamas tai progai skirtas leidinys.
Norinčius reklamuotis leidinyje ar
įdėti sveikinimus prašome kreiptis
tel.: 708-424-9345 (Nijolė Peni kai tė).

Lemonto ir apylinkių gyventojai į
renginį galės atvykti autobusu. Jis
nuo Pasaulio lietuvių centro rugsėjo
21 d. pajudės 3 val. p.p. Bilieto kaina
– 10 dol.

Lietuvių ope ros pa ge rbimo vakaras

Artėja dienraščio ,,Draugas” šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas gausiai nuotraukomis iliustruotas leidinys. Norintys užsi-
sakyti šią knygą čekį (35 dol.) prašome rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti
administracijai adresu: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, pažymi-
nant ,,Prenumerata knygai”. 

Vėliau leidinys bus brangesnis. Laukiame aukų leidiniui paremti.

Martynas Švėgžda von Bekker

Šių metų rugpjūčio 26 d. Lie -
tuvos Respublikos generalinė konsu -
lė Skaistė Aniulienė ir vicekonsulas
Vytautas Mikėnas dalyvavo JAV Vals -
tybės departamento Užsienio atsto -
vybių biuro Regioninio Čikagos pa -
dalinio organizuotoje konferencijoje,
skirtoje Ilinojaus valstijoje veikian -
čioms konsulinėms įstaigoms. Ren -
ginio metu JAV Valstybės depar -
tamen to tarnybų (Muitinės ir sienų
apsaugos, Imigracijos ir muitų įgy -
vendinimo, JAV Pilietybės ir imi-
gracijos bei kt.) atstovai supažindino
Čikagos konsulinį korpusą su naujau-
siomis savo tarnybų vykdomomis
prog  ramomis, atsakė į pateiktus
klausimus. 

Pažymėtina, kad JAV Muitų ir
sie nų apsaugos tarnybos atstovai
patarė dėl neteisėto ar nepagarbaus
pareigūnų elgesio JAV pasienio pos-
tuose kreiptis tuoj pat, stengiantis
nurodyti pareigūno vardą, kad gali-

ma būtų tiksliai išaiškinti neteisėto
sulaikymo priežastis, išsamiai atsa -
kyti į kylančius klausimus ar nu -
bausti nederamai pasielgusius parei -
gūnus. Patvirtinta, kad sulaikytam
už sienio šalies piliečiui leidžiama įgy -
vendinti teisę paskambinti į savo ša -
lies konsulinę įstaigą.

Nors apie Lietuvos įtraukimą į
Vizų atsisakymo programą JAV Mui -
tų ir sienų apsaugos tarnybos parei -
gūnai nieko naujo pasakyti negalėjo,
tačiau pabrėžė, kad nuo 2009 m. sau -
sio 12 d. net ir valstybių, turinčių be -
vizio režimo su JAV sutartis, pilie -
čiams reikės registruotis specialioje
ESTA programoje iki kelionės į JAV
likus ne mažiau kaip 72 val.

Atskirai buvo aptartos prekybos
žmonėmis, kontrabandos temos ir as -
mens duomenų apsaugos klausimai.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Čikagos konsulinis korpusas supažindintas
su naujomis JAV Valstybės depar tamen to

tarnybų programomis

Julija Smilga, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė kasmetinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Vytautas P. Janulaitis, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Vytautas Musonis, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdus ačiū.

Donna Babarskis, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką.  Ačiū, kad mus skaitote ir
remiate.


