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•Lietuvių telkiniuose. Phi-
ladelphia aukotos šv. Mišios
už žuvusį Lietuvos karį (p.
2)
•Lietuva pirmauja geopoli-
tiniuose projektuose? (p. 3)
•Nepasiduodame – kruta-
me, planuojame, veikiame
(p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Naujosios Anglijos poezi-
jos pavasaris (p. 5)
•Mūsų stalui. Sriubos (p. 8)
•Juozapėlis (33) (p. 9)
(pabaiga)
•Pokalbis su tėvu A. Sau-
laičiu, SJ (p. 10)

Interpolo vadovas neturi jokiû
priekaištû Lietuvai

Teismas pradèjo nagrinèti G. Petriko bylâ

Paskirtas naujas švietimo
ir mokslo ministras

Vilnius, gegužės 28 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus paskyrė
socialliberalą Algirdą Monkevičių švie-
timo ir mokslo ministru. Oficialiai jau

kartą šias pareigas ėjęs A. Monkevi-
čius pradės dirbti, kai ateinančią sa-
vaitę prisieks Seime.

Prieš pasirašydamas dekretą ša-
lies vadovas susidariusią padėtį dėl
švietimo ir mokslo ministro skyrimo
telefonu aptarė su A. Monkevičiaus
atstovaujamos partijos vadovu, Nau-
josios sąjungos socialliberalų pirmi-
ninku, aplinkos ministru Artūru
Paulausku. Pokalbio metu A. Pau-
lauskas patikino šalies vadovą, kad
bus laikomasi prezidento ir kandida-
to į ministrus anksčiau aptartų gai-
rių aukštojo mokslo srityje, bus tęsia-
mas pasirengimas mokslo ir studijų
pertvarkai. V. Adamkus yra teigęs,
jog turi būti tęsiamas pasirengimas
aukštojo mokslo pertvarkai, kuri
užtikrintų aukštojo mokslo kokybę,
konkurencingumą ir prieinamumą
išsilavinimo siekiantiems žmonėms.

A. Monkevičius Švietimo ir mok-
slo ministerijai jau yra vadovavęs
2000–2004 metais. Šįkart jis pakeitė
atsistatydinusią socialdemokratę Ro-
mą Žakaitienę.

Interpolo vadovas Ronald K. Noble pabrėžė, kad maža šalis Lietuva yra nuveikusi
didelių darbų. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 28 d. (Balsas.lt)
– Lietuvoje praėjusį savaitgalį susi-
kūrė dar viena politinė partija – dir-
bantiesiems ir jų susivienijimams at-
stovausiantis „Profesinių sąjungų
centras”.

Pasak profesinės sąjungos „San-
drauga” pranešimo, Kaune šeštadie-
nį įvykusiame steigiamajame suva-
žiavime 1,260 steigėjų arba jų atstovų
išrinko partijos valdymo organus ir
parašais patvirtino jos įstatus bei
veiklos programą.

Partijos pirmininku išrinktas bu-
vęs socialdemokratas, dabartinis
„Sandraugos” vadovas Kęstutis Juk-
nis. Taip pat išrinkti trys pirmininko
pavaduotojai ir 13-kos narių prezi-
diumas.

„Profesinių sąjungų centras” yra
jau ketvirtoji per pastarąjį mėnesį
Lietuvoje susikūrusi nauja politinė
partija – iš socialdemokratų partijos
pasitraukęs Algirdas Paleckis įkūrė
partiją „Frontas”, Arūnas Valinskas
pramogų verslo atstovus subūrė į
Tautos prisikėlimo partiją, taip pat
buvo sukurta Žemaičių partija. Ta-
čiau partiją įsteigę ir siekę ją įregist-
ruoti žemaičiai sulaukė neigiamo
Teisingumo ministerijos (TM) atsa-
kymo. TM užkliuvęs galimai per ma-
žas dalyvių skaičius steigiamajame
suvažiavime, taip pat kai kurios pro-
graminės nuostatos.

Dabar Lietuvoje įregistruotos 37
partijos.

Vilnius, gegužės 28 d. (BNS) –
Vilniaus apygardos teismas pradėjo
nagrinėti pirmąją buvusio EBSW pre-
zidento Gintaro Petriko baudžiamąją
bylą. 46 metų kaunietis stojo prieš
teismą dėl Lietuvos valstybinio ko-
mercinio banko turto iššvaistymo.

G. Petrikas įtariamas tuo, kad
1995 metais, būdamas šio banko tary-
bos pirmininku bei susivienijimo
„Grupė Rytai, Baltijos šalys, Vakarai”
(EBSW) prezidentu, iš anksto susita-
ręs ir veikdamas bendrininkų grupėje
su kitais jau nuteistais asmenimis,

organizavo didelės vertės banko turto
– per 16,2 mln. litų iššvaistymą.

Dėl iššvaistytų pinigų civilinį ieš-
kinį yra pareiškęs Lietuvos valstybi-
nio komercinio banko teises perėmęs
Turto bankas. Jis iš kaltinamojo sie-
kia Nukelta į 6 psl.

Susikùrè
dar viena –
profsâjungû
partija

Algirdas Monkevičius.
ELTOS nuotr.

Vilnius, gegužės 28 d. (BNS–
Alfa.lt) – „Mes, Interpolas, apie Lie-
tuvą, jos policijos pareigūnus atsilie-
piame tik gerai, – Vilniuje trečiadienį
prasidėjusioje 37-ojoje Interpolo Eu-
ropos regioninėje konferencijoje per
susitikimą su žurnalistais sakė viso
interpolo vadas – generalinis sekreto-
rius Ronald K. Noble. Pagyrų Lie-
tuvai už pažangumą ir ėjimą daugelio
Europos valstybių priekyje jis negai-
lėjo ir konferencijos atidarymo kalboje.

Šmaikštaudamas R. K. Noble
pridūrė, kad nori matyti Lietuvos at-
stovą Interpolo vadovybėje. Ambicijų
patekti į Interpolo viršūnėles turi ir
Lietuva. Vidaus reikalų ministras li-
beralcentristas Regimantas Čiupaila
tikisi, kad būtent pakvietimu kandi-
datuoti baigsis renginys. „Mes siekia-
me tapti vykdomojo komiteto na-
riais”, – sakė jis. Šis 13 narių komite-
tas bus renkamas Generalinės asam-
blėjos metu.

Interpolo generalinis sekretorius
pabrėžė, kad maža šalis Lietuva yra
nuveikusi didelių darbų, į kuriuos
turėtų lygiuotis ir pažangiosios val-

stybės. „Lietuva – antroji, įdiegusi
automatinę pasų patikros sistemą.
Skenuojant pasus, jie automatiškai
tikrinami Interpole. Tai labai paleng-
vina darbą”, – mūsų šalį iš 186 Inter-
polo narių tarpo išskyrė R. K. Noble.

Jis taip pat pastebėjo, kad 17 me-
tų Interpolui priklausanti Lietuva
taip pat priklauso pirmam penketu-
kui valstybių, kurios pasižymėjusios
kuriant saugaus interneto duomenų
bazes. Nukelta į 6 psl.



LIETUVIÛ TELKINIAI

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

PHILADELPHIA, PA

2 DRAUGAS, 2008 m. gegužės 29 d., ketvirtadienis

Už žuvusį Lietuvos karį
aukotos šv. Mišios

Amerikos lietuvius žinia apie
Lietuvos kario seržanto Arūno Jar-
malavičiaus žūtį Afganistane, Goro
provincijoje, pasiekė labai greitai.
Gegužės 24 dieną, šeštadienį, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės iniciatyva Šv.
Jurgio bažnyčioje Philadelphia buvo
aukojamos šv. Mišios už a. a. seržan-
tą Arūną Jarmalavičių, jo artimuo-
sius ir už visus Lietuvos karius, šiuo
metu tarnaujančius karštuose taš-
kuose Afganistane, Irake, Kosove,
Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šv. Mi-
šiose dalyvavo JAV su oficialiu vizitu
lankęsi Krašto apsaugos savanorių
pajėgų (KASP) vadas plk. Antanas
Plieskis, KASP štabo viršininkas plk.
ltn. Vilmas Šatas, Lietuvos gynybos
atašė JAV pavaduotojas plk. ltn.
Egidijus Armalys, dvišalio karinio
bendradarbiavimo karininkas Lietu-
voje mjr. Michael Lewitsky, Žvalgų
kursą kartu su JAV Pennsylvania na-
cionalinės gvardijos kariais baigę
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
būrio kariai savanoriai, taip pat kur-
suose dalyvavę kariai iš „Geležinio
vilko” brigados ir Žvalgų mokyklos.

KASP vadas plk. A. Plieskis nuo-
širdžiai padėkojo JAV lietuviams,

esantiems toli nuo tėvynės, už dvasi-
nę paramą Lietuvos kariams.

* * *
Gegužės 9-24 dienomis JAV

Pennsylvania nacionalinės gvardijos
Indiantown Gap kariniame mokymo
centre vyko JAV Pennsylvania nacio-
nalinės gvardijos organizuotas Žval-
gų kursas, kuriame dalyvavo ir KASP
karių savanorių būrys. Dvi savaites
kariai gilino žvalgybos taktikos bei
technines žinias.

Bendros JAV ir Lietuvos karių pra-
tybos buvo pagrįstos keliais tikslais:
kariai susipažino su naujos technikos
panaudojimo galimybėmis, mokėsi kar-
tu su amerikiečiais pratybose, tai pat
dirbo mišriose grupėse ir poromis.

Su oficialiu vizitu JAV gegužės
15 d. – 24 d. apsilankiusi KASP va-
dovybė susipažino su tolesnio ben-
dradarbiavimo galimybėmis, plėto-
jant KASP ir Pennsylvania naciona-
linės gvardijos bendradarbiavimą,
vystomą nuo 1993 m., taip pat ap-
lankė karius savanorius, dalyvavu-
sius Žvalgų kurse.

KASP štabo Civilių ir karių
bendradarbiavimo skyrius

J. psk. Linos Ambroževičiūtės nuotr.

Išrinktas naujas VLJS valdybos
pirmininkas

Gegužės 23-25 d. Anaberg pilyje,
nuostabiame Bonos mieste įvyko kas-
metinis Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjungos (VLJS) suvažiavimas. Jo
metu ne tik išrinkta nauja organi-
zacijos vadovybė, bet ir linksmintasi
su grupe „Elinas” ir iš Lietuvos at-
vykusiais „biplanais”.

Politikas Juras Požėla apžvelgė
jaunimo padėtį Lietuvoje ir užsieny-
je. Taip pat aptartas pasiruošimas
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui
Pietų Amerikoje, pristatytas vasarą
Vokietijoje vyksiantis projektas „Eu-
rofestivalis”, aptarti VLJS nuveikti
darbai ir perspektyvos.

O svarbiausia, išrinkta nauja
VLJS valdyba: Aidas Šiugždinis –
pirmininkas; Arūnas Damijonaitis –
vicepirmininkas; Laimis Balčiūnas –
antrasis vicepirmininkas; Elena La-
dygaitė – iždinininkė; Greta Stans-
cheitis – sekretorė.

Be to, kartu susirinkęs Vokietijos
lietuviškas jaunimas žiūrėjo „Euro-
vizijos” finalą, tiesa, jau be Lietuvos
atstovo, kepė bulvių plokštainį, šoko
ir daug kalbėjosi.

Varšuvoje įsteigtas lietuvių
verslininkų klubas

Lietuvos ambasados Lenkijoje
pastangomis gegužės 19 d. Varšuvoje
buvo įsteigtas Lietuvos verslininkų
klubas. Ambasadoje vykusio steigia-
mojo susirinkimo metu penkiolikos
Lenkijoje veikiančių Lietuvos įmonių
atstovai pasirašė steigimo protokolą,
patvirtino klubo įstatus, išrinko val-
dybą ir revizijos komisiją. Artimiau-
siu metu bus baigtos formalios Lie-
tuvos verslininkų klubo Lenkijoje re-
gistravimo procedūros.

Klubo nariais yra Lenkijoje vei-
kiančių Lietuvos įmonių „Danbalt
International”, „Mineraliniai vande-
nys”, „Alna”, „EMP”, „MAZ Baltik”
ir kitų įmonių atstovai ir pavieniai
verslininkai.

Lietuvos verslo klubas vienys
Lenkijoje dirbančius lietuvių vers-
lininkus, atstovaus jų interesams,
vykdys kultūros ir visuomenės pa-
ramos projektus. Klubo nariais gali
būti tiek pavieniai verslininkai, tiek
įmonių atstovai. Daugiau informaci-
jos apie Lietuvos verslininkų klubą
galima rasti internete adresu:
www.lvk.com.pl

Lietuvos verslininkų domėjima-
sis Lenkijos rinka ir galimybėmis
investuoti šioje šalyje pastaraisiais
metais labai suaktyvėjo. 2007 metais
Lietuvos investicijos Lenkijoje padi-
dėjo 6 kartus ir 2007 metų spalio 1
dieną sudarė 348,6 mln. litų. Pagal
Lietuvos investicijas užsienyje Len-
kija yra ketvirtoje vietoje po Latvijos,
Rusijos ir Estijos. Lenkijoje registruota
20 įmonių su Lietuvos kapitalu. Lie-
tuvos ir Lenkijos prekybiniai ryšiai
taip pat auga įspūdingais tempais:
2006 ir 2007 metais prekybos apyvar-
ta kasmet viršijo 2 mlrd. eurų ribą.

Lenkija yra ketvirtoje vietoje
tarp Lietuvos eksporto partnerių ir
trečioje vietoje tarp Lietuvos importo
partnerių. Lietuvos eksporto struk-
tūroje vyrauja mineralinis kuras,
plastikai, trąšos, o importo struktū-
roje – elektros mašinos ir įrengimai,
plastikai, transporto priemonės, dir-
biniai iš metalo.

Novgorode – lietuviškos
kultūros dvasia

Gegužės 27-28 dienomis, įgyven-
dinant ilgalaikę programą „Langas į
Lietuvą”, Novgorode skambėjo Lie-
tuvos muzikantų atliekama klasikinė
muzika, buvo rodomi lietuviški fil-
mai, parodos bei pristatyta žymaus
istoriko Edvardo Gudavičiaus knyga
„Lietuvos istorija”.

Dvi dienas vykusiuose rengi-
niuose klasikinės muzikos progra-
mas atliko Vilniaus miesto savivaldy-
bės Šv. Kristoforo orkestras ir Bal-
tijos gitarų kvartetas. Su lietuviškojo
kino tradicijomis supažindino reži-
sieriai Audrius Stonys ir Giedrė
Beinoriūtė. Buvo parodyti penki fil-
mai – G. Beinoriūtės „Troleibusų
miestas” ir „Gyveno senelis ir bo-
butė” bei A. Stonio „Ūkų ūkai”,
„Viena” ir „Skrydis virš Lietuvos
arba 510 sekundžių tylos”.

Lietuvos vaizduojamojo ir taiko-
mojo liaudies meno šakas pristatė
speciali paroda „Lietuvos tautodailės
tapyba ir karpiniai”, kuri buvo
rodoma Novgorodo apskrities kultū-
ros namuose. Garsių fotomenininkų
Antano Sutkaus ir Ado Sendrausko
parodas buvo galima aplankyti mies-
to Filharmonijos fojė.

www.lietuviams.com

NOVGOROD, RUSIJA

VARŠUVA, LENKIJA

ANABERG, VOKIETIJA
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Katytė nepasiduoda

JONAS URBONAS

Taip ir neišsipildė mano spėlionės. Galvojau, kad didele persvara
laimėjusi Kentucky, Hillary Clinton, nelaukdama rezultatų iš
Oregon, kur apklausų duomenys rodė jos pralaimėjimą, padėko-

jusi Kentucky balsuotojams praneš, kad ji pasitraukianti iš demokratų
kandidatų į Amerikos prezidento postą.

Kentucky ji tikrai netikėtai laimėjo labai didele persvara. Už ją balsa-
vo 458,955 – 65 proc. demokratų rinkėjų. Už Obama – 209,783 (30 proc.)
balsuotojai. Oregon už Clinton balsavo 233,342 (42 proc.) balsuotojai, o už
Obama 326,907 (58 proc.) rinkėjai. Paskutiniais ,,USA Today” duomeni-
mis, Obama turi 1,965 jį remiančius delegatus, iš kurių 309 yra superde-
legatai. Clinton turi surinkusi 1,780 delegatų, iš jų – 280 superdelegatų.
Iki šiol už Obama pirminiuose rinkimuose yra balsavę 16,676,346 bal-
suotojai, neįskaitant Michigan ir Florida balsų, už Clinton – 16,221,628
balsuotojai. Tokiu būdu sen. Obama pirmauja, bet pridėjus Florida ir Mi-
chigan valstijų balsus, Obama turėtų 17,252,560, o Clinton – 17,644,785
balsus. Taip Clinton pirmautų gautais populiarumo balsais. Obama iki
stebuklingo 2,026 skaičiaus trūksta 61 delegato balso. Juos gavęs, jis būtų
paskelbtas demokratų kandidatu į Amerikos prezidentus. Nors realiai
žiūrint pasiekti 2,026 skaičių Clinton galimybių beveik nėra, turbūt tokio
didelio laimėjimo Kentucky apsvaiginta, Hillary vis dar nepasiduoda: viso-
kiais būdais įrodinėja, kad ji tinkamiausia demokratų kandidatė, kuri
laimėtų prieš respublikoną John McCain.

Abu demokratų kandidatai paskutinėmis dienomis lankosi Florida ir
Michigan valstijose. Obama flirtuoja su kubiečiais, jiems žadėdamas pa-
naikinti suvaržymus su Kuba. Žinoma, nepamiršta ir gana gausios bei
įtakingos žydų etninės grupės, žadėdamas visokeriopą Amerikos paramą
Izraeliui.

Tarp Obama ir McCain šiuo metu vyksta polemika dėl McCain am-
žiaus. Vienu metu Obama net yra pasakęs, kad McCain jau per senas ir
turi senatvėje vyresniesiems žmonėms būdingus sveikatos sutrikimus: pa-
miršta, ką kalbėjo, ir panašiai. Kartu Obama vis primena, kad išrinkus
McCain, bus tęsiama prezidento Bush vesta administracijos linija. Mc-
Cain Obamai primena, kad jis, nors ir jaunas, bet dažnai taip pat neprisi-
mena, ką sakė vakar ar prieš mėnesį, pavyzdžiui, kai žadėjo be jokių
pasiruošimų tartis su Iraku ar kitais Amerikos priešais, net su teroristais.
Net neatsimena, kokias erezijas per dvidešimt metų apie Ameriką skelbė
jo pastorius Wright. McCain nepamiršta priminti, kad Obama neturi pa-
kankamai patirties užimti Amerikos prezidento postą, ypač dabar, kai dar
vyksta karas Irake.

McCain sveikata šiomis dienomis buvo nuodugniai patikrinta, o pa-
tikros rezultatai viešai paskelbti gegužės 23 d. Jokių prieš tai turėtų vėžio
požymių nerasta. Sveikas kaip ridikas. Duok Dieve, kad Obama, sulaukęs
jo amžiaus, būtų toks sveikas kaip McCain. Aš pats esu jau brandaus am-
žiaus, turėjau įvairių sveikatos sutrikimų, negalių. O kas jų anksčiau ar
vėliau neturi? Taip, ne visi esame vienodi, tačiau kiekvienam, sulauku-
siam septyniasdešimt metų, prikišti, kaip Obama prikišo McCain, kad jis
jau kvailas ir nusenęs, – visų vyresniųjų įžeidimas.

Neseniai Amerikoje lankėsi 81 metų amžiaus popiežius Benediktas
XVI. Visi stebėjosi jo ištverme, įžvalgiomis pastabomis tikintiesiems ir vi-
siems amerikiečiams. Ar ir jis, Obamos akimis, – nusenęs? Turbūt tai nu-
jausdami, ne veltui vyresnieji už jį nebalsuoja. Ir netikiu, kad tokį gudro-
čių amerikiečiai išsirinks prezidentu. Tą patį sakau ir visokiems žinias-
klaidos pranešėjams ir komentatoriams, kurie, kur buvę, kur nebuvę, vis
primena McCain amžių. Duok Dieve, ir jiems sulaukti jo amžiaus, o ką
jau kalbėti ir mano. Kažin kaip tada jie kalbės apie tai?

Ir tarp demokratų, ir tarp respublikonų prasideda kalbos, ką Obama
pasirinks viceprezidentu. Jeigu prisimenate, anksčiau Clinton kvietė Oba-
ma būti jos viceprezidentu. Aiškiai matant, kad sen. Obama bus paskelb-
tas demokratų kandidatu į prezidentus, šiam siūloma į viceprezidentės
postą pasirinkti Clinton. Praeityje jau yra buvę, kad priešininkai susijun-
gia, bet aš netikiu, kad Clinton ir kviečiamas sutiktų. Tačiau, jei taip įvyk-
tų, jie būtų nenugalima pora ir demokratai lengvai laimėtų prezidento
rinkimus. John McCain Atminimo dienos (Memorial Day) savaitgalį susi-
tiko su Florida valstijos gub. Charlie Crist, Louisiana gub. Bobby Jindal
ir buvusiu kandidatu į prezidentus, buvusiu Massachusetts gub. Mitt
Romney. Susitikti yra pakviestas ir JAV sen. Joe Libberman. Anksčiau esu
vardijęs nemažai respublikonų pavardžių, kurios minimos tarp respub-
likonų kandidatų į viceprezidento postą.

Birželio 1 d. dar vyks pirminiai rinkimai Puerto Rico, o birželio 3 d. –
Montana ir South Dacota, bet jie jau nieko nenulems. Gegužės 31 d.
posėdžiaus demokratų Credentials Committee (mandatų komisija), kuri
spręs, ką daryti su Michigan ir Florida vykusiuose pirminiuose rinkimuo-
se išrinktais delegatais. Be to, dar yra nemažai superdelegatų, kurie nėra
pareiškę nuomonės, kurį kandidatą rems. Jie spaudžiami iki birželio 3 d.
apsispręsti.

Katytė nepasiduoda ir yra pareiškusi kovą tęsti iki demokratų visuo-
tinio suvažiavimo, įvyksiančio rugpjūčio 25–28 d. Denver, Colorado, kur
bus nuspręsta, kas yra demokratų kandidatas į Amerikos prezidentus.
Girdėt įvairių spėlionių, kodėl ji taip daro. Kita vertus, Amerikai reikia
prezidento, kuris turėtų tvirtus įsitikinimus ir tvirtai veiktų. Todėl sakau
„valio” H. Clinton.

LIETUVA – PIRMAUJA
GEOPOLITINIUOSE PROJEKTUOSE?
ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Buvusioje sovietinėje erdvėje
vyksta įdomių procesų. Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev pirmąja
savo užsienio kelione pasirinko ne
Europą ar Ameriką, o Azijos šalis –
Kazachstaną ir Kiniją. Vakarų spau-
da iškart padarė išvadą, kad į Va-
karus naujasis Rusijos vadovas tarsi
nekreipia dėmesio.

Bet štai Rusijos ministras pir-
mininkas Vladimir Putin gegužės 23
d. atvyko į Minską, kur buvo sureng-
tas Nepriklausomų valstybių san-
draugos šalių vyriausybių vadovų
tarybos posėdis. Jame aptarti vis ak-
tualesni maisto produktų aprūpini-
mo, pasienio šalių bendradarbiavimo,
krovinių pervežimo klausimai.

Buvę Sovietų Sąjungos pakraš-
čiai irgi aktyvūs. Baltijos šalių ir
Lenkijos vadovai, pasitarę Rygoje,
nuvyko į Kijevą. Ukrainos sostinėje
devynių Rytų Europos regiono valsty-
bių vadovai aptarė energetinio sau-
gumo klausimus. Vadinamajai Balti-
jos ir Juodosios jūrų bendrijai atsto-
vauja šalys nuo Azerbaidžano iki
Estijos. Tai tarsi „sanitarinis kordo-
nas”, turėsiantis saugoti Rytų Euro-
pą nuo ekonominio Rusijos spaudi-
mo. Beveik visos buvusios sovietinės
respublikos turi kartų patyrimą: jos
pergyveno ne tik ekonomines blo-
kadas paskelbusios nepriklausomybę,
bet ir šiurkštų energetinį spaudimą,
praūžus spalvotosioms revoliucijoms
Gruzijoje ir Ukrainoje.

Apžvalgininkai atkreipia dėmesį
į dviprasmį Vakarų Europos elgesį.
Kaip pastebi estų laikraštis „Pos-
timees”, ji tarsi mėgina sėdėti ant
dviejų kėdžių. ES šalys nenori rizi-
kuoti netekti Rusijos tiekiamų ener-
gijos išteklių, bet palaiko naująsias
nares iš Rytų Europos, kurios nuolat
pagarsina neleistinus Maskvos veiks-
mus. Rusija ir toliau žaidžia Šaltąjį
karą su Washington, yra dosni Va-
karų Europai ir taip palaiko įtampą
tarp šių dviejų šiuolaikinio pasaulio
galybių. Šiame žaidime nukenčia tos
šalys, kurios dar neturi stiprios eko-
nomikos ir priklauso nuo energetikos

išteklių.
Pastaruoju metu tarp šių „nepa-

togių” valstybių dažniausiai minima
Lietuva. Tai ji užkirto kelią Rusijos ir
ES deryboms dėl strateginės part-
nerystės sutarties. Briuselis buvo
priverstas sutikti su keturiais Vil-
niaus reikalavimais, kuriuos reikia
kelti derybose su Rusija. Žinoma, ne-
tolima ateitis parodys, ar šios Lie-
tuvos deklaracijos taps tų derybų
išeities tašku, ar liks paprasčiausia
apgavyste. Jeigu taip atsitiks, Bal-
tijos šalys, kurių vardu kalba Vilnius,
turės teisę pirmą kartą nusivilti
Bendrijos vykdoma konformistine
politika.

Bet niekas nestovi vietoje. Kol
Kijeve tarėsi regioninės organizacijos
šalių vadovai, Lenkija ir Švedija
rengė pasiūlymus ES dėl naujos orga-
nizacijos „Rytų partnerystė” sufor-
mavimo. Pagal šį projektą, į regioninę
Bendriją, be 27 ES šalių, įeitų Uk-
raina, Moldova, Gruzija, Armėnija ir
Azerbaidžanas. Šioms valstybėms tai
būtų tarsi aukštas laiptelis kada nors
tapti tikrosiomis Bendrijos narėmis.
Agentūra UNIAN praneša, kad orga-
nizacija svarstys laisvosios prekybos
zonų kūrimo, vizų režimo, gamtos
apsaugos, pasikeitimo studentais,
aprūpinimo energijos ištekliais ir
kitas problemas.

Į organizaciją bus kviečiami Bal-
tarusijos žinovai. Rusijos atstovai jos
darbe dalyvaus tik vietinių iniciatyvų
lygiu, pavyzdžiui, sprendžiant Kali-
ningrado klausimus. „Rytų partne-
rystė” skirsis nuo Viduržemio jūros
sąjungos tuo, kad neturės kai kurių
valdymo organų, sekretoriato ir jos
veiklą ves ir finansuos Europos
Komisija. Šiam Lenkijos ir Švedijos
pasiūlymui jau pritaria didžiosios ES
valstybės, tarp jų – ir Prancūzija, ku-
ri kitą pusmetį pirmininkaus Bend-
rijoje.

Taigi nuo Stokholmo iki Baku ir
Tbilisio kuriasi įdomios ekonominės
ir politinės struktūros, kurios artimi-
ausiais dešimtmečiais gali pakeisti
senosios Europos veidą ir jėgų san-
klodą tarp Rytų ir Vakarų.

„Žinių radijas”

Pagerbti Pasaulio Tautû Teisuoliai – lietuviai gelbèjê žydus
Gegužės 21 d. Kauno miesto rotušėje vyko Pasaulio Tautų Teisuolių

apdovanojimo iškilmės. Jau daugiau nei 50 metų Jeruzalėje, prie Jad
Vašem memorialinio instituto veikia visuomeninė Pasaulio Tautų Tei-
suolių – ne žydų, kurie katastrofos metais gelbėjo žydus pripažinimo ir
jų nuopelnų įamžinimo komisija. Šiuo metu Lietuvos Teisuolių sąraše
yra 736 Lietuvos žmonės, pelnę šį apdovanojimą. Jų vardai įrašomi į
Garbės sieną Pasaulio Tautų Teisuolių sode, įkurtame Jad Vašem mu-
ziejaus teritorijoje Jeruzalėje. Pasaulio Tautų Teisuolių medalius ir
garbės raštus žydų gelbėtojų artimiesiems įteikė Izraelio Valstybės
Nepaprastasis ir įgaliotasis Ambasadorius J. E. Chen Ivri su žmona ir
Kauno miesto meras A. Kupčinskas. Kauno miesto info
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Nepasiduodame – krutame,
planuojame, veikiame

Prisimintas
a. a. kun. Stasys Raila

Balandžio 20 d. ,,Bendruomenės
Balso” radijo laidą vedusi Teresė Ge-
čienė prisiminė prieš dvi dienas Put-
nam mirusį kun. Stasį Railą. Pereitą
lapkritį sulaukęs 100 metų, kun. Rai-
la paliko gilius pėdsakus Philadel-
phia lietuvių veikloje. 1939 metais su
ekskursija iš Lietuvos į Pasaulinę
parodą New York atvykęs kun. Raila
dėl kilusio Pasaulinio karo negalėjo
grįžti į Tėvynę. Nuo 1941 iki 1954 m.
jis buvo vikaru Philadelphia Šv. Ka-
zimiero lietuvių parapijoje. Jo pas-
tangomis buvo sudaryti šimtai kvie-
timų Antrojo Pasaulinio karo pabė-
gėliams – dypukams atvykti į Phi-
ladelphia. Daugeliui atvykusių kun.
Raila padėjo susirasti darbus ir bu-
tus. Jo būta ir vieno iš ,,Bendruo-
menės Balso” ir lituanistinės mokyk-
los Philadelphia steigėjų. Vėliau jis
dirbo vikaru New York lietuvių para-
pijose, vadovavo Lietuvių Katalikų
religinei šalpai, kuri sovietinės oku-
pacijos laikais surasdavo būdus šelp-
ti bažnyčią Lietuvoje ir platinti infor-
maciją užsienyje apie katalikų per-
sekiojimą Lietuvoje. Nors ir sulaukęs
gražaus amželio, kun. Raila tebebuvo
žvalus, maloniai prisimindavo tarp
Philadelphia lietuvių praleistas die-
nas, domėjosi vietine veikla.

Įvyko fotografijų paroda

Nuo š. m. balandžio 27 iki gegu-
žės 11 dienos Šv. Andriejaus parapi-
jos salėje vyko fotografijų paroda.
Paroda įvyko V. Krėvės mokyklos
vedėjos Jūratės Vrubliauskienės rū-
pesčiu, Mokyklos tėvų komiteto ir LB
apylinkės valdybos finansinės para-
mos dėka parapijos salės sienoje

įmontuotos skelbimų lentos. Parodą
rengti ėmėsi veiklus parapijos ko-
miteto narys dr. Jonas Dunčia. Dvi
savaites grožėjomės devynių fotog-
rafų fotografijomis, apžvelgiančiomis
gamtos grožį, šaunią architektūrą,
įdomias žmonių išraiškas, o taip pat
ir vietos telkinio gyvenimą. Nuot-
raukų autoriai: Joana Antanavage,
Vilma Blandytė, dr. Jonas Dunčia,
Rimas Gedeika, Renata Kučienė,
Vladas Mameniškis, Vytautas Rau-
bertas, Danutė Surdėnienė ir Petras
Vaškys. Pasigedome produktyvaus
fotografo Kazio Razgaičio dalyvavi-
mo.

Atvirų durų diena
V. Krėvės mokykloje

Gegužės 4 d. V. Krėvės lituanis-
tinė mokykla visus būsimus ir dar
dvejojančius mokinius bei jų tėvelius
sukvietė į mokyklos Atvirų durų
dieną. Mokyklos durys plačiai atsi-
vėrė pamokų metu. Tai buvo gera
proga apžiūrėti mokyklos patalpas,
apsilankyti pamokose, pertraukėlių
metu pakalbėti su mokinukais ir
mokytojais, tėveliams, pagurkšnoti
kavutę su dabartinių mokinių tėvais,
pajusti kasdieninę mokyklos nuo-
taiką. Šiais mokslo metais mokyklos
patalpos pagražėjo. Atlikta nemažai
pagerinimų, skoningai išpuoštos
klasės, įrengta mokyklos biblioteka.
Telkinyje buvo išplatinta anketa
siekiant sužinoti tėvų pageidavimus
dėl mokymo lituanistinėje mokyklo-
je. Ateinantiems mokslo metams mo-
kytis užsiregistravo keturi būsimi
mokiniai.

Prisimintas Vytautas Kernagis

Balandžio 20 d, sekmadienį, Phi-
ladelphia lietuviai prisiminė kovo 15
d. vėžio ligos pakirstą žymųjį dai-
nininką Vytautą Kernagį. Tos die-
nos ,,Bendruomenės Balso” laidoje
skambėjo jo kūryba, prisiminti kon-
certai JAV, kalbėta apie pirmosiomis
atgautos nepriklausomybės dienomis
Kernagio puoselėtą labdaros veiklą,
kurią pasiryžo tęsti jo sūnus su
Registrų centre įregistruota viešąja
įstaiga Vytauto Kernagio fondas. Šv.
Andriejaus parapijos komiteto rū-
pesčiu už V. Kernagio sielą kun. P.
Burkauskas atnašavo Šv. Mišias. Dr.
Jono Dunčios pastangomis parapijos
salėje buvo parodytas Gerimanto Pe-
niko ir Gintaro Karoso sukurtas fil-
mas iš V. Kernagio koncertų JAV ir
Lietuvoje. Su dėmesiu išklausyti sve-
čio iš Lietuvos Remigijaus Meškinio,
kuriam teko groti V. Kernagio mu-
zikantų grupėje, šilti prisiminimai
apie dainininką.

Trumpai

Birželio 7 d. Šv. Andriejaus para-
pijai paremti organizuojamas ,,Blusų
turgus”. Pereitą rudenį surengtas

Šv. Andriejaus parapijos ,,Fotom-Paroda”.

Metinis Lietuvių Namų
susirinkimas

Balandžio 27 d., sekmadienį, įvy-
ko Lietuvių Namų bendrovės (Lit-
huanian Music Hall Association) vi-
suotinas narių susirinkimas. Prane-
šimus nariams pateikė Tarybos pir-
mininkas Timothy Dorr, iki 2007
metų galo iždininku buvęs Vytas Ma-
ciūnas ir nuo metų pradžios tas pa-
reigas perėmusi Estera Bendžiūtė-
Washofsky. T. Dorr padėkojo už jam
teiktą Tarybos narių paramą, pasi-
džiaugė metų bėgyje atliktais remon-
tais bei patalpų pagerinimais, iškėlė
svarbą suruošti pokylį Lietuvių Na-
mų (LN) šimtmečiui paminėti. V. Ma-
ciūnas padėkojo LN administratorei
Lisai Blanco už jos kruopščiai atlie-
kamą patalpų nuomavimą, kurio dė-
ka papildomas iždas ir apmokamos
buitinės LN išlaidos. Padėkota ir Lie-
tuvių Fondui už per Lietuvių Bend-
ruomenės apylinkę suteiktą finan-
sinę paramą konkretiems uždavi-
niams vykdyti.

Po pranešimų vyko LN Tarybos
rinkimai. Direktoriais išrinkti šie
asmenys: Violeta Bendžiūtė, Estera
Bendžiūtė-Washofsky, Lisa Blanco,
Millie Helt, Angelė Puodžiūnienė,
Algimantas Gečys, Rimas Gedeika,
Vytautas G. Karalius, Maksiminas
Karaška, Kęstutis Lukas, Vytas Ma-
ciūnas, Albert Mikutis, Kęstutis
Pliuškonis ir Rimantas Stirbys. Bu-
vęs Tarybos pirmininkas T. Dorr į
Tarybą nekandidatavo. Jam padėko-
ta už jo įdėtą triūsą vadovaujant Lie-
tuvių Namams.

Gegužės 14 d. įvyko pirmasis
naujai išrinktos Tarybos posėdis. Da-
lyvaujant LB apylinkės kopirminin-
kui Virgui Volertui buvo parengti
planai LN ir LB apylinkės vadovy-
bėms gegužės 24 d. Lietuvių Namuo-
se priimti 40 Lietuvos Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų (KASP) karių.
Kariai iš Lietuvos yra atvykę į
Pennsylvania valstiją dalyvauti ben-
drose pratybose su Pennsylvania

National Guard, kurių taip pat
esama JAV apsaugos savanorių ka-
rių. Pagrindiniu ryšininku yra JAV
LB Krašto valdybos vicepirmininkas
Rimas Gedeika.

Nors šiame posėdyje nepavyko
išrinkti Tarybos pirmininko, buvo
nutarta LN 100-to metų sukaktuvinį
pokylį rengti gruodžio 7 d. Taip pat
sudaryta sukaktuvinio leidinio komi-
sija: Rimantas Stirbys, Rimas Ge-
deika, Vytas Bagdonavičius, dr. Juo-
zas Kasinskas, Lisa Blanco ir Algi-
mantas Gečys.

Kęstutis Pliuškonis pranešė, kad
pastato elektros įrengimų patobuli-
nimo darbai, kainavę beveik 25,000
dol., yra baigti. Jam padėkota už pla-
nų paruošimą ir darbų priežiūrą.
Ypač įspūdingai atrodo didžioji LN
salė su moderniomis rampos švieso-
mis ir naujais šviestuvais.

,,Aušrinė” šoko
Baltimore mieste

Balandžio 26 d. Philadelphia
tautinių šokių grupė ,,Aušrinė”, va-
dovaujama Dariaus Šypalio, šoko
Baltimore Lietuvių Namuose vyku-
siame IREKS baltų tautų liaudies
festivalyje, kuriame programą atliko
lietuvių, latvių ir estų meno kolekty-
vai. ,,Aušrinė” sušoko keturis šokius.
Gausi publika šokėjus entuziastingai
priėmė, o akordionistė Ilona Babins-
kienė už savo grojimą sulaukė pa-
gyrimų. Festivalyje pasirodė ir lietu-
vių folklorinis ansamblis ,,Jorė”. Prog-
ramai pasibaigus, visi susirinkusieji
turėjo progą pasimokyti šokių jude-
sių, kartu pašokti bei pabendrauti.

,,Aušrinė” aktyviai ruošiasi š.m.
liepos 6 d. Los Angeles mieste įvyk-
siančiai XIII Lietuvių tautinių šokių
šventei. Repetuojama net du kartus į
savaitę po maždaug tris valandas,
mat būtina išmokti net 12 šokių. Na,
bent jau šokėjų skaičiumi nesiskun-
džiama. Prieš šokių šventę į grupę
įsijungė gražus jaunų žmonių skai-
čius.

LIETUVIÛ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

Dr. Jonas Dunčia – parodos organizatorius (antras iš k.) su parodos dalyviais Vilma Blandyte, Petru Vaškiu ir Danute
Surdieniene. R. Gedeikos nuotraukos
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ŠIÛ DIENÛ IÕEIVIÛ KARTA GALI BÙTI
REIKALINGA PAÇIAI LIETUVAI

Skaitant lietuviškus laikraščius
tenka susidurti su įvairių žmonių
nuomonėmis dėl teikiamos paramos
išeivijos lietuviams. Džiugu, kad Al-
gimantas Gečys išdrįso eiti ,,prieš
plauką” ir išsakyti visiškai naujas
mintis dėl Lietuvos Vyriausybės tei-
kiamos paramos išeivijos lietuviams
(A. Gečys, ,,Ar priimdami paramą
vien tik skriaudžiame Lietuvą?”,
,,Draugas”, 2008 m. gegužės 24 d.).

Ankstyvesniais išeivijos metais
mūsų niekas nerėmė, kapstėmės,
kaip galėjom, nes norėjom, kad mūsų
išeivių karta neužmirštų Lietuvos ir
lietuviškumo. Tuometinė Lietuvos
komunistinė Vyriausybė neteikė
jokios paramos, nes jos tikslas buvo,
kad išeivija kuo greičiau nutautėtų ir
nesudarytų sunkumų dėl okupacijos.
Dabartinės Lietuvos Vyriausybės
pagrindinis tikslas turėtų būti –
mokyklų ir kultūrinio gyvenimo
išeivijoje rėmimas, siekiant išlaikyti
meilę Lietuvai ir jos kalbai. Šių dienų

išeivių karta gali būti dar labai
reikalinga pačiai Lietuvai.

Grįžkim į tuos 1918 metus ar
vėliau, kada Lietuva, atgavusi Ne-
priklausomybę ir pati būdama varge,
rėmė Pietų Amerikoje gyvenančių
lietuvių veiklą. Šių dienų Lietuva yra
daug turtingesnė ir pati gavusi daug
paramos iš išeivijoje gyvenančių tau-
tiečių.

Sunkiai suprantami A. Gečio
išvardytų asmenų išpuoliai prieš
gautų pinigų lietuvybei išlaikyti
panaudojimą. Ar jie nori, kad išeivijos
lietuviai nutautėtų ir uždarytų ,,du-
ris” į tėvų žemę? Asmenys, kurie kal-
ba ar rašo prieš gautų pinigų iš Lie-
tuvos panaudojimą, turėtų atidžiai
perskaityti šį A. Gečio straipsnį arba
Alekso Vitkaus straipsnį ,,Užsienio
lietuviai – padeda Lietuvai ar ją
skriaudžia?” ir vietoj to, kad išeivius
vadintų ubagais, susigėsti.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

GEGUÑIUKAS
Kai jau nutupdom ,,Draugo” laiškų skyriuj kokį ,,paukštį”,
tai apie jį nebaigiam pusę metų taukšti…

Turbūt keli ,,etatiniai” laiškų rašytojai tiki,
kad be jų išminties ,,Draugas” būtų išnykęs?

Todėl ir antrina, ir tretina pašaipos žodį,
Pudruoja žmogų – brolį suodžiais…

Ar nereikėtų pagaliau susimąstyti –
ir ,,Draugo” ,,paukščių” nelaikyti?!

Pr. Zaranka,
Livonia, MI 

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

turgus davė tūkstantinę pelno, tad
vėl nerimstama. Parapijiečiai yra
prašomi ,,Blusų turgui” paaukoti
įvairių gerame stovyje daiktų, mo-
kyklinių priemonių, baldų, net ne-
nudėvėtų, švarių rūbų. Pagrindinės
turgaus organizatorės yra Roma
Krušinskienė ir Daina Krivickaitė.

***
V. Krėvės lituanistinė mokykla

kvietė visus apylinkės lietuvius sto-
vyklauti Frances Slocum State parke
Pocano kalnuose Vainikų dienos (Me-
morial Day) savaitgaly (gegužės 24-
26 d.). Dvi naktis buvo nakvojama
palapinėse, taip pat buvo lankomas
gretimas Ricketts State Park, kuria-
me yra 22 kriokliai. 

***
Vilniuje balandžio 16-18 dieno-

mis vyko  dalyvių skaičiumi ir pro-
gramos platumu įspūdingas lituanis-
tiniam švietimui skirtas forumas,

kurį suorganizavo Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas prie Lie-
tuvos vyriausybės. Jame dalyvavo
bemaž šimtas dalyvių iš 29 šalių.
Tarp dalyvių buvo ir V. Krėvės
mokyklos vedėja Jūratė Vrubliaus-
kienė, atstovavusi JAV lituanistinį
švietimą kartu su Indianapolis, Eli-
zabet lituanistinių mokyklų vedė-
jomis ir JAV LB Švietimo tarybos
nare Gaila Urbonaite–Narkevičiene.

***
Lietuvių Bendruomenės Phila-

delphia apylinkės metinis visuotinis
susirinkimas yra šaukiamas  birželio
8 d., sekmadienį, tuoj po 10:30 val. r.
Šv. Mišių Šv. Andriejaus parapijos sa-
lėje. Visi Philadelphia ir apylinkių lie-
tuviai yra kviečiami gausiai dalyvau-
ti, išgirsti apie pereitų metų atliktus
darbus ir padėti sudaryti ateinančių
metų lietuviškų renginių planus. 

Alg. S. Gečys

CONNECTICUT, CT

Naujosios Anglijos poezijos
pavasaris

LAIMA REISS

Štai pavakario saulės nušviesta
garsiojo New Haven miesto Yale
University auditorija. Koks sutapi-
mas! Ką tik grįžau iš gimtinės
Lietuvos, kur teko supakuoti daugiau
nei tūkstantį asmeninės bibliotekos
knygų. Brangūs mano sielai lietuvių
autorių kūriniai gulė į kartonines
dėžes nežiniai, tarsi apdulkėjusi
praeitis… Kaip simboliška, kad Nau-
joji Anglija pasitiko ne tik su žydin-
čiais medžiais, bet ir pirmuoju
Poezijos pavasariu.

Sigita Šimkuvienė-Rosen, New
Haven (CT) apylinkės pirmininkė,
vėl sugebėjo atitraukti mus nuo kas-
dienių rūpesčių ir sukviesti didelį
būrį klausytojų. Kas pagalvotų, kad
mums dar ir šiandien reikalinga
poezija? Keliasdešimt žiūrovų užpildė
Yale University auditoriją, kuri lietu-
višką žodį girdėjo po daugiau nei 20
metų. Smagumėlis!

Gerbiamas Yale University profe-
sorius, tarptautinio garso poetas,
vertėjas, literatūros tyrinėtojas ir
publicistas Tomas Venclova pradėjo
poezijos popietę simbolinėmis eilėmis
apie sovietinės epochos žlugimą ir
Europos Sąjungos plėtimąsi. Pasta-
rasis eilėraštis išspausdintas Dub-
line. 

Marytė Stankus-Saulaitė, titu-
luota kalbų specialistė, gimusi Ryt-
prūsiuose, o šiuo metu dėstanti
Connecticut universitetuose, pale-
pino mūsų sielas trimis eileraščiais iš
penkių savo poezijos knygų.

Dainuojamoji poezija suskamba
po šimtamečiais skliautais. Boston
,,Jaunų širdžių’’ ansamblis (vadovė
Rima Girnius) paprastai gieda Šv.
Petro parapijoje. Šių metų kovo mė-
nesį moterys giedojo New York Times
Travel Show ir prie uždarytos Aušros
Vartų bažnyčios laiptų. Visi šio
renginio dalyviai ir klausytojai
uždainavom ,,Laisvę”, ,,Tėvyne dai-
nų…” 

Austė Pečiūraitė, poetė ir daili-
ninkė, subtiliai derindama abu savo
talentus, ir šįkart nudžiugino savo
eilėmis. Austė eiles sukompanavo ant
didžiulių juodai-baltai margintų
popieriaus lakštų. Tikimės, kad jos
parodą išvys ne tik Čikagos ar Pary-

žiaus meno gerbėjai, bet ir Naujosios
Anglijos gyventojai.

Estera Sunelaitė-Sužiedelienė iš
Boston, jau dešimtmetį gyvenanti
JAV, vadovaujasi posakiu: ,,Neturi
laiko – susirask dar vieną užsiė-
mimą!” Jos eiles ,,Išeik”, ,,Rytinis
vėjas” bei ,,Mes tik paukščiai” pui-
kiai papildė pavasarinę programą. 

Poetas ir vertėjas Jonas Zdanys,
bakalauro laipsnį įgijęs šiame pačia-
me Yale University ir išleidęs tris-
dešimt šešias knygas (trisdešimt sep-
tinta pakeliui), skaitė poeziją iš rin-
kinio apie rytoj.

Lietuvos dainuojamosios poezijos
pradininkas ir visų mylimas neseniai
anapilin išėjęs Vytautas Kernagis bu-
vo pagerbtas tylos minute. Viešnios iš
Boston, pritariant visai salei, su-
dainavo populiariausią V. Kernagio
dainą ,,Išeinu”.

Visi bandėm pritarti ir dainoms
,,Už rankų susiėmę” bei ,,Viešpatie
Dieve, laimink Lietuvą”.

Kaip visada pilna energijos Sigita
Šimkuvienė-Rosen ir šį sykį išnaudo-
jo kiekvieną minutėlę, prašydama
visų poetų dar padeklamuoti savo
eiles. Poetai dalijosi mintimis apie
pavasarį, istorinę Klaipėdą, istorinius
įvykius, savo gimtąjį kraštą ir bran-
gias akimirkas. 

Ačiū Sigitai už puikų šventės
organizavimą, ačiū mūsų brangiems
svečiams už dalyvavimą, o dr. Žyd-
rūnui Gimbutui už įdomias ekskursi-
jas po Yale University kiemelius.
Visiems padarė didelį įspūdį šim-
tamečiai angliško stiliaus universite-
to mūrai ir jų kiemeliai, unikali bib-
lioteka. Ačiū atvykusiems iš New
York, Boston, Philadelphia ir t.t.
Manau, kad man pritars visi daly-
vavusieji, jog išsiskirstėm su viltimi
tęsti šitokius pavasarius. 

Ne vien duona mes čia gyvi.
Būnant praeitą mėnesį Lietuvoje,
teko kaip Veiklių moterų klubo ats-
tovei dalyvauti, gerbiamo maestro
Juozo Miltinio jubiliejiniame vakare
ir filmo apie jį pristatyme. Ta meninė
dvasia, matyt, perlėkė Atlantą ir
įsiliepsnojo mūsų širdyse. Taigi, kaip
sakoma lietuviškų pasakų pabaigoje:
ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per
barzdą varvėjo, burnoj neturėjau…
Siela praturtėjo.

Algio Navikausko nuotr.
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Konservatoriû� vadovas LRT tarybos
veiksmuose îžvelgia cenzùrâ�

Vilniuje skambès tradicinès
kanklès ir jû sesès iš svetur

Interpolo vadovas neturi jokiû�
priekaištû� Lietuvai  

Vilnius, gegužės 28 d. (ELTA) –
Sostinėje šiandien prasidedantis 36-
asis tarptautinis folkloro festivalis
,,Skamba skamba kankliai” žada būti
itin patrauklus – jis šįmet skiriamas
Baltijos jūros šalių styginiams liau-
dies instrumentams, tarp jų – ir
skambioms lietuviškoms tradicinėms
kanklėms.

Pasak festivalį rengiančio Vil-
niaus etninės veiklos centro direkto-
rės Mildos Ričkutės, per 4 festivalio
dienas bus surengta daugiau kaip 30

renginių, tarp jų bus ir naujas šokių
pagal kanklių muziką vakaras, pak-
rikštytas kankliašokiais. Šių metų
festivalyje laukiama Latvijos, Estijos,
Suomijos, Norvegijos, Lenkijos ir
Slovakijos folkloro ansamblių.

Festivalis prasidės tradicinių
kanklių ir audinių parodos atidary-
mu Teatro, muzikos ir kino muzieju-
je. Vėliau folkloro festivalio ,,Skamba
skamba kankliai” renginiai pasklis
po įvairius Vilniaus senamiesčio kie-
mus ir gatves.

Estijoje îkurtas Fondas komunizmo
nusikaltimams ištirti

Sostinėje prasideda folkloro festivalis ,,Skamba skamba kankliai”. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vatikanas priminè� katalikû�
dvasininkijai paklusnumo dorybê�

Vilnius, gegužės 28 d. (BNS) –
Savo veiklą Estijoje pradėjo Fondas
komunizmo nusikaltimams ištirti.
Pagrindinis fono tikslas – atskleisti
komunistų vykdytus nusikaltimus ir
paviešinti juos tarptautinei bendruo-
menei, kuris vis dar nacizmą vertina
kaip žymiai didesnį blogį nei raudo-
nąjį marą. Be to, fondas sieks, kad ko-
munistinė ideologija, kaip ir naciz-
mas, būtų pripažinta nusikalstama.  

Fondo įsteigimo iškilmės buvo
surengtos Okupacijos muziejuje. Net-
rukus ims veikti ir fondo internetinis
puslapis www.communistcrimes.org.
Puslapyje bus spausdinami ir nuo ko-
munistinių represijų nukentėjusių
asmenų prisiminimai, bus patalpinta
audio bei video medžiaga. Puslapis
veiks anglų kalba, tačiau po kurio lai-
ko atsiras ir versijos estų, rusų, vokie-
čių, prancūzų bei ispanų kalbomis.

Atkelta iš 1 psl.            Vidaus
rei-kalų ministras R. Čiupaila tikisi,
kad per šias dienas Lietuva galės
pasida-linti savo patirtimi ir paskat-
inti savo pėdomis sekti kitas šalis.

Pažangių technologijų klausimas
yra svarbus svarstant konferencijoje
keliamus klausimus, nes kalbant apie
kovą su tarptautiniu terorizmu, orga-
nizuotu nusikalstamumu bus būtent
svarstoma, kaip veiksmingiau šiems
tikslams panaudoti Interpolo duo-
menų bazes.

R. K. Noble neturėjo jokių prie-
kaištų Lietuvai, nerado jokių jos išs-
kirtinumų, blogąja prasme, neturėjo
sukrečiančių Lietuvos nusikaltėlių
veikimo pavyzdžių. Jis sakė, kad lie-
tuviai nusikaltėliai Interpole neišsis-
kiria iš kitų.

Ministras R. Čiupaila papildyda-
mas generalinį sekretorių pastebėjo,
kad Lietuvai, kaip ir daugeliui Euro-
pos Sąjungos (ES) ir Šengeno erdvės
naujokių, būdinga emigracija, nusi-
kalstamumo mažėjimas šalies viduje,
tačiau tai tuo pačiu reiškia nusikal-
tėlių pasitraukimą per atviras sienas
į kitas ES šalis. „Gal juokingai skam-

bės, bet šiandien mes esame nusi-
kalstamumą eksportuojanti šalis. De-
dame labai dideles pastangas, kad tai
suvaldytume, o bendradarbiavimas
su Europolu ir ypatingai Interpolu
duoda daug naudos bandant nuspėti
nusikalstamumo vystymosi kryptis.
Jeigu prieš keletą metų nusikalsta-
mos lietuvių veikos kėlė grėsmę Is-
panijoje, tai dabar padėtis ten yra su-
valdyta,  tačiau ji keliasi į Prancūzi-
ją”, – sakė ministras ir pabrėžė, kad
dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir
išmoktų pamokų dabar Prancūzijoje
galima lengviau užkirsti kelią gali-
miems lietuvių nusikaltimus.

Lietuvos policijos vadovas Viz-
girdas Telyčėnas papildė, kad pernai
Interpolo kanalais Lietuva paskelbė
apie 200 paieškų ir padedant Interpo-
lui maždaug toks pats skaičius ieško-
mų asmenų buvo sugrąžintas.

Konferencijos atidarymui skirto-
se iškilmėse kalbėjęs premjeras Ge-
diminas Kirkilas džiaugėsi, kad toks
reikšmingas renginys vyksta mūsų
šalyje: „Tokios teisės suteikimas –
Lietuvos veiklos Interpole įvertini-
mas.”

Vilnius, gegužės 28 d. (BNS) –
Konservatorių vadovas Andrius Ku-
bilius pareiškė, kad Lietuvos radijo ir
televizijos (LRT) tarybos sprendimas
panaikinti apžvalgininko Dariaus
Kuolio vedamą Lietuvos radijo laidą
,,Tarp Rytų ir Vakarų” yra bandymas
įvesti cenzūrą.

,,Manau, kad tokiu būdu LRT
žurnalistai baudžiami dėl kritiškos
nuomonės apie pačios LRT veiklą.
Taip kuriama baimės atmosfera tarp
žurnalistų ir laidos vedančiųjų. Tai
galų gale veda ir į pavojingą cenzūros
reiškinį”, – išplatintame pranešime
teigia Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų partijos pir-
mininkas A. Kubilius. 

Pasak jo, ,,ypač nejaukiai” atrodo
faktas, jog D. Kuolys net nebuvo pak-
viestas į LRT tarybos posėdį. ,,Pab-
rėžiu, kad tokie veiksmai nesuderina-
mi su įstatyme apibrėžta LRT misija,
kuria įsipareigojama demokratijos
plėtrai bei atviros visuomenės verty-

bių įsitvirtinimui Lietuvos Respubli-
koje”, – cituojamas A. Kubilius.

Antradienį už uždarų durų posė-
džiavusi Lietuvos radijo ir televizijos
(LRT) taryba nutarė, jog sutartis su
laidos kūrėju nebus pratęsta, pranešė
naujienų puslapis Alfa.lt, remdama-
sis LRT tarybos nario Romo Saka-
dolskio žodžiais.

Diskusijos dėl D. Kuolio laidos ki-
lo po to, kai Lietuvos radijo laidoje jis
kritiškai paminėjo ,,Panoramos” re-
portažą apie teismų pertvarką. Žur-
nalisto Tomo Kavaliausko siužetas
joje buvo įvardintas parengtu ,,Vy-
riausiojo administracinio teismo už-
sakymu”.

Kanalo LTV2 žiūrovai jau anks-
čiau, gegužės 18 dieną, nebeišvydo D.
Kuolio politinių diskusijų laidos
,,Sankirtos”. Pilietinės visuomenės
instituto vadovas, apžvalgininkas D.
Kuolys šį mėnesį buvo išrinktas LRT
,,kalbos grynuoliu”.

Vatikanas, gegužės 28 d. (AFP–
BNS) – Vatikanas trečiadienį nuoro-
dose, kurioms pritarė popiežius Be-
nediktas XVI, priminė katalikų baž-
nyčios dvasininkijai paklusnumo do-
rybę ir įspėjo atsispirti savimeilės
gundymams.

Šis dokumentas, kalbantis kuni-
gams ir vienuoliams apie ,,valdžią ir
paklusnumą”, įspėja juos nepiktnau-
džiauti autoritetu ir ,,besaikiu vieno-
dumu” kai kuriose religinėse bend-
ruomenėse. Kai kurios per paskuti-
nius dešimtmečius susikūrusios kata-
likiškos bendruomenės susilaukė bu-
vusių narių kritikos dėl autoritarinių
nuostatų ir praktikų.

Kiekvienas į ordiną įstojantis vie-
nuolis ar vienuolė duoda klusnumo,
neturto ir skaistybės įžadus. Religi-
nių bendrijų nariai pasauliečiai taip

pat duoda klusnumo įžadus.
Vatikano nuorodose atkreipia-

mas dėmesys į sunkumus, su kuriais
susiduria žmonės, davę įžadus indivi-
dualizmo paženklintame pasaulyje.
,,Asmeninės gerovės – dvasinės ar
materialinės – paieška gali varžyti vi-
siškai atsiduoti tarnavimui bendrai
misijai”, – nurodoma dokumente.

Paklusimas gali sukelti ,,sąžinės
problemų” tada, kai vyresnysis reika-
lauja to, kas, atrodo, nesutampa su
,,Dievo valia”, pažymima nuorodose,
skatinant tuos, kurie turi valdžią,
,,išmokti klausyti, remti dialogą ir da-
lintis atsakomybe”. Tačiau ,,kiekvie-
ną kartą, kai vienuolis gauna reikala-
vimus iš teisėtos valdžios, Dievas rei-
kalauja paklusti šiai valdžiai, kuri
jam atstovauja”, – skelbia bažnyčios
dokumentas.

Teismas pradèjo nagrinèti 
Gintaro Petriko bylâ�  

Atkelta iš 1 psl.
prisiteisti daugiau nei 16 mln. litų ir
daugiau nei 2 milijonus delspinigių.

G. Petrikas ketina duoti parody-
mus teismui, tačiau tik po liudytojų
apklausos. G. Petrikui gresia laisvės
atėmimas iki 7 metų. Dalis G. Petriko
bendrininkų jau nuteisti anksčiau.

Vyriausybė ir Lietuvos bankas
1998 metų kovą Lietuvos valstybinį
komercinį banką prijungė tuometinio
Lietuvos taupomojo banko.

1999 m. spalį Vilniuje savo na-
muose nusišovė kalėti nuteistas bu-
vęs Lietuvos valstybinio komercinio
banko valdybos pirmininkas Algi-
mantas Barusevičius. Savižudybė
įvyko netrukus po to, kai teismas at-
metė jo skundą. Nuosprendžiu A. Ba-
rusevičius buvo nuteistas kalėti 7
metams, teismas buvo nusprendęs
konfiskuoti pusę jo turto.

Gyvas būdamas A. Barusevičius
sakė, kad būdamas banko valdybos
pirmininku padarė klaidų, tačiau ne-
siekė tyčia pakenkti bankui. Pasak
nuteistojo, viską valdė EBSW grupės
prezidentas G. Petrikas.

G. Petrikas dabar dirba verslo
projektų įmonėje direktoriumi ir gy-
vena namų arešto sąlygomis. Sausio

pradžioje jis Kaune įsteigė bendrovę
,,Verslo projektai nuo A iki Z”. Kauno
apygardos teismui yra perduota kita
G. Petriko byla. Ji dar nepradėta nag-
rinėti.

G. Petrikas JAV buvo sulaikytas
Lietuvos prašymu 2004 m. pavasarį.
Jį sulaikė JAV Federalinių tyrimų
biuro pareigūnai.

Kurį laiką lietuvis bylinėjosi dėl
ekstradicijos, rašė skundus, tačiau
pernai rudenį pranešė, jog sutinka
būti išduotas. 2007 m. rugsėjo 20 d.
jis buvo pargabentas į Lietuvą.

Lietuvos teismai paskelbė, kad
neturi įstatyminio pagrindo nustatyti
ar pratęsti suėmimo, nes G. Petriko
suėmime praleistas laikas JAV viršija
ikiteisminio tyrimo metu įstatymais
nustatytą didžiausią terminą. Įtaria-
majam buvo paskirtas namų areštas.
Prokurorų teigimu, G. Petrikas lai-
kosi namų arešto sąlygų.

Jeigu G. Petrikas kurioje nors by-
loje bus pripažintas kaltu ir nuteistas
kalėti, JAV kalėjime belaukiant ekst-
radicijos praleisti metai bus įskaityti į
bausmės laiką.

G. Petrikas iš Lietuvos pabėgo
1997 m. JAV jis gyveno svetima pavar-
de, vertėsi akinių nuo saulės prekyba.



DRAUGAS, 2008 m. gegužės 29 d., ketvirtadienis                       7

nejad dėl prezidento vietos. Sakyda-
mas savo pirmąją kalbą parlamentui
A. Larijani leido suprasti, jog ketina
būti įtakingas pirmininkas visose sri-
tyse, ir perspėjo, jog parlamentas gali
pasinaudoti savo galiomis, kad pri-
verstų Iraną iš naujo svarstyti savo
bendradarbiavimą su Jungtinių Tau-
tų (JT) atominės energetikos prie-
žiūros agentūra.

WASHINGTON, DC 
Nėra jokių įrodymų, kad ,,al Qa-

eda” kelia tiesioginę grėsmę ar įsigijo
masinio naikinimo ginklų, sakė JAV
žvalgybos pareigūnai, nors pasirodė
pranešimų, kad ,,al Qaeda” paskelbs
naują vaizdajuostę, kurioje ragins ko-
votojus panaudoti tokius ginklus
puolant Vakarus. FTB atstovas Ri-
chard Kolko  sakė, kad jo biuras nu-
siuntė JAV teisėsaugos įstaigoms
pranešimą apie pasirodysiančią vaiz-
dajuostę. Pasak R. Kolko, tas perspė-
jimas, nusiųstas 1,8 tūkst. JAV tei-
sėsaugos agentūrų, yra įprasta at-
sargumo priemonė. ,,ABC News” an-
tradienį vakare pranešė, kad vaizda-
juostė turi pasirodyti per 24 valan-
das. Tačiau JAV įsikūrusi terorizmo
stebėjimo įmonė ,,IntelCenter” pas-
kelbė, kad iš tikrųjų minima vaizda-
juostė ,,Branduolinis džihadas, kraš-
tutinis teroras” jau buvo paskelbta
bent pirmadienį. 

***
Buvęs Baltųjų rūmų spaudos

sekretorius Scott McClellan naujoje
knygoje teigia, kad JAV prezidentas
George W. Bush ,,baisiai nukrypo nuo
kurso” ir nebuvo ,,atviras ir tiesus
dėl Irako”, antradienį praneša ,,Poli-
tico.com”. Atsiminimuose, kurie turi
pasirodyti kitą savaitę, S. McClellan
taip pat sako, jog G. W. Bush ,,kliovė-
si propaganda”, kad ,,iškištų” tą ka-
rą, o Washington spaudos korpusas
prieš karą buvo pernelyg nuolaidus
administracijai, rašoma minėtoje in-
terneto svetainėje. S. McClellan kny-
ga ,,Kas nutiko: Bush Baltieji rūmai
ir Washington apgaulės kultūra”
(What Happened: Inside the Bush
White House and Washington's Cul-
ture of Deception) yra daug griežtes-
nio tono nei iš prezidento buvusio pa-
dėjėjo tikėjosi Baltųjų rūmų pareigū-
nai, nurodo ,,Politico.com”.

RYGA
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

lers pasirašė įsakymą ,,Dėl Lisabonos
sutarties, kuri keičia Europos Są-
jungos (ES) ir Europos bendrijos įs-
teigimo sutartį”. Manoma, kad nau-
joji sutartis įsigalios 2009 metais, kai
ją patvirtins visos 27 ES dalyvės. Li-
sabonos sutartis numato tęsti ES de-
mokratizavimą – dokumente, be kita
ko, siūloma užtikrinti tiesioginį Eu-
ropos šalių piliečių dalyvavimą pri-
imant sprendimus.

MINSKAS
Teismas Minske už dalyvavimą

smulkių verslininkų protesto akci-
jose šį sausį laisvės apribojimu nu-
teisė 3 opozicijos aktyvistus: Pavl Vi-
nogradov ir Michail Subač dvejiems
metams, o Maksim Dašuk – pusantrų
metų laisvės apribojimu,  pranešė da-
lyvavęs teisme opozicijos aktyvistas
Viačeslav Sivčik. Anksčiau už daly-
vavimą sausio protesto akcijose buvo
nuteista 11 žmonių. Baltarusijos opo-
zicija vadina nuosprendžius savo ak-
tyvistams atsaku į sankcijas, kurias
įvedė Baltarusijai JAV. JAV pažymi,
jog siekdama pagerinti santykius
Baltarusija turi paleisti į laisvę visus
opozicionierius, tarp jų – buvusį kan-
didatą į prezidentus Aleksandr Ko-
zulin, nuteistą pusšeštų metų kalėti,
o Minskas primygtinai reikalauja,
kad Washington pirmiausia turi at-
sisakyti sankcijų.

TEHERANAS
Irano parlamentas trečiadienį

pirmininku išsirinko buvusį vyriau-
siąjį derybininką branduoliniais
klausimais Ali Larijani – konserva-
tyvių pažiūrų politikos ,,sunkiasvo-
rį”, kuris kritiškai vertino prezidentą
Mahmoud Ahmadinejad. A. Larijani,
vienas įtakingiausių šalies konser-
vatyviųjų stovyklos atstovų, anks-
čiau buvo vyriausiasis derybininkas
ir kultūros ministras, o 2005 metais
nesėkmingai varžėsi su M. Ahmadi-

Tbilisis, gegužės 28 d. (AFP–
BNS) – ,,Rusija ginkluodama abcha-
zų separatistų kovotojus stumia Gru-
zijos Abchazijos regioną karo su Tbi-
lisiu link, kad sutrukdytų Gruzijai įs-
toti į NATO”, – interviu sakė gruzinų
vidaus reikalų ministras.

,,Rusai verčia abchazus rengtis
karui su Gruzija”, – Rusijos verslo
dienraščiui ,,Kommersant” sakė Va-
no Merabišvili.

,,Rusija duoda jiems pinigų ir
ginklų, kad jie kovotų su mumis. Vie-
nos priešlėktuvinės gynybos sistemos
Buk–M1 kaina – mažiausiai 150 mln.
dolerių (329 mln. litų). Ar jums neky-
la klausimas, kodėl Abchazija turi to-
kius ginklus?” – tęsė ministras.

Pasak jo, visa tai daroma pagal
Rusijos planus kurstant neramumus
tame regione ,,užtikrinti, kad Gruzija
neįstotų NATO”.

,,Jei bus karas, jei iš Gruzijos pu-
sės bus nors vienas šūvis, Gruzija ne-
taps NATO nare”, – pažymėjo jis.

Prie Juodosios jūros esantis Ab-
chazijos regionas nuo Gruzijos atsis-
kyrė per karą 10-ojo dešimtmečio

pradžioje, kuris pareikalavo kelių
tūkstančių žmonių gyvybių ir priver-
tė šimtus tūkstančių gyventojų palik-
ti savo namus.

Nuo to laiko Abchazija yra de fac-
to nepriklausoma valstybė, kurią
smarkiai remia Rusija. Praėjusį mė-
nesį Maskva dar labiau sustiprino sa-
vo ryšius su separatistais, nors Gru-
zija tam griežtai prieštaravo.

Įtampa padidėjo dėl Gruzijos ne-
pilotuojamo žvalgybinio lėktuvo nu-
mušimo virš Abchazijos teritorijos
balandžio 20 dieną. Jungtinių Tautų
(JT) ataskaitoje daroma išvada, kad
tą lėktuvą numušė Rusijos naikintu-
vas, bet Maskva neigia, kad yra kaip
nors su tuo susijusi.

Gruzija siekia įstoti į NATO ir
sako, kad tai vienintelis būdas užsi-
tikrinti savo savarankiškumą Rusijos
spaudimo sąlygomis.

Rusija kaltino NATO nares pri-
sidedant prie neramumų skatinimo
pajėgų telkimo regione – tiekiant
Gruzijai karinę įrangą, mokomąją ir
finansinę paramą.

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Rusija ginkluoja abchazû 
sukilèlius karui

Praha, gegužės 28 d. (AFP–
BNS) – Trys šalys – Prancūzija, Če-
kija ir Švedija – kurios viena po kitos
nuo liepos kas pusmetį pirmininkaus
Europos Sąjungai (ES), pristatė 75
puslapių planą, kuriame išdėstytos
svarbiausios jų veiklos kryptys, kai
jos vadovaus 27-ių šalių sąjungai.

Bendrame pranešime nurodyta,
kad energetika ir klimatas, įstaigų
pertvarka, kurią numato Lisabonos
sutartis, konkurencija ir imigracijos
politika bus tos užduotys, kurias ša-
lys apsiima spręsti per pusantrų me-
tų pirmininkavimą.

,,Po devynių darbo mėnesių mes
turime didelį ir gražų kūdikį... Svar-
biausios veiklos sritys  yra šios: kli-
mato kaita ir energetinis saugumas,
naujosios sutarties įgyvendinimas,
užsienio politikos plėtra ir Europos
gynyba”, – spaudos konferencijoje sa-
kė Prancūzijos Europos ministras
Jean–Pierre Jouyet.

Rasti pusiausvyrą tarp Vidurže-
mio regiono sąjungos, kurią remia

Paryžius, ir stipresnių ryšių su ES
kaimynais rytuose, kaip pasiūlė šią
savaitę Varšuva ir Stokholmas, taip
pat yra darbotvarkėje, sakė Čekijos
Europos reikalų ministras Alexandr
Vondra. ,,Norime judėti į priekį, o ne
būti sustingę”, – pridūrė A. Vondra,
pabrėždamas, kad ,,pertvarkų dar-
botvarkė turėtų būti artimesnė gy-
ventojams”.

Trejeto kadencija vyks ,,sudėtin-
gu ir įdomiu laikotarpiu”, kalbėjo ko-
legė iš Švedijos Cecilia Malstroem, ir
pridūrė, kad tai ,,pareikalaus daug
pastangų iš Prancūzijos, Čekijos ir
Švedijos”. 

Prancūzija perims pirmininka-
vimą sąjungai po Slovėnijos, po to pir-
mąjį 2009 metų pusmetį pirminin-
kaus Čekija, vėliau – Švedija.

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Bernard Kouchner antradienį
Čekijos ambasadoriams pasakė, kad
Prancūzija ES pirmininkavimo imsis
,,laikydamasi kuklumo, atsakomybės,
dialogo ir pasirengusi klausytis”.

Numatytos� svarbiausios Europos
Sâjungos veiklos kryptys

Gruzijos kareiviai iškilmingos rikiutės metu Tbilisyje gegužės 26 dieną.
Reuters nuotr.                                                                                                                                

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

EUROPA
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IEŠKO DARBO

Mūsų stalui

Sriubos yra labai sveikas ir mais-
tingas patiekalas. Sakoma, kad gerai
paruošta sriuba ir mirusį gali atgai-
vinti. Kaip tik dėl to, vos tik susirgus
kokiam šeimos nariui, šeimininkė
tuojau pat griebsis virti stipraus viš-
tienos sultinio. Sriubas patartina val-
gyti žmonėms, kovojantiems su svo-
riu. Jų net gali valgyti daugiau, o svo-
ris nedidės.

Sriubas verdame įvairias: iš įvai-
rių mėsų, žuvies, saldžias, pieniškas,
o  karštomis vasaros dienomis atsi-
gaiviname šaltomis sriubomis. Sriu-
boms virti naudojamos daržovės,
įvairios kruopos, ryžiai, tik venkime
makaronų, iš viso jų mažiausia reikia
valgyti.

Kiekvienai sriubai  gerą skonį su-
teiks gerai nuvirtas sultinys. Kiek-
vienos mėsiškos sriubos pagrindą su-
daro prieskoninės daržovės. Nesvar-
bu, daržovių, žuvies ar mėsos sultinį
virsite, be jūsų pačios parinktų pro-
duktų į jį dėkite morkų, svogūnų ir
salierų šaknų – šios daržovės lemia
sultinio skonį. Pakepintos svieste
daržovės sultiniui suteiks geresnį
skonį. 

Visi produktai, iš kurių virsite
sultinį, turi būti švieži ir švarūs. Iš-
virtą sultinį visados galima sušaldyti
ir vėliau jį panaudoti verdant kitas
sriubas,  gaminant padažus. Nepasi-
tikėkime gatavais sultiniais parduo-
tuvėse, nes  nežinome, nė kaip jie
buvo verdami ar iš kokių mėsų kas
juos virė. Šiuo metu visiems yra
įvaryta didžiausia baimė dėl riebalų,
tad perkant kokį paruoštą produktą
visi skaito  tik riebalų sudėtį, o į kitus
priedus net nekreipia dėmesio, o reik-
tų  elgtis atvirkščiai. Geriausia viską
pačiam pasigaminti.

* * *
Bet kokią sriubai paruoštą mėsą

gerai nuplauname šaltu vandeniu,
įdedame į puodą, užpilame šaltu van-
deniu, įberiame druskos (geriausia
vartoti jūros) ir, vos tik užvirus, nu-
griebiame putas. Leidžiame toliau
virti ant silpnos ugnies apie valandą.
Nukeliame nuo ugnies, mėsą vėl nu-
plauname šaltu vandeniu, o skystį
perkošiame per tankų sietą, perplau-
name puodą, nes ant dugno būna nuo

mėsos pasilikę daug nuosėdų, vėl vis-
ką sudedame į puodą. Jei reikia, įpila-
me vandens, o užvirus dedame pries-
konines daržoves, lauro lapelių, pipi-
rų, jei reikia, druskos. Jautienos mė-
sos sultinį virkime apie tris valandas,
paukštienos – dvi, o žuvies – ne ilgiau
kaip pusvalandį. Sultinio paviršiuje
susikaupusius riebalus galite nugrie-
bti šaukštu arba sugerti popierinio
rankšluosčio ar servetėlės krašteliu –
trumpam įmerkite jį į išvirusį per-
koštą sultinį ir lukterėkite, kol susi-
gers riebalai. Riebų sultinį nakčiai
įdėkite į šaldytuvą – rytą paviršiuje
sustingusius riebalus beliks nugriebti
šaukštu.

Sriubai virtą mėsą kiekviena šei-
mininkė apdoroja savaip, iš jos pa-
ruošia skanų antrą patiekalą. Kiek-
viena šeimininkė turi savo mėgiamą
sriubą, o mano mėgiamiausia yra uk-
rainietiški barščiai, nes į juos sude-
dame visokiausių daržovių.

Ukrainietiški barščiai 

Apie 2 sv. jautienos antrikoto
pjausnio su kaulu (pot roast), 

svogūno galva, 
2 salierų kotai, 
1 stiklainis marinuotų tarkuotų

burokėlių (geriausia lietuviškų),
apie ketvirtis nedidelės kopūsto

galvos, 

Sriubos

* Moteris ieško darbo su gyvenimu ar su
grįžimu namo. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną, ar išleisti atostogų. Vairuoja
automobilį. Anglų kalba buitinė. Tel. 708-
833-0417.

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį
žmogų, gyventi kartu bet kurioje valstijoje.

Vairuoju automobilį, turiu patirtį, Amerikos
pilietė. Kalbu lietuviškai, angliškai. Tel. 847-
309-2114.

* Moteris gali padėti šeštadieniais Oak
Lawn ar aplinkiniuose rajonuose. Tel. 708-
220-3202.

1 morka, 
1 skardinė žalių žirnelių ar pu-

pelių, 
2 šaukštai pomidorų tyrės, 
šaukštas miltų, 
2 lauro lapeliai, 
pipirų, druskos, 
acto ar rūgščios druskos, 
truputis cukraus, 
šviežių petražolių.
Mėsą apvirus ir viską perplovus,

sriubai vėl gerai nuvirus, sudedame
smulkiai supjaustytą morką, svogū-
ną, salierą (apkepintą), lauro lape-
lius, pipirų ir verdame, kol išimame
iš puodo mėsą, o į sultinį sudedame
burokėlius, supjaustytą kopūstą, įpi-
lame pomidorų tyrės (tinka ketchup).
Miltus išmaišome šaltame vandenyje
ir supilame į sriubą. Cukrų ir rūgštį
dedame pagal skonį. Verdame, kol su-
minkštės kopūstai, tada į pabaigą su-
pilame žirnelius su skysčiu. Paskiau-
sia sudedame šiltu vandeniu perplau-

tas ir supjaustytas petražoles. Jei no-
rime, dar galima dėti smulkiai sup-
jaustytas kelias skilteles česnako.
Sriubą lėkštėje paskaniname grie-
tine.

Mėsą, virtą sriuboje, galima sup-
jaustyti nedideliais gabaliukais ir
sudėti į sriubą arba  paruošti kaip
antrą patiekalą.

Perlinė sriuba

Apie 6 puodukai gerai nuvirto
jautienos sultinio, 

puodukas šviežių miško grybų ar

pievagrybių,
1-2 svogūnai, 
3-4 šaukštai sviesto, 
1 šaukštas pjaustytų petražolių, 
4 šaukštai miltų, 
puodelis grietinėlės arba grieti-

nės, 
svogūnų laiškų, 
krapų.
Nuvalytus grybus (valome juos

tik sausa servetėle) pakepinti su 2
šaukštais sviesto, svogūnais bei pet-
ražolėmis. Likusį sviestą ištirpinti
puode ir gruzdinti su miltais, kol pa-
ruduos. Tada supilti į karštą sultinį.
Dar pavirinti, sudėti prieskonius,
grybus su svogūnais ir pavirinti. Į pa-
baigą įplakti grietinėlę (arba sudėti
grietinę) ir pabarstyti krapais.

Porų sriuba 

Višta, 
lauro lapas, 
1 sv. supjaustyto poro, 
1/3 puodelio ryžių, 
pusė puodelio džiovintų slyvų,
druskos, 
pipirų pagal skonį.
Vištą virti dideliame inde su lau-

ro lapu, porais, druska ir pipirais. Už-
virinus sumažinti ugnį ir virti, kol
mėsa bus minkšta. Vištą ir lauro
lapelį išimti ir nuo sultinio nugriebti
riebalus. Į sultinį suberti ryžius, sly-
vas ir pavirti apie 30 min. Vištą pa-
tiekti kaip antrą patiekalą.

Saldi sriuba 

2 puodukai įvairių pjaustytų
džiovintų vaisių, 

1 žalias kiaušinis, 
miltų, 
druskos, 
cukraus, 
grietinės.
Į puodą sudedame džiovintus vai-

sius, užpilame vandeniu ir paverda-
me. Kiaušinį išplakame, sumaišome
su miltais, druska, atskiedžiame van-
deniu, kad gautųsi skysta masė. Ją
imame šaukšteliu ir leidžiame į ver-
dančią vaisių sriubą. Paskaniname
cukrumi. Sriubą paskaninti galima
grietine arba atskiestu pienu.

Vietoj džiovintų vaisių galima
naudoti sezonines šviežias uogas, vie-
toje leistinių – ryžius.

Paruošė Nijolė Nausėdienė
nausediene@aol.com

Gegužės viduryje Birštone įsikū-
rusioje „Karališkojoje rezidencijoje”
oficialiai atidarytas Lietuvos kulina-
rinio paveldo muziejus.

Muziejuje saugoma ne tik turtin-
ga antikvarinių baldų, paveikslų,
indų, stalo įrankių ir kitų su maisto
gamyba susijusių daiktų rinkinys,
priklausantis vienam iš „Karališ-
kosios rezidencijos” steigėjų, versli-
ninkui ir kolekcininkui Vaclovui
Kontrauskui. Šį rinkinį, kurį sudaro
daugiau nei 4 tūkst. XVI–XX amžių

daiktų, steigėjas kaupė apie 20 metų.
Muziejaus patalpose organizuo-

jamos nacionalinio kulinarinio pavel-
do patiekalų gaminimo parodymai ir
ragavimai, paskaitos ir kiti renginiai,
skirti tiek rezidencijos gyventojams,
tiek svečiams.

Muziejus lankytojus kviečia daly-
vauti pažintinėse švietimo pro-
gramose: „Dzūkų valgiai”, „Mūsų
senolių valgiai”, „Advento, Kūčių,
Kalėdų valgiai”, „Suvalkiečių val-
giai”, „Pamario krašto valgiai”,
„Žemaičių valgiai”, „Aukštaičių val-
giai”, „Medus – ir maistas, ir vais-
tas”, „Gydomosios arbatos”, „Lašinių
fiesta”, „Velykų margučiai” ir kt.

Laukiami visi, kas domisi lietu-
vių tautos kulinarijos paveldu, mity-
bos kultūros raida, vaišių papročiais,
tradicinėmis šventinių, apeiginių ir
kasdienių valgių gamybos technologi-
jomis bei receptais.                

Alfa.lt

Atidarytas Lietuvos kulinarinio 
paveldo muziejus  

Malimo malūnėliai

Net dvi šalies pieno perdirbimo
įmonės vienu metu ėmė prekiauti
lietuviškais vardais pažymėtu sūriu,
kuris pagamintas užsienyje. Šio sūrio
perdirbėjams pavyko įsigyti pigiau.
„Palanga”, „Germantas”, „Vilnius”,
„Tyzenhauzų” – įsigiję tokiais var-
dais pavadinto sūrio pirkėjai gali
nusivilti: tai – anaiptol ne lietuviškas
produktas, rašo dienraštis „Lietuvos
rytas”.

Nors ant visų pakuočių užrašyti
mūsų šalies įmonių – „Žemaitijos
pieno” ir „Rokiškio sūrio” pavadini-
mai, ant etiketės mažomis raidėmis
pažymėta: „Kilmės šalis – Vokietija”.

„Buvo taip, kad jau pasirengėme
į rinką tiekti naują ‘Tyzenhauzų’
sūrį, buvo sudarytos sutartys, rinko-

tyros planas, tačiau pats technologi-
nis gamybos procesas nepavyko. To-
dėl suradome tiekėjus Vokietijoje ir
nusipirkome sūrio iš jų. Dabar jau
parduodami tik likučiai, o toliau ši
sūrio rūšis gaminama Rokiškyje”, –
paaiškino vienas „Rokiškio sūrio”
vadovų Dalius Trumpa.

Pasak jo, ši sūrio siunta buvo įsi-
gyta žiemą, kai jis Vokietijoje kainavo
pigiau nei mūsų šalyje. Tačiau su-
mažėjus pieno supirkimo kainoms
Lietuvoje sūrį gaminti dabar kainuo-
ja mažiau nei Vokietijoje. Pasak D.
Trumpos, įmonė Lietuvoje parduoda
tik apie 10 proc. savo sūrių. Didžioji
dalis iškeliauja į ES šalis, likusioji – į
Rusiją bei NVS valstybes.

Lietuviams.com

Lietuviškas sūris pagamintas Vokietijoje
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Reikėjo tik juos aptikti. MGB
kariuomenės siautimai galėjo būti
užplanuoti ir anksčiau, ne dėl
STIRNOS parodymų. Logiškai sam-
protaudam. mėginkime padaryti kai
kurias prielaidas ir mes:

Pirma, jeigu STIRNA būtų bu-
vusi MGB agentė ir išdavinėjusi par-
tizanų slėptuves, kaip kaltina ją savo
1949 m rugsėjo 29 d. įsakyme MV
ŠARŪNAS, tai visų pirma, ar būtų
nuo jos partizanavimo pradžios iki
paskutinės dienos nepertraukiamai
paskirta ją sekti būrys MGB agentų? 

1948 m. ji buvo miške, LUKŠIO
būryje, ir kiekvienas jos žingsnis
vadams buvo žinomas. O po suėmi-
mo, grįžus į mišką, ji buvo neišlei-
džiama iš akių, nepatikimos jokios
atsakingos užduotys. Tai kokiu pag-
rindu ŠARŪNAS įsakyme rašo apie
jos išdavystes 1949 m., kai buvo pa-
leista iš kalėjimo ir prižiūrima parti-
zanų?

Antra, ar būtų ištrėmę į Sibirą
jos šeimą? 

Trečia, ar bent vieną MGB agen-
tų ir smogikų, užverbuotų ir į parti-
zanų būrius infiltruotų būtų nuolat
šantažavę, siekę, kad sunaikintų
patys partizanai?

Ketvirta, ar Lietuvoje nors vie-
nas MGB agentas žuvo nuo kagėbistų
rankos arba susisprogdino bunkeryje
drauge su kitais kovos broliais, ar
buvo tremiamos jų šeimos? 

Vien faktas, kad J. Šibailai 1951
m. pasiūlius jai gelbėtis, kaip JAV

pilietei, mėginant per Maskvoje
esančią JAV ambasadą grįžti į Fila-
delfiją, ir Izabelei pasiūlymo atsisa-
kius, liudija apie jos nedviprasmišką
nuostatą. Pagaliau, jeigu būtų buvusi
agentė, galėjo duoti sutikimą šni-
pinėti užsienyje, tarp mūsų išeivijos,
ir MGB mielai tą kelionę būtų fi-
nansavusi. Tokie pat siūlymai juk bu-
vo pateikti suimtam J. Kimštui (ŽAL-
GIRIUI) ir vėliau – Jonui ŽE-
MAIČIUI. Deja, Izabelė liko bunke-
rių barikadose ir tik paskutiniam
raporte, paprašė būti atleidžiama iš
sąjūdžio, tik tuo atveju, jei gaus vado
įsakymą.

ŠARŪNO įsakymo falsifikacijos
versija taip pat neatmestina, tokių
atvejų būta. O MGB šantažo, kurį
vykdė užverbuoti ryšininkai, nepra-
radę pasitikėjimo partizanų gretose,
dezinformavę ŠARŪNĄ dėl STIR-
NOS vadinamų išdavysčių veikla, yra
pagrįsta dokumentais ir įtikėtina.
Pavyzdys – V. Šniuolio sesers Birutės
laiškas, gautas jai žuvus prieš dvejus
metus! Todėl šiandien žodžiu ar
raštu pavadinti STIRNĄ išdavike yra
smerktinas ir niekuo nepagrįstas
šmeižtas. Pirma apsivalykime patys
ir nuplaukime MGB klastos dėmes
nuo laisvės kovotojų, tarp jų ir  Iza-
belės Vilimaitės dramatiško likimo
asmenybės, šviesaus atminimo – ji gi
už mūsų laisvę paaukojo savo gyve-
nimą.    

Vilnius, 2006.01.14 
Pabaiga.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
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Partizanų žeminės vidus.

Didžioji 1948 m. tremtis

VINCAS BLIZNIKAS
Lietuvos politiniû kaliniû ir
tremtiniû sâjungos Utenos 
filialo pirmininkas 

Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Utenos filialas
gegužės 22 d. surengė Didžiosios
tremties 60-ties metų sukakties mi-
nėjimą. Minėjimas prasidėjo 12 val.
Utenos Kristaus į Dangų žengimo
bažnyčioje šv. Mišiomis už 1948 m.
tremtinius. Dalyvavo daugiau nei 300
tremtinių ir jiems prijaučiančių
uteniškių.

Po Šv. Mišių padėjus gėles, užde-
gus žvakutes prie Kančių paminklo ir
atmintinos šventoriaus sienos, kurio-
je įvardyta 315 uteniškių, žuvusių
Tėvynės laukuose, mirusių tremtyje,
lageriuose, minėjimo dalyviai buvo
pakviesti į Taurapilio kino teatrą,
kur veikė tremtinių daiktų ir nuo-
traukų paroda. Čia buvo paruošta
medžiaga pagal Krašto apsaugos
ministro Kazio Musteikio atsimini-
mus „Ultimatumas ir paskutinysis
Ministrų tarybos posėdis”: „Birželio
15 d. po pirmos valandos nakties
Prezidentūroje prasidėjo Vyriausybės
posėdis, kuriame Prezidentas A.
Smetona siūlė priešintis ginklu ir
trauktis Vyriausybei kartu su ka-
riuomene į Vokietiją. Prezidento pa-
siūlymą parėmė krašto apsaugos mi-
nistras K. Musteikis ir švietimo mi-
nistras K. Jokantas. (ministrai J.
Urbšys, K. Skučas, E. Galvanauskas
nedalyvavo) Vyriausybės posėdis bai-
gėsi 7 val. ryto, nubalsavus priimti
Sovietų Sąjungos ultimatumą” –
rašoma vienoje vietoje.

Taip pat minėjimo dalyviai galėjo
susipažinti su Audronės V. Škiudaitės
straipsniu Augustinui Povilaičiui
atminti. „Paskutinis Nepriklausomos
Lietuvos saugumo departamento di-
rektorius Augustinas Povilaitis daly-

vavo nepriklausomybės kovose su
bermontininkais. Buvo sužeistas. Tai
aukštos vidinės kultūros ir plačios
erudicijos žmogus, reiklus sau ir
kitiems. Mėgo literatūrą, meną, daž-
nai rašė į periodinę spaudą, redagavo
‘Kriminalistikos žinyną’, skaitė pas-
kaitas Radiofone. (…) Maskvos Bu-
tyrkų kalėjime sušaudytas 1941 m.
liepos 12 d. Kotryna Povilaitienė mirė
1993 m., sulaukusi 87 metų. Ji buvo
nusivylusi Lietuva, kuri taip lengvai
iškeitė jos vyrą. Gyveno nepastebima
Čikagoje, Market Parke (Marquette
Park – Red.).”

Parodyta plačiaekranė video
juosta, menanti Lietuvos nepriklau-
somybės netekimą, 1941 m. tremtį,
kasmetinius pokario trėmimus, gy-
venimą tremtyje, mes vėl Tėvynėje –
dainos ir vaizdai 2002 m. Tremtinių
dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į
Tėvynę” Utenoje.

Ilgai nesiskirstėme, dalindamiesi
prisiminimais apie netektis, patirtus
vargus ir gyvenimą toli nuo Tėvynės.

Nuotraukoje uteniškiai 1948 m. tremtiniai. Pirmas iš dešinės straipsnio
autorius.
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Kalbasi tėvas Saulaitis, SJ ir Grasilda Reinytė-Petkienė. 

Vakaro dalyviai.                                                                Jono Kuprio nuotraukos

ADOMAS HONORIS
KIRKORAS IR JO LIETUVA
PETRAS PETRUTIS

Aš nemanau, kad daugeliui mū-
sų būtų žinomas žmogus, kuris vadi-
nosi Adomo Honorio vardais ir Kir-
koro pavarde. Archeologas, etnogra-
fas, istorikas, publicistas, jis buvo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
karštas patriotas. Jam teko gyvai
pasireikšti XIX amžiaus devintojo
dešimtmečio pradžioje ruošiant ir lei-
džiant puošnų daugiatomį leidinį
„Živopisnaja Rosija” („Vaizdingoji
Rusija”). Šiam darbui vadovavo Ru-
sijos imperatoriškosios geografijos
draugijos pirmininkas Piotras Semio-
novas. Leidinys buvo skirtas Rusijos
imperijos regionų geografijai, istori-
jai, etnografijai, kultūrai ir ūkiui.
1882 m. dienos šviesą išvydusiame
šio leidinio dviejų dalių tome aprašy-
ta Lietuva ir Baltarusija.

Vertime į lietuvių kalbą sakoma,
kad „Vaizdingosios Rusijos” leidinyje
sąvoka „Lietuva” reiškė ne istorinę
Lietuvą (t.y. visą buvusios LDK teri-
toriją), ne etninę (etnolingvistinę) et-
nografinę Lietuvą, o anksčiau tuo
vardu oficialiai vadintą Rusijos Im-
perijos istorinį-geografinį, be abejo,
kultūriniu bei etnografiniu požiūriu
savitą regioną ar subregioną.

A. H. Kirkoras knygos ,,Lietuva
nuo seniausių laikų iki 1882 metų”
apybraižoje ,,Istoriniai Lietuvos Po-
lesės likimai” rašė:

„Istoriniams Lietuvos Polesės
(Priemiškio) laikams auštant, ir lie-
tuviai, ir baltarusiai buvo seniai įsi-
kūrę dabar jų gyvenamose vietose.
Tačiau istoriniai faktai nepatikimi,
subjauroti prasimanymais ir patei-
kiami nekritiškai. Lietuvių kalboje
yra ir lotyniškų žodžių, todėl ilgai ti-
kėta, kad lietuviai esą atsikėlę iš Ro-
mos.  Dlugošas priskiria Vilniaus įkū-
rimą romėnų vadui, kurio vardu
miestas esą ir pavadintas. Tokiais ne-
tvirtais argumentais remdamiesi, la-
kios fantazijos metraštininkai kūrė
legendas apie romėną Palemoną, kurį
tituluoja Didžiuoju Lietuvos kuni-
gaikščiu, turėjusiu palikuonių – sū-
nūs Borkų, Kuną ir Sperą. XIV a.
lietuvių kildinimas iš romėnų atitiko
anų laikų dvasią.  Didino Jogailos,
kaip Lenkijos karaliaus, autoritetą,
glostė tautos savimeilę.

Lietuvių kalba archajiška, sava-
rankiška. Mokslas lietuvius skiria in-
doeuropiečių tautoms. Jie nuo se-
niausių laikų įsikūrę ten, kur ir da-
bar gyvena. <...>

Legendinių lietuvių kunigaikš-
čių pradžia siekia 366 metus. Jų veik-
la mums beveik nežinoma, ir nėra jo-
kių įtikimesnių duomenų, liudijan-
čių, kad jie tikrai būtų egzistavę. Pa-
minėsime tik Kernių, Kuno sūnų, ne

todėl, kad jis ne mitologinis asmuo,
bet todėl, kad, pasak padavimo, jis
esąs Kernavės, pirmosios Lietuvos
sostinės netoli Vilniaus, įkūrėjas.
Tikriausia tai yra viena iš kunigaikš-
tysčių, į kurias buvo susiskaldžiusi
Lietuva.

Pirmas tikras lietuvių kunigaikš-
tis Ringaudas (Renkoldas) iškyla
1226 metais. Jo veikla per daug gerai
žinoma, kad galėtume jį laikyti mi-
tologiniu asmeniu. Jis įėjo į Rusijos ir
abiejų ordinų istoriją.”

Apybraižoje taip pat parašyta:
„Polocko, Minsko, Vitebsko kuni-

gaikštystės, nors turėjo kunigaikš-
čius, pripažino Mindaugo valdžią. Į
pietus savo valdžią jis išplėtė iki
Pinsko. 

Rusia tada gyveno sunkius
laikus. Ne tik rytų, bet ir pietvakarių
Rusia vilko mongolų jungą. <...>
Mindaugas ir rusų kunigaikščiai su
mongolais susirėmė 1249 m. prie
Netečės upės ir šį kartą garbingai
nugalėjo. <...> Grėsmingi atėjūnai
save laikė nenugalimais, todėl tokia
mūšio eigos baigtis jiems buvo labai
netikėta. Mirtinais smūgiais Čingis-
chano ordoms Mindaugas palaužė jų
galybę ir, galimas daiktas, šitaip nuo
mongolų jungo išgelbėjo Europą. Po
pergalių Mindaugo galybė rusų kuni-
gaikščių akyse gerokai išaugo...”

Antanas Kulikauskas, knygos
įvado ,,Lietuva ‘Vaizdingosios Rusi-
jos’ leidinyje” autorius, pažymi, kad
leidinys „Živopisnaja  Rosija” nepa-
tiko rusifikacijos vykdytojams. Jis
paminėjo, vieną recenzentą, kuris, be
kita ko rašė: „Atvirai kalbant, mes iki
šiol negalim aiškiai suprasti, kokiam
tikslui šios apybraižos parašytos ir
įdėtos į knygą.”

Jo nuomone, apybraižose skaito-
mi teigimai yra skirti rusų mulkini-
mui.

Knygos pratarmės autoriaus tei-
gimu, A. H. Kirkoras 1834–1867 m.
gyveno Vilniuje ir buvo vienas iš
svarbiausių intelektualinio ir kultū-
rinio gyvenimo organizatorių ir vei-
kėjų. Jis bendradarbiavo tuometinėje
spaudoje ir pats redagavo ir leido
laikraščius.

Štai keli žodžiai apie A. H.
Kirkoro (1818 m. Mogiliov gub. –
1886 m. Krokuva) gyvenimą. Pirmą
kartą jis vedė jauną, 1843 m. iš Len-
kijos į Vilnių atvykusią aktorę He-
leną Majewską. Tačiau jų šeimyninis
gyvenimas neilgai truko. Su antrąja
žmona Marija  Celestina gyveno dar
trumpiau. Krokuvoje senstančiam A.
H. Kirkorui gyventi buvo nelengva
tiek ekonomiškai, tiek ir dvasiškai.
Čia rašančiajam A. H. Kirkoro gyve-
nimo pabaiga, deja, nėra žinoma.

Beje, ilgą laiką buvo manyta, kad
A. H. Kirkoras buvo totorių kilmės.
Tačiau vėliausių tyrimų dėka aiškėja,
jog jis buvęs lietuvių kilmės bajoras.

1995 m. išleista lietuvių kalba
knyga sulaukė nemažo susidomėji-
mo. Šis leidinys domina ir išeivijoje
gyvenančius lietuvius. Knygų leidyk-
los „Mintis” išleista knyga yra didoko
formato. Joje 207 puslapiai. Knygoje
gausu senoviškų iliustracijų. Knygos
vertėjas – Vytautas Visockis. Redak-
torė – Perla Vitkuvienė. Pratarmė –
Antano Kulikausko. Pastabos – Vy-
tauto Pranciškaus Būdos.

Ši knyga yra perduota Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centro archy-
vui. Dabar ją gali pavartyti visi knygų
skaitytojai.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,Mažosios studijos” bendradar-
bės Jūratės Kuodytės parengta knyga
,,Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su
Antanu Saulaičiu” jau seniai ,,nuš-
luota” nuo ,,Draugo” knygynėlio len-
tynos. Nerasi tos knygos pirkti visoje
Čikagoje. Ir nenuostabu – kunigas
Antanas Saulaitis, SJ labai mėgsta-
mas ir mylimas žmonių.

Penktadienį, gegužės 23 d., Lie-
tuvių dailės muziejus, PLC vos talpi-
no atėjusius į šios knygos sutiktuves.
Vakarą atidarė Dalia Lietuvninkienė.
Jauniesiems muzikantams atlikus
trumpą programą Grasilda Reinytė-
Petkienė pristatė vakaro svečiams
kun. A. Saulaitį ir pokalbių su juo
knygą. Ši knyga – tai kvietimas pa-
žvelgti į gyvenimo tikrovę ,,atrakinus
sielos duris, kalbėtis apie tai, kas iš
tikrųjų svarbu: apie laisvę ir atsa-
komybę, apie gyvenimo džiaugsmą ir
prasmę, apie tikėjimą ir  meilę, apie
mažų gerų darbų svarbą”. 

Knygoje pokalbiai suskirstyti pa-
gal tematiką: ,,Apie draugystę”,
,,Apie blogį”, ,,Apie ištikimybę” ir t. t.
Iš viso nagrinėjamos  29 temos. 

Nežinia, kaip būtų  dariusi kny-
gos sutiktuves negalėjusi atvykti
knygos sudarytoja Jūratė Kuodytė,
bet G. Reinytės–Petkienės pasirinkta
forma sudomino. Tai buvo klausi-
mų–atsakymų vakaras.

Klausimai įvairiausi – apie gy-
venimą ir tikėjimą, apie Jėzų ir kita-
tikius, apie tai, ar tikrai vienas Die-
vas, jei tiek daug tikėjimų ir t. t.

Kun. A. Saulaitis ramiai, išsa-

miai atsakinėjo į klausimus. Kartais
jo atsakymai buvo su humoru. Per
salę nusirisdavo juoko banga. 

Reikia pasakyti ačiū programos
vedėjai už jos sumanymą įtraukti
klausimus, kuriuos tėvui A. Saulai-
čiui, SJ uždavė  vaikai. Tuos klausi-
mus ji išgirdo dirbdama su vaikais,
užsirašė juos ir perskaitė vakaro me-
tu. Mums, suaugusiems, kartais
vaikų klausimai atrodo naivūs, tačiau
tų klausimų nuoširdumas paperka.
Juos domina viskas: ,,Ar nuodėmė,
kad eini miegoti nesukalbėjus mal-
delės?”, ,,Ar tikrai Dievulis viską ma-
to?” net ,,Ar Adomas ir Ieva turėjo
bambą?” Jo atsakymai į vakaro vedė-
jos ir vaikų klausimus dar kartą paro-
dė, jog kun. Saulaitis, SJ – neeilinė
asmenybė. Tad nestebina, kad jo pa-
sikalbėjimų knyga vakaro metu buvo
išparduota akimirksniu. 

Baigėsi vakaras taip pat neįpras-
tai. Pasirodo, kad gegužės 28 d. – tėvo
A. Saulaičio gimtadienis, tad vakaro
rengėjai į salę įnešė tortą su degan-
čiomis žvakutėmis ir pasveikino jį su
artėjančiu gimtadieniu. Visi susirin-
kę sugiedojo ,,Ilgiausių metų”, o
tėvas A. Saulaitis, SJ užpūtė žvakeles
ant torto. Įdomu, kokius norus jis bu-
vo sugalvojęs – apie rašomą knygą,
apie būsimą kelionę į Braziliją, apie
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą, apie
tikėjimą ir meilę?.. 

Kokie tie norai bebūtų, palinkė-
kime tėvui A. Saulaičiui, SJ visų jų
išsipildymo, o sau palinkėkime dar ne
vieno susitikimo su šiuo puikiu
kunigu ir žmogumi.

Pokalbis su 
tėvu A. Saulaičiu, SJ
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Los Angeles Lietuvos Vaikų  vilties komitetas dėkoja rėmėjams
už aukas 2007.07.01–2008.05.31

Lithuanian Children’s Hope, 
3020 Adirondack  Ct., Westlake Village, CA 91362

A † A
FRANK J. GAYES

GAJAUSKAS
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis mirė 2008 m. gegužės 25

d., sulaukęs 86 metų.
Gyveno Čikagoje. Gimė Queens, NY.
Nuliūdę liko: žmona dr. Gražina Stulpinaitė Gayes; sūnus  Ri-

chard su žmona Janet Prior: sūnus  Steven; anūkai Scott, Gregory,
Ann,  David, Laurie ir Stephanie; sesuo Tess Bernota; brolis  George
Gayes su žmona Carol Baer; švogeris George Stulpin su žmona
Joann.

A. a. Frank J. Gayes buvo U.S. Army veteranas W.W. II ir BS,
Electrical  Engineering ITT, 1964.

Velionis buvo brolis a. a. John Gayes, a. a.William Gayes, svainis
a. a. Vincent.

A.  a. Frank bus pašarvotas penktadienį, gegužės 30 d. nuo 5 v.
p.p. iki 9 val. vakaro  Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St.,  Evergreen Park, IL (kampas 87th &  Richmond  Ave.).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 31 d. 10 val. ryto iš Brady
Gill laidojimo namų velionis bus palydėtas į Švč. M. Marijos  Gimi-
mo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių a.a. Frank bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos  Dukterų draugijai, 2735 W.
71st St.,  Chicago, IL 60629.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Prisiminti:
A. a. Sigitą Leimoną : $250 – Draugai.
A. a. Vytautą Vaičekauską: $75 – A. D. Polikaičiai.
A. a. Joną Navicką: $200 – J.  Glažė.
A. a.  dr. Šalną: $20 – H. A. Solys.
A. a. Praną Dovydaitį: $50 – V.  D. Anelauskai.
A. a. Algį Kuprėną: $50 – A. D. Basiuliai, I. Jodelienė.
A. a. Vitaliją Norkus: $25 – A. Mikalauskienė; R. Sullivan.
A. a. Gražiną Raibienę: $300 – S. A. Nyerges. $250 – R. R. Tumai. $200 –

J. Raibys. $150 – A. Katilienė. $100 – V. R. Baipšiai;  R.  Bergstrom; A. B. Griciai;
I. Jodelienė; A. V. Kašelioniai; D. Navickienė: D. Raulinaitis; L. Ringienė; Z. Rud-
valienė; A. Tumas; S. B. Urbonai; J.  A. Žmuidzinai; J. V. Žmuidzinai. $50 – Z.  Bal-
tramonis; R. Bauža;  V. S. Fledžinskai; V. A. Petruliai; A. D. Polikaičiai; A. A. Rau-
linaičiai; I. Raulinaitienė; V. R. Saliamonai;  V. Sandoval; G.  A. Schukstos; Šepikai
ir Kebliai; L. Tumas;  V. A. Urbai; B. Varnienė;  V. V.  Zeleniai. $40 – A. A. Žemai-
taičiai. $25 – J. Z. Matulevičiai;  G. D. Moors; K. E. Pociai;  A.  D. Špokai;  A. B.
Streikūnai; H. Žmuidzinienė. $20 – E. C . O’Neill;  R. Sakienė; L. Stadalninkienė.
$15 – P.  Visvydas.

A. a. Igną Bandžiulį: $200 – L.  Ringienė. $100 – I. Jodelienė; R. R.
Kontrimai; V. Lembertas;  Šepikai ir Kebliai; L. S. Tomkai;  V. V. Vilkai; J. A. Žmui-
dzinai. $50 – R. A. Chinn; J. R. Jogos; J. Mikolajūnienė; D. Navickienė; A. D. Po-
likaičiai; L. R. Polikaičiai; A. A.  Raulinaičiai; K. A.  Reivydai; A. D. Vaičiūnai;  E. I.
Vilkai. $40 – R. Paškauskas; V. V. Ruzgiai. $25 – C. F. Crutchfield; P. D. Jasiukoniai;
V. D. Kaspučiai; G. J. Leškiai; A. Mikalauskienė; R. Sullivan; J. V. Žmuidzinai. $20
– K. Makauskas; N. N.; A. Paškauskas; G. Plukienė; M. Stančikienė. $10 – L. Sta-
dalninkienė.

A. a. Paulių Jasiukonį: $150 – G. R. Vitkai. $100 – V. R. Baipšiai;  A. A.
Bliūdžiai;  V. Lembertas;  V. A. Petruliai; J.  Raibys; I. Raulinaitienė;  D. Raulinaitis.
$50 – V. D. Anelauskai; I. Jodelienė;  R. R. Kontrimai; V. A. Mikliai;  D. Navickienė;
G. Petraitienė;  A. D. Polikaičiai; E. V. Radveniai; R. R. Žemaitaičiai. $40 – N. N.; L.
R. Polikaičiai. $25 – J. Mikalojūnienė; J. V. Žmuidzinai. $20 – Ž. Gimbutaitė; I.
Šatas.

A. a. Stasį Giedrikį: $50 – S. A. Didžiuliai;  V. Domanskis. $25 – V. A. Bariai;
E. Damijonaitienė. $20 – D. Majauskaitė; E. Majauskienė. $10 – dr. ir p. Vaitkai.

Pagerbti Kovą  Gedgaudą Kalėdų proga: $75 – C. A. Bonbright. $25 – J.
B. Martin.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Mylimas vyras, tėvelis, senelis

A † A
DR. ALBINAS GARŪNAS

1914.01.19–2006.05.30

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios už jo sielą bus
aukojamos šeštadienį, gegužės 31 d. 8 val. r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio bažnyčioje Lemonte ir šv. Mišios auko-
jamos Lietuvoje, Užpalių parapijos bažnyčioje, ten kur jis
buvo pakrikštytas.

Maloniai prašome pasimelsti už a. a. Albino sielą ir
dalyvauti šv. Mišiose.

Amžiną Atilsį duok Jam  Viešpatie,
Ir Amžinoji šviesa tegul Jam šviečia.

Liūdesyje žmona Ona Garūnienė-Prunskytė,
dukros  Rūta ir Dalia su šeimomis bei artimieji

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Sydney Pollack, „Oskaro” laure-
atas, tokių filmų, kaip „Out of
Africa” bei „Tootsie” režisierius, ku-
ris kartais dirbdavo ir kaip pro-
diuseris bei aktorius, pirmadienį
mirė nuo vėžio, pranešė jo agentė
Leslee Dart. Kino kūrėjui buvo 73
metai. Per pusę amžiaus trukusią
karjerą S. Pollack sugebėjo suderinti
finansinę sėkmę ir kritikų liaupses, o
dirbo su tokiomis žvaigždėmis, kaip
Robert Redford, Paul Newman, Me-
ryl Streep, Dustin Hoffman, Barbra
Streisand, Tom Cruise ir Nicole Kid-
man.

Didžiajame ekrane jis sprendė
įvairius socialius klausimas ir pelnė
pasaulinę nepataisomo romantiko ir
politiškai jautraus žmogaus vardą.

S. Pollack buvo du kartus nomi-
nuotas geriausio režisieriaus „Oska-
rui” – už 1969 metų dramą „They

Shoot Horses Don't They?” ir už 1982
metų „Tutsi”. Galiausiai „Oskarą” jis
gavo už 1985-ųjų juostą „Out of
Africa”, kurioje vaidina M. Streep ir
R. Redford, ir kurią daugelis laiko
geriausiu jo filmu.

S. Pollack gimė 1934 metais
Lafajete (Indiana), vaistininko šeimo-
je, ir iš pradžių norėjo tapti dantų
gydytoju. Tačiau būdamas 17-os jis
persikraustė į New York ir mokėsi
vaidybos pas legendinį Sanford Meis-
ner. Kelerius metus S. Pollack moky-
tojavo, dvejus metus tarnavo armijo-
je, režisavo kelis televizijos serialus, o
paskui išvyko į Los Angeles, kur pa-
dėjo sukurti daugybę filmų, vėliau
tapusių kino klasika.

Po ilgos režisavimo pertraukos S.
Pollack 2005-aisiais grįžo režisuoti
trilerio „The Interpreter” su N. Kid-
man.                                         BNS

Mirė kino režisierius 
Sydney Pollack
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Visus mylinčius tautinius šokius Visus mylinčius tautinius šokius 
ir muziką ,,Suktinis” kviečia ir muziką ,,Suktinis” kviečia 
gegužės 31 d. 6:30 val. v. įgegužės 31 d. 6:30 val. v. į

Jaunimo centro didžiają salę. Jaunimo centro didžiają salę. 
Gros liaudiškos muzikos kapela ,,Sodžius” 

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

�Š. m. birželio 1 d. Bočių menė-
je, PLC, Lemonte po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje įvyks susitikimas su Kauno
Medicinos universiteto Tarptautinių
ryšių ir studijų centro koordinatore
Rūta Antanaitiene. Galėsite susipa-
žinti su Kauno medicinos universite-
to studijų programomis ir galimybė-
mis pradėti ar tęsti medicinos studi-
jas Lietuvoje. Visi maloniai kviečia-
mi. Ruošia JAV LB Krašto valdyba ir
Jaunimo sąjunga.

�Birželio 1 d., sekmadienį, 12
val. p.p. Ateitininkų namų (12690
Archer Ave., Lemont, IL) vyks gegu-
žinė. Bus muzika, valgis, draugai ir
smagi nuotaika. Visi laukiami.

�Birželio 2–6 dienomis nuo 10
val. r. iki 3 val. p.p. Daley Plaza vyks
susigiminiavusių miestų festivalis.
Birželio 5 d. paskirta Birmingham
(Anglija) miestui. Birželio 6 d. vyks
vėliavų paradas. Daugiau informaci-
jos tel.: 312-744-2172 arba tinklala-
pyje: www.chicagosistercities.com

�Rašytojo Aloyzo Barono prisi-
minimas ir jo monografijos sutiktu-
vės įvyks birželio 22 dieną. Šv. Anta-
no parapijos salėje po 9 val. r. lietu-
viškų Šv. Mišių. Ciceriečiai kviečia
visus atvykti į šį renginį.

Spaudos apžvalga

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

Žvilgsnis į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę rengiamas šeštadienį,
birželio 14 d., 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje.
Šioje ,,mini šventėje” kartu sutiko pašokti Čikagos ,,Grandies” ansamblis,
Čikagos ,,Lėtūnas”, Lemonto ,,Spindulys” ir Madison, WI ,,Žaibas”. Bilietai į
birželio 14 d. vakarą bus platinami prie durų ir Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijoje prieš ir po šv. Mišių. Kviečiame lietuvių tautinių šokių mėgėjus ir
rėmėjus! Savo dalyvavimu programoje paremsite grupes, kurios su dideliu
entuziazmu ir pasišventimu ruošiasi dalyvauti pirmą kartą California vyks-
tančioje šokių šventėje.

Nuotraukoje:  ,,Spindulio” šokėjai su vadove Rasa Poskočimiene.

Žurnalas tautos ir Žmogaus
laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvybei
,,Varpas”, kurį leidžia varpininkai fi-
listeriai, įsteigtas 1889 metais. Ne-
seniai pasirodė šio leidinio 41, 2008
m. numeris (redakcinės kolegijos
pirm.  prof.  Gintautas Česnys). 

2008 m. sukanka 150 metų, kai
gimė Vincas Kudirka, tad nestebina,
kad net keletas šio žurnalo straip-
snių paskirta didžiajam varpininkui.
Apie jį rašo prof.  Gintautas Česnys
(,,Jubiliejinius Vinco Kudirkos metus
pradėjus” ir ,,Kas parašė Lietuvos
himną?), prof. Arimantas Dumčius
(,,Vincas Kudirka – gydytojas hu-
manistas”).

Leidinyje daug kitų įdomių
straipsnių. Tarp jų – pokalbis su dr.
Algirdu V. Kanauka, JAV karo aviaci-
jos dimisijos majoru, pašnekesys su
dr. kanauninku Michael Bourdeaux,
Keston instituto, Oxford, įkūrėju.
Tikiu, kad skaitytojų dėmesio susi-
lauks ir Aleksandro Šidlausko straip-
snis ,,Tradicijos ir iškraipos”. 

Rubrikoje ,,Gyvenimas ir idėjos”
Audronė Škiudaitė pasakoja apie
,,Gyvosios istorijos pamokas Dzū-
kijoje” ir apie mums, čikagiečiams,
labai gerai žinomą JAV LB visuo-
menės veikėją Birutę Užgirytę-Ja-
saitienę bei jos giminę.

Besidomintys literatūra su įdo-
mumu perskaitys A. Škiudaitės
,,Lietuviškoji ‘donkichotė’” apie Da-

nutę Čepytę-Andriušienę, rašiusią
eiles ir palikusią prisiminimus apie
jų šeimos gyvenimą Sibire ir Justino
Juozo Mašioto ,,Karo pabėgėlio už-
rašus”.

Žurnale prisimenami Anapilin
išėję Leonas Kriaučeliūnas, Kazys
Germanas, Vladas Šimkūnas.

Leidinys – 256 psl., iliustruotas
nuotraukomis. 

Norintys leidinį gali skaityti tin-
klalapyje www.kopija.lt, o sumanę
parašyti redakcijai laišką, galite
nusiųsti el. paštu: info@kopija.lt

Paruošė L. A.

Kasmetinis festivalis ,,Ravinia Festival 2008” šiemet prasidės
gegužės 31 d., šeštadienį, ir tęsis iki rugsėjo 14 d.. Šis fetivalis savo is-
toriją skaičiuoja nuo 1904 metų. Tai vienas seniausių muzikos festiva-
lių visoje Amerikoje. Kiekvienais metais festivalis sulaukia 600,000
svečių ir surengia per 120 koncertų, pradedant klasikinės muzikos,
baigiant džiazu. 

Didžiausias festivalio dėmesys skiriamas klasikinei muzikai. Nuo
1936 metų jame kasmet dalyvauja Čikagos simfoninis orkestras (Chi-
cago Symphony Orchestra).

Ravinia – tai 36 akrų parkas su koncertiniu paviljonu, kuriame
telpa 3,200 žiūrovų ir didžiule pieva, kurioje puikiai gali įsikurti klausy-
tojai. Čia taip pat yra istorinis 850 vietų Martin Theatre ir nuostabi 450
vietų Bennett–Gordon Hall salė.

Parkas  (200 Ravinia Park Road) yra šiauriniame Čikagos  prie-
miestyje, 25 mylios nuo miesto centro. Kaip nuvažiuoti į Ravinia vyks-
tančius koncertus galite sužinoti apsilankę tinklalapyje wwwwww..
rraavviinniiaa..oorrgg Labai patogu važiuoti į koncertus traukiniu (Metra Rail).
Važiavimui galite nusipirkti specialius bilietus (,,Ravinia Park” stop). Jie
savaitgaliui kainuoja 5 dol. Bilietai į paviljone vykstančius džiazo ir
populiarios muzikos koncertus – 20 dol., į klasikinės muzikos koncertus
– 10 dol. Klausytojams, kurie koncertus klausosi sėdėdami pievoje –
nemokamai.

Naujai atsidariusiame restorane jūs galėsite pavakarieniauti ir
klausytis muzikos. Kaina – 50 dol. Taip pat į koncertus galite nusipirkti
bilietų su nuolaidomis. Apie jas galite sužinoti paskambinę tel. 847-
266-5033. 

Tad geros vasaros ir puikių koncertų.

,,Varpas”

DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985 m.
įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laips-
nio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo sričių (pvz.; farmakologijos,
biochemijos ir pan.). Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas, pra-
šome kreiptis: Kristina Martinkute, Dr. Kazys Martinkus Memorial Scho-
larship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, USA, el. paštas:
Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

SKELBIMAS

Po koncerto vyks diskoteka, veiks baras. 
Bilietus galite nusipirkti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir kavinėje ,,Bravo”.

Tel. pasiteiravimui: 630-677-2082 arba 630-544-0940.


