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•Lietuvių telkiniuose. LA
pasirengęs Šiluvos jubi-
liejui. A. Grigaičiui — 90
(p. 2)
•Kvietimas į XIV PLMK
simpoziumą (p. 3)
•Metinis JAV LB Detroit
apyl. susirinkimas (p. 4)
•Ant keturių sienų — 100
metų (p. 4)
•Subatvakaris Bostone
(p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
8)
•Juozapėlis (18) (p. 9)
•Lietuvių dainos tebe-
skamba (p. 10)

Lietuva nepritarè siùlymui pradèti Europos
Sâjungos ir Rusijos derybas

Beijing pradeda skaiçiuoti
dienas iki olimpiniû žaidyniû

Beijing, balandžio 30 d. (BNS) –
Kinija, į kurią po protestų temdyto
nešimo aplink pasaulį sugrįžo olimpi-
nis deglas, dainomis, maldomis ir ma-
siniu bėgimu pradėjo skaičiuoti 100

dienų iki Beijing olimpinių žaidynių.
Ne taip kaip prieš pastarojo meto
olimpiadas, Kinijos parengiamieji
darbai vykdomi laiku, o kai kurie sta-
dionai ir kiti objektai baigti net pir-
ma laiko. Beijing infrastruktūrai pa-
gerinti, įskaitant naują oro uosto ter-
minalą ir metropoliteno linijas, išlei-
do 35-40 mlrd. dolerių, o pačioms žai-
dynėms surengti – 2,1 mlrd. dolerių.

„100 likusių dienų atneš Beijing
vis didėjantį jaudulį ir energiją, – pas-
kelbė Tarptautinis olimpinis komite-
tas. – Piliečiai ir lankytojai pamatys,
kaip miestas toliau keičiasi, priimda-
mas sportininkus, žiniasklaidos ats-
tovus ir žiūrovus paskutiniams ban-
domiesiems renginiams ir pačioms
žaidynėms”.

Pastaruosius kelis mėnesius
sklandų miesto rengimąsi temdė
olimpinį deglą lydėję protestai dėl
žmogaus teisių padėties Kinijoje ir
politikos Tibeto atžvilgiu, ypač – Lon-
done, Paryžiuje ir San Francisco.

Olimpinis deglas trečiadienį bu-
vo atvežtas į Honkongą.

Lietuvos diplomatai sako, kad vienpusiška ES politika Rusijos atžvilgiu, užmer-
kiant akis į Maskvos nevykdomus įsipareigojimus, užsitęsė per ilgai.

Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA)
– Šiandien Gobstų kaime Vilniaus ra-
jone prasidėjo ir iki savaitės pabaigos
tęsis VI tarptautinė krikščioniškoji
jaunųjų karininkų ir kariūnų konfe-
rencija.

Joje dalyvaus 66 delegatai iš 10
valstybių – Anglijos, JAV, Kroatijos,
Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Suo-
mijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Konferencijos dalyviai klausysis
paskaitų, mažose grupelėse dalinsis
savo tikėjimo patirtimi bei drauge
ieškos atsakymų į šiandienos kariuo-
menėje ir visuomenėje kylančius
opius klausimus. Konferencijos pra-
nešėjai – patyrę aukšto rango kari-
ninkai iš JAV, Anglijos, Vokietijos bei
Lietuvos.

Konferencijos tikslas – jaunie-
siems karininkams ir kariūnams pa-
dėti suvokti šiandieniniame pasauly-
je vykstančius pokyčius žmonių są-
monėje, geriau suprasti kintantį po-
žiūrį į religiją. Konferencijos dalyviai
galės palyginti skirtingose valstybėse
vyraujantį požiūrį į žmogaus atsako-
mybę, bus diskutuojama apie parei-
gos ir patriotiškumo suvokimą.

Jaunieji karininkai bei kariūnai
aplankys Trakus, įžymias Vilniaus
vietas, išbandys jėgas sportinių žai-
dimų aikštelėse, kiekvienos valstybės
atstovai pristatys tautinius šokius ir
dainas, o vakarodami prie laužo ap-
tars savo kasdienybę akademijose.

Konferenciją organizuoja Lietu-
vos kariuomenės Ordinariatas ir Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija. Šis renginys vyksta kiek-
vienais metais.

Jaunieji kariùnai
gilinsis î
tikèjimo tiesas

Olimpinį laikrodį įjungė krepšininkas
Yao Mingas. SCANPIX nuotr.

Vilnius/Liuksemburgas, ba-
landžio 29 d. (ELTA) – Nesulaukusi
garantijų rūpimais klausimais Lie-
tuva blokavo derybų pradžią dėl nau-
jos Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos
bendradarbiavimo sutarties.

Liuksemburge susitikusiems
Bendrijos užsienio reikalų minist-
rams per įtemptas derybas nepavyko
įtikinti Vilniaus atsisakyti veto, ku-
riuo pasinaudota nesulaukus paten-
kinamo atsako į Lietuvos iškeltus
reikalavimus įpareigoti Rusiją spręs-
ti energetikos problemas, įšaldytus
konfliktus Gruzijoje bei Moldovoje
bei aktyviau bendradarbiauti bau-
džiamosiose bylose tiriant nusikalti-
mus, įvykdytus Medininkuose ir Sau-
sio 13-ąją.

ES užsienio reikalų ministrai iki
antradienio vakaro tarėsi dėl man-
dato, kuris apibrėžtų Europos Komi-
sijos veiksmų laisvę derybose su Ru-
sija. Jam turėjo pritarti visos ES ša-
lys.

Užsienio reikalų ministras Pet-
ras Vaitiekūnas Liuksemburge vy-
kusio susitikimo rezultatus įvertino
diplomatiškai. ,,Kolegos ministrai pa-
teikė nemažai konstruktyvių, ver-
tingų pasiūlymų. Visos ES valstybės
gerai suvokia Lietuvos interesus, ta-
čiau dar reikia pastangų, kad jie būtų
įvardyti mandate”, – pareiškė Lietu-
vos diplomatijos vadovas.

Derinti požiūrių į Lietuvą arti-
miausiu metu turėtų atvykti ES pir-
mininkaujančios Slovėnijos aukš-
čiausio rango pareigūnai. Lietuva
siekė, kad į mandatą būtų įtraukti

svarbūs energetikos klausimai – Ru-
sijos įsipareigojimai bendradarbiauti
dėl naftos tiekimo atnaujinimo naf-
totiekiu ,,Družba” ir laikytis Energe-
tikos chartijos sutartyje numatytų
reikalavimų. Taip pat buvo siekiama,
kad atskiroje deklaracijoje dėl teisi-
nio bendradarbiavimo būtų paminė-
tos Sausio 13-osios ir Medininkų žu-
dynės, nes Maskva nevykdo stojant į
Europos Tarybą duoto įsipareigojimo
bendradarbiauti baudžiamosiose by-
lose.

Vilnius bandė iškelti ir kompen-
sacijos dėl okupacijos metu vykdytų
trėmimų klausimą. Paskutinis, bet
ne mažiausiai svarbus, Lietuvos rei-
kalavimas – gauti iš Maskvos įsipa-

reigojimus spręsti įšaldytus nesuta-
rimus Gruzijoje ir Moldovoje. Lietuva
siekia, kad iki derybų pabaigos su Ru-
sija būtų nuolat vertinama pasiekta
pažanga šioje srityje, nes, pasak dip-
lomatų, Rusija nuo pat 1999 m. nesi-
laiko Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijai duotų įsiparei-
gojimų.

,,Norime įdėti rūpimas proble-
mas į darbotvarkę, kad dėl Lietuvai
svarbių klausimų nebūtų deramasi
‘virš mūsų galvos’. Be to, dėl manda-
to nėra kur skubėti, iki ES ir Rusijos
viršūnių susitikimo liko dar 2 mėne-
siai”, – sakė aukšto rango diplomatai
Užsienio reikalų ministerijoje.

Nukelta į 6 psl.
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SUNNY HILLS, FL

LOS ANGELES, CA

Sunny Hills JAV LB valdyba (iš k.): Algirdas Nakas, Elena Žebertavičienė,
Albinas Grigaitis ir Judita Mamaitytė.

Įvykęs Šiluvos komiteto posėdis
aiškiai parodė, kaip jubiliejaus rengi-
mo darbai yra pasistūmėję į priekį.
Susirinkęs komitetas aptarė detalų
šventės tvarkaraštį. Už liturginės
šventės dalį atsakinga Jūratė Venc-
kienė smulkiai apibūdino eisenos į
katedrą ir pamaldų eigos planą.

Šv. Mišias lietuviškai celebruos
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
sutrumpintas pamokslas bus verčia-
mas į anglų kalbą. Numatyta per au-
kojimą nešti Rūpintojėlį, gintarinį
rožinį ir Sibiro lietuvių kalinių mal-
daknygę. Šias aukas neš tautiniais
rūbais apsirengusios lietuvaitės. Ka-
talikų tautinių mažumų vyriausiasis
dvasininkas arkivyskupas E. Solis
prieš pamaldas kreipsis į tikinčiuo-
sius. Jam talkins prelatas E. Putri-
mas.

Daug nuveikta organizuojant lie-
tuvių tautodailės parodą Los Angeles
Our Lady of Angels katedros koply-
čioje. Architektas Rimas Mulokas
parodė įdomų projektą – plakatą. Tai
apie 65 pėdų ilgio ir 5 pėdų pločio vi-
sose JAV lietuvių aukomis pastatytų
bažnyčių vitražų vaizdai, sudėti ir
atspausdinti gražiausiomis spalvo-
mis. Šis plakatas dvi savaites puoš
katedros koplyčios sienas. Šalia jo
bus eksponuojamas keleto šimtų
lietuviškų juostų rinkinys. Parodoje
taip pat pamatysime lietuvių meni-
ninkų darbus šv. Marijos tema. Šven-
tei pasibaigus šis didžiulis spalvingas
plakatas galės puošti mūsų parapijos
salės sienas.

Jau pagamintas ir po kaimynines
bažnyčias keliauja didelio dydžio Ši-
luvos Marijos paveikslas. Džiugu pa-
minėti, jog šio paveikslo spausdinimo
darbus atliko ir kaštus padengė Pra-
nas Trotman ir Dalytė Trotmanaitė-
Lovett – mūsų poeto Bernardo Braz-
džionio vaikaičiai.

Šiuo metu baigiami straipsniai
spaudai anglų ir ispanų kalbomis
apie Šiluvos jubiliejų. Straipsnį apie
Šiluvą parašė žurnalistas S. Goštau-
tas iš Bostono. Ruošiami pakvietimai
Los Angeles miesto diplomatams. Pa-
kviesti beveik visi žinomi lietuviai
kunigai Amerikoje: vysk. P. A. Bal-
takis, kun. A Saulaitis, kun. K. Tri-
makas, kun. J. Kelpšas, kun. A. Žy-
gas, prel. G. Grušas, kun. R. Repšys,
kun. V. Draugelis, kun. I. Urbonas.
Pakviestas katedros klebonas prel. K.
Kostelnik. Kardinolas Mahony, deja,
tuo metu bus išvykęs į Lurdą.

Angelų miestas pasirengęs
Šiluvos jubiliejui

Vėliavos Šiluvos Marijai siuvimu
rūpinasi mokytoja Kristina Kazlaus-
kienė. Organizacijos atvyks į katedrą
su savo vėliavomis ir plakatais, ku-
riems sustatyti bus skirti specialūs
stovai katedros šonuose.

Rimtai repetuoja savo gretas
papildęs choras, vadovaujamas maes-
tro Viktoro Ralio. Malonu klausyti
sekmadienio pamaldų metu gražiai
choro atliekamą kompozitoriaus
Fausto Strolios giesmę „Į Šiluvos
Mariją”. Choro vadovui muz. V. Ra-
liui talkininkaus lenkų kilmės var-
gonininkas Simonas Grabb, profe-
sionaliai atlikęs vargonų kūrinius
bažnyčioje Verbų koncerto metu.

Nemažo formato, apie 24 pusla-
pių leidinio spausdinimo darbais,
kuriame angliškai ir lietuviškai bus
surašyta šventės programa, maldos
bei aukotojų vardai, rūpinasi Dan-
guolė Navickienė. Planuojamas lei-
dinio tiražas 1,000 egzempliorių, tad
kiekvienas šventės dalyvis būtų ap-
rūpintas.

Atėjęs pavasaris ir šventės pas-
kubino mūsų sprendimus ir darbus.
Šiluvos Šv. Mergelės Marijos apsireiš-
kimo jubiliejus mums jau prasidėjo.
Jubiliejaus komitetas kreipiasi į
plačią visuomenę prašydamas visoke-
riopos pagalbos, patarimų bei finan-
sinės paramos, tačiau svarbiausia –
atvykti ir dalyvauti renginiuose ne
tik patiems, bet ir pakalbinti arti-
muosius, draugus, bendradarbius.

Dabartinis laikinasis mūsų Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos admi-
nistratorius kun. Tomas Karanaus-
kas praneša, jog tą dieną, 2008 m.
gegužės 4 d. (sekmadienį) 10:30 val.
r. ir 12:30 val. p. p. pamaldų mūsų
bažnyčioje nebus. Įvyks tik ankstyvo-
sios rytinės pamaldos.

Minėtą sekmadienį iš parapijos
bus parūpinti du autobusai, kurie nu-
veš iki katedros. Bus galimybė statyti
automobilius katedros garažuose.

Šiluvos jubiliejaus komitetas
kreipiasi į visus, kas tiki ir kas abejo-
ja – gegužės 4 d. (sekmadienį) 3:30
val. p. p. ateikime į Our Lady of An-
gels katedrą. Tai gražiausia mūsų ti-
kėjimo ir tautiškumo šventė, kada
nors įvykusi Los Angeles mieste. Atei-
kime visi padėkoti šv. Mergelei Ma-
rijai už viską, ką turime – mūsų šei-
mas, sveikatą, lietuvišką dvasią, lietu-
višką kalbą ir mūsų Tėvynės laisvę.

Regina Gasparonienė
Šiluvos komiteto narė

Kas tas laimingasis, sulaukęs
garbingo amžiaus, besidžiaugiąs gy-
venimu, lyg būtų antros jaunystės
sulaukęs?

Tai – Albinas Grigaitis, gimęs
Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Lanke-
liškių valsč. Mokėsi Lankeliškių pra-
džios mokykloje, o gimnaziją baigė
Vilkaviškyje.

Vėliau likimas perkėlė, kaip ir
daugelį mūsų, į Ameriką, nemokant
anglų kalbos. Pradžia sunkoka. Teko
lankyti Fordo mokyklą. Vėliau viskas
susiklostė, dirbo, džiaugėsi šeima ir
gyvenimu. O gyvenimas tik skaičiavo
metus. Ir štai – garbingas jubiliejus.
Jis pats net negali patikėti, nes svei-
kata dar ne per blogiausia, nors kojos
ne visai lanksčios.

Dalyvauja visuomeniniame gyve-
nime. Antri metai, kai priklauso
Sunny Hills Lietuvių Bendruomenės
valdybai.

Tad 2008 m. kovo 27 d. Sunny
Hills LB valdyba susirinko Elenos ir
Vinco Žebertavičių namuose pagerbti
ir pasveikinti valdybos narį jubilie-
jaus proga.

Jubiliatas pasodintas gale stalo,
prie meniškai papuoštos kėdės (pagal
senovinius lietuviškus papročius),
kurią apvainikavo Albina Vyšniaus-
kienė. Ji yra grožio mylėtoja, jos
puokštės visuomet puošia švenčių
stalus.

Susėdus prie gražiai padengto
stalo, žodį tarė LB pirmininkė Elena
Žebertavičienė, perskaitydama šiai
progai sukurtus humoristinius kup-
letus, kurie visiems sukėlė juoko.

Sugiedota ilgiausių metų, pakel-
tos šampano taurės, palinkėta su-

Jubiliatas Albinas Grigaitis su žmo-
na Kaze.

laukti 100 metų. Gražias eiles skaitė
Valė Zubavičienė ir kiti Albino drau-
gai.

Vakaras praėjo kaip tikra šventė.
Albinas dėkojo už šią staigmeną.

Albinai, gyvuok iki 100 metų!

Elena

Our Lady of Angels katedra, Los Angeles, CA.



I. Pasaulio lietuvių mokslo ir
Kūrybos simpoziumai

Simpoziumų tikslas – suburti iš-
eivijoje ir Lietuvoje gyvenančius lie-
tuvius mokslininkus bei kultūros ir
meno atstovus į bendrą renginį, sie-
kiant sustiprinti tarpusavio ryšius,
skatinti dalintis savo pasiekimais
mokslinių tyrimų, kultūros ir meno
srityse.

PLMK simpoziumai pradėti or-
ganizuoti 1969 metais JAV Lietuvių
Bendruomenės pastangomis. Pirmieji
penki simpoziumai (1969–1981) dėl
„geležinės uždangos” dalyvių iš Lie-
tuvos beveik nesulaukdavo. Į simpo-
ziumus atvykdavo kitose užsienio
valstybėse gyvenantys lietuviai. Tik
vėlesniais metais mokslininkams iš
Lietuvos atsirado didesnė galimybė
dalyvauti JAV organizuojamuose
simpoziumuose. Malonu pažymėti,
kad po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 1990 m. ši JAV Lietuvių
Bendruomenės iniciatyva sulaukė
didelio tiek Lietuvos, tiek užsienio
lietuvių akademinės bendruomenės
palaikymo. Paskutinysis XIII PLMK
simpoziumas, kuris buvo organizuo-
tas 2005 m. Lietuvoje, sulaukė dau-
giau nei 350 dalyvių iš Lietuvos bei
užsienio valstybių. Tikimės, kad šie-
met į simpoziumą taip pat susirinks
gausus dalyvių būrys.

Simpoziumai organizuojami kas
treji metai Lietuvoje ir JAV pakaito-
mis. XIV PLMK simpoziumą orga-
nizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba kartu su Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo mi-
nisterija, Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentu prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės, Lietuvos Moks-
lų akademija, Lietuvos Mokslo taryba
ir Lietuvos Mokslininkų sąjunga.

II. XIV Mokslo ir kūrybos
simpoziumo apimtis

Simpoziumo rengėjai kviečia jus
pateikti ne tik pranešimą iš savo
mokslinių arba kūrybinių darbų, bet
ir pasinaudoti proga išgirsti apie dau-
gybę svarbių ir nuostabių pasiekimų,
kurių autoriai yra lietuviai moksli-
ninkai, dirbantys užsienyje bei Lie-
tuvoje. Taip pat bus gera proga gvil-
denti naujas mokslines-kūrybines
kryptis ir situacijas, su kuriomis su-
siduriama, puoselėjant mokslo ir kul-
tūros pažangą ne tik Lietuvoje, bet ir
išeivijoje. Bus aptartos komunikaci-

jos priemonių įvairovės ir jų įtaka
susižinojimui, bendravimui bei švieti-
mo ugdymui. Bus bandoma apmąs-
tyti globalizacijos grėsmes ir naudą
moksliniam išsivystymui; pavojų tau-
tinei kultūrai; Lietuvos ir išeivijos
lietuvių vienų į kitus požiūrį ir ben-
dravimo naudą.

Simpoziumo metu planuojama
aptarti pasaulio energetikos, aplinko-
saugos, visuomenės sveikatos, infor-
macinių technologijų iššūkius ir kitas
naujausias mokslinių tyrimų krypčių
temas. Bus nagrinėjamos lietuvių
tautos tapatybės išlaikymui svarbios
temos: lituanistinis švietimas išeivi-
joje, lietuvių archyvų, bibliotekų,
galerijų perspektyvos ir pan. Išsami
simpoziumo programa bus sudaryta
pagal mokslinių pranešimų tezes,
kurias pateiks lietuvių mokslininkai
ir kiti kūrėjai iš viso pasaulio.

Numatytos simpoziumo temos
pateiktos šio kvietimo priede.

III. Registracija

Norinčius dalyvauti XIV PLMK
simpoziume maloniai prašome iki
2008 m. birželio 30 d. registruotis
adresu: http://www.mks14.com.
Simpoziumo dalyviai kviečiami pa-
teikti siūlymus pranešimams skai-
tyti.

Prelegentai prašomi, atsidarius
šį tinklalapį, pateikti šią informaciją:

temos pavadinimą,
autorių pavardes ir vardus,
darbovietės pavadinimą,
pašto adresą, el. pašto adresą,

telefono numerį su šalies kodu, fakso
numerį (jeigu turite),

trumpą CV (tik pagrindinio auto-
riaus),

santrauką (abstract).
Visa paraiška, išskyrus adresus,

turi sutilpti į vieną puslapį, nevirši-
jant 450 žodžių (Word formatu, New
Roman arba Arial raidėmis). CV ir
santrauka pateikiami lietuvių bei
anglų kalba. Registracija bus patvir-
tinta elektroniniu paštu. Visa infor-
macija, susijusi su registracija, pra-
nešimų skaitymu, sesijų ir sekcijų
apimtimi, yra pateikta minėtoje in-
terneto svetainėje. Iškilus neaišku-
mams kitais simpoziumo reikalais,
kreipkitės adresu: mks.xiv@att.net.

Laukiame jūsų dalyvavimo!

XIV PLMK simpoziumo
organizacinis komitetas
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Vardų metamorfozės
PETRAS KATINAS

Vis dažniau mūsų tėtės ir mamos išrenka savo naujagimėms atža-
loms gana keistus, neįprastus, nepaprastus vardus, visiškai sveti-
mus mūsų kultūrinėms ir tautinėms tradicijoms, nesvarbu, krikš-

čioniškos ar pagoniškos jos būtų. Visokių Deivių, Anžilų, Mijų, Minų, Lui-
sų-Albertų, jau nekalbant apie keistai sulipdytas santrumpas iš kelių po-
puliarių dainininkų ar meksikiečių serialų herojų. Teko gerokai nustebti,
kai viena jauna graži mamytė, nepaisydama tėvelio prieštaravimų, savo
dukrytei davė skambų Zvonkės vardą. Paklausius, iš kur šį vardą ištrau-
kusi, mamytė paaiškino, kad jis atėjo iš televizijos ekranų. Pasirodo, juo
pavadinta ten nuolat šmėžuojanti televizijos dievaitė, ištekėjusi už pop
„dainininko” tūlo Zvonkaus, tad jos dukrytė jų šlovei šį vardą ir gavusi.

Beje, vienas žinomų Lietuvos filosofų neseniai pabrėžė, kad jis nuolat
primena savo studentams, jog nebėra kur toliau eiti, jeigu toks nuostabus
lietuviškas žodis kaip ,,žvaigždė” prilipdomas prie Zvonkės. Taigi kas to-
liau? Pasak filosofo, visiškai subulvarėjusi ir kasdien sistemingai die-
gianti, skatinanti dvasinį išsigimimą Lietuvos televizija yra lietuvių tau-
tos, visų jos moralinių pagrindų didžiausia griovėja. Nusikalstama televi-
zija, kitaip jos šiandien nepavadinsi, tapo Apokalipsės įrankiu. Tad nerei-
kia stebėtis, jeigu tokiais keistais vardais pavadinti vaikai paaugę jų gė-
dinsis.

Priminsime, kad keisti tradicijas, įnešti į jas „laiko dvasios”, buvo
labai madinga ir sovietmečiu. „Gero tono” požymiu tapo vadinti sūnus
Vilenais - Vladimir Iljič Lenin, Nineliais – Lenin iš kito galo ir pan. Tačiau
juose dar nebuvo originalumo dvasios. Buvo sugalvota daugybė vardų, ku-
riuos ir ištarti sunku. Štai keli jų:

Arvil – V. I. Lenino armija (armija Vladimira Iljičia Lenina),
Veor – Didžiojo spalio revoliucija (velikaja oktiabrskaja revoliucija),
Viliur – Vladimiras Iljičius myli tėvynę (Vladimir Iljič liubit rodinu),
Vidlen – didžiosios Lenino idėjos (velikije ideji Lenina),
Vilan – Lenino mokslų akademija (Vladimir Iljič Lenin akademija nauk),
Jaslenik – aš su Leninu ir Krupskaja (ja s Leninom i Krupskoj) ir t.t.
Kai kurie vardai, juos iššifravus, primena šūkius:
Vilork – V. I. Leninas revoliucinės komunos organizatorius (V. I. Lenin

– organizator revoliucionoj komuny),
Piavčet – penkmetį per ketverius metus (piatiletku v četyre goda),
Dalis – tegyvuoja Leninas ir Stalinas (da zdrastvujet Lenin i Stalin)

ir t.t.
Tačiau tai dar tik juokas. Štai kokie mergaičių vardai:
Dazdraperma – tegyvuoja gegužės pirmoji (da zdrastvujet pervoje

maja),
Trolebuzina – Trockis, Leninas, Bucharinas, Zinovjevas ir t.t.

Kai kuriems uoliems gimdytojams teko baisiai gailėtis dėl savo vaikų
vardų atsidūrus GULAG’ų lageriuose, ir išsižadėti jų, ypač tokių, kurie
buvo susiję su politinėm galvom, kaip, pavyzdžiui, Lentroš – Leninas,
Trockis, Šaumianas ar Trolezin – Trockis, Leninas, Zinovjevas, arba Bes-
treva (mergaitės vardas) – Berija revoliucijos sargas (Berija – straž revo-
liuciji).

Kai kuriems vardams, galima būtų sakyti, lyg ir pavyko, nes jie ati-
tiko svarbiausias socializmo nuostatas, pavyzdžiui, Lorieriko – Leninas,
spalio revoliucija, industrializacija, elektrifikacija, radiofikacija, komuniz-
mas (Lenin, oktiabrskaja revoliucija, industrializacija, elektrifikacija, ra-
diofikacija, komunizm).

Įdomu tai, kad šie vardai atsirado ne tik po bolševikinio perversmo –
1917 m. spalio revoliucijos. Bet kokia Kremliaus pastanga ar istorinis
įvykis bemat sulaukdavo jaunųjų tėvelių atgarsio. Štai, pavyzdžiui, Šmito
lagerio Arktikoje garbei atsirado vardas – Lagšmivara (lager Šmita v
Arktike).

Kukurūzniku vadinto SSRS genseko Nikita Chruščiov laikais, kai
bolševikinis entuziazmas jau buvo gerokei apslopęs, Sovietų Sąjungoje,
ypač Rusijoje, vis dar atsirasdavo gana keistų vardų. Pavyzdžiui, kad ir
Nisercha – Nikita Sergejevič Chruščiov arba dar keistesnis – Kukucapol
(kukurūza, carica polej). „Viršūne” galima pavadinti naujagimės mergai-
tės vardą Vaterpežekosma – Valentina Tereškova – pirmoji moteris kos-
monautė (Valentina Tereškova pervaja ženščina kosmonavt).

Beje, ir Lietuvoje ne vienas Vladimiro Iljičiaus garbei buvo pavadin-
tas Vladlenu, Vilenu ar pan. Vienas toks partinis veikėjas Vladlenas, emi-
gravęs į Izraelį, persivadino Efraimu, matyt, Efraimo Zurofo, Simon Wie-
senthal Center vadovo, neseniai Maskvoje skaičiusio paskaitą Maskvoje ir
lietuvių tautą pavadinusio žydšaudžių tauta, garbei.

KVIETIMAS Į XIV PASAULIO
LIETUVIŲ MOKSLO IR

KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ
Kviečiame dalyvauti XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK)

simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 27-30 d. Lemonte
(Čikagos priemiestyje), Illinois valstijoje, JAV.

Simpoziumo dalyviai kviečiami
pateikti pranešimus šiomis temomis:

1. Aplinkosauga, ekologija, radia-
cijos pasekmės;

2. Architektūra, urbanistika ir
menai;

3. Archyvai, bibliotekos, muzie-
jai, galerijos išeivijoje;

5. Energetika ir jos technologija
žaliojoje planetoje;

6. Gamtos mokslai (taip pat ir

biologija, chemija, farmacija);
7. Tikslieji mokslai (taip pat ir

fizika, matematika ir modeliavimas);
8. Technologija, inžinerijos mok-

slai, informatika;
9. Literatūra ir lituanistika;
10. Medicina ir medicininis aprū-

pinimas;
11. Istorija, antropologija;
11. Mityba, buitinė pramonė;
12. Pedagogika ir lituanistinis

švietimas;

PROJEKTAS

XIV PLMK SIMPOZIUMO SEKCIJŲ
TEMOS

13. Pramonė, prekyba, eksporto
svarba;

14. Psichologija ir socialiniai
mokslai (teorija, pritaikymas, nevy-
riausybinės organizacijos);

15. Teisė;
16. Transportas;

17. Verslas, vadyba, marketingas,
ekonomika, turizmas;

18. Žemės ūkis, miškininkys-
tė.

XIV PLMK simpoziumo
organizacinis komitetas
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DETROIT, MI SOUTHFIELD, MI

Metinis JAV LB Detroito
apylinkės susirinkimas
JONAS URBONAS

JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito apylinkės metinis susirinki-
mas šiemet įvyko sekmadienį, balan-
džio 13 d., Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos patalpose. Čia noriu skaity-
tojams priminti, kad Dievo Apvaizdos
lietuvių parapija balandžio 27 d. švęs
savo šimtmetį ir drauge 400 metų su-
kaktį nuo Šv. Mergelės Marijos apsi-
reiškimo Šiluvoje.

Prisilaikydamas visų JAV LB
apylinkių susirinkimų taisyklių, apy-
linkės pirmininkas Algis Rugienius,
suskaičiavęs, ar yra kvorumas, susi-
rinkimą atidarė 12:15 val. p. p. – be-
veik punktualiai, kaip ir buvo skelb-
ta. Pasveikinęs susirinkusius, pakvie-
tė tylos minute pagerbti ir prisiminti
per praeitus metus į amžinybę iške-
liavusius Detroito apylinkės lietu-
vius.

Visiems buvo išdalinta gana plati
susirinkimo darbotvarkė, kuri susi-
rinkusiųjų buvo priimta ir pagal ku-
rią vyko susirinkimas. Buvo perskai-
tytas 2007 metų metinis susirinkimo
protokolas ir patvirtintas. Tą padarė
jį rašiusi apylinkės valdybos sekre-
torė Alė Butkūnienė. Jis buvo gana
kruopščiai surašytas ir priimtas be
pastabų.

Pirmininko pranešimas

JAV LB Detroito apylinkės pir-
mininkas Algis Rugienius supažin-
dino su įvairiais renginiais bei aptarė
bendrą padėtį apylinkėje. Paminėjo
gana sėkmingą Vasario 16-tos mi-
nėjimą, sakė, jog Joninės sutraukė
nemažai naujai atvykusių. Surengti
Birutės Januškaitės bei Jurgos Še-
duikytės koncertai. Pastebėjo, kad
dėl prašomų gana didelių honorarų
bei nemažos salės nuomos susilaiko-
ma nuo kai kurių renginių ruošimo.
Taip pat priminė, kad dėl Lietuvos
pilietybės išlaikymo buvo surengtas
parašų rinkimo vajus, kurio metu
surinkti daugiau nei 524 parašai,
persiųsti JAV LB Krašto valdybai.

Apylinkės valdybą sudarė: pirmi-
ninkas Algis Rugienius, vicepirmi-
ninkė Auksė Vencienė, sekretorė
Alytė Butkūnienė, iždininkė Jūratė
Maier, kultūros reikalams – Virga Ši-
maitytė, švietimo – Linas Barauskas,
renginių – Artūras Stapušaitis, Spor-
to – sporto klubo ,,Kovas” atstovas
Paulius Butkūnas. Nors pagal JAV
LB įstatus į valdybą turėtų įeiti ir
Jaunimo sąjungos atstovas, dėl są-
jungoje vykusių persitvarkymų Jau-
nimo sąjungos niekas neatstovavo.

Darbotvarkėje buvo numatyti

rinkimai, tad sudaryta mandatų ko-
misija: Juozas Orentas ir Andrius
Butkūnas.

Apie apylinkės finansinę padėtį
kalbėjo iždininkė Jūratė Maier. Susi-
rinkimo dalyviams buvo padalinta
metinė apyskaita, iš kurios matyti,
kad vieni renginiai atnešė šiek tiek
pelno, kiti nuostolį, bet banko sąskai-
ta padidėjo 1,500 dol. Kaip vėliau
Kontrolės komisija patvirtino, finan-
sinės knygos vedamos gana kruopš-
čiai, apylinkė yra atsiskaičiusi su
Karšto valdyba ir apygarda.

Švietimo reikalus aptarė Linas
Barauskas. Jo teigimu, JAV LB Det-
roito apylinkės ,,Žiburio” lituanisti-
nę mokyklą lanko daugiau nei 80 mo-
kinių. Mokykla yra gavusi daugiau
nei 2,600 dol. auką iš Lietuvių Fondo
ir 500 dol. iš Detroito apylinkės. Šiuo
metu mokyklos mokinukai ruošiasi
dalyvauti liepos 6 d. Los Angeles
įvyksiančioje Tautinių šokių šventėje.

Apylinkės valdyba Dievo Apvaiz-
dos lietuvių parapijoje yra atstovauja-
ma Auksės Vencienės. Ji ten talkina
ruošiamam parapijos šimtmečio ir
400 metų Šiluvos jubiliejaus paminė-
jimui. Visi valdybos nariai buvo pa-
kviesti papasakoti apie savo pareigas
bei atliktus darbus.

Kontrolės komisijos aktą per-
skaitė Narimantas Udrys, kuriame
jis pagyrė valdybos darbus. Kontrolės
komisiją sudaro: Narimantas Udrys,
Kazys Kizlauskas ir Vytas Raguckas.
Jie liko antrų metų kadencijai.

Apylinkės valdybos rinkimai

Antriems metams liko: Algis Ru-
gienius, Auksė Vencius, Virga Šimai-
tytė ir Artūras Stepušaitis. Naujai į
valdybą dvejiems metams išrinkti:
Linas Barauskas, Eleonora Raguc-
kienė ir Kęstutis Černius. Exoficio
palieka Paulius Butkūnas – ,,Kovas”
sporto klubo atstovas, bus stengia-
masi įtraukti į valdybą Jaunimo są-
jungos atstovą Morkų Jušką. Valdy-
bai, reikalui esant, palikta teisė pa-
sikviesti papildomai į valdybą narių.

Į JAV LB Michigan apygardos su-
važiavimą atstovais išrinkti: Alytė
Butkūnienė, Andrius Butkūnas, Lio-
le Kizlauskienė, Juozas Orentas, Jū-
ratė Maier ir Irena Orentienė.

Susirinkimui baigiantis daug kas
reiškė susirūpinimą dėl Lietuvos pi-
lietybės išlaikymo. Apylinkės valdyba
buvo įpareigota išsiaiškinti su Krašto
valdyba dėl JAV lietuvių visuomeni-
nio komiteto vedamo parašų rinkimo.

Susirinkimas praėjo labai sklan-
džiai, susirinkusieji išreiškė padėką
valdybai už jos atliktus darbus.

Kaip ir kiekvienais
metais, taip ir šiais
Detroit ,,Žiburio”
lituanistinę
mokyklą remia
JAV LB Detroito
apylinkė.

Jono Urbono
nuotraukoje
JAV LB Detroit
apylinkės
pirmininkas
Algis Rugienius su
,,Žiburio”
mokyklos vedėja
Vida Pekoriene.

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Balandžio 27 d. Dievo Apvaizdos
parapija, esanti Southfield, Michigan
valstijoje, iškilmingai atšventė savo
100 metų jubiliejų. Apie parapijos is-
toriją jau skaitėme puikų Liūdos Ru-
gienienės aprašymą, išspausdintą šio
dienraščio šešiuose numeriuose. Apie
pačias iškilmes rašys kiti. Man tenka
maloni pareiga paminėti jubiliejaus
proga surengtą parapijos istorijos pa-
rodą, kurią gausiai lankė parapijos iš-
kilmių dalyviai.

Parodą suorganizavo ir paruo-
šiamiesiems darbams vadovavo Vida
Juškienė iš Ann Arbor, MI. Išsikal-
bėjus paaiškėjo, kad ji yra gimusi po
karo Munchen mieste, Bavarijos sos-
tinėje, iš kur su tėveliais atvyko į
Ameriką. Įdomiu sutapimu ir man iš
to paties miesto teko Amerikon at-
vykti. Ruošdama šią parodą ji norėjo
mūsų jaunimui parodyti mūsų išeivi-
jos istoriją. Ji pati yra keturių vaikų
motina. Pačioje centrinėje parodos
vietoje, ant stalo, stovi mažiau nei
kubinis metras talpos medinė dėžė.
Šioje dėžėje jos tėvai atsivežė visą sa-
vo turtą. Ant dėžės didelėmis rai-
dėmis užrašyta Eduardas Reklys,
Tuxedo 4071, Detroit 4, Mich., USA.
Tai Ratnikų, Reklio šeimai sudariu-
siai iškvietimo dokumentus, adresas.
Anot Vidos, tas namas ir dabar tebe-
stovi.

Šalia skrynios stovi šimto metų
senumo verpimo ratelis, kuris buvo
atsiųstas iš Lietuvos. Tas ratelis –
tarsi istorinis siūlas, jungiąs mus
visus su Lietuva. Kitoje skrynios
pusėje – lietuviškos kanklės, simbi-
lizuojančios tautos lobį ir kultūrinį
palikimą mums. Ant to paties stalo
puikavosi ir kita seniena – tai 1916
metų ,,Draugas”. Pažymėta ir jo
kaina – vienas centas! Ant kitų stalų,
papuoštų lietuviškomis lininėmis
staltiesėmis, puikavosi įvairūs para-
pijos istorijos leidiniai. Iki šiol jų būta
keturi, o penktąjį redaguoja energin-
goji Vida ir tikisi, kad jis bus užbaig-
tas dar šį rudenį. Paskui, istorinių
nuotraukų albumai, iškarpos iš
laikraščių, įskaitant ir jau minėtą L.
Rugienienės serialą. Priskaičiau bent
penkiolika oficialių sveikinimų para-

pijos jubiliejaus proga. Visi sveikini-
mai originalioje formoje, įdėti po stik-
lu ar apsukti plastmasine plėve. Nu-
sirašiau sveikinimus iš kardinolo
Adam Maida, Baltijos tunto, Jadvy-
gos Damušienės iš Vilniaus, JAV LB
Michigan apygardos, JAV LB Detroit
apylinkės, Southfield merės Brenda
Lawrence, St. Peter & Paul bažnyčios
klebono, Michigan valstijos guberna-
torės Jennifer Grandholm, prel. Ed-
mundo Putrimo, Šv. Antano parapi-
jos, Lietuvos Dukterų, Pal. Jurgio
Matulaičio Lietuvių katalikų misijos
Lemont, Illinois, Luko Laniausko,
S.J., Dievo Motinos Nuolatinės Pa-
galbos parapijos Cleveland, Ohio, Šv.
Kazimiero švetovės Montreal, Kana-
doje. Prie sveikinimų rikiavosi nuo-
širdus laiškas iš Zitos ir Vinco Stakų
iš Šiaulių. Ši šeima susilaukė ir rei-
kiamos pagalbos iš Lietuvių Dukterų,
kurioms Detroit apylinkėje vadovau-
ja V. Juškienė.

Prie paskutinės parodos sienos
buvo išstatytos devynios sulanksto-
mos sienelės, pilnos istorinių nuo-
traukų bei kitų įdomių eksponatų.
Viskas prasidėjo nuo 1908 metų, nuo
parapijos įsteigimo. Toliau sekusiais
dešimtmečiais mirguliavo visokiausių
nuotraukų – portretinių, grupinių,
įvairių užsiėmimų akimirkų. Prie
nuotraukų kai kur buvo ir paaiškini-
mai, bet daugelis jų kabėjo be pavar-
džių ar įvykių aptarimo. Jos, aišku,
irgi įdomios, bet paaiškinimo nebuvi-
mas sumažina jų istorinę vertę. Bet
lankytojai mažai dėl to rūpinosi. Tai
šen, tai ten vis nugirsdavau, kad kas
nors save kurioje nors nuotraukoje
atrado ar ką iš pažįstamų atpažino.
Mano žmona, mane privedusi prie gal
1969 metų nuotraukos, supažindino
mane su savo vyru – manimi. Nuot-
raukose buvo galima atpažinti skau-
tų energiją, entuziazmą Dainavos
jaunimo stovyklai, meilę savam jau-
nimui ir jo švietimui, pagarbą ir
padėką Dievo Apvaizdai.

Besidžiaugiant šia paroda prie
rengėjos Vidos priėjo viena pora ir
angliškai į ją prabilo, jie norintys pa-
rapijai padovanoti 1932 metų istorinį
leidinį, kuris jų šeimoje yra išbuvęs
daugelį metų. Be abejo, tai bus naujas
eksponatas parodai ateityje.

Ant keturių sienų —
šimtas metų

Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Pauliaus Jankaus nuotr.
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BOSTON, MI

Gerb. Jubiliatą JUOZĄ NEVERAUSKĄJUOZĄ NEVERAUSKĄ,
švenčiantį 90-ąjį gimtadienį

sveikiname linkėdami sveikatos ir
negęstančios energijos.

Linkime tolimesnio produktyvaus
ir veiklaus dalyvavimo

East Chicago Lietuvių Bendruomenėje.

Rūta ir Kęstutis
Sidabrai

Birutė ir Antanas
Vilučiai

Aldona ir Vytautas
Markevičiai

Renata ir Česlovas
Žilioniai

Kultūrinis subatvakaris
Bostone

SIGITA
ŠIMKUVIENÈ– ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Balandžio 13 d., vėjuotą ir lietin-
gą dieną, visi keliai vedė į Bostoną.
Kultūrinių subatvakarių valdybos
pirmininkė Zita Krukonienė su savo
kūrybiška valdyba ir su Amerikos
Lietuvių tautininkų sąjungos Bosto-
no skyriumi pakvietė į gana įdomią
popietę. Pietų Bostono lietuvių pilie-
čių viršutinėje salėje vyko įdomus su-
sitikimas: dailininkės bostoniškės
Danguolės Kuolienės grafikos paroda
,,Žiūrint per metų prizmę” ir LR am-
basadoriaus dr. Vytauto Žalio knygos

,,Lietuvos diplomatijos tarnyba 1926-
1940 metais” pristatymas. Renginyje
dalyvavo dar du svečiai iš Lietuvos –
Klaipėdos universiteto rektorius pro-
fesorius Vladas Žulkus ir tapytojas
Ernestas Žvaigždėnas. Į renginį iš Či-
kagos atvyko Eugenijus Bartkus –
Amerikos Lietuvių tautininkų sąjun-
gos centro valdybos narys. Dar prieš
pradedant popietę susirinkusieji tu-
rėjo galimybę susipažinti su dailinin-
kės Danguolės darbais, iškabintais
salėje.

Renginį pradėjo Kultūrinių su-
batvakarių valdybos pirmininkė Zita
Krukonienė. Ji pasidžiaugė gausiai
susirinkusiais lietuviais ir pakvietė
dailininką Gintarą Jocių pakalbėti
apie Danguolės Kuolienės nueitą ke-
lią. Daug kam neįprastai, su jumoru
dailininkės darbus komentavo daili-
ninkai Gintaras Jocius ir Rolandas
Kiaulevičius. Kaip prisipažino pati
Danguolė, Bostone ji rengia savo dar-
bų parodą po 20 metų. Su jos meni-
niais darbais susipažinę Čikagos, To-
ronto, Los Angeles, Clevelando, Pa-
nevėžio publika. D. Kuolienė priklau-
so Bostono ,,Printmakers” (jury ko-
misijos atrinktų grafikų draugijai) ir
dalyvauja jų rengiamose parodose.
Menininkei nesvetima ir lietuviška
veikla. Danguolė viena iš ,,Meno8-
Dienos” Neringoje – kūrybinės sto-
vyklos organizatorė.

Amerikos Lietuvių tautininkų
sąjungos Bostono skyriaus pirminin-
kas Romas Veitas susirinkusiems pri-
statė Lietuvos ambasadorių Moldo-

vos Respublikoje dr. Vytautą Žalį,
papasakojo apie jo asmenybę, diplo-
mato karjerą, pristatė keletą svečių
atvykusių iš toliau.

Dr. Vytautas Žalys – istorikas,
humanitarinių mokslų daktaras, dip-
lomatas (1993-1997 metais Lietuvos
ambasados Washington, DC patarė-
jas politikai, 2001-2005 metais Lie-
tuvos gen. konsulas Karaliaučiuje,
nuo 2006 metų vasaros Lietuvos
ambasadorius Moldovos Respubli-
koje). Pats Vytautas yra klaipėdietis,
meilę mėlyniesiems vandenynams
įrodęs Baltijos jūrą perplaukdamas
kanoja. Dr. Žalys parašęs keletą
knygų ir straipsnių istorine temati-
ka: 1993 metais Vokietijoje išleista
knygutė ,,Kova dėl identiteto. Kodėl
Lietuvai nesisekė Klaipėdoje?, lie-
čianti tarpukario Klaipėdos krašto
problemas. Žinoma, svarbiausias dar-
bas, tai įspūdingos apimties leidinys
,,Lietuvos diplomatijos istorija”,
kurios I tomas pasirodė 2007 metais.

Ambasadorius dr. Žalys susirin-
kusiems pasakojo, kaip jis kruopščiai
ir kantriai dirbo, pasitelkdamas lietu-
viškus, vokiškus, rusiškus, britų, es-
tų ir amerikiečių archyvus. Dabar
diplomatas dirba prie Lietuvos diplo-
matijos istorijos II tomo. Gausiai
susirinkusiems klausytojams istori-
kas įdomiai pasakojo apie Lietuvos
diplomatijos raidą, plačiau pagvilde-
no Vilniaus ir Klaipėdos kraštų prob-
lemą, mielai atsakė į susirinkusių
klausimus.

Po istoriko pokalbio subatva-
kario dalyviai vaišinosi vynu, užkan-
džiais. Dailininkės Kuolienės darbais
žavėjosi daug žmonių, keletas pa-
veikslų buvo nupirkta. Kultūrinių
subatvakarių valdyba ir svečiai iš
Lietuvos klubo menėje vaišinosi lie-
tuviškais cepelinais ir vėdarais. Bos-
tono Lietuvių Bendruomenės veikė-
jas Romas Veitas svečius ir kultū-
rinių subatvakarių valdybos narius
pakvietė į savo puikius namus toli-
mesniam pasibuvimui.

Džiaugiamės kaimynų bostoniš-
kių svetingumu, turiningu renginiu
ir sakome – iki kito kultūrinio subat-
vakario!

Renginyje dalyvavo ir keletas svečių iš Lietuvos – Klaipėdos universiteto
rektorius, prof. Vladas Žulkus (viduryje) su Bostono subatvakario dalyvėmis.

Šventės rengėjai ir svečiai. Kristinos Repeikaitės nuotr.

Kultūrinių subatvakarių pirmininkė
Zita Krukonienė. Ji ir vedė renginį.
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Kretingoje iškils nauja biblioteka
Lietuva nepritarè siùlymui pradèti
Europos Sâjungos ir Rusijos derybas

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos atlikto tyrimo dėl vaikų mirtin-
gumo keliuose nustatyta, kad tarp
Europos Sąjungos šalių Lietuva yra
antroje vietoje pagal eismo įvykiuose
žuvusių vaikų skaičių.

Pasak pranešimo, Lietuvoje to-
liau vis daugėja vaikų, kurie nuken-
čia eismo įvykiuose. Statistiniai duo-
menys patvirtina, kad vaikai labiau-
siai pažeidžiami, kuomet jie keliauja į
mokyklą arba į namus.

Pernai lapkritį neblaivaus Skuo-
do policijos patrulio Sauliaus Pauliko
vairuojamas automobilis BMW įsirė-
žė į iš mokyklos einančius vaikus ir
tris 10-mečius berniukus sužalojo
mirtinai. Tokios tragiškos avarijos
Lietuvoje nebuvo per visą jos neprik-
lausomybės laikotarpį.

Teismas policininką nuteisė ka-

lėti 10 metų bei priteisė atlyginti žu-
vusių tėvų vaikams 3 milijonų litų
neturtinę žalą. Nuteistasis nuosp-
rendį apskundė.

Netrukus vyksiančioje vaikų sau-
gumui keliuose skirtoje spaudos kon-
ferencijoje bus nagrinėjama saugaus
eismo Lietuvos miestuose ir mažes-
niuose miesteliuose problemos, pa-
teikiama naujausia statistika apie
eismo įvykius, kuriuose nukentėjo
vaikai, aptariamos tokių eismo įvykių
priežastys.

Bus pristatytas visuomeninės
organizacijos ir ,,Gelbėkit vaikus” ir
degalinių tinklo valdančios bendro-
vės ,,Lietuva Statoil” projektas ,,Sau-
gi aplinka – saugus vaikas”, skirtas
Lietuvos miestų ir miestelių vaikams
suteikti teorinių ir praktinių žinių
apie saugų eismą.

Balandis – švaros metas. To įrodymas – ir lietuvių, gyvenusių Amerikoje, vi-
suomeninės organizacijos „Sugrįžus” bei užsienio lietuvių mokyklos Vilniuje „Lie-
tuvių namai” surengtos talkos. „Sugrįžėliai” Vilnelės pakrantes ir Trijų kryžių
kalną švarino jau antrus metus iš eilės. Be to, jie ruošiasi dalyvauti visuotinėje
švaros akcijoje „Darom 2008”, vyksiančioje gegužės 3 dieną. Lietuviams.com nuotr.

Mažametè Luisa Rinau gali bùti
perduota tèvui î Vokietijâ

Vis daugiau vaikû nukençia
Lietuvos keliuose

www.draugas.org

Imigrantai iš Rytû Europos
palieka Didžiâjâ Britanijâ

Atkelta iš 1 psl. Į dalį
Vilniaus reikalavimų, pavyzdžiui, dėl
,,Druž-bos” paminėjimo, buvo
atsižvelgta, tačiau, kaip sakė
Liuksemburgo už-sienio reikalų
ministras Jean Assel-born, išspręsti
visus klausimus vie-name susitikime
pasirodė pernelyg sudėtinga.
Teigiama, kad daugiausia
pasipriešinimo Lietuvos siūlymai su-
laukė iš šiuo metu ES pirmininkau-
jančios Slovėnijos bei tradiciškai itin
glaudžius santykius su Rusija palai-
kančios Vokietijos. Berlynui itin ne-
priimtinas spaudimas Rusijai dėl
Moldovos ir Gruzijos. Kaip žinoma,
būtent dėl Vokietijos priešiškumo
pastarajai nebuvo suteiktas ir NATO
Narystės veiksmų planas.

Norą kuo greičiau pradėti dery-
bas išsakė ir Didžiosios Britanijos, Is-
panijos bei Nyderlandų ministrai. Pa-
siryžimą pradėti derybas skelbė ir

Lenkija, kuri anksčiau dėl savo inte-
resų blokavusi derybų pradžią buvo
sulaukusi Lietuvos paramos.

Šiuo metu ES ir Rusijos santykių
pagrindas yra 1997 m. gruodį įsiga-
liojusi vadinamoji Partnerystės ir
bendradarbiavimo sutartis. Iš pra-
džių buvo planuojama, kad ji galios
10 metų, bet, neprasidėjus deryboms,
iš pradžių dėl Lenkijos, o dabar dėl
Lietuvos veto sutarties galiojimas
pratęstas.

Apžvalgininkų teigimu, didžio-
sios ES šalys derybų pradžią norėjo
pateikti kaip savotišką ,,dovaną” iš-
rinktajam Rusijos prezidentui Dmit-
rij Medvedev. Lietuvos diplomatai į
tai atsako, kad vienpusiška ES poli-
tika Rusijos atžvilgiu, užmerkiant
akis į Maskvos nevykdomus įsiparei-
gojimus, užsitęsė jau per ilgai, tuo la-
biau, kad pats D. Medvedev yra viešai
išsakęs pažadą laikytis teisinių įsipa-

Vilnius, balandžio 30 d. (Bernar-
dinai.lt) – Kretingoje pradedama sta-
tyti nauja biblioteka, kuri taps ant-
ruoju nauju tokios paskirties pastatu
per aštuoniolika nepriklausomos Lie-
tuvos metų.

Naujos viešosios bibliotekos sta-
tybos darbai pradėti šių metų pra-
džioje, o antradienį surengta statyb-
vietės šventinimo ceremonija, kurios
metu įmūryta kapsulė su žinia atei-
ties kartoms, pranešė Kultūros mi-
nisterija.

Kretingos Motiejaus Valančiaus
viešojoje bibliotekoje saugoma dau-
giau kaip 273 tūkst. dokumentų, per
metus ją aplanko beveik 160 tūkst.
skaitytojų, kuriems išduodama dau-
giau nei 300 tūkst. dokumentų.

1935 m. įkurta biblioteka dau-
giau nei 7 dešimtmečius persikeldavo

iš vieno pastato į kitą. Netrukus ji įsi-
kurs miesto centre, netoli Rotušės
aikštės. Tikimasi, jog architekto, Na-
cionalinės kultūros ir meno premijos
laureato Sauliaus Juškio suprojek-
tuota nauja biblioteka bus lengviau
pasiekiama bei suteiks daugiau gali-
mybių žmonėms dalyvauti kultūri-
niame gyvenime – skaityti knygas,
mokytis, bendrauti.

Kretingos biblioteka yra vienas iš
24 objektų, šiais metais įtrauktų į
Bibliotekų renovacijos ir moderniza-
vimo programą, kuriai įgyvendinti
nuo 2003 m. iš valstybės biudžeto
skirta daugiau nei 140 mln. litų. 2008
m. bus atnaujinta jau 16 bibliotekų.

Pirmoji nauja – Lietuvos aklųjų
– biblioteka po nepriklausomybės at-
gavimo pastatyta 1997 metais Vil-
niuje.

Londonas, balandžio 30 d.
(ELTA) – Naujausias Didžiojoje Bri-
tanijoje atliktas tyrimas rodo, kad pu-
sė iš maždaug 1 mln. imigrantų iš Ry-
tų Europos valstybių, kurie atvyko į
šalį nuo 2004 m., jau grįžo į savo gim-
tąsias šalis, praneša BBC.

Viešosios politikos tyrimų insti-
tuto atlikto tyrimo metu buvo verti-
namas Europos Sąjungos (ES) plėt-
ros 2004 ir 2007 m. poveikis Didžiajai
Britanijai. Tyrimo ataskaitoje teigia-
ma, kad imigrantų srautas iš dešim-
ties 2004 ir 2007 m. prie ES prisijun-
gusių šalių ir toliau mažės, o daug jau
atvykusių imigrantų grįš į savo šalis
dėl gerėjančių gyvenimo sąlygų.

Tyrimo metu nagrinėtas imig-
rantų srautas iš dešimties prie ES
prisijungusių šalių – Lenkijos, Čeki-
jos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lie-
tuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Rumu-
nijos ir Bulgarijos.

Viešosios politikos tyrimų insti-
tutas teigia, kad maždaug 1 mln. imi-
grantų atvyko į Didžiąją Britaniją
nuo 2004 m., tačiau maždaug pusė jų
jau grįžo į savo gimtąsias šalis. Insti-

tutas numato, kad per ateinančius
kelerius metus imigrantų srautas
mažės ir daugiau šalyje gyvenančių
imigrantų grįš namo dėl gerėjančių
gyvenimo sąlygų gimtosiose šalyse.

,,4 iš 10 apklaustų grįžusių lenkų
teigia, kad Lenkijoje gerėja užimtu-
mo galimybės, todėl tai skatins len-
kus grįžti namo”, – teigia Viešosios
politikos tyrimų institutas.

Turimais duomenimis, ketvirtąjį
praėjusių metų ketvirtį Didžiojoje
Britanijoje gyveno 665 tūkst. žmonių
iš 10 naujųjų ES narių. Palyginus su
pirmuoju 2004 metų ketvirčiu, šis
skaičius padidėjo 548 tūkst.

Dabar į Didžiąją Britaniją atvyk-
stančių imigrantų srautas taip pat
mažėja. Antrąjį šių metų pusmetį, pa-
lyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš
metus, imigrantų srautas sumažėjo
17 proc.

,,Mūsų duomenimis, antroje pra-
ėjusių metų pusėje į Didžiąją Brita-
niją atvyko maždaug 30 tūkst. ma-
žiau žmonių nei tuo pačiu laikotarpiu
2006 metais”, – teigiama tyrimo atas-
kaitoje.

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė
klaipėdietės Ingos Rinau ir generali-
nio prokuroro prašymus bei neatnau-
jino proceso dėl mažametės Vokietijos
pilietės Luisos Rinau perdavimo į sa-
vo kilmės šalį.

Apeliacinio teismo teigimu, vaiko
grąžinimas į jo kilmės šalį Vokietiją
nepažeidžia vaiko interesų, kadangi
Vokietijoje yra galimybės bei sąlygos
apsaugoti L. Rinau interesus. Be to,
kolegija mano, kad nėra didelės rizi-
kos, jog vaiką grąžinus jam būtų pa-
daryta fizinė arba psichinė žala arba
kad vaikas paklius į kitokią neleisti-
ną padėtį. Teisėjai paskelbė, kad nėra
pagrindo atnaujinti procesą, kadangi
nėra naujai paaiškėjusių aplinkybių
ir nebuvo padaryta teisės taikymo
klaidų.

2006 m. liepą mergaitės motina,
gavusi dukters tėvo leidimą, išvažia-
vo su dukra į Lietuvą, iš kur pranešė
nežadanti sugrįžti. Kadangi motina
turėjo mergaitės tėvo sutikimą ribo-
tam laikui išvežti mergaitę į Lietuvą,
teismai pripažino, kad jos išvežimas
yra teisėtas, tačiau mergaitės laiky-
mas Lietuvoje be tėvo sutikimo ir pa-
sibaigus nustatytam terminui yra ne-
teisėtas. Vaiko globos klausimų Lie-
tuvos teismai šioje byloje nesprendė –
tai Vokietijos teismų kompetencija.

Klaipėdos apygardos teismas at-

sisakė išduoti leidimą grąžinti mer-
gaitę į Vokietiją. Šį sprendimą panai-
kino Lietuvos apeliacinis teismas ir
nurodė mergaitę perduoti į kilmės ša-
lį Vokietiją iki balandžio vidurio. Po
šios Apeliacinio teismo nutarties
įvairiuose šalies teismuose jau dau-
giau negu vienerius metus nagrinėja-
mos bylos dėl proceso atnaujinimo,
Vokietijos sprendimo nepripažinimo
ir pan.

Lietuvos teismai šią bylą nagri-
nėja vadovaudamiesi 1980 m. Hagos
konvencija dėl tarptautinio vaikų
grobimo civilinių aspektų ir 2003 m.
Tarybos reglamentu.

I. Rinau yra sakiusi, kad dukters
tėvas anksčiau beveik nesirūpino
dukterimi. Su vyru vokiečiu išsisky-
rusi mergaitės motina 36 metų I. Ri-
nau daugiau nei metus kovojo dėl tei-
sės auginti dukrą Lietuvoje. Vokieti-
jos teismas yra nusprendęs, kad mer-
gaitė turi būti atiduota šioje šalyje gy-
venančiam tėvui Michael Rinau,
nors jis dukters neaugino.

Šeimos problemoms iškilus į vie-
šumą, Lietuvoje kilo triukšmas – poli-
tikai, teisininkai ėmė aiškintis, ar
vaiko interesams valdininkai atstova-
vo deramai. Visuomenė jautriai rea-
gavo į motinos norą auginti savo duk-
rą – internetinėje erdvėje platinamą
peticiją ,,Netylėk” pasirašė tūkstan-
čiai vyrų ir moterų.
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parlamento rinkimuose. 27 ES už-
sienio reikalų ministrai pasirašė Sta-
bilizavimo ir asociacijos susitarimą
(SAS), kuris laikomas pirmuoju žin-
gsniu Serbijos kelyje ES narystės
link. Prieš tai bendrijai dar reikėjo
įtikinti Belgiją ir Nyderlandus, kurių
vyriausybės mano, kad Belgradas
pirma turėtų padėti sulaikyti buvusį
Bosnijos serbų generolą Ratko Mla-
dič, kurį nori teisti Jungtinių Tautų
(JT) karo nusikaltimų tribunolas Ha-
goje. Belgus ir olandus pavyko įti-
kinti pasirašyti susitarimą, pažadė-
jus, jog susitarimas neįsigalios tol,
kol Belgradas nepakankamai bendra-
darbiaus su JT karo nusikaltimų tri-
bunolu.

***
Europos Sąjunga paragino tarp-

tautinę bendriją paskelbti Zimbabvei
skirtos ginkluotės tiekimų morato-
riumą, o šios šalies kaimynes – ,,pas-
pausti” prezidentą Robert Mugabe
pagaliau paskelbti rinkimų rezulta-
tus. ES ragina ir kitas šalis, susiju-
sias su ginklų tiekimo problema,
,,taip pat įvesti minėtos produkcijos
Zimbabvei moratoriumą”. Viena iš
šalių, pasiūliusių priimti tokią rezo-
liuciją, buvo Didžioji Britanija. ,,Tu-
rime būti tikri, kad tarptautinė ben-
drija imsis priemonių nutraukti gin-
kluotės tiekimus Zimbabvei iki to lai-
ko, kai padėtis bus išspręsta ir de-
mokratijai bus leista plėtotis sava
vaga”, – pažymėjo Britanijos Europos
reikalų sekretorius Jim Murphy.

WASHINGTON, DC
Šeštadienį JAV prezidentas G. W.

Bush surengė savo paskutinę vaka-
rienę su Baltųjų rūmų gyvenimą nu-
šviečiančiais žurnalistais. Kaip teigia
„The Guardian”, atsisveikinimo va-
karienės metu prezidentas savo nuo-
taiką apibūdino kaip ,,šiek tiek ilge-
singą”. Kaip teigia prezidento aplin-
ka, G. W. Bush tiesiog neapkenčia
žurnalistų, iš kurių dažnai susilaukia
itin aštrios kritikos ar net pajuokų.
G. W. Bush išreiškė nusistebėjimą,
kad nė vienas iš jo galimų įpėdinių
neatvyko į vakarienę. Vakarienėje
dalyvavo 2,8 tūkst. politikų, žinomų
visuomenės veikėjų, žurnalistų ir
Hollywood aktorių.

MINSKAS
JAV reikalų Baltarusijoje laiki-

nasis patikėtinis Jonathan Moor at-
vyko į Baltarusijos užsienio politikos
žinybą. Antradienį JAV ambasada
pranešė agentūrai ,,Interfax”, kad
balandžio 30 d. baigiasi laikas, per
kurį JAV valstybės departamentas
turi duoti atsakymą į Baltarusijos
URM reikalavimą sumažinti savo
ambasados darbuotojų skaičių iki 5
žmonių. Šiuo metu JAV ambasadoje
dirba 15 darbuotojų. Baltarusijos
URM pasiūlė JAV iki balandžio pa-
baigos pateikti Baltarusijai 5 amba-
sados diplomatų, kurie liks dirbti
Minske, sąrašą. Amerikos diploma-
tinės misijos vadovas J. Moor, kalbė-
damas apie šį reikalavimą, pareiškė,
kad ,,šis nepagrįstas Baltarusijos val-
džios žingsnis turės rimtų padarinių”.

TBILISIS
Gruzijos prezidento specialusis

pasiuntinys NATO ir Europos Są-
jungoje, buvęs užsienio reikalų mi-
nistras David Bakradzė pareiškė, kad
dabartinės Rusijos vadovybės veiks-
mai primena jam Sovietų Sąjungos
vadovų veiksmus, kai ,,remiantis tam
tikrais dokumentais vyko įsiveržimas
į įvairias gretimas šalis”. ,,Labai gai-
la, kad Rusija pasirinko šį kelią ir no-
rėtųsi priminti, kuo baigė savo eg-
zistavimą Sovietų Sąjunga”, – sakė
interviu Gruzijos žurnalistams Briu-
selyje esantis D. Bakradzė. Jis pažy-
mėjo, kad Rusijos taikdarių būrių
sudarymas turi vykti pagal tam tik-
ras procedūras. ,,Tam būtinas išan-
kstinis Gruzijos, kaip priimančios ša-
lies, sutikimas, bet nieko panašaus
nebuvo. Neinformavus mūsų įveda-
mas į Abchaziją papildomas Rusijos
karių skaičius, o tai yra atviras pro-
cedūros ir mandato pažeidimas”, –
pabrėžė D. Bakradzė.

LIUKSEMBURGAS
Europos Sąjunga ir Serbija ant-

radienį pasirašė glaudesnių ryšių su-
sitarimą, kuris, kaip tikimasi, padi-
dins provakarietiškų jėgų galimybes
kitą mėnesį vyksiančiuose Serbijos

Kabulas, balandžio 29 d. (,,In-
terfax”–BNS) – Savaitgalį Kabule vy-
kęs Modžahedų dienos paradas turėjo
suteikti galimybę pamatyti naujas,
Vakarų apmokytas Afganistano gin-
kluotąsias pajėgas. Prezidentas Ha-
mid Karzai, kiti Afganistano politikai
bei grupė užsienio diplomatų atvyko
pažiūrėti karinio parado. Tačiau pa-
radą nutraukė Talibano kovotojų iš-
puolis. Aukų skaičius nebuvo toks di-
delis – kovotojams pavyko nukauti 3
ir sužeisti 11 žmonių. Negana to, ne-
pavyko pasikėsinti ir į pagrindinį tai-
kinį – patį Afganistano prezidentą.
Tačiau Talibanas vis dėlto pasiekė di-
delę propagandinę pergalę. Per tele-
viziją rodomi išpuolio vaizdai įrodė,
kad Talibanas dabar gali savo išpuo-
liais grasinti jau ir pačiai sostinei.
Tai buvo jau antras didelis išpuolis,
šiais metais įvykdytas Kabule. Sausį
3 talibų savižudžiai prasibrovė į pra-
bangų viešbutį, kur susprogdino 8
žmones.

Šį savaitgalį įvykdytas Talibano
išpuolis galėjo baigtis kur kas liūd-
niau. Vakarų žvalgybos agentūrų at-
stovai teigia, kad kitas tą pačią dieną
planuotas išpuolis, kuriame turėjo
dalyvauti dar daugiau savižudžių, bu-
vo sužlugdytas. Teigiama, kad Kabu-
le sužlugdyta ir dar daugiau planuotų
teroristų išpuolių. Tačiau tokie tiki-
nimai neatrodo labai įtikinantys. Da-
bar tapo aišku, kad Talibanas savo iš-
puoliams naudoja naują taktiką, ku-
rią jau kuris laikas naudoja kovotojai
Irake.

Optimistai teigia, kad Afganis-
tano vyriausybė išlieka santykinai
nesikeičianti ir, nepaisant išpuolių
Kabule, nėra jokio pagrindo jaudin-
tis, kad Talibano galia smarkiai auga.
Atrodo, kad bus įvykdytas planas ir
atsakomybę už saugumą Afganistano
sostinėje ir jos prieigose prisiims vie-
tinė kariuomenė. Tai būtų pirmasis
simbolinis žingsnis mažinant Vakarų
valstybių karių skaičių šalyje. Kaip
žinia, NATO pajėgų Afganistane va-
das generolas Dan McNeil karius iš
šalies nori pradėti išvesti 2011 m.

Tačiau yra ir nemažai ženklų,
kurie verčia sunerimti. Vakarų pa-
reigūnų teiginiai, kad Talibano galia
menksta, atrodo visiškai perdėti.
Priešingai, smurtas, siejamas su Ta-
libanu, tik auga. Pats nesutarimų po-
būdis taipogi kinta. Talibanas vietoje
ginkluotų susirėmimų vis dažniau
griebiasi teroristinių išpuolių takti-
kos. Toks Talibano taktikos pasikei-
timas yra itin apgalvotas. Tą jau įro-
dė įvykiai Irake.

Už sostinės Kabulo ribų Taliba-
nas taipogi įtemptai dirba tam, kad
nuteiktų žmones prieš Vakarų kari-
nes pajėgas ir labai dažnai itin nei-
giamai vertinamą centrinę vyriau-
sybę. Nepasitenkinimas korumpuota
vyriausybe, aštresni ginčai bei pasi-
priešinimas Vakarų kariuomenei – vi-
si šie faktoriai leidžia Talibanui išsi-
kovoti vis daugiau simpatijų afganų
visuomenėje.

JAV

Pasirašytas susitarimas dèl
dujotiekio Graikijoje tiesimo

Maskva, balandžio 29 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Maskvoje pasirašytas
tarpvyriausybinis Rusijos ir Graikijos
susitarimas dėl bendradarbiavimo
tiesiant ir panaudojant dujotiekį
Graikijos Respublikos teritorijoje.

Po aukščiausio lygio derybų su-
sitarimą pasirašė Rusijos pramonės ir
energetikos ministras Viktor Chris-
tenka ir Graikijos plėtros ministras
Christos Folias.

Rusijos prezidentas Vladimir Pu-
tin ,,Pietų srauto” projektą pavadino
turinčiu ateitį ir konkurencingu pro-
jektu. Tuo pat metu jis pareiškė, jog
tai nereiškia, kad Rusija ketina var-
žytis su kitais projektais energetikos
srityje.

Šis projektas numato tiesti dujo-
tiekį per Juodąją jūrą nuo kompreso-
rinės ,,Beregovaja” Krasnodaro kraš-
te iki Bulgarijos Varnos rajone.

Dujotiekio statyba gali prasidėti
2008 ar 2009 metais, o dujos juo tekės
nuo 2013 metų.

V. Christenka pranešė žurnalis-
tams, kad Rusija pasirengusi tiekti
Graikijai šiuo dujotiekiu 10 mlrd. ku-
binių metrų dujų per metus.

,,Gazprom” valdybos pirminin-
kas Aleksej Miler savo ruožtu patiki-
no, kad Rusija gali visiškai patenkinti
didėjančius Graikijos poreikius. Nu-
matoma, jog šios šalies dujų poreikis
per metus mažiausiai padvigubės.

Policininkai tikrina namų griuvėsius Kabule. Reuters nuotr.

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

EUROPAKaras Afganistane ima
panašèti î scenarijû Irake
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Lietuva – mano protėvių žemė
Šaltą balandžio 12-tosios šešta-

dienio popietę į Lietuvių dailės mu-
ziejų Lemonte susirinko nemažas
lankytojų būrys, kurio didelę dalį su-
darė Maironio lituanistinės mokyklos
pradinių klasių mokiniai. Šio susibū-
rimo proga – 4 C klasės mokinių su-
rengta nuotraukų iš Lietuvos paroda.
Parodos pavadinimas atspindi, kad
visus mus sieja brangus ir mylimas
kraštas – Lietuva.      

Parodos „Lietuva – mano protė-
vių žemė” tikslas – giliau supažindin-
ti mokinius su Lietuva, paskatinti
juos pasidomėti savo tėvų ar senelių
gyvenimo istorija. Pačios parodos
rengimas paskatina vaikus pažvelgti
į Lietuvą menininko akimis, o nuot-
raukų pristatymas suteikia jiems taip
retai pasitaikančią progą prabilti į
didesnį klausytojų būrį. 

Šiai parodai kiekvienas mokinys
turėjo atsinešti iš namų po vieną nuo-
trauką, kuri būtinai turėjo būti foto-
grafuota Lietuvoje. Vaikams teko pa-
vartyti savo ar senelių albumus ir iš-
girsti tėvų bei senelių prisiminimus.
Mokiniai, kurie niekada nebuvo Lie-
tuvoje, parinko savo tėvų ar senelių
nuotraukas. Tie, kurie nors trumpai
gyveno ar viešėjo Lietuvoje – atnešė

parodai savo nuotraukas. Buvo ren-
kamos: vaizdingiausia, istoriškiausia,
moderniausia ir kitos nuotraukos.
Visi dalyviai buvo pagerbti ir apdo-
vanoti.

Ši ketvirtos klasės nuotraukų pa-
roda rengiama jau trečius metus. Pir-
mą kartą mūsų paroda vyko tikroje
meno šventovėje – Lietuvių dailės
muziejuje, už ką ketvirtos klasės
mokytoja ir mokiniai yra be galo dė-
kingi muziejaus direktorei Daliai Šle-
nienei. 

Nuotraukas parodai labai gražiai
ir meniškai įrėmino Gina Blinstru-
bienė, kuri šiai parodai paskyrė daug
brangaus laiko. Tik jos energijos dėka
buvo nugalėtos visos organizacinės
kliūtys ir viskas vyko taip, kaip buvo
numatyta. Nuoširdžiai dėkojame ir
Daivai Levinienei, kuri daug prisi-
dėjo, kad parodos pristatymas vyktų
sklandžiai. Nuoširdus ačiū tėveliams,
seneliams, tetoms ir dėdėms bei vi-
siems šeimos nariams, o taip pat Mai-
ronio mokyklos mokytojoms bei mo-
kiniams, pagerbusiems mus savo at-
silankymu.

Loreta Lagunavičienė
Maironio lit. m-los

4 C kl. mokytoja

Savo nuotrauką pristato Gytis Blin-
strubas.,,Prasmingiausios nuotraukos” laimėjimas atiteko Amandai Levinaitei. 

Gerai nusiteikę 4 C klasės mokiniai su mokytoja Loreta Lagunavičiene ir
padėjėju Osvaldu Katiliumi.

Herojus yra ponas ar ponia, ku-
rie gali tave išgelbėti ir tu gali pasi-
tikėti jais.  Mano herojus yra mano
tėtis, nes jis mane apsaugo nuo pavo-
jų, pamokina mane chemijos, nuper-
ka man žaislų, knygų, žaidžia su ma-
nimi, pralinksmina mane.

Mano tėtis yra labai drąsus.  Lie-
tuvoje tėtė padėjo mano dėdei pri-
žiūrėti karves. Viena karvė, kuri bu-
vo pririšta virve ir turėjo didžiulius
ragus, pradėjo bėgti ratu aplink tėtę,
bet tėtė neišsigando ir suvaldė tą
karvę. 

Vieną dieną tėtė darbe smarkiai
susižeidė rankos pirštą. Perpjautą
pirštą reikėjo susiųti ir jis nebijojo
eiti pas daktarą. Tėtė nebijo ragauti
naujų valgių. Vieną kartą korėjiečių
restorane jis suvalgė visą medūzą.
Mano tėtė dalyvauja konferencijose ir
nebijo kalbėti daugeliui žmonių. Vie-
ną dieną tėtė pastebėjo prie mano
mokyklos keistą vyrą, kuris apžiūri-
nėjo vaikus einančius į mokyklą, dai-
rėsi aplinkui, niekur nėjo. Tėtė susto-
jo ir norėjo tą vyrą nufotografuoti.
Vyras pradėjo slėptis už krūmų. Po to
puolė į iš kažkur atsiradusią mašiną
ir nuvažiavo. Tėtė galvojo, kad gal jie
norėjo pagrobti kokį nors vaiką, ir
tėtė jiems sutrukdė.

Mano tėtė yra labai protingas.
Jis surado naują vaistą, kuris mažina
kraujo spaudimą.  Tą vaistą naudoja
net keletas mūsų pažįstamų ir gi-
minių.  Tuos vaistus sergantys žmo-

nės naudoja visame pasaulyje.  Mano
tėtė padeda gyventi geresnį gyvenimą
daugeliui žmonių. Mano tėtė gerai
moka tris kalbas: lietuvių, vokiečių ir
anglų. Pasisveikinti ir padėkoti jis
moka visų su juo dirbančių kolegų
kalbomis: kiniečių, korėjiečių, keletą
indų tarmių, rusų, ispanų, lenkų kal-
bomis. Vieną kartą indai taip apsi-
džiaugė išgirdę mano tėtę kalbant in-
diškai, kad mums visiems davė veltui
,,donuts”. 

Mano tėtė moka groti pianinu ir
gražiai dainuoti.  Jis moka padaryti
gražius inkilus ir pastatė mūsų  šu-
niui – Meškei – gražų namą.  Mano
tėtė moka labai skaniai padaryti val-
gyti. Tėtė mane pamokino apie che-
miją.  Aš sužinojau, kad Sodium užsi-
dega, kai prie jo prieina oras ir van-
duo.  Tėtė išmokino mane kaip žaisti
futbolą, krepšinį, beisbolą ir kitus
žaidimus. Man patinka su tėčiu šne-
kėti apie Šv. Raštą, Dievą.

Man labai smagu su tėčiu žaisti
žaidimus.  Tėtė visada mus prajuoki-
na.  Jis žino daugybę juokingų istori-
jų apie ,,Dėdę Booney”, kurias klau-
sant mes visada labai juokiamės.  

Mano tėtis yra man tikras hero-
jus.  Kai aš užaugsiu, aš norėčiau būti
panašus herojus savo vaikams.

Andrius Dunčia
V. Krėvės lituanistinėmokykla

4 klasė

Mano herojus yra mano senelis
Arvydas Drukteinis. Mano senelis
yra mano herojus todėl, kad jis yra
protingas, stiprus, juokingas ir labai
gudrus. Jis mane visada išmokina vi-
sokių įdomių dalykų.

Jam yra 64 metai, jis gimė 1944
m. per Antrą pasaulinį karą. Mano
senelis Arvydas mane taip pat iš-
mokino vairuoti jo traktorių ir ma-
šiną. Kai mane mokė važiuoti, man
leido greičiausiai 45 km per valandą
važiuoti, bet tai nebuvo gatvėje, o vi-
dury jo pievos. Kai mano senelis bet

kada veža šieną, manęs paprašo jam
padėti. Jis visada man nuperka. Ko
aš noriu, pavyzdžiui: ledų, saldainių
ir visokių dalykų.

Aš kai nuskrendu į Lietuvą visa-
da labai noriu su juo būti. Jis taip pat
visada elgiasi kaip mažas vaikas, tai
turbūt todėl mes labai gerai susidrau-
gaujam. Tai čia mano herojus ir visa-
da bus mano herojus.

Mantas Drukteinis
Čikagos lituanistinė mokykla

6 B klasė

Pradedame spausdinti konkurso ,,Mūsų herojus” geriausius rašinėlius.
Dėkojame visiems jauniesiems korespondentams, dalyvavusiems šiame
konkurse.

Nugalėtojus paskelbsime kitame ,,‘Draugo’ lietuviukų” puslapyje.
Redaktorė

Mano herojus

* * *

* * *
Herojus yra žmogus, kuris ap-

saugo tave, žaidžia su tavimi, pra-
juokina tave, paskaito knygą tau.

Mano herojus yra tėtė. Mano tėtė
išgelbėjo mane nuo blogų žmonių.
Mes vaikščiojome kalnuose ir suti-
kome du labai baisiai atrodančius
žmones. Tėtė sukūrė planą, ką dary-
ti, kad mes saugiai pro juos praeitu-
mėme.

Man patinka su tėte žaisti žaidi-
mus. Man patinka su tėte eiti žuvau-
ti. Aš mėgstu važinėti su tėte dvi-
račiu.

Kai aš užaugsiu, aš norėsiu būt
toks kaip tėtė.

Vytis Dunčia
V. Krėvės  lituanistinė mokykla

2 klasė
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Net 1952 m. pradžioje J. Kimštas
(dvejus metus tyręs įtariamus faktus.
E. I.) dar negalėjo tiksliai pasakyti, ar
jos duoti čekistams parodymai buvo
nekalti, tuo labiau to nežinojo Pri-
sikėlimo apygardos vadovybė. Todėl
MGB turėjo puikią progą ją kompro-
mituoti: ,,Gaujoje yra dviveidis agen-
tas ’STIRNA’, kuri papasakojo bandi-
tams apie jos užverbavimą MGB –
rašė Šiaulių srities operatyvininkai. –
Priimant domėn tai, kad atskiri ban-
ditai iki pastarojo meto įtarinėja
’Stirną’, sudaryti ir įgyvendinti jos
kompromitavimo priemones’’, (MGB
Šiaulių srities valdybos 1952.04.10.
agentūrinių-operatyvinių ir karinių
Vakarų Lietuvos srities ir Prisikėlimo
apygardos likvidavimo priemonių
planas. ibid., f K-1 ap. 45, b. 683.I18-
40).

Prisikėlimo apygardos pareigūnų
nuomonės išsiskyrė: vieni buvo už
mirties nuosprendį I. Vilimaitei, kiti
buvo linkę leisti toliau kovoti parti-
zanų gretose ir, jei bus lemta žūti, tai
žūti nuo priešo rankos. Ši pasitikėji-
mo ar nepasitikėjimo I. Vilimaite
problema ne tik skaudžiai atsiliepė
Maironio rinktinės gyvenimui, bet ir
virto platesnio masto pasitikėjimo,
išdavystės, atleidimo ir bausmės
klausimų nagrinėjimu, o tai tuometi-
nėmis sąlygomis (kai Lietuvos Žalioji,
Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės
buvo sunaikintos vidaus agentų (J.
Rudžionio, K. ir J. Šakmanų, K. Niš-
liūno ir kt.) nebuvo paprasta. (N.
Gaškaitė ,,Prisikėlimo apygarda’’. p.
56-59). 

Taigi, visos partizanų nelaimės,
įvykusios I. Vilimaitės arešto metu,
buvo verčiamos ant jos galvos. Tačiau
kaip įrodyti, jog tai STIRNOS išda-
vystė? Juk ji turėjo puikiausią ga-
limybę gyventi laisvėje ir atlikti Judo
vaidmenį įdavinėjant MGB pažįsta-
mus ryšininkus, partizanus bei jų
slėptuves. Bet ji šito nepadarė po ke-
leto dienų išėjusi į laisvę, neįvyk-
džiusi nė vienos KGB užduoties atėjo
į štabą ir viską prisipažinusi paprašė
galimybės nuplauti agentės dėmę
kovodama su okupantais.

Vis dėlto STIRNOS likimas pa-
kimba ant skustuvo ašmenų. 

Matyt, tarp eilinių ir vadų atsira-
do nemažai įtakingų STIRNOS gy-
nėjų. Tarp jos užtarėjų, pasak parti-
zano Viktoro Šniuolio–VYTVYČIO
paliudijimų, buvo jo brolis VYTENIS,
LLKS Spaudos skyriaus viršininkas,
Laurynas Mingilas–DŽIUGAS, laik-
raščio ,,Prisikėlimo ugnis’’ dailinin-
kas, vienas iš trijų brolių, išėjusių į
mišką, tikriausiai, ir Juozas Šibai-
la–DIEDUKAS, LLKS Ryšių su vi-
suomene skyriaus viršininkas, Žalio-
sios rinktinės vadas P. Masilaitis-
VIRPŠA ir Viktoras Šniuolis. Iškilus
tokiems prieštaravimams ir trūks-
tant faktinių įrodymų, karo lauko
teismas buvo atidėtas. Tačiau vidi-
niai nesutarimai, asmeninės intrigos,
pasklidę gandai apylinkėse sudarė
puikią progą suvedinėti asmenines
sąskaitas, tuo labiau, kai ne vienas iš
vyrų Izabelės grožio kerams nebuvo
abejingas. 

Daugelis gyvai tebeprisiminė,
pernai, 1948 m. Velykas, kurias drau-
ge šventė pakviesti VIRPŠOS. Mat,
,,rinktinės vadas VIRPŠA–P. Masilai-
tis, norėdamas atsidėkoti už STIR-
NOS gydymą ir globą, tada pakvietė
kartu atšvęsti Velykų, – prisimini-
muose rašo Viktoras Šniuolis. – Upelio
pakrančių žilvičiai pasipuošė gelsvais
kačiukais, skleidėsi pirmosios ži-
buoklės. Žaliosios rinktinės branduo-
lys įsirengė stovyklą Liaudiškių miš-
ke. Velykos buvo labai įspūdingos, jos
atnešė daug džiaugsmo ir nepapras-
tai daug skausmo. Ankstyvą Prisikė-
limo rytą atėjo tautiniais rūbais ap-
sirengusios ryšininkės Liuda Samu-
levičiūtė–RAMUNĖ, jos sesuo Emi-
lija, Izabelė Vilimaitė–STIRNA, Onu-
tė Grigaliūnaitė–TULPĖ. Kartu su
jomis atėjo ir sesutė Birutė Šniuo-
lytė–IDA, kuri, pabėgusi nuo tardy-
mų ir kankinimų, jau buvo pasitrau-
kusi iš Radviliškio gimnazijos ir gy-
veno nelegaliai, dirbo ryšininke. Mer-
ginos atnešė daug velykinių skanu-
mynų ir visiems partizanams – po
specialiai paruoštą margutį. Ramunė
atnešė akordeoną, fotoaparatą. Ža-
liosios rinktinės vadas griežė ir, nors
tyliai, bet labai gražiai dainavo. Vy-
tenis pasakė kalbą, skaitė savo su-
kurtus eilėraščius. Nuotaika buvo
tikrai velykinė, kupina Prisikėlimo
džiaugsmo. Maža Prisikėlimo vilties
akimirka tame nepaprastai sunkiame
ir labai sudėtingae partizaniniame
kare” (,,Laisvės kovos. Prisikėlimo
apygardoje” p. 259). 

13. Tarp dangaus ir 
žemės

1948 m. Velykų šventė ir rūsti,
pilna nelaimių 1949 m. tikrovė buvo
priešingybė – Izabelė atsidūrusi tarp
dviejų peilių ašmenų, – KGB sklei-
džia gandus apie ją gimtajame krašte,
o iš kitos pusės saviškiai žiūri su ne-
pasitikėjimu ir įtarumu, jai net nepa-
tiki rimtesnių užduočių. Tačiau ji,
nurijusi skaudų šmeižto kartėlį, dar-
buojasi partizanų gretose ir dvasinę
jos pusiausvyrą stiprina VYTENIO
meilė. Jie gi sužadėtiniai. Atminty
tebešviečia apsilankymas su VYTE-
NIU pas jo motiną ir džiūgavimas
laiške: ,,Mano mamai tu labai pa-
tikai.” Būta rimtų kalbų apie ateitį ir
sutuoktuves, tačiau, anot jo brolio
Viktoro Šniuolio, mačiusio jų porą
metų trukusią abipusę meilę ir drau-
gystę, ,,jiedu labai rimtai draugavo,
gerbė ir mylėjo vienas kitą, tačiau
puikiai žinojo, kad dabar kurti šeimą
ne metas. Kiekvieną akimirką mes
galėjome susidurti su priešu ir žūti.
Kai sulauksime laisvės, tada – kitas
reikalas.’’

Deja, kol „Kristus už jų patirtus
vargus ir kančias atsilygins dienomis,
kai niekas neapribos jų teisių ir har-
moningos širdžių melodijos’’ sulaukti
neteko, apsivainikuoti juodviejų
meilei vedybomis, įsikūnyti svajonėm
ir abiejų melstos Dievo palaimos
išvysti nebuvo lemta. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
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GYVENĘS SU LIETUVA,
DIRBĘS LIETUVAI

BERNARDAS ŠAKNYS

Lietuva didžiausia vertybė

Ambasadorių Algirdą Žemaitį
sutikau Vilniuje, grįžusį tik ką iš Ro-
mos. Jis vasarą gyvena Italijoje, o
žiemą ir pavasarį grįžta į Vilnių, kur
su žmona žemaite Jadvyga – pagim-
džiusia ir išauginusia penkis vaikus –
yra įsikūręs sostinės senamiestyje
savame jaukiame bute.

Ar ne svetima Algirdui Žemaičiui
Lietuva? Jaunatviškai nusiteikęs,
žvalus ambasadorius į šį klausimą
atsako trumpai: ,,Lietuva man, kaip
ir žemaitei žmonai Jadvygai bei
penkiems mūsų vaikams – brangi
Tėvynė, kurios niekada neišsižadėjo-
me, saugojome kaip didžiausią verty-
bę.”

Žvilgsnis į praeitį

Gimė Algirdas Žemaitis 1933 m.
Šalniškiuose, kur tuo metu veikė
Kazlų Rūdos urėdija, Marijampolės
apskrityje. Karo verpetai Žemaičių
šeimą nubloškė į Vakarus. Algirdas
vidurinę mokyklą baigė Vokietijoje,
studijavo tarptautinę teisę Bonos
universitete, vėliau – Oksfordo uni-
versitete gavo bakalauro ir magistro
laipsnius ekonomikos, politikos ir

filosofijos srityse. Jis buvo pirmas lie-
tuvis pilnateisis šio pasaulinio garso
universiteto studentas.

Gabus ekonomistas – JAV pra-
monėje užėmė vadovaujančius vietas.
Nuo 1966 m. dirbo JAV Valstybės
departamente, o nuo 1968 metų Pa-
saulinėje Maisto ir žemės ūkio orga-
nizacijoje (FAO) Romoje. Jis vadova-
vo šios organizacijos projektams
daugelyje arabų kraštų. Nuo 1983 iki
1986 metų buvo šios organizacijos
ambasadorius – atstovas Pietų Suda-
ne.

1991 m. Algirdas Žemaitis buvo
paskirtas Lietuvos atstovu prie Mal-
tos ordino Didžiojo Magistro ir šias
pareigas ėjo iki 1994 metų.

1992 m. Lietuvos Vyriausybės
prašomas A. Žemaitis, dar nesulau-
kęs pensijos, iš FAO atsistatydino ir
sutiko dirbti Lietuvai už ketvirtį iki
tol gaunamo atlyginimo. Jam vienam
iš pirmųjų buvo suteiktas LR Ne-
paprastojo ir įgaliotojo ambasado-
riaus rangas, ir jis buvo paskirtas
Lietuvos Respublikos pastoviu atsto-
vu prie FAO Romoje.

Išeivijoje A. Žemaitis užėmė va-
dovaujamas pareigas daugelyje už
Lietuvos nepriklausomybę kovojan-
čių organizacijų ir ypač aktyviai pa-
sireiškė ateitininkų veikloje, kur
buvo Sendraugių sąjungos centro
valdyboje. Pasižymėjo Vidurio Euro-
pos krikščionių demokratų bei Pa-
saulinėje unijoje ir daugelį kitų
krikščioniškų organizacijų. Jis, kaip
ir tėvas Vincas, mokytoja motina
Bronė, brolis Kęstutis visur ir visada
pasisakė už laisvą Lietuvą, rėmė kovą
dėl nepriklausomybės.

Lietuvai tapus nepriklausoma,
Algirdas Žemaitis ištiesė savo kaip
politiko, diplomato ekonomisto ran-
ką. 1992–1999 metais A. Žemaitis iš
FAO Lietuvos ekonominėms galioms
stiprinti paruošė bei talkino paren-
giant daugybę vertingų projektų,
susijusių su žemės ūkiu bei mityba.
Jų vertė – apie 14 milijonų litų. Tuo
tarpu per minėta laikotarpį kukliai
išlaikoma ambasada, įskaitant A.
Žemaičio atlyginimą, kainavo 3.5
mln. litų. Buvęs užsienio ministras
Algirdas Saudargas paskyrė A. Že-
maitį neetatiniu Nukelta į 11 psl.

Ambasadorius Algirdas Žemaitis 
2008 m. kovo 9 d. šventė savo 75-metį

Algirdas Žemaitis
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Lietuvos  Dukterų draugijos
metinis narių susirinkimas

Šių metų vasario 24 d. valdyba,
narės ir keletą svečių susirinkome
„Seklyčioje” išklausyti praeitų metų
veiklos apyskaitos ir pasitarti ateities
reikalais (viso dalyvavo apie 40 asme-
nų). Valdybos pirmininkė Joana Kru-
tulienė, pasveikinusi visus, trumpa
malda ir tylos minute priminė pra-
eitais metais mirusias nares, uždegė
dvi žvakeles. Kun. J. Kelpšas trumpa
malda prašė Aukščiausiojo pagalbos
ir išminties tęsiant toliau artimo mei-
lės darbus, palaimino valgius. O val-
gėme visiems gerai žinomą „Sek-
lyčios” skanų kugelį su priedais.

Pranešimus pradėjo „finansų mi-
nistrė” sesė  G. Maldėnienė, tiksliai ir
smulkiai susumavusi pajamas ir iš-
laidas šalpos ir Namelių reikalams.
Toliau buvo revizijos ir socialinių rei-
kalų pranešimai – viskas atlikta be
priekaištų. Paskiausia kalbėjo drau-
gijos pirmininkė J. Krutulienė pri-
mindama, kad ateinančiais metais
švęsime 50 metų  Draugijos sukaktį.
(Kaip ją švęsime – nebuvo tartasi).
Kalbėjo apie mažėjančias narių gre-

tas, jaučiamą nuovargį ne tik narių,
bet ir valdyboje. Laikas negailestin-
gai pradeda slėgti pečius, todėl ir
veikla šiek tiek apsiribojo – šiais me-
tais nebuvo Velykinių margučių ir py-
ragų išpardavimo. Pirmininkė dėko-
dama išvardino valdybos nares,  pa-
gyrė už rūpestingą savo pareigų atli-
kimą ir t.t. Paminėjo sesę S. Vak-
selienę, kuri nepaisant sveikatos
problemų, visuomet kiek galėdama
dalyvauja, padeda. Pirmininkė primi-
nė, kad šiemet baigiasi valdybos ka-
dencija. Sudaryti nominacinį komite-
tą sutiko sesė Mėta  Gabalienė. Pami-
nėta, kad mirus pirmininkei užsi-
darė Melrose Park skyrius.

Pabaigoje Apolonija Steponavi-
čienė padeklamavo Vasario 16-ajai
skirtą eilėraštį, o G. Bigenytė, pri-
tariant susirinkimo dalyviams, sugie-
dojo „Lietuva brangi”. Smulkiai ir
tiksliai užprotokolavo šį susirinkimą
nuolatinė ir nepamainoma sesė Ma-
rija Barienė, o jai labai ačiū taria ir
šių eilučių autorė

Irena  Gelažienė

Lietuvių dainos tebeskamba po šalis plačiausias
PETRAS PETRUTIS

Rita Baltušytė „Mūsų pastogėje”
(Sydney savaitraštyje) rašo: „Sunku
įsivaizduoti, kad kam nors gali ateiti
į galvą sukurti operą apie fotografą.
Tačiau tokia mintis ne tik kilo aus-
tralui kompozitoriui  Constantine
Koukias, bet ir yra sėkmingai įgyven-
dinama.”

Hobart (Tasmanija) teatre nese-
niai buvo parodytos ištraukos iš jo
naujo kūrinio „Olegas”, skirto foto-
grafui, keliautojui ir ekologui Olegui
Truchanui (1923–1972).  Spektaklio
programoje nurodoma, jog tai opera
su filmo elementais.

„Graikų kilmės Australijos kom-
pozitorius  Constantine Koukias ži-
nomas modernios muzikos vokalui ir
instrumentams kūrėjas, dizaineris,
kelių operų autorius, jau 17 metų va-
dovaujantis savo paties įkurtam
IHOS teatrui. Paklaustas, kaip jam
kilo tokia mintis, kompozitorius sa-
kė, kad buvo užsibrėžęs sukurti ope-
rą apie Tasmaniją ir nutarė, jog ge-
riausiai tam tiks libretas atspindintis
tragiškai žuvusio fotografo Olego
Truchano istoriją.”

Olegas Truchanas, Šiauliuose gi-
męs ir augęs, atvyko į Australiją po-
kario metais. Drauge atvyko apie
10,000 kitų išeivio likimu paženklin-
tų lietuvių. Olegas, atlikęs dvejų me-
tų įsipareigojimą fabrike, pasišventė
gamtos tyrinėjimui. Beveik 20 metų
jis paskyrė kovai, kad būtų išsaugo-
tas unikalus kalnų ežeras Pedder. De-
ja, jo pastangų neužteko, 1972 m.
plaukiojant Gordon upe, jo laiveliui
apvirtus, Olegas nuskendo. Vėliau
Olegas buvo rastas upės dugne apsi-
kabinęs paskendusį medį. Pasak žur-
nalistės Ritos Baltušytės, kuriama
opera „Olegas” baigiasi epizodu, kai
Olego laivelis apvirsta ir išnyksta po
vandeniu.

Besidomint  Australijoje kuriama
opera didėja susidomėjimas ir pačia
Australija. Čia rašantysis negalėtų
pasakyti, kad Australijos žemynas
pasižymėtų ypatingesniu patrauklu-
mu. Nors, tiesą pasakius, Australijos
šaltiniai teigia, kad šis po Pietų Kry-
žiumi esąs žemynas yra vertas išskir-
tinio dėmesio. Tačiau man, Australi-
joje praleidus keletą savaičių, neteko
susižavėti nei tenykšte gamta, nei
miestais, nei jų gyventojais. Tačiau
teigiamą įspūdį paliko mūsų tautie-
čiai. Anksčiau Australijoje gyveno ir
šiaip taip vertėsi būrelis lietuvių.
Vienas kitas buvo prasimušęs į tur-
tingesniųjų luomą. Pokario metais,
kaip žinia, Australijon pateko tūks-
tančiai mūsiškių.

Daugelis ateivių nenumatė ilgiau
užtrukti Australijoje. Vyresnio am-
žiaus asmenys svajojo, kad pasikeitus
politinei situacijai, susidarys sąlygos
sugrįžti į savo gimtinę. Deja, puoselė-
ta viltis neišsipildė. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, kai kuriems pavy-
ko sugrįžti. Sugrįžusiųjų skaičius ne-
didelis. Australijos lietuviai nevengia
apsilankymo Lietuvoje. Tačiau ne
daug kas ryžtasi pastovesniam įsikū-
rimui. Daugeliui  Australija tapo ant-
rąja tėvyne. Nemažam prieauglio
skaičiui Australija yra ir bus tikroji
tėvynė.

Nelengva pasakyti, kiek dabar
Australijoje gyvena lietuvių. Nežinia,
ar tenai gyvenančiųjų mūsų tautiečių
prieauglis yra didesnis už mirusiųjų
skaičių. Tenka pasakyti, kad Austra-
lijos lietuviai buvo ir yra nedidelė gy-
ventojų mažuma. Oficialių šaltinių
žiniomis, lietuviai niekuomet nesuda-
rė net 0.01 proc.  Australijos gyvento-
jų.

Lietuviai yra ganėtinai įsitraukę
į vietos visuomenę. Galima teigti, kad
jie reiškiasi vos ne visose kultūrinio
gyvenimo srityse. Kaip žinia, Austra-
lijoje leidžiami du savaitraščiai ir keli
biuleteniai lietuvių kalba. Visuose
telkiniuose veikia radijo laidos lietu-
vių kalba. Beje, šios radijo laidos re-
miamos valdžios. Visur veikia savo-
mis pastangomis įkurtos lietuviškos
pastogės (namai). Taip pat veikia
chorai, tautinių šokių ir scenos dar-
buotojų grupės. Negalima skųstis
skautų, ateitininkų ir kitų lietuvių

Jonas Nekrašius – lietuvių ekspedicijos Tasmanijoje, Australija dalyvis.

organizacijų veikla. Daug kur Aust-
ralijoje lietuviai meldžiasi lietuviškai.

Deja, man atrodo, kad Austra-
lijos lietuviai nelabai domisi Hobart,
Tasmanijoje kuriama lietuviui, gam-
tosaugininkui dedikuota opera. Toks
įspūdis susidaro skaitant Australijos
lietuvių laikraščius.

Pastaruoju metu Olego  Trucha-
no nuveiktais darbais susidomėta tė-
vynėje Lietuvoje. Ne per seniausiai
Australijoje lankėsi iš Lietuvos atvy-
kusi turistinė-ekspedicinė grupė. At-
vykusieji susipažino su Olego Tru-
chano pramintu taku ir su Australi-
jos lietuvių gyvenimu. Ketinama iš-
leisti O. Truchano pastangas apra-
šantį leidinį, iliustruojant velionio
darytomis fotonuotraukomis.

Kaip jau anksčiau buvo minėta,
operoje „Olegas” bus naudojami fil-
mo elementai. Operos kompozitorius
žada pasinaudoti ir lietuvių muzikos
bei dainų garsais. Kompozitorius
Constantine Koukias, praėjusiais me-
tais grįždamas iš Lietuvos, buvo už-
sukęs į Belgiją ir čia, valstybiniame
radiofone užtiko lietuviškai įdainuo-

tų dainų įrašų. Kokiu būdu tie įra-šai
pateko į Belgiją? Pasirodo, kad se-niai
prabėgusiais laikais, Hanau iš-viet-
intų asmenų stovykloje veikęs
„Dainavos” vyrų ir mišrūs chorai
įdainavo iš Belgijos atvykusiems radi-
jo darbuotojams keletą dainų į plokš-
teles. Tąsyk „Dainavai” vadovavo
muz. Bronius Jonušas. Niekas neži-
nojo, kad po daugelio metų, mūsų
dainininkų į plokšteles įdainuotos
dainos gali atgyti ir suskambėti ope-
ros „Olegas” spektakliuose. Tikriau-
siai apie tai nepagalvojo nei vienas
hanoviškis.

Apie Belgijos valstybinio radijo ir
„Dainavos” choristų bendravimą ka-
daise rašė a. a. Algirdas Gustaitis. Jo
užrašai yra paskelbti Devenių Kultū-
ros fondo leidinyje. Šis leidinys yra
globojamas Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre (LTSC), Žilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archyve.
Kaip žinia, LTSC dabar mini 25-erių
metų veiklos sukaktį. Gegužės 9 d.
7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje Jau-
nimo centre atidaroma tai progai
skirta paroda.

Muziko Broniaus Jonušo vadovaujami ,,Dainavos” choristai Hanau išvietintų asmenų stovykloje.
Nuotrauka iš LTSC globojamo Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvo.
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Mūsų stalui

Margumynai

Sūris

Dar kartą pateikiu sūrio receptą,
nes buvau padariusi  klaidą ir dėl to
visų atsiprašau. Recepte reikia
pakeisti tik varškę, kuri turi būti
sausa. Tad dar kartą:

2 pakeliai sausos varškės,
1 indelis grietinės,
kmynų ir truputį druskos.
Viską sumaišome ir sudėję į sūr-

maišį paslegiame.

Prancūzija

Prancūzija garsėja savo virtuve
ir vynais. Apie tai prirašyti ištisi kuli-
narijos tomai. Prancūzų valgiams pa-
ragauti turbūt neužtektų viso žmo-
gaus gyvenimo. Jų kulinarijai būdin-
gi du bruožai, kurių negalima nepa-
minėti. Pirmiausia, maisto gamini-
mas ir valgymas prancūzams yra taip
pat svarbu, kaip meilė ir sugebėjimas
palaikyti pokalbį. Prancūzai labai
didelį dėmesį skiria stalo padengi-
mui, visados sako, kad gražioje ap-
linkoje ir valgosi kitaip. Jie ir valgo
viską skanaudami, neskubėdami,
mažais kąsneliais. Antra, prancūzų
kulinarija – įkvepiantis menas. Ten
net salotos turi operų pavadinimus:
,,Aida”, ,,Karmen”, ,,Toska”, ,,Min-
jon” ir kt.

Prancūzai pusryčiams daugiau-
sia valgo sumuštinius užsigerdami
baltinta kava. Šeimininkės rytais
parneša iš kepyklos šviežią baltą
duoną (ilgą batoną), užtepą trupučiu
sviesto, deda sūrio ar kumpio, dešros.
Prancūzės dar nuo seno yra išmoku-
sios savaip kepti omletą. Iš viršaus jis
turi būti truputį apkepęs, o viduje –
šviesus ir purus. Tam reikia įgudimo
ir miklių rankų. Sakoma, kad Pran-
cūzijoje norintis tapti virėju pirmiau-
sia turi išmokti kepti omletą.

Svogūnų sriuba 
Paryžiaus turgavietėse 

Paryžiaus gyventojai turgaviečių
kvartalus su jų triukšmu ir bruzdesiu
vadina ,,Le Ventre  de Paris”. Tik čia
galima paragauti gardžiausios Pary-
žiuje svogūnų sriubos.

500 g (1 sv.) ropinių svogūnų, 
2-3 saukštai sviesto arba marga-

rino, pipirų, 
3/4 litro (apie 3 puodelius) mėsos

ar kaulų sultinio, 
4-6 riekelės pyrago (balto batono), 
2-3 šaukštai tarkuoto sūrio, daž-

niausiai ,,rokforo”, nes jis vadinamas
visų sūrių karalium, bet  galime imti
ir mums tinkamą sūrį, 

druskos.
Svogūnai supjaustomi žiedais ir

su puse nurodyto sviesto truputį pa-
kepinami, paskui apibarstomi pipi-
rais, praskiedžiami mėsos sultiniu,
15 min. pavirinami ir pasūdomi. Li-
kusiame svieste apkepinamos pyrago
riekelės. Sriuba išpilstoma į ugniai
atsparius stiklo ar molio dubenėlius, į
juos sudedamos apkepintos ir storai
tarkuotu sūriu apibarstytos pyrago
riekelės. Dubenėliai su sriuba įstato-
mi į orkaitę ir užkepami.

Ši prancūzų svogūnų sriuba pla-
čiai pasklidusi po visą pasaulį.

Kita garsi prancūzų sriuba yra
,,bouillabaisse” (žuvienė). Pakrantė
netoli Marselio – garsiosios ,,bouilla-
baisse”tėvynė. Žvejų teigimu, tik čia
ji verdama pagal visas taisykles. Aš
šią sriubą visados verdu Kūčių stalui,

tad jos receptą aprašysiu vėliau, artė-
jant šv. Kalėdoms.

O ar žinote, kad raugintų kopūs-
tų tėvynė yra Elzasas (Alsace) ir
Lotaringija (Lorraine). ,,Choucroute
garnie” – elzasiškai pagaminti rau-
ginti kopūstai, riebūs, patiekiami su
krūtinine, lašinukais, kumpiu ar deš-
relėmis. Per dideles puotas rauginti
kopūstai patiekiami net prie kurap-
kų.

Paryžiečiai mėgsta prašmatniai
gyventi, prašmatniai gaminti valgį.
Tačiau jie nepuola prie brangių pro-
duktų. Prancūzės nesivaržo pietums
pasiūlyti vakarykštės mėsos, su kuria
virė sriuba, bet prie jos visados bus
šviežias padažas. Prancūzai sako, kad
mėsos galima atsisakyti, bet padažo –
jokiu būdu! Juk padažas – svarbiau-
sia patiekalo dalis. Pagrindiniai pa-
dažai yra ,,bechamel”, ,,bordelaise”
arba ,,bearnaise”, pagaminti su bal-
tuoju vynu ar konjaku. Dar nė vienas
smaguris nėra atsisakęs gero vyno
arba gero padažo. Padažai – tai pa-
gardai, suteikiantys patiekalams sko-
nį, aromatą, paįvairinantys juos.  

,,Bordelaise” padažas

60 g sviesto, 
50 g miltų, 
apie puodelį (3/8 ltr.) mėsos sul-

tinio, 
nedidelė galvutė svogūno, 
druskos pipirų, 
ant peilio čiobrelių, 
smulkiai supjaustytų petražolės

lapelių, 
pusė puodelio raudonojo vyno

(1/4 ltr.), 
šaukštas pomidorų tyrės, 
keletas lašų citrinos sulčių,
šaukštas smulkiai supjaustytų

jautienos kaulų smegenų.
,,Bordelaise” padažui pagaminti

ištirpintame svieste pakepinami
smulkiai supjaustyti svogūnai. Įpila-
ma miltų, pakepinama kartu su svo-
gūnais, praskiedžiama sultiniu ir 10
min. pavirinama. Paskui į padažą su-
beriami čiobreliai, petražolės, supila-
mas raudonas vynas, citrinos sultys,
sukrečiama pomidorų tyrė, pasūdo-
ma ir pabarstoma pipirais. Viskas dar
5 min. pavirinama. Pagaliau sudeda-
mos smulkiai supjaustytos smegenys,
padažas palaikomas ant ugnies, kad
nusistovėtų. Paduodama prie jautie-
nos mėsos su bulvėmis ar ryžiais.

,,Ajoli” – pietų Prancūzijos 
česnakų padažas

4 didelės skiltelės česnako, 
trynys, 1/4 
puodelio aliejaus, 
žiupsnelis
druskos, 
citrinos sulčių, 
šaukštelis vandens.
Į dubenėlyje sutrintus česnakus

po truputį sudedamas trynys ir supi-
lamas aliejus. Viskas gerai išsukama.
Į gautą masę įpilame citrinos sulčių,
druskos, truputį šalto vandens. Pada-
žas turi būti tirštas, kaip majonezas.

Pietų Prancūzijoje ,,Ajoli” pada-
žas patiekiamas prie mėsos ar žuvies.
Jis tinka ir prie daržovių salotų. Tik
daržovių nereikia suvirti. Jos turi bū-
ti apykietės, supjaustytos kubeliais ar
juostelėmis.

Parengė 
Nijolė Nausėdienė 

El-paštas: 
Nausediene@aol.com

IŠNUOMOJA

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Išnuomoju 2 butus 73st ir Kedzie
Ave. Vieno miegamojo kaina $550
ir dviejų miegamųjų kaina $650.

Sumoku už dujas ir vandenį. 
Tel. 773-254-4322.

Atkelta iš 9 psl.   be atlyginimo
konsultantu prie Lietuvos ambasados
Italijoje neribotam laikui, norėdamas
nors iš dalies atsidėkoti Lietuvos
sūnui.

Tačiau Užsienio reikalų minis-
terijai pradėjęs vadovauti Antanas
Valionis A. Saudargo paskyrimą be
jokios priežasties ir paaiškinimo pri-
pažino „netekusiu galios”.

Draugauja su mokykla

Algirdas Žemaitis su žmona
Jadvyga buvo išvykę į Vilkaviškio
rajono Klausučių seniūnijos Žaliąją.
Čia neprivažiavus miestelio, jo šir-
džiai ypač brangus Andriškių kaimas
– jo tėvo gimtinė. O ir Žaliosios pag-
rindinė mokykla pavadinta Vinco Že-
maičio vardu. Taip įamžintas Lietu-
vai žinomo miškininkystės specialis-
to, garsaus etnologo publicisto Vinco
Žemaičio vardas.

„Į šventę buvo pakvietusi Žalio-
sios Vinco Žemaičio pagrindinės mo-
kyklos direktorė Grita Laurikonienė.
Mat neeilinė proga: Vasario 15-ąja
sukako 25-eri metai nuo tėvelio mir-
ties. Be to, šioje mokykloje jaučiuosi
savas – ne kartą lankiausi. Čia viešėjo
ir mano brolis kunigas Kęstutis iš
Clevelando. Mudviem labai brangi ši
mokykla, nes joje mokėsi tėvelis, –

sakė A. Žemaitis.” Mokyklos direk-
torė G. Laurikonienė ambasadorių A.
Žemaitį į mokyklą pakvietė ne tik
Vasario 16-osios minėjimo proga, bet
ir mokyklos muziejaus, skirto moks-
lininko V. Žemaičio atminimui, ati-
dengimo iškilmėms. Anksčiau mo-
kykla turėjo tik kuklų kabinetą, ku-
riame atsispindėjo V. Žemaičio plati ir
prasminga veikla, o dabar įrengė at-
skirą kambarį su daug turtingesniais
rodiniais apie V. Žemaičio veiklą,
kūrybą.

Per susitikimą su A. Žemaičiu
mokiniai išgirdo daug įdomių liudi-
jimų apie žmogų, kurio vardu pava-
dinta mokykla. Kalbėdamas svečias
ne kartą pabrėžė, jog jo tėvas visą
gyvenimą skyrė Lietuvos valstybės
įtvirtinimui, išlikimui. O po sovietų
okupacijos pasinėrė į etnologijos
mokslo pasaulį, paskelbdamas daug
vertingų Lietuvos istorijos tyrinėji-
mų. A. Žemaitis, švenčiantis 75-metį
tikisi ateityje įsijungti į šviečiamąją
veiklą. Kodėl nepadėjus skautams,
jauniesiems šauliams, kitoms patrio-
tinėms organizacijoms, kurių dar
mažoka. A. Žemaičio autoritetas ir
sukaupta pasaulinė patirtis pratur-
tins mokyklas. O tai ir bus reali
pagalba Lietuvai.

,,Tėviškės žiburiai”
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GYVENĘS SU LIETUVA, DIRBĘS LIETUVAI

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis 8 metai. Tel.
773-254-1327.

* Moteris ieško  senelių priežiūros darbo.
Vairuoja automobilį. Tel. 708-833-0417.

* Moteris ieško darbo su grįžimu į namus
arba su gyvenimu. Galimi pakeitimai. Tel.
708-299-6417.

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

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

Dauguma lenkų norėtų, 
kad jų sūnūs taptų kunigais

Beveik 56 proc. bažnyčią lan-
kančių lenkų katalikų norėtų, kad jų
sūnūs taptų kunigais, rodo Lenkijos
Katalikų Bažnyčios statistikos insti-
tuto apklausa, kurios rezultatus pa-
skelbė dienraštis ,,Rzeczpospolita”.

Dominikonas Macejus Zenba
dienraščiui sakė, jog tikintieji mano,
kad kunigystė yra sunkaus, bet pui-
kaus gyvenimo galimybė.

Daug mažiau lenkų sutiktų ati-

duoti savo dukras į vienuolynus. Tei-
giamai į tokį klausimą atsakė tik 37
proc. apklausos dalyvių.

Beveik kas dešimtas tikintis ir
bažnyčią lankantis lenkas nenorėtų
matyti savo vaiko kunigu.

Į klausimą, kas daro didžiausią
įtaką pasirenkant kunigystę, beveik
40 proc. respondentų atsakė, jog
didžiausią įtaką turi šeima ir jaunuo-
lių bendravimas su kunigais.      BNS

Estai V. Adamkų sutiko 
su apversta Lietuvos vėliava

Kaip rašo portalas „Postimees.
ee”, visi į Estijoje viešėjusio Lietuvos
prezidento Valdo Adamkaus spaudos
konferenciją susirinkę žurnalistai
buvo priversti raudonuoti iš gėdos,
nes ant spaudos kortelių buvo pavaiz-
duota apversta Lietuvos vėliava.

Estijos Užsienio reikalų minis-

terijos atstovai iš pradžių teisinosi,
kad jiems buvo perduotos brokuotos
kortelės. Tačiau „Postimees.ee” tvir-
tina, kad apie klaidą buvo žinoma jau
V. Adamkaus vizito išvakarėse, tačiau
estai naujų kortelių užsisakyti ne-
siskubino.

Balsas.lt

Dalis žmonių yra alergiški ore
sklandančioms žiedadulkėms ir
panašioms mikrodalelėms. Kai kurių
alergija būna tokia stipri, kad tokias
reakcijas slopinantys vaistai yra
beveik neveiksmingi.

Japonijos išradėjai sugalvojo
sprendimą – tiesiai į nosį dedamus

oro filtrus, tarpusavyje sujungtus
mažyte plastmasės juosta. Gamintojų
teigimu, toks filtras sugeba užkirsti
daugumą alergenų. Požiūris gal ir
netradicinis, tačiau ligos sustabdy-
mas prieš jai prasidedant daugeliu
atvejų yra svarbesnė už pasekmių
gydymą.            ,,Technologijos.lt” 

Japonijoje pardavinėjami oro filtrai nosiai
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��Lietuvių Fondo 45-as metinis
narių suvažiavimas įvyks 2008 m. ge-
gužės 3 d., šeštadienį. Registracija
nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. Darbo po-
sėdžio pradžia 9:30 val. r. Kviečiame
visus LF narius atvykti į Pasaulio lie-
tuvių centro didžiąją salę. LF adre-
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL
60439; tel.: 630-257-1616.

�Cicero lietuvių medžiotojų ir
žuvautojų klubo narių metinis susi-
rinkimas įvyks gegužės 4 d. 2 val. p.p.
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

�,,Pipirų ratelio” gegužinė įvyks
sekmadienį, gegužės 4 d., 10 val. r. po
vaikų šv. Mišių Pasaulio lietuvių cen-
tro sodelyje. Kviečiami visi, ypač ,,Pi-
pirų ratelio” abiturientai. Dainuo-
sime, žaisime, pūsime balionus, dažy-
sime veidelius.

�Pagerbkime mamas, močiutes,
promočiutes, anytas dalyvaudami
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos ruošiamuose pietuose ,,Mama,
Tau” gegužės 4 d. 12:30 val. p.p. PLC
didžiojoje salėje, Lemonte. Misija vi-
sus maloniai kviečia. Vietas galite
užsisakyti pas Vandą Gvildienę tel.:
630-271-9136.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 6 ir 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Smulkaus verslo gerinimo fon-
dų pristatymas (Small Business Imp-
rovement Fund Presentation) vyks
gegužės 6 d. Balzeko Lietuvių kultū-
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) nuo 11:30 val. r. iki 1 val. p.
p. Jeigu jūsų  verslas yra TIF apygar-
doje, Jūs galite kreiptis į Smulkaus
verslo pagerinimo fondus. Norinčius
dalyvauti prašome užsiregistruoti iki
gegužės 2 d. (penktadienis) tel.: 773-
436-1000; Ext. 109.

�Gegužės 9 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro 25-mečiui skirta paroda.
Parodoje pamatysite centre sukaup-
tus įdomius eksponatus, paveikslus iš
šio centro fondo. Pradžia 7:30 val. v. 

�Edita Mildažytė, savaitraštis
,,Vakarai” ir informacinis portalas
,,www.vakarai.us” gegužės 17 d. 5 val.

p. p. visus kviečia  į labdaros vakarą
,,Nelik abejingas!” Pasaulio lietuvių
centre. Padėkite Lietuvos vaikams,
sergantiems cukriniu diabetu. Bilie-
tus galite užsisakyti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė”, kavinėse ,,Smilga” ir
,,Bravo” bei ,,www. vakarai.us”. Visos
lėšos gautos pardavus bilietus bus iš-
siųstos į Lietuvą. Tel. pasiteiravimui:
630-824-0303.

�,,Draugo” kalendoriuje skelb-
tas dainininko A. Motuzos koncertas
gegužės 17 d. Jaunimo centre ne-
įvyks.

�Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas  š. m. gegužės 4 d., sek-
madienį, 3:30 val. p.p. Our Lady of
the Angeles katedroje, 555 Temple
St. Los Angels. Pagrindinis šv. Mišių
celebrantas – Kauno metropolitas ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Laukiama prelato Ed. Putrimo bei
kitų svečių. Informaciją teikia Ma-
rytė Newsom tel.: 310-553-2836 ir Šv.
Kazimiero parapijos raštinė tel.: 323-
664-4660.

�New York Maironio lituanistinė
mokykla  visus  kviečia į Our Lady of
Mount Carmel parapijos salę ( 275  N.
8th St., Brooklyn, NY 11211) daly-
vauti  Motinos  dienos  minėjime, ku-
rio  metu  mokiniai  atliks  šventinį
koncertą, skirtą mylimoms  mamoms
ir močiutėms. Minėjimas  įvyks  gegu-
žės  4 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Apreiš-
kimo parapijos bažnyčioje. Bilietų
kaina: 12 dol. suaugusiam, 2 dol.  vai-
kui. Bilietus galite užsisakyti pas
Nijolę Klimik  tel.: 973-546-3401  ir
Raimundą  Šližį  tel.: 718-296-6376.

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensijinio am-
žiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje numatomi užsiėmimai:

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

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

Cleveland Northeast Ohio International Business Network ir Slo-
vėnijos generalinis konsulas Cleveland balandžio 10 d. surengė konfe-
renciją ,,Verslo galimybės Europos Sąjungos naujuose kraštuose” ir
pietus ,,The Union Club”.

Konferencijos dalyviai iš kairės: Howard Gudell, ,,SGI Global Busi-
ness Advisors” prezidentas, Dalia Kadišienė, LR ekonomikos atašė LR
ambasadoje Washington, DC, skaičiusi pranešimą apie verslo galimy-
bes Lietuvoje, Arnie de la Porte, Olandijos garbės konsulas ir viena šios
programos rengėjų – LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė.

Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija ir LVK delegatūra
džiaugiasi sėkminga sielovados konferencija. Šia proga dėkoja Jonui Kup-
riui už suruoštą parodą Čiurlionio galerijoje, Irenai Dirdienei už parodos
atidarymo vaišes. Taip pat dėkoja seserų kazimieriečių namuose už vaišin-
gumą ir talką: ses. Grace Ann, SSC, Evelinai Oželienei, Sigutei Žemaitienei,
Salomėjai Daulienei, Palmyrai Gylienei ir Robertui Damašauskui. Mildred
Jagiella ir Aldonai Šmulkštienei dėkoja už sekretoriavimą bei visiems kuo
nors prisidėjusiems prie konferencijos rengimo darbų.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija
maloniai kviečia Jus aplankyti

septynių Amerikos lietuvių tekstilininkių parodą
,,Tolima – artima žemė”

Parodos atidarymas 2008 m. gegužės 9 d., penktadienį, 5 val. p.p. 
Paroda tęsis iki birželio 13 d.

Parodoje dalyvauja: Regina Palaitytė – Benson, Ada Sutkuvienė, Magdalena
Birutė Stankūnienė, Liucija J. Kryževičienė – Hutcheon, Dona Rhae Prūsaitė

– Marder, Ina Nenortienė, Zita Sodeikienė.
Lankymo valandos: antradieniais – penktadieniais 10 val. r. – 6 val. v.

šeštadieniais 10 val. r. – 3 val. p.p.
Muziejaus adresas: J. Basanavičiaus 45, Kėdainiai, Lietuva

Milda Arlauskas, gyvenanti West Chester, PA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Adelė Galinaitis, gyvenanti Westchester, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Alfonsas Alkas, gyvenantis Tampa,  FL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.  Labai dėkojame.

Ona Simutis, gyvenanti Ann  Arbor, MI, kartu su metine „Draugo”
prenumerata atsiuntė 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai Jums
ačiū.


