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•Lietuvių telkiniuose. Ži-
nios iš Detroit, Putnam,
Seinų ir Maskvos (p. 2)
•Rusų ginklai vis labiau
sensta (p. 3)
•Dariaus ir Girėno skry-
dį paminėjo ir NY lietuvi-
ai (p. 4)
•Lietuvos Vyčių 112 kuo-
pos veikla (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Prieskoniai
(I) (p. 8)
•Baltoji knyga (9) (p. 9)
•V. Šliūpui – universiteto
garbės nario vardas (p.
10)

Medininkû žudyniû tyrimâ žadama
baigti šiais metais

Čikaga, liepos 30 d. (Alf. Dziko/
,,Draugo” info) – Liepos 13 d., sulau-
kęs 83-jų metų, mirė kunigas Jonas
Rikteraitis.

Užaugęs New Britain, J. Rikte-
raitis 1943–1946 m. tarnavo Ameri-
kos kariniame laivyne. Studijavo St.
Thomas seminarijoje Bloomfield ir
Švč. Mergelės Marijos seminarijoje
Baltimorėje.

1956 m. įšventintas kunigu. 1956
–1964 m. kunigas J. Rikteraitis dirbo
vikaru New Haven lietuvių Šv. Kazi-
miero parapijoje, 1969–1971 m. –
Švč. Trejybės parapijoje Hartford.
1971 m. persikėlė į New Britain Šv.
Andriejaus parapiją, kur 1976 m. bu-
vo paskirtas klebonu. New Britain
lietuviškai parapijai kun. J. Rikte-
raitis atidavė savo darbingiausius
metus kaip klebonas, vėliau – kaip
klebonas-emeritas. Jis aktyviai da-
lyvavo lietuvių Kunigų vienybės or-
ganizacijos veikloje.

Jo nepailstamomis pastangomis
1986 m. Nukelta į 6 psl.

Liepos 31 d. sukanka 17 metų, kai per žiaurų omonininkų išpuolį Medininkų pa-
sienyje buvo nužudyti septyni pareigūnai. ELTOS nuotr.

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) – Lie-
tuvoje vyksta lėšų rinkimas, siekiant
pagelbėti potvynio apsemtai Vakarų
Ukrainai.

Kaip pranešė Užsienio reikalų
ministerija, Lietuvos ambasada Uk-
rainoje ragina Lietuvos savivaldybes,
verslininkus ir visus geros valios
žmones padėti nukentėjusiai Vakarų
Ukrainai.

Anot pranešimo, Lietuvoje para-
mą nukentėjusiems nuo šios didžiu-
lės nelaimės žmonėms renka ir tvar-
ko Taraso Ševčenkos labdaros ir pa-
ramos fondas.

Liepos 23–26 dienomis Vakarų
Ukrainą nusiaubus stiprioms liūtims
ir potvyniams, žuvo mažiausiai 22
žmonės, iš jų 6 – vaikai. Nukentėju-
siose Ivano-Frankovsko, Lvovo, Už-
karpatės, Ternopilio, Černovscų sri-
tyse užlieta daugiau nei 40 tūkst. gy-
venamųjų namų.

Visoje Vakarų Ukrainoje užlieta
apie 34 tūkst. hektarų žemės ūkio
sklypų, sugadinti 360 automobilinių
ir 561 pėsčiųjų tiltas, išplauta 680 ki-
lometrų automobilių kelių, iškeldinta
tūkstančiai žmonių.

Nelaimių padaryti nuostoliai ver-
tinami keliais milijardais JAV dole-
rių. Specialistai tvirtina, kad tokios
nelaimės Vakarų Ukrainoje nebuvo
mažiausiai šimtą metų.

Nuo potvynių nukentėjusiems
žmonėms reikalinga skubi pagalba:
maistas, drabužiai, vaistai, palapinės,
nakvynės reikmenys, taip pat reika-
lingos ir piniginės lėšos.

Lietuva padès
nelaimès iõtiktai
Ukrainai

A. a. kunigas Jonas Rikteraitis.

Vilnius, liepos 30 d. (ELTA) –
Generalinė prokuratūra planuoja šių
metų pabaigoje baigti tyrimą dėl Me-
dininkų žudynių, tačiau nepasikeitus
dabartinei padėčiai kaltinimai gali
būti pateikti tik vienam iš keturių
įtariamųjų – pernai Latvijoje sulaiky-
tam Konstantin Nikulin. Kitus du
buvusius omonininkus Rusija išduoti
atsisako, dėl trečio dar laukiama ga-
lutinio atsakymo.

Įtarimai dėl 7 muitininkų nužu-
dymo yra pareikšti SSRS Vidaus rei-
kalų ministerijos ypatingosios pas-
kirties milicijos būrio OMON Rygos
grupės būrio vadui Česlav Mlynik bei
dar trims buvusiems omonininkams
– Andrej Laktionov, Aleksandr Ry-
žov ir Konstantin Nikulin, vėliau pa-
sikeitusiam pavardę ir tapusiam Mi-
chailov. Pastarasis pernai buvo su-
laikytas Latvijoje ir perduotas Lietu-
vai. Neseniai teismas nusprendė jo
suėmimą pratęsti iki spalio pabaigos.

Anot Generalinės prokuratūros
prokuroro Algimanto Kliunkos, šių
metų pavasarį Rusijos generalinė
prokuratūra neigiamai atsakė į pra-
šymus dėl A. Laktionov ir Č. Mlynik
išdavimo ir jų apklausos Rusijoje, tuo
tarpu galutinio atsakymo dėl A. Ry-
žov dar laukiama. Rusų teisėsaugi-
ninkai tvirtina, kad įtariamieji yra
Rusijos piliečiai, o pagal Konstituciją
juos išduoti kitai valstybei draudžia-
ma.

A. Kliunka žudynių 17-ųjų meti-
nių išvakarėse žurnalistams sakė,
kad tyrimas turėtų būti baigtas dar
šių metų pabaigoje – lapkričio ar

gruodžio mėnesiais.
Visų įtariamųjų atžvilgiu yra iš-

duotas Europos suėmimo orderis, to-
dėl išvykę iš Rusijos į kurią nors Eu-
ropos valstybę jie turėtų būti iškart
sulaikyti.

Lietuva spaudimą Rusijai bando
daryti ir diplomatiniais ryšiais –
klausimas dėl Rusijos bendradarbia-
vimo Medininkų byloje yra įtrauktas
į Rusijos ir Europos Sąjungos derybų
dėl partnerystės darbotvarkę.

1991 m. liepos 31 d. šaltakraujiš-
kai buvo nužudyti Mindaugas Bala-
vakas, Algimantas Juozakas, Juozas
Janonis, Algirdas Kazlauskas, Sta-
nislovas Orlavičius, Antanas Mustei-
kis ir Ričardas Rabavičius. Gyvas liko

tik sunkiai sužeistas muitininkas To-
mas Šernas.

Nusikaltimo Medininkuose tyri-
mą apsunkina tai, kad įtariamieji ir
didelė dalis svarbių liudytojų gyvena
Rusijoje. Manoma, kad Medininkuose
7 pareigūnai buvo nužudyti siekiant
sukelti sumaištį neseniai nepriklau-
somybę paskelbusios valstybės muiti-
nėje.

Šeštadienį vyko tradicinis estafe-
tinis bėgimas Medininkai–Vilnius,
skirtas pagerbti Medininkuose nu-
žudytų muitinės, policijos ir pasienio
pareigūnų atminimą. Prasidėjęs prie
paminklo žuvusiems bėgimas baigėsi
sostinės Antakalnio kapinėse.

Praradome dar vienâ
lietuvî kunigâ



DETROIT, MI
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LIETUVIÛ TELKINIAI

DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO
SUKAKTIES MINĖJIMAS

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio 75 metų žuvimą prisiminė-
me sekmadienį, liepos 23 d., Šv. Anta-
no patalpose, Detroit, Michigan. Šv.
Mišias šiam žygdarbiui atminti atna-
šavo klebonas kun. Alfonsas Babo-
nas.

Po Mišių gražus būrelis parapi-
jiečių ir svečių susirinko parapijos
salėje, kur Dariaus ir Girėno transat-
lantinio skrydžio 75-ųjų metinių mi-
nėjimo programą atidarė Dariaus ir
Girėno klubo pirmininkas Mykolas
Abarius. Pagerbti didvyrius Steponą
Darių ir Stasį Girėną buvo pakviesti
kun. Alfonsas Babonas ir Raminta
Vilkienė, kurie uždegė atminimo žva-
kutes. Paskaitą skaitė „Amerikos lie-
tuvių balso” radijo valandėlės redak-
torė ir pranešėja Raminta Vilkienė. Ji
išsamiai nušvietė lakūnų gyvenimą ir
jų lėktuvo „Lituanica” skrydį. Buvo
parodyta ir išdalinta įvairios spaus-
dintos medžiagos, kurioje nušviestas
ir pagerbtas lakūnų žygdarbis: pašto

ženkliukai, 10 litų banknotai, 10 litų
monetos. Taip pat jų garbei pastatyti
paminklai JAV, Vokietijoje, Lenkijoje
ir Lietuvoje. Sukurtas dokumentinis
filmas „‘Lituanicos’ sparnai”. Prisi-
mename ir pagerbiame šiuos didvy-
rius dainose. Toliau R. Vilkienė kal-
bėjo apie Feliksą Vaitkų, kuris skrai-
dė „Lituanica II”. Baigiant M. Aba-
rius padėkojo kun. A. Babonui už šv.
Mišių atnašavimą ir sukalbėtą invo-
kaciją, prelegentei R. Vilkienei už
gražią ir turiningą paskaitą ir pasida-
linimą mintimis ir dalyviams už apsi-
lankymą ir dalyvavimą šiame svar-
biame pagerbime. Minėjimas baigtas
Tautos himno sugiedojimu.

Renginys praėjo gražiai ir sklan-
džiai. Po šio trumpo minėjimo „Lie-
tuviškų melodijų” radijo valandėlės
redaktorius Algis Zaparackas daly-
viams parodė vaizdo juostą iš nese-
niai Los Angeles, California, vyku-
sios XIII Šokių šventės. Dalyviai bu-
vo laimingi gražiai ir turiningai pra-
leidę sekmadienio popietę, pagerbda-
mi Steponą Darių ir Stasį Girėną.

Tūkstančių lietuvių
sambūris Connecticut

ASTA CHEONG

Liepos 27 d. sekmadienį tūkstan-
čiai lietuvių rinkosi Putnam, Con-
necticut valstijoje. Šalia Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo Vargdienių seserų
vienuolyno vykusiame kasmečiame
susitikime dalyvavo daugiau 4,000
žmonių. (...)

Vienuolyne tradiciškai vyksta
lietuvių bendruomenės susibūrimai,
Mišios po atviru dangumi, lietuvių
vaikų stovyklos „Neringa” uždary-
mas su folkloro programa. Taip pat
galima įsigyti lietuviškos atributikos,
literatūros kūrinių, maisto produktų.
Populiariausia – vienuolių duona, ke-
pama Putnamo vienuolyne. (...)

Vienuolyną supančioje aplinkoje
gausu lietuviškumo paminklų, įkur-
tas Amerikos lietuvių kultūros ar-
chyvas (ALKA), kuriame yra bibliote-
ka, muziejus. Archyve gausu vertin-
gos spaudos, tokios kaip „Lietuviška
biblija”, išleista 1657 metais. Bib-
liotekoje gausu lietuviškų enciklope-
dijų, žodynų, kalbotyros ir tautosa-
kos rinkinių. Muziejuje yra gausybė
tautodailės dirbinių, paveikslų, gra-
fikos darbų, kilimų, muzikos instru-
mentų ir skulptūrų.

Rodomi 1939 metais New York
vykusios pasaulinės parodos, Lietu-
vos paviljono eksponatai: statulos
„Lietuvos didysis kunigaikštis Vy-
tautas” ir „Lietuva”, Lietuvos kara-
liaus Mindaugo ir prezidento Antano
Smetonos biustai, paveikslai „Napo-
leonas Vilniuje”, „Vilniaus akade-
mijos įsteigimas”, „Lietuvos didysis
kunigaikštis Vytautas po Žalgirio
pergalės”.

Vienuolijos seserys yra įsteigu-
sios J. Matulaičio slaugos namus, va-
saros stovyklą „Neringa”, o vienuoly-
nas yra vadinamas dvasinio atsinau-
jinimo centru, kadangi į jį galima at-
vykti bet kuriuo metų laiku, viešin-
tiems yra skirti kambariai. Šalia vie-
nuolyno yra Dangaus vartų kapinai-
tės, kuriose laidojamos seserys. Prie
kapinaičių stovi statula, vaizduojanti
lygiai prieš keturis šimtus metų įvy-
kusį stebuklą – Šiluvos Mergelės Ma-
rijos apsireiškimą piemenėliams.

Delfi.lt
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NIJOLÈ DRUTO

Seinų valdžia ir toliau neketina
patenkinti Lenkijos lietuvių prašymo
vieną miestelio gatvę pavadinti poeto
A. Baranausko vardu.

A. Baranauskas Seinuose gyve-
no, vyskupavo, miestelyje jis ir palaido-
tas. Tačiau po keliolika metų trukusių
pokalbių Seinų burmistras dabar esą
turi svarų argumentą, kodėl A. Baran-
ausko gatvės miestelyje būti negali.

Burmistras apklausė Seinų lietu-
vių kaimynus lenkus, o šie pareiškė,
kad jokių gatvių pavadinimų keitimų
nepageidauja. Gyventojai anketoje
buvo klausiami, ar nori, kad būtų
pakeistas jų gatvės pavadinimas, o jei
taip, tai kokio pavadinimo norėtų ir
ar sutiks padengti su tuo susijusias

išlaidas. Dabar burmistras argumen-
tuoja, kad tarp 53 užpildžiusių anke-
tą, tik trys atsakė teigiamai, o du iš
jų pareiškė, kad nesutiktų padengti
su tuo susijusių išlaidų.

Šiuo metu beveik 20 proc. Seinų
gyventojų sudaro lietuviai. Prie nu-
matytos gatvės stovi Lietuvių kultū-
ros namai, lietuviška mokykla ir Lie-
tuvos konsulatas. Gatvė, kurią Seinų
lietuviai nori pavadinti vyskupo A.
Baranausko vardu, iki šiol vadinasi
liepos 22-osios, – pagerbiant 1944
metais Stalino patvirtinto, komunis-
tinę valdžią Lenkijoje įvedančio ma-
nifesto paskelbimo datą. Seinuose
taip pat yra dar kelios gatvės iki šių
dienų išsaugojusios komunistinių
Lenkijos veikėjų vardus.

LRT

Seinuose A. Baranausko gatvės
greitai nebus

MASKVA, RUSIJA

Lietuvos ambasados Maskvoje
Jurgio Baltrušaičio namuose vienas
žymiausių Lietuvos poetų Tomas
Venclova liepos 29 dieną pristatė dvi-
kalbį (lietuvių ir rusų k.) eilių rinkinį
„Negatyvų baltumas”.

Viešnagės Maskvoje metu poetas
T. Venclova susitiko ne tik su jo kūry-
bos gerbėjais, bet ir su žiniasklaidos
atstovais.

Į knygą „Negatyvų baltumas”
buvo atrinkti eilėraščiai iš įvairių
poeto kūrybos laikotarpių. Eilių rin-
kinys 2008 metų birželio mėnesį bu-
vo išleistas pagal specialią Lietuvos am-
basados Rusijoje programą, skatinan-
čią lietuviško žodžio sklaidą šioje šalyje.

T. Venclovos poezija yra išversta į
anglų, vokiečių, vengrų, čekų, rusų ir
kitas kalbas. Pirmoji poeto knyga
rusų kalba „Kalbos ženklas” buvo
išleista 1972 metais. Vėliau ne kartą

buvo išleisti poeto straipsnių ir pas-
kaitų rinkiniai apie rusų poetus ir li-
teratūrą.

T. Venclova buvo vienas iš Lietu-
vos Helsinkio grupės įkūrėjų 1976
metais, visada aktyviai ir drąsiai pa-
sisakęs svarbiausiais visuomeninio
gyvenimo klausimais.

Į dažnai poetui užduodamą klau-
simą, ar šiame vis labiau materialė-
jančiame pasaulyje dar yra skaitan-
čių poeziją, T. Venclova atsako, rem-
damasis Enzensberger konstanta:
„Bet kurioje pasaulio šalyje, neprik-
lausomai nuo jos dydžio, visada yra
3,487 žmonės, mėgstantys ir skaitan-
tys poeziją”. Poeto teigimu, šis skai-
čius – konstanta, nepriklausanti nuo
jokių veiksnių ir būtent jiems ir dėl
jų, pasak T. Venclovos, verta kurti.

Bernardinai.lt

Dvikalbio T. Venclovos eilių
rinkinio pristatymas

Tūkstančiai lietuvių susirinko į kasmetinį seselių rengiamą susitikimą. Vie-
nuolyną supančioje aplinkoje šoko ir jauni, ir seni. Ratelio viduryje Marijos
Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolyno kapelionas A. Žygas.

Delfi.lt nuotr.

Remkite ir
platinkite

katalikiõkâ spaudâ
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RUSŲ GINKLAI VIS
LABIAU SENSTA

Nors Rusija vis dažniau žvangina
ginklais, jos karinės technologijos ge-
rokai aprūdijusios.

Žukovske, kadaise slaptame ae-
rodrome netoli Maskvos, lakūnas
bandytojas Sergej Bogdan išdidžiai
pasakoja žurnalistams apie lėktuvą,
kuris paskelbtas Rusijos karinių avia-
technologijų naujove – naikintuvą
„Su-35”, rašo dienraštis „The Inter-
national Herald Tribune”.

Tačiau iš tikrųjų tai tik kiek pa-
keista prieš 20 metų sukurto naikin-
tuvo versija, nei greičiu, nei galimy-
bėmis pasislėpti nuo radarų nepri-
lygstanti naujausiam JAV naikintu-
vui F-22 „Raptor”, pradėjusiam eiti
tarnybą 2005 m.

Buvęs Rusijos prezidentas, dabar
– įtakingas vyriausybės vadovas
Vladimir Putin giriasi naujomis gink-
luotės sistemomis ir stiprėjančia Ru-
sijos kariuomene, versdamas Vakarus
baimintis, kad kartojasi šaltojo karo
laikų ginklavimosi varžybos. Perte-
kęs naftos pinigais Kremlius veržiasi
į naujų ginklų rinką.

Tačiau, pasak žinovų, valstybinė
gynybinė Rusijos pramonė susiduria
su nykstančiais gamybiniais pajėgu-
mais ir visuotine korupcija. Šiuolai-
kinių ginklų Putin valdymo metais
buvo pagaminta mažai, teigia dien-
raštis.

Pergalės dienos proga Maskvos
Raudonojoje aikštėje surengtas para-
das turėjo parodyti karinę Rusijos ga-
lią, tačiau pasaulis pamatė visai ką
kita – šalies karinės pajėgos paseno.
Dauguma lėktuvų, raketų ir tankų,
pražlegėjusių pro Lenino mauzoliejų,
pagaminti 1980-aisiais arba tėra kiek
modernizuotos ne vieną dešimtmetį
skaičiuojančių ginklų versijos.

Bogdan, Žukovsko lėktuvų ban-
dymų centro angare meiliai glosty-
damas savąjį „Su-35”, gyrė jo greitį,
šiuolaikinę elektroniką ir naujus va-
riklius. „Jį labai lengva valdyti, jis
puikiai greitėja”, – priduria lakūnas.

Tačiau nepriklausomas karinis
analitikas Aleksandras Golcas tvirti-
na, kad „Su-35” – tik vienas iš dauge-
lio pavyzdžių, kaip Rusijos karinė
pramonė ištraukia iš naftalino senus
technikos pavyzdžius ir bando par-
duoti juos kaip naujus, rašo „The In-
ternational Herald Tribune”.

„1980-ųjų pabaigoje Sovietų
Sąjungoje buvo pasirodę nemažai
naujos ginkluotės pavyzdžių, kurie
taip ir nebuvo pradėti gaminti, – aiš-
kina analitikas. – Vadinti juos naujais
galima tik ta prasme, kad jie nebuvo
gaminami serijiniu būdu.”

Rusijos karinė pramonė sugaišo
du dešimtmečius, bandydama sukur-
ti vadinamąjį penktos kartos naikin-
tuvą, kuris savo techninėmis charak-
teristikomis prilygtų „Raptor”, ta-
čiau šis lėktuvas dar nė karto nepak-
ilo nuo žemės, o analitikai skeptiškai
vertina pareiškimus, kad pirmieji
bandomieji skrydžiai prasidės kitais
metais, kaip ir buvo žadėta.

Naująjį naikintuvą projektuo-
jančios aviacinės technikos bendro-
vės „Suchoi” direktorius Michail
Pogosian pripažino, kad iki galutinio
rezultato dar toli, tačiau pridūrė, kad
bandomieji skrydžiai, kaip ir numaty-
ta, prasidės kitąmet.

„Nemanau, kad mes taip jau
labai atsilikome”, – atsakė jis pa-
klaustas, ar naikintuvų kūrimo srity-
je Rusija atsilieka nuo JAV.

Tuo tarpu kai naujojo naikintuvo
kūrimo procesas šiaip ne taip juda į

priekį, įstrigo kita rimta ginkluotės
programa, pastebi dienraštis. Naujoji
tarpžemyninė balistinė raketa „Bula-
va”, kuria turėtų būti apginkluoti ru-
sų atominiai povandeniniai laivai, vėl
neįveikė bandymų etapo. Jos tolimes-
nis likimas atrodo miglotas.

„Dėl prarastų technologijų ir
protų ‘nutekėjimo’ prasidėjo ilgalai-
kis karinės pramonės smukimas”, –
pareiškė Rusijos Politinės ir karinės
analizės instituto analitikas Alek-
sandr Chramčichin.

Po Sovietų Sąjungos žlugimo ki-
lusi Rusijos ekonomikos suirutė kari-
nę pramonę daugeliu atvejų paliko be
subrangovų, todėl nutrūko seniai
nusistovėję gamybiniai ryšiai. Ginklų
surinkimo gamyklos buvo priverstos
arba pasikliauti ribotomis sovietinio
laikotarpio dalių atsargomis, arba
bandyti pradėti nuosavą jų gamybą.

„Dabar, kai pagaliau gauname
valstybinių užsakymų, gamyklos daž-
nai negali jų įvykdyti dėl reikiamų
detalių stokos”, – neseniai Rusijos
parlamente pareiškė už aviacijos pra-
monę atsakingas Pramonės ministeri-
jos valdininkas Valerij Voskoboinikov.

Nepaisant Putin pažadų moder-
nizuoti šalies karines pajėgas, per
tuos 8 metus, kai jis ėjo prezidento
pareigas, kariuomenė gavo tik kelis
naujus karinius lėktuvus ir kelias de-
šimtis tankų.

Apžvalgininkai teigia, kad Rusi-
jos karinės technologijos taip smar-
kiai atsiliko nuo JAV ir kitų Vakarų
šalių technologijų, kad Rusijos dalis
pasaulinėje ginklų rinkoje jau arti-
miausiu metu gali pradėti mažėti.

Pastaraisiais metais rusiškų gin-
klų pardavimo apimtys nuolat didėjo.
Oficialiais duomenimis pernai jos
pasiekė didžiausią po Sovietų Sąjun-
gos žlugimo lygį – 7 mlrd. dolerių.
Naujausioje tarptautinio Taikos tyri-
mų instituto Stokholme ataskaitoje
teigiama, kad 2003–2007 m. rusiškų
ginklų pardavimo apimtys sudarė 25
proc. viso pasaulyje parduodamų gin-
klų kiekio, todėl Rusija tarptautinėje
ginklų rinkoje užima antrąją vietą po
JAV.

Tačiau pastaruoju metu Maskva
ginklų eksporto srityje patyrė kelias
plačiai nuskambėjusias nesėkmes,
teigia dienraštis. Daugelis mano, kad
dėl to kalti bankrutavę dalių tiekėjai
ir augantys gamybos kaštai.

Neseniai Rusija nesugebėjo
įvykdyti 38 transporto lėktuvus „IL-
76” ir oro tanklaivius „IL-78” užsi-
sakiusios Kinijos užsakymo. Dėl to
pirkimo sandoris buvo sustabdytas.
Šiemet kiek anksčiau Alžyras grąžino
Rusijai iš jos įsigytus naikintuvus
„MiG-29”, tokį žingsnį motyvuoda-
mas prasta jų kokybe.

„Ši sistema supuvo nuo viršaus
iki pat apačios”, – pastebėjo Rusijos
Prekybos ir pramonės rūmų aviacijos
pramonės skyriaus vadovas Anatolij
Sitnov.

Dar viena Rusijos problema –
senstantys gynybos pramonės dar-
buotojai. Daugelis labai kvalifikuotų
darbininkų 1990-aisiais pasitraukė iš
gynybos pramonės įmonių, pavilioti
didesnių atlyginimų privačiose ben-
drovėse. Menki atlyginimai ginklų
gamybos įmonėse apsunkina naujų
darbuotojų atranką.

Vidutinis darbininkų amžius Ru-
sijos aviacijos pramonėje šiandien pa-
siekė 45 metus, ir šis skaičius toliau
didėja.
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Tautos ar valstybės
piliečiai?

PAULIUS SAUDARGAS

Mūsų Konstitucinis teismas mėgsta ką nors išaiškinti taip, kad
valstybėje kyla „nedidelė“ suirutė. Štai neseniai LR Prezidentas
Valdas Adamkus vetuodamas pilietybės įstatymą praktiškai

„paskelbė karą Amerikai“. Tai pasekmė ilgų diskusijų, kurios kaip tyčia
pasiekė apogėjų prieš pat LR Seimo rinkimus. Kita valstybės galva, prem-
jeras Gediminas Kirkilas kaip visada pažadėjo, kad kaip tik rudenį (rin-
kimų kontekste) šio klausimo iš esmės imsis Vyriausybė ir sugalvos ką
nors tokio, kad neturės prie ko prikibti nei išeivija, nei Konstitucinis teis-
mas, nei pats Prezidentas. Formalus Prezidento veto motyvas yra Kons-
titucinio teismo išaiškinimas dar 2006 metais ,,kad tokie įstatymo nusta-
tyti atvejai, kai asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos vals-
tybės piliečiu gali būti tik labai reti – išimtiniai“. Konstitucija – svarbiau-
sias šalies įstatymas, tačiau ar formalus raidės sekimas neprisidės prie
mūsų Tautos nykimo?

LR Seime vykusių diskusijų tarp frakcijų ar atskirų Seimo narių
takoskyros, atrodo, turi dar gilesnę potekstę nei Konstitucijos aiškinimo
subtilybės. Tą potekstę nesunkiai rastume paieškoję skirtumų tarp išeivi-
jos rinkėjų ir Lietuvos gyventojų. Skirtumų tikrai yra, o kai kurios Seimo
frakcijos prieš rinkimus juos jautriai įvertina. Paaiškinsiu užuominą: sta-
tistiškai išeiviai balsuoja kitaip nei Lietuvos gyventojai, vadinasi, kai ku-
rioms partijoms nenaudinga, kad išeiviai turėtų teisę balsuoti. Tačiau pa-
sigilinkime ne į rinkimų triukus ar įvairių valdžios institucijų motyvus, o
į pilietybės esmę ir reikšmę mūsų tautai.

Kas rūpi mūsų valdžiai, jaučiame, o kas rūpi patiems išeiviams? Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė
teigia: „Pasaulio lietuviams pilietybė yra prasmingiausias ryšys su savo
Tėvyne, to nenorime prarasti.” Dar LR Seime svarstant įstatymo projek-
tą R. Narušienė teigė, kad „į įstatymą būtina įrašyti nuostatą apie pri-
gimtinę lietuvių kilmės žmonių teisę į pilietybę”. Tačiau valdžios institu-
cijos (įskaitant LR Seimą, Prezidentūrą, Vyriausybę) diskusijose dėl pili-
etybės įstatymo šneka kita kalba: teisine, formalia, valstybiška. Mąstyti
valstybiškai, žinoma, gerai, tačiau negalima pamiršti skirtumo tarp val-
stybės ir tautos. Lietuvių tauta yra tai, kas duoda pagrindą kalbėti apie
Lietuvos valstybę (ir jos pilietybę), o ne atvirkščiai. Vienas šios košės ,,au-
torių” Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris teisingai pastebi:
„sėkmingai painiojami trys netapatūs dalykai: pilietybė, gyvenamoji vieta
ir tautybė”.

„Jei gerbiame Konstituciją, yra tik vienas kelias plačiai atverti vartus
dvigubai pilietybei – referendumas,” – teigia E. Kūris. Vadinasi, nusimesti
atsakomybę nuo pečių. Tautos išrinktieji pavargo gilintis – tegul spren-
džia pati tauta. Ko gero, nežinojimas, ką daryti su dviguba pilietybe, at-
liepia neturėjimą valstybės vizijos apskritai. Pirmiausia juk reikia su-vok-
ti, ko Lietuva siekia pilietybės įstatymu, koks yra šio įstatymo kurian-tis
tikslas, o ne kokios tariamos grėsmės iškils jį vienaip ar kitaip sufor-
mulavus.

Grįžkime prie to, ką mums bando pasakyti patys išeiviai. Jie bando
prisibelsti pro valdžios pragmatiškumo luobą ir paaiškinti, kad jiems
Lietuvos pilietybė – tai ne teisių ieškojimas, o siekis išlaikyti ryšį su Tė-
vyne, tuo pačiu stiprinant tautos gyvastį. Diskutuojama apie tai, kiek pro-
centų lietuvių gyvena vienoj ar kitoj šaly, kaip jie ten atsidūrė, net ar ta
šalis priklauso NATO ir ES. Tačiau kodėl į patį siekiamybės smaigalį ne-
iškelti fakto, kad tautos gyvastis tvinksi kiekvieno tautiečio kraujyje, jis
nešioja lietuvybės šaknis savo genuose, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje
bebūtų. Bandoma lyginti kitų šalių praktiką dėl pilietybės ir net cituoti
JAV įstatymą šiuo klausimu. Bet juk JAV yra ne tautos pagrindu susikū-
rusi valstybė, o teritoriniu. Todėl siekiai formuluojant, kas yra JAV pilie-
tis, yra šiek tiek kitokie nei Lietuvos. Mūsų valstybė yra palyginti maža,
gyventojų kasdien mažėja, o kultūrinės ir tautinės tapatybės krizė eko-
nominės krizės išvakarėse verčia sunerimti, ar neatsitiks taip, kad mūsų
jaunoji karta apskritai nebenorės vadintis lietuviais (išskyrus sirgdami už
krepšinio rinktinę)? Kas tuomet yra tie tūkstančiai išeivių – nepageidau-
jami pseudolietuviai, kokiais juos siekiama paversti nesuteikiant piliety-
bės, ar tas aruodas, iš kurio galima išsaugoti ir gaivinti nykstančią lietu-
vių tautą? Argi mūsų prioritetas nėra išlaikyti glaudžius ryšius su kiek-
vienu lietuvių kilmės asmeniu visame pasaulyje? Kaip geriau tą padaryti,
jei ne pilietybės įstatymu?

Kadangi iškilusis lietuvių mąstytojas Vydūnas pagarbiai puikuojasi
ant 200 litų vertės banknoto, gal jo žodžiai prisibels iki vartotojiška kul-
tūra persmelktos sprendimų priėmėjų savimonės. „Tauta nėra tiktai pa-
prastas erdvės ir laiko dalykas. Tautos gyvata aiškiau negu kas kita pa-
saulyj parodo, kad jos pagrindas yra nuolatai veikiančios kūrybos galios.”
Šiuo Vydūnas mus perspėja, kad tauta nėra savaime gyvuojantis reiški-
nys, kad tautą kuria jai priklausantys žmonės, atkakliai, surėmę pečius.
Lietuvių tautos išeivija rodo nuolatines pastangas prisidėti prie šios kūry-
bos, tačiau norima šią gyvo tautos kraujo arteriją nukirpti arba taip už-
spausti, kad ilgainiui ji pati nugaiš.

„Tautos nykimo laikais nėra žmonių, kurie vykina tarsi visos tautos
uždavinį. Jų neužgema jai. Ir nėra tad nė vieno, kuriuo būtų tvirtinama
galimybė tautai gyvent. Vėl gi tokie, kurie griauja tautos gyvatą, yra tais
laikais pakenčiami.” Argi šis apokaliptinis Vydūno sakinys neprimena
mums liūdnos ir išsivaikštančios Lietuvėlės nūdienos,
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linėje aviacijos istorijoje, buvo malo-
nu išvysti vėjyje plevėsuojantį tris-
palvį kaspiną, bylojantį apie neeilinę
mūsų tautai dieną. Ryan lankytojų
centro viduje į akis krito naujai pa-
ruoštas stendas, pasakojantis apie žy-
miausius aviatorius, skridusius per
Atlantą iš šio oro uosto, o jų gretose
centrinėmis figūromis įamžinti ir abu
lietuviai, 1933-ųjų liepą pasiekę ant-
rą geriausią rezultatą pasaulyje tran-
satlantine trasa pagal skrydžio nuo-
tolį ir ketvirtąjį pagal ore išbūtą lai-
ką. Kaip žinia, mūsų planetos aviaci-
jos istorijoje Dariaus ir Girėno skry-
dis tebeminimas kaip vienas tiksliau-
sių.

Todėl nenuostabu, kad po šio le-
gendinio žygdarbio praėjus septy-
niems su puse dešimtmečio New York
apylinkių lietuvių susidomėjimas juo
nė kiek neatslūgo. Na, o patį 75-metį
pavyko pažymėti savo „pajėgas” su-
vienijus tiek Lietuvos Vyčiams, tiek
JAV LB New York apygardai, tiek
Tautos fondui ir radijo valandėlei lie-
tuvių kalba, tiek ir LR konsulatui šia-
me didmiestyje.

Dabar Gateway Nacionaliniam

parkui (National Park Service) prik-
lausančioje oro uosto teritorijoje
įkurta įžymių aviatorių paroda, o nuo
liepos 19 d. Ryan lankytojų centro
pastate atidengta ir memorialinė len-
ta, skirta Dariaus ir Girėno skrydžio
jubiliejui paminėti. Į šią šventę

atvykę lietuviai buvo sužavėti ne tik
profesionalios operos dainininkės ita-
lų kilmės solistės T. Mazzilli atlieka-
ma „Ave Maria”, bet ir minėto par-
ko vadovo Barry Sullivan sveikinimo
žodžiu. Amerikietis, gavęs iš renginio
vedėjo Maspeth, NY Lietuvos Vyčių
kuopos pirmininko Dr. Paul-Michael
Kazo suvenyrinę lentelę-užrašą ang-
lų kalba „Darius and Girenas Air-
port”, nepasimetė ir pranešė pasi-
naudosiantis savo, kaip municipali-
nės valdžios institucijos atsakingo pa-
reigūno, privilegija ir tą patį šeštadi-
enį, liepos 19-ąją, uždarysiantis Floyd
Bennett Field ir toje pat vietoje atida-
rysiantis… Dariaus ir Girėno oro
uostą! Į svečius taip pat kreipėsi vys-
kupas Paulius Baltakis, OFM, Tautos
fondo Tarybos pirmininkė bei lietu-
viškos radijo programos New York ve-
dėja dr. Giedrė Kumpikaitė, JAV LB
New York apygardos vadovė Ramutė
Žukaitė. Pagrindiniu prelegentu tapo
jau metus NY tarnaujantis Lietuvos
gen. konsulato vadovas ambasado-
rius Jonas Paslauskas, o renginį vai-
nikavo Apreiškimo parapijos choro
narių čia pat sudainuotas „Atskrend

sakalėlis”.
Turiningai praleidę šeštadienio

popietę New York lietuviai skirstėsi
tarytum pakylėti legendinių lakūnų
dvasios, kurie savo pačių žodžiais ta-
riant „įvykdė garbingą misiją savo tė-
vynės vardan”.
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NEW YORK, NY

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Kuomet kauniečiai nesuranda
tinkamo sprendimo, kas la-
biau tiktų ateities kartoms

priminti apie legendinių Amerikos
lietuvių lakūnų Stepono Jucevi-
čiaus-Darašiaus bei Stasio Girskio-
Girčiaus-Girch (mums labiau žinomų
savo sutrumpintais Dariaus ir Girė-
no vardais) palikimą – pušelės ar
ąžuoliukai naujai užsodintoje Aviato-
rių giraitėje Aleksote, o Lietuvos ae-
roklubas bei apskritai visuomenė vis
dar nesugeba dabartinės šalies val-
džios įtikinti, kad atėjo laikas įvyk-
dyti dar 1934 metais priimto testa-
mento, bylojančio, kad Kauno Prisi-
kėlimo bažnyčia – tai S. Dariaus ir S.
Girėno amžino poilsio vieta (kaip ži-
nia, abu Atlantą prieš 75 metus nu-
galėję mūsų tautiečiai yra palaidoti
kukliose Aukštųjų Šančių kapinėse),
New York lietuviai parodė stebėtiną
vienybę paminint istorinį skrydį šia-

me didmiestyje.
Įžanga į Dariaus ir Girėno skry-

džio 75-ųjų metinių iškilmingą minė-
jimą New York tapo liepos 13-osios
popietė, lietuviškos Apreiškimo para-
pijos salėje, kurią vedė JAV Lietuvių
Bendruomenės Brooklyn-Queens,
NY apylinkės pirmininkė Vida Jan-
kauskienė. Po minėjimo būrelis da-
lyvių, vadovaujami Vlado Sido, nu-
vyko į netoliese esantį ,,Lithuanian
Square” parkelį (kur pastatytas pa-
minklas abiem įžymiesiems Ameri-
kos lietuviams lakūnams) prisiminti
ir pagerbti mūsų žuvusių didvyrių.

Kur kas įspūdingesnis Dariaus ir
Girėno žygdarbio paminėjimas įvyko
New York šeštadienį – liepos 19-ąją
Floyd Bennett oro uoste Brooklyn, iš
kurio lakūnai 1933 m. liepos 15 d. ir
pakilo istoriniam skrydžiui į Lietuvą
su savo vienmotore „Lituanica”. Tik
įėjus į pirmuoju New York municipa-
liniu aerodromu tapusią teritoriją, ir
dabar vieną svarbiausių vietų pasau-

DARIAUS IR GIRÈNO
SKRYDÎ PAMINÈJO IR NEW

YORK LIETUVIAI

Prie liepos 19 d. Ryan lankytojų centre iškilmingai atidengtos memoriali-
nės lentos, skirtos Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 75-mečiui pami-
nėti, panoro nusifotografuoti ir visi Floyd Bennett Field (Gateway Nacio-
nalinio parko) darbuotojai amerikiečiai.

Lauryno R. Misevičiaus nuotraukos

Floyd Bennett – vieno žymiausių Brooklyn, NY gyvenusio amerikiečių avia-
toriaus vardu pavadintas oro uostas, iš kurio pakilimo tako į savo trans-
atlantinę kelionę išskrido ir „Lituanica” 1933 m.

Prieš lietuvių lakūnų skrydžio per Atlantą 75-mečio minėjimą Floyd Ben-
nett oro uosto Ryan lankytojų centre liepos mėn. įrengtas naujas stendas,
kurio centre – Steponas Darius ir Stasys Girėnas bei jų lėktuvas „Lituanica”.
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APIE VADINAMÂJÎ 
RIBBENTROP-MOLOTOV PAKTÂ

Įsivaizduokite sau, Prancūzija ar
Vokietija kokiais 1960-ais metais pa-
teikia paktą panaikinti Belgiją kaip
valstybę ir perpus ją pasidalinti ir
pareiškia, kad Belgija turinti tą paktą
gerbti, pripažinti. Ar ne įdomu? Kiek-
vienas žmogus, mokytas ar nemoky-
tas, ar net pradžios mokyklos nebai-
gęs, tuoj pat supras, kad visa tai ab-
surdiška.

Tuo tarpu tai, ką Putin ir jo sėb-
rai išvedžioja apie Ribbentrop-Mo-
lotov paktą, šimtu  nuošimčių atitin-
ka anam Prancūzijos-Vokietijos-Bel-
gijos modeliui. Nėra jokio reikalo čia

ką nors svarstyti – viskas aišku. O
tie, kurie apie tai rašo ilgus pradžia-
moksliškus straipsnius, tik padeda
Putin  pasaulio nuomonę vedžioti už
nosies. Įdomu, ką Putin dar sugal-
vos? Gal, kad Vokietija tuo paktu yra
įpareigota nepripažinti Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos nepriklausomybės? 

Visada patogu kitų sąskaita siek-
ti sau naudos. Jei neturi sąžinės
Hitleris-Schroeder – kas dar seks?
Įdomus įnašas į tautų psichologijos
mokslą.

Dr. Jonas Norkaitis
Bad Mergentheim, Vokietija

STEBUKLAI
Staiga „stebuklai” pasidarė labai

populiarūs! Taigi, siunčiu ir aš keletą:
1. Orlando naujai susikūrusi Lie -

tu vių Bendruomenė savo ruošiamai
gegužinei neprašo piniginės para mos
nei iš lietuvių valdžios, nei iš LB, nei
iš Lietuvių Fondo.

2. Lietuvių Fondas stipendijomis
remia Lietuvoje studijuojančius stu -
den tus, kurie plakasi kaip musės
išrū go se ieškodami darbo.

3. Trečiabangiai perima iš dypu -
kų mokyklas ir senelių prieglaudas ir
jas remia.

4. Lietuvoj likusius beglobius vai -
kus tėvai grįžę iš užsienio ir su sa vom

žmonom ar vyrais augina.
5. Savo specialybėse pasitobulinę

pro  fesionalai grįžta dirbti Lietuvon.
6. Už svetimtaučių ištekėjusios

mo te rys ir įsijungusios į jau veikian -
čias Lietuvių Bendruomenes važinėja
savais pinigais.

7. Į lietuvių kalbą grįžo žodis
,,tautinis” vietoj akis ir ausis rė žian-
čio ,,nacionalinis”.

Ačiū už patalpinimą naujųjų ste-
buklų ,,Laiškų” skyriuje. Lauksime
šių stebuklų „išsipildymo”.

Birutė Kožicienė
Daytona Beach, FL

ANTANAS PAUŽUOLIS

Šv. Mergelės Marijos gimimo pa-
rapijoje veikia pora organizacijų. Kai
kurios, pritrūkus narių skaičiui, užsi-
darė. Narių mažėja dėl sveikatos, išsi-
kėlus gyventi arčiau vaikų, o vyres-
niesiems iškeliaujant į Amžinybę. Pa-
rapijos ribose veikliai darbuojasi Lie-
tuvos Vyčių organizacija, savo pra-
džią skaičiuojanti nuo 1913 metų.
Šios organizacijos steigėjas yra Miko-
las Norkūnas iš Lawrence miesto,
Massachusetts. Jis norėjo atitraukti
lietuvių jaunimą nuo nutautėjimo ir
nuo katalikų tikėjimo praradimo, nes
tuo metu ėjo stipri propoganda iš ne-
tikinčiųjų, kuriuos organizavo asme-
nys, nusistatę prieš kunigus ir katali-
kų tikėjimą. M. Norkūno įsteigta or-
ganizacija paplito po visą Ameriką.
Laikui bėgant šioje organizacijoje
įvyko daug pasikeitimų, bet ji nepra-
rado siekio suburti asmenis, norin-
čius padėti Lietuvai ir neužmiršti sa-
vo protėvių Tėvynės.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa yra di-
džiausia savo narių skaičiumi, jos
veikla ribojasi su parapija. Anksty-
vesniais laikais susirinkimai buvo da-
romi kas mėnesį, bet daugeliui narių
išsikėlus į priemiesčius, susitinkama
kas trečias mėnuo. Paskutinis prieš-
vasarinis susirinkimas įvyko š. m. ge-
gužės 18 d. Šios organizacijos pirmi-
ninkas Leonas Pauksta paprašė kle-
boną kun. Antaną Markų sukalbėti
maldą prieš susirinkimą. Tai yra sena
Lietuvos Vyčių tradicija. Pažymėtina,
kad klebonas yra veiklus šios organi-
zacijos narys ir dalyvauja visuose su-
važiavimuose. Geras pavyzdys ki-
tiems nariams, kurie vis neranda tam
laiko. Pirmininkas L. Pauksta papra-
šė valdybos narių padaryti praneši-
mus pagal jų užimamas pareigas, ne-
sileidžiant į smulkmenas, nes buvo
numatytas narių pasisvečiavimas.

Ankstesniuose rašiniuose rašė-
me, kad ši Vyčių kuopa yra gana veik-

li ir dalyvauja visuose lietuviškuose
renginiuose. Didžiausias šios Vyčių
kuopos nuopelnas yra tas, kad ji yra
suorganizavusi veiklų chorą. Šiam
muzikiniam vienetui daug metų va-
dovavo muzikas Faustas Strolia. Jam
išėjus į užtarnautą pensiją, choristų
rengimo darbą perėmė jauna muzikė,
studijuojanti universitete ir siekianti
įgyti magistro laipsnį – Aušra Bužė-
naitė. Ji yra gabi muzikė, baigusi li-
tuanistinę mokyklą Čikagoje. Lietu-
vos Vyčiai yra labai dėkingi Aušrai,
perėmusiai choro vadovavimą.

Kiekvienais metais Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse per kapų puošimo
dieną yra atnašaujamos šv. Mišios,
pamaldų metu giesmes gieda Lietu-
vos Vyčių choras. Pamaldoms pasi-
baigus, Vyčiai su kitais maldininkais
eina prie Steigėjų paminklo, pagerbti
pirmųjų asmenų, kurių pastangomis
buvo įsteigtos šios lietuvių kapinės.
Šias iškilmes organizuoja kapinių skly-
pų savininkų organizacija, kurioje
yra ir Lietuvos Vyčių narių. Ši kuopa
taip pat turi seną tradiciją – lankyti
prieš metus mirusių narių kapavie-
tes. 

Vidurio Amerikos Lietuvos Vyčių
organizacija kas metai sukviečia savo
narius pasitarimams. Šių metų pasi-
tarimas buvo labai svarbus, nes
reikėjo aptarti delegatų skaičių, vyk-
siančių į metinę konferenciją. Į Vidu-
rio Amerikos apygardą įeina kuopos
iš: Chicago apylinkių, Lemont, India-
na, Detroit, Cleveland, Omaha ir net
Los Angeles.

Reikia pasidžiaugti, kad Šv. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos kle-
bonas kun. A. Markus yra sudaręs
komitetą Šiluvos Marijos 400 metų
apsireiškimo jubiliejui paminėti. 112
kuopos nariai yra dėkingi klebonui,
kad į šį ruošimo komitetą pakvietė ir
kelis kuopos narius. Šiuo metu Vyčiai
su šeimomis džiaugiasi gražia, žaliuo-
jančia vasara.

KLAIDA DÈL LIETUVIÛ 
FRONTO BIÇIULIÛ

2008 m. liepos mėn. 19 d.
,,Draugo” vedamajame „Mūšis dėl pi-
lietybės” įsivėlė klaida. Straipsnyje
sakoma, kad ,,visai neseniai Lietuvių
Fronto bičiulių valdyba atšaukė kvie-
timą prezidentui V. Adamkui kitąmet
dalyvauti politinių studijų savaitėje.”
Būdamas Lietuvių Fronto Bičiulių
(LFB) tarybos ir jos prezidiumo na-
rys, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į fak-
tą, kad Lietuvių Fronto Bičiulių sąjū-

dis valdybos neturi. Tas funkcijas at-
lieka LFB taryba. Valdybas  teturi
tik paskiri sambūriai. LFB taryba po-
litinių studijų savaičių nerengia, to-
dėl ir pakvietimo, kurio nebuvo, ne-
gali atšaukti. Politinių studijų savait-
galius rengia Los Angeles LFB sam-
būris.

Algis Raulinaitis
Burbank, California

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

Lietuvos Vyčių 
112 kuopos veikla

APIE PAÕTO STEBUKLUS
Tikrai įvyko didelis stebuklas.

Jau dabar kelinta savaitė, kai ,,Drau-
gą” gauname sekančią dieną, ir vieną
kartą net ir tos pačios dienos.  Neži-
nau, kas pasikeitė pašte, ar ką reikėjo
papirkti, bet toks per vieną dieną

laikraščio pristatymas iš Čikagos į
Virginiją yra tiesiog stebėtinas. Ma-
lonėkite pagirti dėl to ir jūsų pašto
ekspeditorius.

Stasys Bačkaitis
Great Falls, VA

Dalis 112 kuopos narių susirinkimo metu (iš k):  sėdi Diane Martin, Robert
Martin, stovi: neatpažįstama, Povilas May, seselė kazimierietė Tarsisia,
seselė Joanna Shainauskas, Nijolė Gierštikienė. 

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss



6 DRAUGAS, 2008 m. liepos 31 d., ketvirtadienis       

Lietuvos žurnalistai vienys 
žurnalistus esperantininkus

Lietuvos geologai Afganistane
ieškojo naudingûjû� iškasenû�

Pakelèse jau šypsosi 
politikû� veidai 

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) – Į
pagalbą atstatant Afganistano Goro
provinciją telkiamos ir Lietuvos geo-
logų pajėgos.

Lietuvos geologai profesoriai
Saulius Šliaupa ir Gediminas Motūza
liepos 20–27 dienomis tyrė Goro pro-
vincijos Afganistane žemę, ieškodami
užuominų apie galimai ten esančias
naudingąsias iškasenas.

Profesoriai surinktus mėginius
parvežė ištirti Vilniaus universiteto
laboratorijoms. Tikimasi, jog nuo-
dugniai atliktų lietuvių geologų tyri-
mų rezultatai prisidės prie provinci-
jos infrastruktūros plėtojimo, pavyz-
džiui, kelių tiesimo, taip pat ekono-
minio regiono atkūrimo, kuriuo Gore
jau rūpinasi Lietuvos taikdariai.

Goro provincijoje neišplėtota in-
frastruktūra, klesti nepriteklius, ne-
raštingumas. Negana to, trūksta de-
talių mokslinių tyrimų apie galimy-

bes pagerinti regiono žmonių padėtį.
Šioje srityje lietuvių atlikti moksli-
niai apleistos provincijos tyrimai pra-
laužė ledus. Afganistano geologijos
tarnybos Kalnakasybos departamen-
to direktorius Fahim Zaheer ėmė
svarstyti apie tiriamosios veiklos ap-
leistame regione išplėtojimą, į ją įtrau-
kiant ir Afganistano geologų moky-
mus.

Lietuviai nebuvo specialiai kvies-
ti – jie ten vykti sumanė patys.  Geo-
logai į Afganistaną keliavo kartu su
Lietuvos Užsienio reikalų ministeri-
jos atstovais, dalyvavusiais vieno pag-
rindinių šalies kelių ,,Rytų-Vakarų”
koridoriaus Heratas-Čagčaranas-Ka-
bulas tyrimo ekspedicijoje.

Geologų ekspedicija buvo finan-
suota iš Užsienio reikalų ministerijos
Vystomojo bendradarbiavimo ir pa-
ramos demokratijai programos lėšų.

Lietuva ir Lenkija kartu sieks
totalitarinio režimo îvertinimo   

Apsilankykite
www.draugas.org

Vilnius, liepos 30 d. (Alfa.lt) –
Artėjant spalio 12 d. įvyksiantiems
Seimo rinkimams, vis dažniau prieš
akis šmėžuos politikų veidai.

Į greitkelio Vilnius–Kaunas ke-
leivius jau žvelgia dviejų asmenų –
nušalintojo iš prezidento pareigų Ro-
lando Pakso ir nuteisto už poveikio
darymą Vilniaus savivaldybės tary-
bos nariui Liberalų ir centro sąjungos
vadovo Artūro Zuoko – veidai. Netoli
Kauno vairuotojus ir keleivius pasi-
tinka „darbiečio” Viktoro Uspaskich
lauko reklama su šūkiu „Už nesu-
naikinamą idėją!”.

Šie reklamos stendai – praside-
dančios rinkimų į Seimą kampanijos
dalis, kurios tikslas – pritraukti rin-
kėjų dėmesį ir išlaikyti susidomėjimą.
Politikai skuba įvairiomis vaizdinė-
mis priemonėmis perduoti rinkiminę
žinią piliečiams, kadangi politinė rek-
lama dar leidžiama. Likus mėnesiui
iki rinkimų dienos, tokiais būdais
reklamuotis bus draudžiama.

Įmonė „Lauko reklamos tinklas”
bendradarbiauja su politikais, kurie
savo atvaizdais siekia patraukti žmo-
nių žvilgsnius. Kiek pajamų už politi-
kų reklamą gauna įmonė, jos atstovė
atsisakė pasakyti, kadangi tai esą ko-
mercinė paslaptis.

Reklamos agentūros „Rodiklis”
duomenimis, vieno lauko reklamos
stendo nuoma gali kainuoti apie 2,500
Lt per mėnesį, o gamybos kaina gali
siekti 2,000 litų.

Įmonių, užsiimančių lauko rekla-
ma, tinklalapiuose teigiama, kad au-
tomagistralėje reklamos pastebimu-
mas didesnis nei mieste, kadangi dė-
mesys laisvas, „reklama net paįvairi-
na kelionę”. 

Įmonės „Logopro”, gaminančios
reklaminius stendus greitkeliams,
duomenimis, atkarpoje Vilnius– Kau-
nas pravažiuojančių automobilių me-
tinis dienos vidurkis – 22,000 auto-
mobilių per parą.

Atkelta iš  1 psl.              buvo
su-kurtas ir pastatytas lietuviškas
kry-žius Hartford vyskupijos Šv.
Juozapo katedros kieme.  Kun. J.
Rikteraičio pastangomis keli
lietuviški kryžiai stovi Kryžių kalne,
Lietuvoje.  Kun. J. Rikteraitis buvo
pagrindinis  Šiluvos Marijos
Apsireiškimo 400-ųjų metų sukakties
paminėjimo sumanytojas.  Tęskime šį
svarbų jo pradėtą darbą toliau.

Nuliūdusius kun. Jonas paliko
seserį Mary su jos vyru, brolį William
su jo žmona ir kitus giminaičius. 

Penktadienį, liepos 18 d., Šv. An-
driejaus parapijos bažnyčia buvo pri-
pildyta tikinčiųjų.  Dalyvavo per 50
kunigų, šv. Mišias laikė Hartford vys-
kupijos vyskupas Henry Mansell kar-
tu su vyskupais Pauliumi Baltakiu ir
Christie Macaluso ir kun. Pranciš-

kumi Karveliu, kuris pasakė įspū-
dingą, jaudinantį pamokslą, išvardy-
damas kun. J. Rikteraičio nuopelnus
bažnyčiai ir lietuvių tautai. Po šv. Mi-
šių vyskupas Henry Mansell pridėjo
savo gražius žodžius, skirtus ve-lio-
niui. Kun. J. Rikteraitis, palydėtas
kariškių pagarbos ir šūvių, buvo pa-
laidotas Šv. Marijos kapinėse New
Britain.

Praradome nepakeičiamą katali-
kybės ir lietuviškumo išlaikymo vadą
ir puoselėtoją.  Kun. J. Rikteraitis bu-
vo ne tik Katalikų Bažnyčios dvasiš-
kis, bet kartu atliko nepailstamą dar-
bą Lietuvos ir lietuvių katalikų rei-
kaluose.  Po jo mirties liks dvasinė ir
patriotinė spraga, kurią bus sunku
užpildyti.

Tegul amžinoje ramybėje ilsisi
kunigo Jono Rikteraičio siela.  

Roterdamas/Vilnius, liepos 30
d. (ELTA) – Lietuvos žurnalistai su-
laukė išskirtinio dėmesio 93-iajame
Pasauliniame esperantininkų kong-
rese, kuris liepos 19–26 dienomis vy-
ko Roterdame (Olandija).

Šią savaitę į Lietuvą sugrįžęs
Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS)
pirmininko pavaduotojas, Pasaulio
esperantininkų žurnalistų sąjungos
(PEŽA) prezidentas Audrys Anta-
naitis pažymi, kad jo vadovaujama
žurnalistų delegacija ne tik buvo pas-
tebėta pasauliniame kongrese, bet ir
suteikė naują postūmį pasauliniam
žurnalistų judėjimui, besidominčiam
esperanto kalba.

Pasauliniame kongrese dalyvavo
1,845 dalyviai iš 73 šalių, o vienintelė
darbo kalba – tarptautinė esperanto
kalba. Tokie kasmet vis kitoje šalyje
organizuojami kongresai yra didžiau-
si esperantininkų forumai. Todėl jų
tribūnomis naudojasi ne tik organiza-
torės – Pasaulinės esperantininkų są-
jungos (UEA) – komitetai ir naciona-
linės esperantininkų organizacijos,

bet ir dešimtys specialiųjų esperanti-
ninkų organizacijų, susibūrusių pro-
fesiniu arba interesų pagrindu, pa-
vyzdžiui, etnologų, kolekcininkų, me-
dikų, mokslo bičiulių, muzikų draugi-
jos. Roterdame vykusiame renginyje
savo stendą pristatė ir A. Antanaičio
vadovaujama Pasaulio esperantinin-
kų žurnalistų sąjunga.

Į Roterdamą atvyko ir žurnalistų
posėdžiuose dalyvavo 24 šalių atsto-
vai. Svarbiausias posėdžių rezultatas
– priimtas naujas statutas, pritarta
organizacijos būstinės įregistravimui
Lietuvoje. LŽS pirmininko pavaduo-
tojas A. Antanaitis tik grįžęs po kong-
reso pažymėjo, kad tiesioginiai as-
meniniai ryšiai – tai sunkiai įvertina-
ma, tačiau bene svarbiausia tokių su-
sitikimų dalis.

Daugiau dėmesio negu kituose
kongresuose buvo skirta esperanto
kalbos vietai interneto tinklalapiuo-
se. Didžiausio visų susidomėjimo su-
laukę posėdžiai buvo skirti pagrindi-
nei kongreso temai ,,Kalbos: žmoni-
jos lobis”.

Į greitkelio Vilnius–Kaunas keleivius jau žvelgia Liberalų ir centro sąjungos vado-
vo Artūro Zuoko atvaizdas.                                                          Alfa.lt nuotr.

Vilnius, liepos 30 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė
tikįs, kad Lietuva ir Lenkija dirbs
kartu, siekdamos tinkamo totalitari-
nio režimo įvertinimo Europos Są-
jungos (ES) lygiu. Tai jis pareiškė te-
lefonu kalbėdamas su Lenkijos prezi-
dentu Lech Kaczynski.

Lietuva yra užsibrėžusi tikslą,
kad ES būtų užtikrintas visų totalita-
rinių režimų aukų vienodo vertinimo
principas, t.y. kad įvertinant totalita-
rinių režimų nusikaltimus, nuošaly
nebūtų paliekamas stalinizmas. Taip
pat norima, kad būtų patvirtintos ofi-
cialios ES šalių ataskaitos dėl totali-
tarinių režimų įvykdytų nusikaltimų
padarytos žalos.

Pokalbio su L. Kaczynski metu V.
Adamkus padėkojo jam už kvietimą
dalyvauti Varšuvos sukilimo 64-ųjų
metinių minėjime Varšuvoje bei Vys-
loje ir apgailestavo, kad dėl iš anksto
numatytų darbų ir įsipareigojimų ne-
galės dalyvauti renginyje.

V. Adamkus taip pat pažymėjo,
kad būtina siekti artimesnio Baltijos
šalių ir Vyšegrado ketverto valstybių

bendradarbiavimo ir teigė palankiai
vertinantis Lenkijos vadovo siekį su-
rengti šių valstybių vadovų susitiki-
mą.

Kaip skelbia Lenkijos naujienų
agentūra PAP, į minėjimą ketina at-
vykti Latvijos ir Estijos prezidentai.
V. Adamkus palinkėjo prasmingo ir
iškilmingo Varšuvos sukilimo meti-
nių minėjimo.

,,Šis didvyriškas sukilimas yra di-
delės pagarbos vertas Lenkijos žmo-
nių pareiškimas, jog jie nesitaikstys
su totalitarinės priespaudos pančiais
ir pasiaukojančiai gins savo Tėvynės
laisvę. Daug aukų pareikalavusi kova
prieš nacistų okupaciją ir šiandien
mus įkvepia siekti taikos, demokrati-
jos ir laisvės siekių ne tik mūsų re-
gione, bet ir visame pasaulyje”, – tei-
gė V. Adamkus.

1944 metų rugpjūčio 1 dieną pra-
sidėjęs Varšuvos sukilimas truko 63
dienas. Per vokiečių žiauriai nuslo-
pintą sukilimą žuvo 200 tūkst. civilių
ir kovotojų, o vokiečių armija beveik
visiškai sugriovė Varšuvą.

Praradome dar vienâ�
lietuvî� kunigâ�



afroamerikiečių už jų engimą ir ne-
teisėtus veiksmus, įvykdytus jiems
bei jų palikuonims, remiantis vergi-
jos ir izoliacijos įstatymais. „Šiandie-
ninė rezoliucija yra tautos bandymų
užgydyti praeities žaizdas gairė”, –
pareiškė respublikonų partijos ats-
tovė Carolyn Cheeks Kilpatrick. Re-
zoliucijoje nėra siūloma mokėti iš-
mokas nukentėjusiems afroameri-
kiečiams.

***
JAV perduoda Izraeliui priešra-

ketinės sistemos gynybos radarą, tre-
čiadienį pranešė CNN, remdamasi
aukšto Pentagono pareigūno žo-
džiais. Pranešimas apie radaro per-
davimą pasirodė antradienį po
Washington vykusių derybų, kuriose
dalyvavo JAV valstybės sekretorė
Condoleezza Rice, JAV gynybos sek-
retorius Robert Gates ir Izraelio gy-
nybos ministras Ehud Barak, viešė-
jęs Amerikos sostinėje. Aukštas pa-
reigūnas taip pat pranešė, kad  rada-
ras bus įrengtas Izraelyje, o juo nau-
dosis abi valstybės.

***
JAV demokratų kandidatas į pre-

zidentus Barack Obama netrukus tu-
ri išsirinkti savo kandidatą į vicepre-
zidentus, kuriuo, kaip pranešta ant-
radienį, gali tapti vieną kadenciją
dirbęs rinkimuose Virginia valstijos
gubernatorius Timothy Kaine. 50
metų T. Kaine artimiems bendražy-
giams sakė, kad ,,labai rimtai” kal-
bėjosi su Illinois atstovaujančiu se-
natoriumi apie galimybes tapti kan-
didatu į viceprezidentus, pranešė
,,The Washington Post”. Tarp pag-
rindinių kandidatų neminima sena-
torė Hillary Clinton, kurią B. Obama
įveikė per Demokratų partijos pir-
minius rinkimus.

LOS ANGELES
South California antradienį suk-

rėtė 5,4 balo stiprumo žemės drebė-
jimas, išgąsdinęs milijonus gyventojų
nuo Los Angeles iki San Diego ir pri-
minęs, kad šis regionas yra seismiš-
kai aktyvioje zonoje. Po drebėjimo
pranešimų apie rimtus sužeidimus ar
didelę žalą nebuvo. Regione siūbavo
pastatai, iš daugelio įstaigų žmonės
atsargumo dėlei buvo iškeldinti. Geo-
logai spėja, jog tikimybė, kad per 30
metų California įvyks žemės drebėji-
mas, galintis padaryti didžiulę žalą,
yra 99 proc.

HAGA
Jungtinių Tautų (JT) karo nusi-

kaltimų tribunolas trečiadienį pat-
virtino, kad buvęs Bosnijos serbų va-
dovas Radovan Karadžič buvo jam
perduotas. R. Karadžič bus teisiamas
dėl genocido, karo nusikaltimų ir nu-
sikaltimų žmoniškumui.

OSLAS
Pasaulinės prekybos organizaci-

jos (PPO) derybų žlugimas perspėja
apie ,,naują pasaulio tvarką”, pagal
kurią Vakarai nebegalės vienašališ-
kai primesti savo valios likusiai pa-
saulio daliai, trečiadienį sakė Norve-
gijos užsienio reikalų ministras.
,,Dar prieš kelerius metus JAV ir Eu-
ropos Sąjunga (ES) išspręsdavo visus
ginčus. Kai jos sutardavo dėl spren-
dimo, taip dažnai ir būdavo. Tos die-
nos jau suskaičiuotos”, – norvegų
laikraščiui ,,Aftenposten” sakė Jon
Gahr Stoere, atkreipdamas dėmesį į
didėjančią tokių šalių kaip Kinija, In-
dija ir Brazilija, įtaką. Ženevoje vy-
kusios derybos antradienį žlugo po 9
dienų, per kurias buvo siekiama susi-
tarti dėl subsidijų ir importo dydžio.

MINSKAS
Minsko miesto teismas trečia-

dienį uždarame posėdyje pradėjo nag-
rinėti JAV piliečio Emanuel Zeltser
bylą. Jis kaltinamas kontrabanda ir
neteisėta narkotinių priemonių, psi-
chotropinių medžiagų prekyba, taip
pat – komerciniu šnipinėjimu. Balta-
rusijos valstybės saugumo komiteto
(KGB) darbuotojai E. Zeltser sulaikė
Minske š. m. kovo 12 d. pagal įtarimą
naudojantis padirbtais dokumentais.
E. Zeltser – buvęs emigrantas iš
SSRS, yra kovos su organizuotu nu-
sikalstamumu ir pinigų plovimu Ru-
sijoje bei buvusiose sovietinėse res-
publikose specialistas.

WASHINGTON, DC
JAV Kongreso atstovų rūmai pri-

ėmė rezoliuciją, kuria JAV atsiprašo
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JAV

Briuselis, liepos 29 d. (AFP-
,,NEWSru.com”-BNS) – Rusija nori
prisidėti prie Europos Sąjungos (ES)
ir JAV kovos su nelegalia imigracija ir
organizuotu nusikalstamumu, ant-
radienį pareiškė Rusijos atstovas
organizacijoje ir pridūrė, kad Maskva
neketinanti silpninti NATO.

Pagal naują saugumo susitarimo
dokumentą, kurį pasiūlė Rusijos pre-
zidentas Dmitrij Medvedev, Maskva
nori atsisakyti šaltojo karo laikų prie-
šiškų stovyklų sampratų ir pasiūlyti
naują euroatlantinį dialogą, kuriame
dalyvautų Briuselis, Washington ir
Maskva. ,,Norime sukurti naują eu-
roatlantinę erdvę, bendros civilizaci-
jos erdvę, kuri apimtų ir Rusiją”,  –
sakė ambasadorius prie NATO D. Ro-
gozin.

Praeitą mėnesį Berlyne D. Med-
vedev pasiūlė surengti susitikimą,
kuriame būtų pradėtas svarstyti nau-
jos saugumo sutarties projektas. Pa-
sak Rusijos prezidento, nei NATO,
nei Europos Saugumo ir Bendradar-
biavimo Organizacijai (ESBO) nepa-
vyko išspręsti Europos saugumo
problemų.

Pirmadienį D. Rogozin Rusijos ir
NATO tarybos posėdyje pristatė Ru-
sijos užsienio politikos sampratą ir
nurodė, jog šis pasiūlymas neteisin-
gai suprantamas. Jo pranešimas to-
liau rutuliojo D. Medvedev pranešimo
Rusijos URM teiginius. Teigiama,
kad ,,blokų priešpriešos laikotarpis”
baigėsi, kad terorizmas yra naujas iš-
šūkis ir kad Jungtinių Tautų (JT) Įs-
tatai tenkina pasikeitusio pasaulio
poreikius, o NATO nepajėgia užtik-
rinti saugumo Europoje. 

Kremliaus naujosios nuostatos
grindžiamos planais sukurti saugu-
mo struktūrą, kuri nuo Kanados per
Rusiją drieksis iki Kinijos. Tačiau ka-
riniai specialistai įtaria, kad toks
naujas forumas galiausiai gali išs-
tumti NATO, į kurią Rusija neįeina,
ir ESBO, kurios narė ji yra ir kur vai-
dina svarbų vaidmenį.

Pats pranešimo pristatymas tru-
ko mažiau nei pusę posėdžio laiko, o
visą likusį laiką D. Rogozin atsaki-
nėjo į klausimus. Tačiau jo atsakymai
ambasadorių neįtikino. D. Rogozin
nesugebėjo atsakyti išsamiai – sau-
gumo nuostatai dar nebaigti rengti.

Pasak NATO atstovo spaudai
James Appathurai, D. Rogozin paža-

dėjo į ,,kai kuriuos kertinius klausi-
mus” atsakyti rugsėjį.

Didžiosios Britanijos URM pa-
reiškė, kad nepaisant Rusijos pasiū-
lymo, Londonas ir toliau Europos
saugumo pagrindu laikys NATO.

Savo ruožtu Martin Nesirky,
ESBO atstovas spaudai, pareiškė, jog
norėtų išgirsti papildomų detalių.
,,ESBO iš pat pradžių buvo dalis Eu-
ropos saugumo architektūros, – pa-
reiškė jis. – Ji turi likti veiksminga
šios architektūros dalimi.”

NATO daugiausiai dėmesio ski-
ria 26 organizacijai priklausančių ša-
lių apsaugai nuo puolimų iš išorės, o
ESBO jau šiuo metu atlieka svarbų
vaidmenį kovojant su organizuotu
nusikalstamumu ir neteisėta prekyba
žmonėmis, narkotikais bei ginklais.

Rusija pasiūlymą pateikė tuo me-
tu, kai ES ką tik pradėjo pertvarkyti
savo imigracijos politiką. Bendrija
siekia geriau organizuoti jai reika-
lingų migrantų atranką ir stiprinti
kovą su neteisėta imigracija, taip pat
skirti didesnę paramą neturtingoms
šalims, iš kurių į ES atvyksta dau-
giausiai imigrantų.

,,The Herald Tribune” pažymi,
kad Kremlius savo pasiūlymais ban-
do neleisti įgyvendinti JAV ar Euro-
pos šalių sprendimų, kuriems nepri-
tarė JT, tokiems kaip JAV sumanytas
įsiveržimas į Iraką 2003 m. ir JAV bei
daugumos ES šalių pritarimas Koso-
vo nepriklausomybės nuo Serbijos
paskelbimui. Tokie veiksmai, pasak
Kremliaus, tarptautinį įstatymą pa-
vertė pajuokos objektu.

Nauji pasiūlymai grindžiami
nuostata, kad bet kokia Europos sau-
gumo sutartis bus juridiškai įparei-
gojantis dokumentas, pagrįstas JT
chartija. Tai D. Rogozin pareiškė pra-
ėjusią savaitę, duodamas interviu.

Rusijos specialistai šią nuostatą
praminė EATO (Euro-Atlantic
Treaty Organization) – Euroatlanti-
nės sutarties organizacija. Siūlomas
platus gynybinis blokas turi pakeisti
NATO – Šiaurės Atlanto sutarties or-
ganizaciją – ir tapti svarbiausia pre-
zidento D. Medvedev užsienio politi-
kos veiklos tema.

Be to, tvirtina projekto autoriai,
jis leis pašalinti svarbiausią priešta-
ravimą dabartiniuose Rusijos ir Va-
karų santykiuose, rašo ,,The Chris-
tian Science Monitor”.

Rusija nori kartu su ES ir JAV
sprêsti svarbius klausimus 

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

EUROPA

,,Norime sukurti naują euroatlantinę erdvę, kuri apimtų ir Rusiją”,  – sakė Rusi-
jos ambasadorius prie NATO D. Rogozin.                                          Reuters nuotr.
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Mūsų stalui

JAUNOMS ŠEIMININKĖMS

ČIOBRELIS (lot. Thymus vul-
garis). Čiobrelis – lūpažiedžių šeimos
augalas. Malonaus kvapo, jo saulėtos
vasaros aromatas jaučiamas ir žiemą.

Jau romėnai čiobrelius naudodavo
arbatai, kad išblaškytų melancholiją.
Čiobrelių yra 22 rūšys, todėl jei visos
viename darže augtų, būtų tikras ro-
jus žemėje. Kulinarijoje čiobreliai
vartojami su mėsos, daržovių, žuvų ir
sūrių patiekalais. Ypatingai tinka
žuvies ir mėsos įdarams. Be to, labai
tinka arbatai, tačiau dėl stipraus aro-
mato patartina vartoti saikingai.

CUMIN (lot. Cuminum cymi -
num, liet. kuminas). Morkų šeimos
au galas. Jo aromatiškos sėklos nau -
do jamos kaip prieskonis. Tinka sriu -
boms, mėsoms, daržovių apkepams ir
ma rinatams. Naudojamas ir medici-
noje.

CURRY milteliai (liet. karis).
Tai prieskonių mišinys. Rytų Indijos
aro ma tiški lapai sudžiovinami ir su-
ma lami su kalendromis, imbieru, juo -
dai  siais bei kvapiaisiais pipirais, čes-
naku ir kmynais. Milteliai vartojami
vištienos, veršienos, avienos, žuvų ir
kiau šinių patiekalams. Taip pat tin ka
sriuboms ir užpilams.

CINAMONAS (lot. Cinnamo -
num zey lanicum). Cinamo no medžio
žievė. Tikrasis cinamono medis auga

Šri Lan koje (Ceilone) ir Indijoje. Tai 
labai seniai žmonijos vartojamas 

pries  konis. Jo istorija siekia 5000 me -
tų pr. Kr. Senieji egiptiečiai ir žy dai
cinamono aliejų naudojo savo re li gi-
nėms apeigoms. Iš Arabijos šis pries-
konis pasiekė Romą. Romėnai šiuo
prieskoniu smilkydavo savo šven tyk-
las. Šiandien cinamonas pla čiai nau-
dojamas kulinarijoje ir pramonėje.
Daugiausia vartojame kepi niams ir
desertams.

GARSTYČIA (lot. Sinapis alba,
angl. mustard). Tai kryžiažiedžių šei -
mos augalas. Lietuvoje ir kitur augi-
namas kaip aliejinis augalas. Iš kul-

tivuojamų garstyčių dar minėtina
juodoji garstyčia (Brassica nigra).
Prieš 2000 metų šį prieskonį labai
mėgo graikai. Vėliau tas augalas augo
ir Charlemano soduose. Anglija gars -
tyčias atsivežė iš Indijos ir Rusijos.
Auginamos ir Amerikoje. Garstyčia
vartojama kaip prieskonis ir riebalas.
Kaip prieskonis tinka prie mėsos ir
žuvų. Taip pat tinka ir agurkų, mo -
liūgų ir svogūnų marinatams. Var -
tojama ir dešrose bei sūdant kum -
pius. Iš baltųjų garstyčių sėklų gami -
na mos stalo garstyčios, kurios pa tie-
kiamos prie šaltųjų ir karštųjų mė sos
patiekalų. Taip pat tinka ir pada -
žams. Jaunų garstyčių lapai tinkami
nau doti kartu su kitais salotiniais au-
galais.

Garstyčios žadina apetitą, leng vi -
na virškinimą, tačiau per daug jų var -
toti nesveika.

GVAZDIKĖLIAI (lot. Caryop-
hyl lus aromaticus, angl. cloves). Jie
gaunami iš Olandijos ir Indijos. Gvaz-
di kėlius jau žinojo senovės kinai, per-
sai, graikai ir romėnai. Malucca sa lo-
se buvo paprotys, gimus vaikui, pa so-
dinti gvazdiko medį. Gerai augantis
medis reiškė gerą kūdikio ateitį.
Viduramžiais gvazdikėlius vartodavo
maistui pasaldinti ir konservuoti. Da-
bar jie plačiai naudojami įvairiems
kepiniams, mėsai bei vaisiams kon-
servuoti ir gėrimams.

IMBIERAS (lot. Zingiber offici-
nale, angl. ginger). Tai vienas gra žiau-
sių tropinių augalų. Auga pietų Azi -
joje, Puerto Rico, bet labiausiai žino-
mas Jamaikoje. Buvo žinomas ir se-
nojoje Babilonijoje. Jo pavadinimas
kilęs iš sanskrito kalbos, senųjų arijų
Indijos tautų. Tada jis buvo vadina-
mas ,,zingeher”. Imbiero yra daug at -
mainų, bet kultivuojamos tik kelios.
Viena atmaina auginama Florida vals-
tijoje. Dėl aštraus skonio ir malo naus
kvapo šakniastiebiai jau seniai nau -
dojami kulinarijoje. Ypač plačiai var -
tojamas gėrimų pramonėje, žinomas
imbierų vaisvandenis ir kt., taip pat
įvairiems kepiniams, pudingams ir t. t.

Bus daugiau

Parengė Nijolė Nausėdienė
El. paštas: Nausediene@aol.com

Noriu pratęsti šį skyrelį ir bent
kiek papildyti jaunųjų šeimininkių
ku linarijos meno žinias. Paruošti
skanų ir sveiką maistą nėra taip su -
dėtinga, tai net neužima daug laiko,
jei esame gerai susipažinę su maisto
produktais, su paruošimo tvarka ir
prieskoniais.

Nuvažiavę į parduotuves apsipir -
kti, visada perkame maistą mažiau -
siai kelioms dienoms ar daugiau. Grį -
žus namo, tuoj pat reikia apgalvoti,
ko kius patiekalus gaminsime šiai die -
nai, kokius kitai. Jei pirkome žu vį,
tai ją reikia tuoj pat ir paruošti.
Pauk štienos, avienos ir jautienos mė -
są galime įtrinti prieskoniais ir taip
pamarinuotą kelias dienas laikyti šal -
dytuve, be to, nuo prieskonių mė sa
bus trapesnė, o patiekalas – ska nes-
nis. Kitą dieną ir šeimininkei dar bo
mažiau – tik pasiėmei iš šaldytuvo
pa ruoštą mėsą ir dėk į orkaitę ar ant
keptuvės.

Namuose visada reikia turėti:
rudo cukraus (padeginto), ,,lemon
pepper”, kuriais apibarstome norimą
ma rinuoti mėsą (ir žuviai labai tin-
ka), citrinos rūgšties arba kitaip va -
dinamos rūgščiosios druskos. Jos tru -
putį pabarstome, kai ruošiame sa lo-
tas: ar šviežių daržovių su grietine, ar
mišraines su majonezu. Vos vos įbė-
rus tos druskos ir salotos bus ska nes-
nės, nepavandenys kaip nuo acto.
Šios druskos įpilame verdant šaltie-
ną, troškinant žuvį, tada sultinys bus
baltesnis ir žuvis nesubyrės.

Nors tikras alyvų aliejus ir bran -
gesnis, jis yra sveikesnis ir skanesnis.
Ke pant žuvį visada naudokime per
pu  sę sviesto ir alyvų aliejaus. Bet ko -
kius padažus nėra taip sunku ir pa -
čiam pasigaminti (Svarbesnių pada žų
receptus parašysiu atskirai vė liau.).
Nepatartina vartoti sriubų iš skar di-
nių. Jose daug nereikalingų che minių
sudėtinių dalių. 

Stenkimės kuo mažiau namuose
gaminti miltinės sudėties patiekalų.
Kar tas nuo karto galima pačioms pa -
sigaminti savus lakštinius (ma ka-
ronus), jie bus kito skonio ir svei kes-
ni, be dažiklių ir dirbtinų priedų. To -
kie lakštiniai labai tinka prie viš tie -
nos, befstrogeno (jautienos troš ki-
nio), bet ir tai tik retkarčiais, paį vai -
rinimui.

Valgyti reikia neskubant, pa-
mažu, gerai sukramtant. Tik taip val-
gydami pajusime maisto skonį. Pa -
mažu valgydami, ne tiek daug ir su -
valgysime. Visada atkreipkime dė-
mesį, kokį patiekalą valgome, kokia
jo sudėtis. Mūsų protas turi mums
pasakyti, kiek daug mes ga lime su-
valgyti, t. y. kada mes jau esa me so-
tūs. Ne pilvas mums turi tam va do-
vauti. 

PPRRIIEESSKKOONNIIAAII

Šį kartą pateiksiu svarbesnius
naudojamus prieskonius, kuriais pa -
geriname ir pakeičiame maisto skonį.
Šiuos prieskonių aprašymus paėmiau
iš Stefanijos Stasienės knygos ,,Kvie -
čiu vaišintis”, kuri buvo išleista 2000
metais Vilniuje. Tai labai gera ir ver -
tinga knyga, gaila, kad jos tiražas
buvo nedidelis, tad jos nusipirkti jau
ne galima. Šią knygą buvau prista-
čiusi ir parašiusi jos recenziją ,,Drau-
ge”. 

S. Stasienė buvo labai gera kuli-
narė, savo srities žinovė, tad jos re -
cep tais galima vadovautis ir pa siti -
kėti. Aš su ja asmeniškai susipažinau
,,Dainavos” stovykloje, per mokytojų
studijų savaitę, lankiau ten jos ve da-
mus kursus. Net per tokią trumpą sa -
vaitę gavau labai daug žinių ir pro tin-
gų jos patarimų. Tai buvo nepapras-
tai puikus žmogus, savo kulina rijos
knygomis pasistatęs sau paminklą.

Prieskonių sąrašą pateikiu iš ei -
lės, tokiu būdu kiekviena šeimininkė
ga lės jį išsikirpti, pasidėti, jis nenu -
simes.

BAZILIKAS kvapusis (lot. Oci -
mum basilikum). Tai lūpažiedžių šei -

mos au galas, kilęs iš Rytų Indijos ir
Šri Lankos salos. Plačiai auginamas
Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje.
Ba ziliko yra keletas atmainų, kurios
ski riasi lapo didumu ir spalva. Taip
pat skiriasi ir kvapu: vieni primena
gvazdikus, kiti – muskato riešutą.
Dėl malonaus kvapo ir aštroko skonio
kvapusis bazilikas vadinamas ka -
rališkuoju prieskoniu. Jo lapus gali-
ma vartoti vietoj lauro lapų.

Tinka sriuboms, padažams, mė -
sos, žuvies ir daržovių patiekalams.
Džiovinto ar sumalto baziliko lapeliai
turi dar stipresnį aromatą. Juos gali-
ma maišyti su čiobreliais ir rozmari -
nu. Tokie milteliai net pakeičia pipi -
rus. Apskritai bazilikas gerai veikia
virš kinimą ir sužadina apetitą. Gy -
domai veikia inkstus, šlapimo takus.
Šiuo atveju geriama jo arbata, kuri
taip pat tinka skalauti burną esant
glei vinės uždegimui.

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

SKELBIMAI

IŠNUOMOJA

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

Gausių šeimų asociacijos pirmi-
ninkė  ANGELĖ KOSTO-GRIZIE-
NĖ

Sprendžiant iš demografinių,
sociologinių tyrimų rezultatų po šim-
to metų lietuvių tautos gali nelikti,
kad ir kaip baisiai tokie žodžiai rėžtų
ausį. Gal mūsų valstybė ir egzistuos,
gal valstybingumą pasiseks išsaugoti,
bet negalime nematyti, kaip plačiai
sklando kosmopolitinės idėjos, kaip
sparčiai žengia globalizacija. O vals-
tybę pirmiausia sudaro jos piliečiai.
Esant tokiam gimstamumui kaip da-
bar ir esant tokiai valstybės politikai
šeimos atžvilgiu, nemanau, kad atei-
tyje Lietuvos valstybę sudarys lietu-
viai. Turėsime valstybę, bet joje gy-
vens kitų tautybių žmonės. 

Nesu tikra, kad Lietuvoje gyvens
ir mano vaikų vaikai. Matydama da-
bartinę situaciją šalyje, kuri dažnai
teisingai įvardijama kaip ,,švogerių
kraštas”, skatinu savo vaikus – tris
studentus – siekti išsilavinimo. Jeigu
neras galimybių pritaikyti jo Lietuvo-
je, bent jau galės išvažiuoti ir tai
padaryti kitur. Visai nebijau to atvi-
rai pasakyti ir visada stengiuosi apie
tai kalbėti, nes mūsų valstybėje daž-
nai vertinami ne geri specialistai, o
geri ryšiai ir pažintys. Neturintys tų
ryšių žmonės bėga iš Lietuvos. Dalis
jų neranda čia sau vietos būtent kaip
specialistai. Nemanau, kad mano
vaikų laukia kitokia ateitis. Žinoma,
labai norėčiau, kad jie baigę mokslą
dirbtų ir gyventų tėvynėje, bet nesu
garantuota, kad taip bus. 

Literatūros tyrinėtoja ir kritikė,
profesorė Elena Nijolė BUKELIE-
NĖ

Lietuva po šimto metų? Norė-
čiau, kad ji dar būtų, kad šiame že-
mės plotelyje gyvenantys žmonės kal-
bėtų lietuviškai. Dabartinėje realybė-
je garantijų nematau. Padėtį gali pa-
taisyti tik nesavanaudiški ir moralūs
politikai bei aktyvūs visuomenės vei-
kėjai. Tokių politikų tikriausiai yra,
bet žmonės renkasi ne juos. Vadinasi,
ypač svarbus visuomenės švietimas,
kuris turėtų būti šviesiųjų protų ran-
kose. Neužtenka interneto portalų
(paprasti žmonės jų neskaito), neuž-
tenka vieno kito straipsnio kokiame
nors laikraštyje, kuris irgi sunkiai pa-
siekia daugelį skurdesnių ar ne itin
sąmoningų piliečių. Reikia tiesioginio
bendravimo ir gyvo žodžio, reikia mi-
sionieriškos veiklos, reikia nepalikti
žmonių, apnuodytų prorusiškais Us-
paskicho nuodais, melu ir panieka
mūsų tautai. 

Materialinis faktorius lemia dau-

gumos žmonių sąmonę, laikyseną,
pasirinkimą. Nesulaikysime nuo emi-
gracijos, kol nebus vakarietiškų atly-
ginimų ir specialaus rūpinimosi jau-
nais žmonėmis, šeimomis. Nejaugi
Lietuvoje nėra mokslininkų, ekono-
minės politikos strategų, kurie galėtų
sukurti perspektyvų strateginį vals-
tybės vystymosi planą, jau šiandien
subalansuoti laukinio kapitalizmo iš-
kreiptą užmokesčio už darbą siste-
mą? Reikia ne žodžių, o radikalių val-
džios veiksmų. Kol kas, kas trečias
žmogus nori palikti Lietuvą. Vadina-
si, po šimto metų mūsų tiesiog nebe-
bus.

II. Ar jaučiatės esąs Lietuvos
bendruomenės narys/ė? Ar galė-
tumėte su pasididžiavimu ištarti
– ,,Aš esu lietuvis/ė ir tuo labai
didžiuojuosi” ir kodėl? 

Juozas APUTIS
Jaučiuosi esąs nemažos dalies

bendruomenės narys, didžiuojuosi,
kad daug kam skauda dėl tų pačių da-
lykų, dėl ko skauda ir man, didžiuo-
juosi, jog ir tarp jaunų žmonių dar
yra tokių, kuriems irgi skauda, kad
tiesiog gėdingai, kvailai, tamsuoliš-
kai, ubagiškai, vergiškai klaupiamės
prieš standartus, džiaugiuosi, kad yra
žmonių, kuriems brangi dar kol kas
apyšvarė kokia upė ar ežeras, ku-
riems iš paskutiniųjų norisi išsaugoti
tai, ką grobuoniškai puola naikinti
pirštu į civilizuotąją Europą – kaip į
pavyzdį – rodantys įvairaus plauko
biznieriai. 

Išnaikinusi daugybę savo paveldo
arba iš jo sukūrusi tik imitacijos
iškamšas, toji Europa, nemaža dalis
jos žmonių rankas prie žandų susi-
dėję (kai atvyksta pasidairyti po ką
tik žemėlapyje pamatytą ,,laukinę”
Lietuvą) žiūri į kokias nors Varėnos
Zervynas, nekalbant jau apie Nerin-
gą, bet mūsų valstybės aukščiausi
pareigūnai, neišskiriant prezidento,
kur kas aistringiau puola ginti ar tai-
kyti tai, kas Europoje jau tapo stan-
dartais, apie kuriuos minėjau. 

Ką kalbėti apie žemesnio rango
Lietuvos pareigūnus – antai dulkėse
ir per naktis ausis užtrenkiančioje
,,muzikoje” kuo toliau, tuo labiau
gramzdinamas Zervynų kaimas (ar-
chitektūros paminklas!) turi gintis ne
tik nuo tos invazijos, bet ir nuo Dzū-
kijos nacionalinio parko (kurio prie-
dermė tokiais kaimais rūpintis, pa-
dėti jiems kuo ilgiau išsilaikyti), kuris
tą invaziją remia. 

Tikrai jaučiuosi esąs dalies savo
krašto bendruomenės narys! 

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)
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LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ 
CENTRO 2008  M. AUKŲ VAJUS

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Tarybos ir Valdybos vardu
nuoširdžiai dėkojame visiems dosniems aukotojams, kurie atsiliepė į pra-
šymą prisidėti prie archyvų, bibliotekų išlaikymo ir tvarkymo. Vertiname
jūsų gerą valią ir nuoširdžiai dėkojame. Skelbiame aukotojų sąrašą (aukos
gautos iki 2008 m. liepos 25 d.). Maloniai lauksime naujų aukotojų. Če-
kius prašome siųsti Lithuanian Research and Studies Center 5600 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636. Visos aukos yra nurašomos nuo mokesčių. 

$30,000 Lietuvių Fondas; $1,000 Alinskienė, Renata (V. Maželio
vardu); $200 Dainauskas, John; Januta, Donatas; $100 Ambrozaitis,
Kazys; Bieliauskas, Vytautas; Bogušas, Teklė; Janulaitis, Vytautas;
Januskis, Dalia; Jucas, Kastytis; Karaitis, Victoria; Kozica, Birutė;
Lembertas, Vitalis; Miglinas, Jonas ir Genė; Paulauskas, Nelia; Prūsas,
Zenonas; Rasutis, Vytenis; Sidrys, Rimvydas; Sutkus, Ada; Šumskis,
Nemira; $55 Rasytinis, Valda; $50 Barzdukas, Arvydas ir Daiva; Baužys,
Juozas; Cepulis, Roma; Damašius, Gediminas; Domanskis, Van; Gum -
belevičius, John ir Adelė; Indriūnas, Jonas ir Elzė; Jaras, Frank; Karaška,
Mak siminas; Kazėnas, Gediminas; Kriaučiūnas, Romualdas; Laucius,
Henrikas; Ma ciulaitis, Joseph; Matekūnas, Petras; Pakštas Emilija;
Rudaitienė, Ritonė; Sakas, Da lia; Sinkys, Emilis; Skrupskelytė, Enata;
Stankūnienė Giedrė; Udrys, Na rimantas ir Janina; $40 Osteika, Antanas;
$30 Lintakienė, Birutė; Valavičius, An ta nas; Žolynas, Al; $25 Bileris
Kęstutis; Bitėnas, Rimantas; Brazis, Aldona; Cu kurienė, Janina; Dundzi-
la, Vilius; Jonas, Ana; Kenter, Gražina; Kolupailaitė, Eu genija; Kuras, R.
M.; Lembergas, Antanas; Matke, David; Mikulis, Juozas; Musonis, Vy -
tautas; Navickas, Ted; Pietz, Millie; Quinn, Daine; Strolia, Faustas ir Te-
resė; Ši las, Vytenis; Šlenys, Dalia; Vasys, Jonas; $20 Balbata, Adelaida;
Grybinas, Zigmas ir Virginia; Kalvaitis, Joseph; Kliorys, Jadvyga; Ma-
jauskas, Kazys ir Elena; Miche levičius, Ona; Navickas, Birutė; Paovys, Ve-
ronika; Petrutis, Regina; Rama nauskienė, Albina; Slavinskas, Eugene;
Sližys, Stasys; Stankus, Kostas; Taunys, Re gina; Tylienė, Sigita;Urbutis,
Algimantas ir Dalia; $15 Bertuzis, Catherine; Plei rys, Valeria; $10 Baltch-
Gavrogkas, Aldona; Jokubka, Peter; Karsokas, Genovaitė; Ma kauskas,
Irene.

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

Jorgen Stadje nuotr.

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

www.draugas.org
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Ieško giminių
Labai nuoširdžiai prašau Jus

padėti man surasti mano dėdę ir tetą
bei jų vaikus ar vaikaičius, atvyku-
sius gyventi į Jungtines Amerikos
Valstijas. Nors tai įvyko labai seniai,
tačiau vis dar tikiuosi surasti ką nors
gyvų. 

Iš Lietuvos jie išvyko apie
1930–1936 metus, ką paliudija mano
turimas dokumentas – Lietuvos   ge -
n e  ralinio konsulato New York išduo-
tas įgaliojimas, patvirtintas notaro
1936 metais.   

Išvykusiųjų mano giminaičių
duomenys: Anupras Niedzinskas,
gimęs 1883 m., lietuvis, gyvenęs Ter -
pinių kaime, Alovės valsčiuje, Aly -
taus apskrityje; Juzefa Azara vičiūtė-
Niedzinska, lietuvė, gimusi 1891 m.
Kalesnykų kaime, Alovės valsčiuje,
Aly taus apskrityje (Anupro  Nie dzins   ko
žmona); jų vaikai: Helena Nie -
dzinska, lietuvė (gimimo data nežino-
ma), Patricia Niedzinski Czeslowicz
(gimimo data nežinoma).

Išvykę į Jungtines Amerikos
Valstijas jie gyveno adresu: 15a–3
Sheridan Village, Schenectady, New
York 12308, USA  (adresas, nurašytas

nuo gautų laiškų vokų, kuriuos jie
siųs davo mano mamytei ir vyresnia-
jai mano seseriai).

Šiuo adresu buvo palaikomas gi-
minystės ir bendravimo ryšys iki
1964 m. su mano tetos ir  dėdės, Ju -
zefos ir Anupro Niedzinskų dukra
He lena Niedzinska-Marchewka bei
jos vyru Franciszak Marchewka, o
taip pat su Helenos Niedzinskos-
Mar chewkos mama Juzefa Azara -
vičiūte-Nie dzinska.

Giminystės ryšys yra toks: mano
močiutė Liudvika Azaravičiūtė-
Daugėlienė, gimusi 1887 m. Kales ny -
kų kaime Alovės valsčiuje, Alytaus
aps  krityje, mano mamos mama, buvo
Juzefos Azaravičiūtės-Niedzinskos
sesuo, t. y. mano močiutė Liudvika ir
Juzefa buvo seserys. O giminystės ir
bendravimo ryšį palaikė iki 1964 m.
su mano mamyte Veronika Daugė -
laite-Bazevičiene, gyvenančia Kauno
srityje, Alytaus rajone, Terpinių kai -
me, Venciūnų paštas, Domantonių
tarybinis ūkis. Šiuo adresu ir gau-
davome laiškus.

Taip pat buvo palaikomas ben-
dravimo ir giminystės ryšys su mano

Vytautui Šliūpui – universiteto 
garbės nario vardas

PETRAS BALÇIŪNAS
,,Šiaulių kraštas”

JAV gyvenančiam inžinieriui,
auš rininko, visuomenės veikėjo Jono
Šliūpo sūnui Vytautui Jonui Šliūpui
suteiktas Šiaulių universiteto garbės
nario vardas.

Šitaip įvertintas V. Šliūpo spren -
dimas universiteto bibliotekai pado -
va noti J. Šliūpo ir kitų JAV lietuvių
archyvą.

Tarptautinį pripažinimą pelnęs
inžinierius-statybininkas V. Šliūpas
1997 metais JAV įsteigė ne pelno or -
ga nizaciją ,,Aušrininko daktaro J.
Šliūpo archyvas”.  Pradžioje archyvą
sudarė keli lagaminai dokumentų ir
knygų, kurias traukdamasis iš Lie -
tuvos išsivežė J. Šliūpas.

Jam mirus archyvu pradėjo rū -
pintis žmona.  O V. Šliūpas archyvą
perėmė, kai galėjo atsidėti lietuviškai
veiklai.

,,Archyvas pradėjo plėstis. JAV
lie tuviai buvo dosnūs dovanodami
daug dokumentų, knygų, kitos istori -
nės medžiagos.  Jos, užimančios tris

kam barius, dovanojo 400 JAV gyve-
nančių lietuvių”, – pasakojo V. Šliūpas.

Šio archyvo pageidavo Naciona -
linė M. Mažvydo biblioteka, Vilniaus
ir Vytauto Didžiojo universitetai, bet
V. Šliūpas nusprendė archyvą dova -
noti Šiaulių universitetui, nes Šiau -
liuose – jo tėvo šaknys.

Tvarkyti, pakuoti archyvą padėjo
iš universiteto atvykusi darbuotoja.
Paaiškėjo, kad archyvas sveria tris to -
nas.  ,,Visko dar nesiunčiu.  Gali din g    -
ti pakely ar laivas nuskęsti.  Dalį ar -
chyvo palikau kitam reisui”, – sakė V.
Šliūpas.

V. Šliūpas Šiaulių rajone, Auksu -
čiuose, yra įsteigęs eksperimentinį
ūkį, kuriame moko auginti retesnes
daržoves ir kitus augalus.

Dabar Šiaulių universitetas turi
tris garbės narius.  Pirmasis šį vardą
2000 metais pelnė Timothy Watson –
informacinių technologijų specialis-
tas iš JAV.  Antruoju garbės nariu
2002 metais tapo daktaras Max
Schweizer – Šveicarijos Riufo fondo
atstovas Baltijos šalims.  Trečiasis
garbės narys – V. Šliūpas.

Vytautas Jonas Šliūpas (kairėje) ir Šiaulių universiteto rektorius prof. dr.
Vidas Lauruška. 

vyresniąja seserimi Onute Bazevi -
čiūte-Sadauskiene, kuri gyveno  Kau -
no srityje, Alytaus rajone, Židonių
kaime, Venciūnų paštas, Domantonių
tarybinis ūkis.

Aš, Genė Bazevičiūtė-Vyšniaus -
kienė, duktė Vlado, esu gimusi 1942
metais rugsėjo 27 dieną. Mano sesutė
Onutė Bazevičiūtė-Sadauskienė mirė
1968 m. gruodžio 8 d. Mano mamytė
Veronika Dau gė laitė-Bazevičienė
mirė 1970 m. birželio 19 d. Tėvelis
Vladas Bazevičius mirė 1968 m.
liepos 1 d.

1964 metais rašytame laiške ma -
no mamytei Veronikai Daugėlaitei-
Bazevičienei, buvo parašyta, kad ma -
no tetai Juzefai Azaravičiūtei-Nie -
dzinskai, kuri buvo gimusi 1891 m.,
labai patinka kurortas Florida, kuria-
me ji norėtų gyventi.  

Keletą kartų rašiau anksčiau nu -
rodytu adresu, atsa kymo negavau,
ta čiau ir laiškai ne grįž davo. Galbūt
tokios gatvės ten jau seniai nebėra, o
gal jų šeimoje niekas lietuviškai jau ir
nekalba.

1936 metais gruodžio 12 d. ir
1937 m. sausio 20 d. buvo patvirtin-

tas  įgaliojimo dokumentas – pilnai
valdy ti nekilnojamą ir kilnojamą
turtą, ir atsiųstas mano mamytei.  

Atsiųstame įgaliojimo dokumen -
te pagal šio dokumento tvirtinimo ir
išdavimo datas – 1936.12.12 ir 1937.
01.20, bei pagal pavardes, kurios
įrašytos į šį dokumentą: Helena
Niedzinska-Marchewka, Patricia Nie-
dzinski-Czeslowicz, Juzefa Zekonska.
Įgaliojimo dokumentas parašytas ir
tvirtintas notaro Taddeus S. Ogo -
no ws ki, 1936.12.12. Patvirtino doku -
men tą ir Lietuvos generalinis konsu -
las P. Daužvardis.

Maloniai prašau Jus padėti man
surasti mano giminaičius, jų gyve-
namąją vietą, jei mirę – tuomet bent
jų mirimo datas ir kur yra palaidoti.
Ką nors žinančius apie mūsų gimi -
nai čius prašome rašyti: Genei Vyš -
niauskienei, Vilties g. 34 – 306,
Alytus, Lithuania arba el. paštu: 

ebuliene@gmail.com
doctore@one.lt.

Tel. 8-694-83333. Iš anksto nuo -
šir džiai dėkoju. Su pagarba,

Genė Vyšniauskienė

Liepos 16 d. žymiame Caramoor
vasaros muzikos festivalyje (149
Girdle Rdg Rd., Katonah, NY 10536),
su bendra programa koncertavo pia-
nistas Edvinas Minkštimas (M. K.
Čiurlionio 5-ojo tarptautinio pianistų
konkurso 2007 m. nugalėtojas, New
York Juilliard aukštosios muzikos
mo kyklos doktorantas) ir smuiki-
ninkė Laura Lutzke, šiuo metu taip
pat studijuojanti Juilliard mokykloje.
Nors šis duetas susikūrė vos prieš 3
mėnesius, jų pirmieji koncertai New
York buvo labai sėkmingi, vainikuoti
pasirodymu Caramoor festivalyje.
Šiame festivalyje yra koncertavę visi
žymiausi klasikinės muzikos atlikė-
jai, jo istorija – turtinga ir ilgaamžė.
Festivalio globėjų sąraše tokios įžy -
mybės kaip Bill Gates, George Soros. 

Programa buvo atlikta ,,The
Spanish Mansion” salėje, įrengtoje
ba rokiniu stiliumi. Salės interjeras
buvo praėjusio amžiaus viduryje at -
gabentas iš Europos pilių, dvarų. Ca -
ramoor Estate supantys parkai, pas-
tatai, trys koncertų salės, kažkada
priklausiusios turtingų finan sininkų

šeimai, prieš 60 metų buvo padovano -
tos muzikos mylėtojams. Tuomet ir
prasidėjo festivalio istorija.

Jaunųjų atlikėjų programoje
skam bėjo Bela Bartok Rapsodija No.1
smuikui ir fortepijonui ir Cesar
Franck Sonata A-dur. Atlikėjai susi-
laukė audringų gausios publikos plo-
jimų, festivalio salė buvo perpildyta.

Tai bene pirmas kartas, kai lietu-
vis klasikinės muzikos atlikėjas kon-
certavo šiame festivalyje. 

E. Minkštimas jau gerai pažįsta-
mas mūsų skaitytojams, ne kartą
džiu ginęs juos savo koncertais. Edvi -
nas pažįstamas ne tik lietuviams. Jis
koncertuoja žymiausiose pasaulio sa -
lėse, dalyvauja garsiausiuose kon -
kursuose.

Laura smuiku groja nuo pat
vaikystės. Būdama 3 metų ji jau kon-
certavo su savo mama. Sulaukusi 12
ji grojo su ,,The Manhattan Sym pho -
ny Orchestra”. Ji, kaip ir E.
Minkštimas, daug koncertuoja, daly-
vauja muzikos festivaliuose ir kon -
kur suose.

,,Draugo” info

Edvinas Minkštimas groja vaikų globos būrelio ,,Saulutė” 2008 m. sureng-
tame koncerte Lietuvių dailės muziejuje, Lemont.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Jaunieji muzikantai  žymiajame
Caramoor vasaros festivalyje
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LENKIJA ATSISAKĖ ATIDUOTI 
KOMPOZITORIAUS ŠIRDĮ TYRIMAMS

Lenkijos valdžia atsisakė atiduo-
ti kompozitoriaus Frederico Chopin
širdį DNR tyrimui atlikti.

Mokslininkai siekė gauti leidimą
ištirti F. Chopin širdį, nes įtaria, kad
iš tikrųjų kompozitorius mirė nuo mu-
koviscidozės, bet ne nuo džiovos, kaip
pažymima mirties liudijime. F. Chopin
palaidotas Pè re Lachaise kapinėse
Prancūzijoje, bet jo širdis, kompozito-
riaus valia, – Šventojo Kryžiaus baž-
nyčios kolonoje Varšuvoje. Lenkijos
kultūros ministerijos atstovė prane-
šė, jog po pasitarimų su žinovais pa-
reigūnai nusprendė, kad naujos diag-
nozės perspektyva nepateisina tyrimo.

F. Chopin draugijos Varšuvoje
vadovo Grzegorz Michalski nuomone,
sutampančia su daugumos žinovų
nuomone, mokslininkų tyrimas ne-
įneš jokio svarbaus indėlio į kompozi-
toriaus kūrybos ir asmenybės tyrimą
ir vertinimą, o juo siekiama tik pa-
tenkinti smalsumą. Be to, jis pareiš-
kė, kad mokslininkams nepavyko
įrodyti tikimybės, jog pavyks sėkmin-

gai nustatyti diagnozę.
Mokslininkai iš dalies sutinka su

G. Michalski, bet teigia, kad muko-
viscidozę rodo daug požymių, pavyz-
džiui, užkrečiamos kvėpavimo takų ir
plaučių ligos. Be to, mukoviscidozė
tapo žinoma mokslui kur kas vėliau
nei 1849 m., kai mirė F. Chopin. Vie-
no tyrėjų nuomone, jeigu mokslinin-
kams pavyks įrodyti, kad F. Chopin sir-
go mukoviscidoze, tai suteiks vilčių
daugeliui žmonių, sergančių šia liga.

Mukoviscidozė – įgimta liga, ku-
riai būdinga sutrikusi visų išorės sek-
recijos liaukų veikla. Tai sukelia šir-
dies ir žarnyno sutrikimus, pažeidžia
bronchus ir plaučius. Ši liga ypač pa-
plitusi Prancūzijoje, kur jos geno
nešiotojais yra maždaug 3 mln. šalies
gyventojų.

Mokslininkai tikisi, kad F. Cho-
pin ligos paslaptį taip pat gali padėti
išsklaidyti jo sesers, palaidotos Var-
šuvos Povonzkų kapinėse, palaikų
pavyzdžiai.

BNS

APIE V	JĄ

Žmonės klausia manęs: iš kur at-
siranda vėjas? Iš kur vėjas, vėtra, vie-
sulas gauna energijos pūsti, griauti ir
keliauti? Klausimas yra gana sudė-
tingas.

Aš nesu metereologas, bet, ma-
nau, kad tad priklauso nuo saulės. Ji
daro įtaką mūsų planetą gaubiančiai
atmosferai. XX amžiaus pradžioje ru-
sų fizikas Piotr Nikolajevič Lebedev
(1866–1962) įrodė, kad beoriame inde
šviesos spindulyje turi jėgos suk ti
malūnėlį; šviesos spindulių slėgis turi
galios valdant kometų uodegų kryptį.

Nuo 1912 metų atmosferos slėgį
matuojame barais. Saulės įtakoje mū-
sų planetos atmosferoje susidaro že-
mo ir aukšto slėgimo centrai. Jiems
tarp savęs besivaržant, susidaro vė-
jai. Jų yra įvairių – viesulai, tornadai,
ura ganai, ciklonai.

Kaip matome, dėl visų įvairių
audrų kalta yra saulė. Galingi vėjai
energijos gauna iš saulės. Audros at-
siranda dėl staigių atmosferos slėgio
pasikeitimų. To slėgio kitimą sukelia
nevienoda oro temperatūra. Atmosfe-
ra – tai planetos dujinis apvalkas.
Šyląs oras plečiasi aplinkoje, darosi
lengvesnis ir kyla aukštyn. Todėl į šią
tuštėjančią vietą veržiasi vėsesnis,
sunkesnis oras. Tas veržimasis suke-
lia stiprų horizontalų vėją. To centro
„akis” gali būti nuo kelių šimtų
metrų iki kelių kilometrų skersmens.
Nuostabu, kad aplinkoje siaučiant

audrai, „akies” centre yra ramu. Šis
viesulas – smarkus griaunantis sūku-
rinis vėjas – slenka per sekundę 25
metrus arba 100 kilometrų per va-
landą.

Apie žemo atmosferinio slėgimo
„akį” susidarančias audras mes vadi-
name uraganais ir tornadais. Uraga-
nas yra nuo kelių šimtų metrų iki
kelių kilometrų skersmens. Jis prida-
ro nuostolių ne vien vėju, bet ir lie-
taus liūtimis.

Azijoje uraganai yra greitesni.
Juos ten vadina taifūnais.

Tornadai apima nedidelį siaurą
ilgą plotą. Jų greitis apie 60 kilomet-
rų per valandą. Skersmuo būna nuo
kelių iki keliasdešimt metrų. Jie ke-
 liau ja vieną ar dvi valandas, nueida-
mi keliasdešimt arba kelis šimtus ki-
lometrų.

Ciklonas – didžiulis viesulas –
slenka lėčiau: 30–40 kilometrų per
valandą.

Pagal olandų metereologo B.
Ballot dėsnį: vėjas pučia taip, kad sto-
vint veidu pavėjui, šiaurės pusrutuly-
je kairėje pusėje yra žemo slėgio sri-
tis, o dešinėje – aukšto; pietų pusru-
tulyje dešinėje yra žemo, o kairėje –
aukšto slėgio sritis. Šiaurės pusrutu-
lyje viesulai sukasi taip, kaip rašome
6. Pietų pusrutulyje jie sukasi taip
kaip laikrodžio rodyklės.

Eugenius Gerulis

Atkelta iš 3 psl.  spalvingai
atsispindinčios bulvarinės spaudos
skurde, komercinių televizijų prag-
matiškume, įvairių realybės šou pai-
kam blizgesy, politikos cirko šurmuly,
į patvorį parvirtusio tautiečio girtoje
dejonėje?

Kad nekiltų pagunda iškelti min-
tį apie dviejų rūšių pilietybę: tautos ir

valstybės (kilmės ir gyvenamosios
vietos pagrindu), kuri pagimdytų dvi-
gubai daugiau biurokratijos ir dis-
kusijų, pabaigai norisi patarti piliety-
bės įstatymo kūrėjams vadovautis pa-
prasta logika  ne kaip sumažinti, o
kaip padidinti lietuvių kilmę turinčių
Lietuvos Respublikos piliečių.

Tautos ar valstybės piliečiai?

Atkelta iš 3 psl. „Mums labai
trūksta pagrindinių specialybių
darbininkų – tekintojų, suvirintojų,
frezuotojų”, – pripažino Voskoboini-
kov.

Dienraščio teigimu, pasenusi ga-
mybos įranga atsiliepia darbo našu-
mui. Paskutinė rimta gynybos pra-
monės gamyklų modernizacija buvo
atlikta 1980-ųjų pradžioje, o daugelis
jose naudojamų prietaisų yra dar se-
nesni.

Rusijos vyriausybė į tai reagavo
kurdama milžiniškus valstybinius gy-
nybos pramonės susivienijimus, to-
kius kaip Jungtinė aviacijos korpora-
cija. Pasak vyriausybės, tai leis mo-

dernizuoti gamybą. Tačiau kritikai
tvirtina, kad tokie veiksmai pas-
maugs konkurenciją, sustiprins ko-
rupciją ir ilgainiui susilpnins Rusijos
karinę pramonę.

„Anksčiau mes gaminome gerus
lėktuvus, nes aviacijos įmonės var-
žėsi tarpusavyje, – per Rusijos parla-
mente surengtą aptarimą pareiškė
buvusi kosmonautė, o dabar Dūmos
narė Svetlana Savickaja. – Sujungti
jas visas po vienu stogu tolygu panai-
kinti konkurenciją ir sugriauti tai, ką
turėjome. Tačiau galbūt tai leis pato-
giau vogti valstybės lėšas.”

Parengė 
Balsas.lt redakcija

RUSŲ GINKLAI VIS LABIAU SENSTA

Viešpaties ramybėn išėjus
A † A

VIKTORUI KUČUI,

žmonai REGINAI, dukrai VIKTORIJAI, mūsų jaunes-
niems bičiuliams sūnui LINUI ir RENATAI, vaikaičiui
ALEKSANDRUI  ir  svainiui  PRANUI  BARUI nuošir-
džiausią užuojautą reiškia

Vytautas, Bronė, kun. Vytautas,
Kristina ir  Virgus  Volertai

Margumynai

Margumynai

Afrikoje gyvenanti žuvis per 100
milijonų evoliucijos metų sukūrė tik-
riausiai geriausią neperšaunamą šar-
vą pasaulyje. Šiuo metu inžinierių bei
mokslininkų komandos atlieka žu-
vies šarvo tyrimus tam, kad galėtų
principus, išvystytus per tūkstantme-
čius, pritaikyti gyvo žmogaus šar-
vams kurti.

Žuvies, mokslininkų vadinamos
Polypterus senegalus, šarvai yra su-
daryti iš kelių medžiagos sluoksnių,
sujungtų įvairiais ląstelių junginiais,
kuriuos dabar mokslininkai ir bando

ištirti. Tokį įspūdingą, mokslininkus
sužavėjusį šarvą sukūrė pati gamta.
Manoma, jog kartu su jau išnykusio-
mis reptilijomis, milžiniškais jūros
skorpionais bei kitais medžiotojais
gyvenusiai žuviai tai buvo vienintelis
būdas išlikti.

Šiuo metu šarvų tyrimus remia
JAV vyriausybė, tikimasi, jog ištyrus
bei sugebėjus atkurti panašios sudė-
ties šarvą, bus sukurta nauja medžia-
ga ateities kareivių kūnui apsaugoti.

livescience.com

ŽUVIS TŪKSTANTMEČIUS SLĖPĖ 
ŠARVŲ PASLAPTĮ

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!



�Mieli ,,Draugo” skaitytojai,
pra nešame, kad rugpjūčio mėnesį
dienraščio priedas ,,Kultūra. Menas,
literatūra, mokslas” neišeis. Priedo
redakcija atostogauja.

�Poetės Zitos Kirsnauskaitės
sakralinės poezijos rinkinio ,,Ant an-
gelo sparnų” pristatymas įvyks rug-
pjūčio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
14911 127th  St., Lemont. 

�Prairie Center for the Arts, 201
Schaumburg Ct., Schaumburg, IL
60193, rugpjūčio 8 d. 7 val. v. ir rug-
pjūčio 10 d. 3 val. p. p. koncertuos
Fauborg School of Ballet mokiniai,
tarp kurių matysime ir jauną, baleto
mylėtojams jau pažįstamą baleto šo-
kėją Mantę Baliutavičiūtę. Bilietus
galite užsisakyti tel.: 847-895-3600
arba www.prairiecenter.org.

�Cicero Šv. Antano lietuvių pa -
rapija minės Šv. Marijos su Kūdikiu
Šiluvoje 400 metų apsireiškimo jubi-
liejų rugpjūčio 17 d. Minėjimui vado-
vaus kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Baž-
nytinio choro pirmininkė Jonė Bo bi -
nienė ir muzikė vargonininkė Vil ma
Meilutytė ruošia šioms šv. Mišioms
skirtas gies mes. Cicero lietuviai į šį
mi n ė jimą kviečia buvusius parapijos
narius ir svečius iš kitų apylinkių.
Visi kartu pasimelsime ir pasivaišin-
sime.

�Atveskite savo vaikučius į Pipi-
rų ratelį!  Kiekvieną savaitę tėveliai
su savo vaikučiais gali praleisti keletą
valandėlių lietuviškoje aplinkoje –
padainuoti, pažaisti, kurti rankdar-
bius ir papietauti.  Rudens semestras

prasideda 2008 m. rugsėjo 8 d.  Kvie-
čiame vaikučius nuo 18 mėn. iki 4
metukų. Galite pasirinkti lankymo
dienas: pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais, ar penktadieniais nuo
9:30 val. r. iki 11:30 val. r.  Siūlome
vieną popietinę klasę trečiadieniais
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p.p.
Renkamės Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre. Kreipkitės į Ingridą Naudžiūtę-
Sherpitis 312-621-4824. Registracija
vyks iki rugsėjo mėn. pabaigos.   

�Norime pranešti, kad kavinė
,,Bravo” išsikėlė į kitas patalpas. Jau
dirbame ,,Two Rivers” patalpose, 10997
S. Archer Ave. Lemont IL 60439. Te -
lefonas liko tas pats 630-257-3300.
Važiuosite pro šalį – užsukite. Esate
lau kiami. 

�,,Draugo” administracija pra -
ne ša, kad skelbta ,,Draugo” geguži-
nė neįvyks.

�Dainavos jaunimo stovyklos ta-
ryba  praneša, kad šių metų rugpjūčio
3 d., sek ma dienį, įvyks tradicinė me -
ti nė šventė ir Dainavos jaunimo sto -
vyklos rėmė jų suvažiavimas bei  šešių
Direktorių tarybos narių rinkimai.
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Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

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

Nuotrauka konkursui: ,,Smagus šokimėlis”.                                                                                                                                           Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas

Ieškome žmogaus, kuris parūpintų reklamas ir skelbimus į
,,Drau go” dienraščio puslapius. Dėl sąlygų prašome skambinti
Silvijai

tel.: 773-585-9500

Pasirodė naujas ,,Lithuanian He -
ritage” žurnalo, vasara kvepiančiu
viršeliu, numeris. Jame – Algio Gin -
tauto straipsnis apie Dariaus ir Gi -
rėno  žygdarbį, atliktą lėktuvu ,,Li -
tua ni ca”; Leo Bondt pasakojimas
apie garsiąją  Šiluvą ir joje prieš 400
metų įvy kusį stebuklą; Giedriaus
Suba čiaus  pasakojimas apie naujo
filmo pa gal Upton Sinclair romaną
,,Jung le” kūrimo džiaugsmus ir rū -
pesčius; Vytenio Lietuvninko fotore-

portažas iš neseniai pasibaigusios
Lietuvių tautinių šokių šventės; Vy -
tauto Kupcikevičiaus prisiminimai
apie lietuvių gyvenimą Bayreuth sto -
vykloje, Vokietijoje; rašinys apie
Chiune Sugihara, Japonijos diploma-
to  prieš karinėje Lietuvoje, veiklą ir
jo at minties įamžinimą; Marijonos
Vens lauskaitės-Boyle pasakojimas
apie Lietuvoje vykusį ,,Svajonių bė -
gimą”, skirtą būsimo Vėžio informa-
cijos centro statybai Klaipėdoje pa -
remti, Jen nifer Virškus įspūdžiai iš
jaunųjų slidininkų vasaros stovyklos,
veikian čios Ignalinos žiemos sporto
bazėje.

Žurnale taip pat spausdinamos
trumpos žinutės apie lietuvius vi sa -
me pasaulyje, skaitytojų laiškai. Šei-
mininkėms skirtame kampelyje ra -
site, kaip pasigaminti skanius šal -
tibarščius.

Žurnalo kaina  — 4.95 dol. Jį gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau žurnalų, už kiekvieną
papildomą leidinio siuntimą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome pa -
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

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

,,Lithuanian Heritage”

Irena Kriaučeliūnienė iš Burr Ridge, IL, visuomenininkė,
,,Draugo” rėmėja, įsigijo bilietą į ,,Draugo” pokylį ir išplatino 20
bilietų savo draugams. 

,,Draugas” nuoširdžiai dėkoja dosniai rėmėjai Irenai Kriau -
čeliūnienei, kuri visuomet talkina  ruošiant ,,Draugo” ren ginius. 

Pokylis ,,Draugo” 99-rių metų sukakties proga įvyks
Willowbrook pokylių salėje spalio 25 d., šeštadienį.  Pokylyje daly-
vaus svečias iš Kauno, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje.

Donatas V. Greb iš Piedmont, CA užsiprenumeravo ,,Draugą” dar
metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


