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•Lietuvių telkiniuose. Šv.
Kazimiero bažnyčiai Wor-
cester, MA paskelbtas
mirties dekretas (p. 2)
•Sąjūdis vis dar reikalin-
gas Lietuvai (p. 3, 9)
•Dainavimas – meilė Die-
vui, Tėvynei ir muzikai
(p. 4–5)
•Laiškai, komentarai,
nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Kubos pa-
tiekalai (p. 8)
•Ar Baltijos...? (3) (p. 9)
(pabaiga)
•Dar vienos sukaktuvės –
LTSC jau 25-eri (p. 10)

Obama laimèjo paskutinius
pirminius rinkimus

Baltijos regiono vadovai
pabrèžè energijos poreikî

Ryga, birželio 4 d. (,,Reuters” –
BNS) – Baltijos regionui, apiman-
čiam Baltijos bei šiaurės šalis, Vokie-
tiją ir Rusiją, reikia saugaus energijos
tiekimo, kad jų ekonomikos galėtų
klestėti, sakė šių šalių vadovai.

Vadovai Baltijos jūros regiono ša-
lių tarybos viršūnių susitikime nu-

matė plėsti regioninį bendradarbia-
vimą. Po derybų, įvykusių Latvijos,
kuri baigia pirmininkauti Tarybai,
sostinėje, paskelbtoje deklaracijoje
svarbiausiomis skelbiamos penkios
bendradarbiavimo sritys: aplinka,
ekonomika, energetika, švietimas,
kultūra ir civilinis saugumas.

Demokratų kandidatas Illinois senatorius Barack Obama su žmona Michelle Mon-
tana vykusių pirminių rinkimų metu. Reuters nuotr.

Vilnius, birželio 4 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vatikano Pauliaus VI audi-
encijų salėje popiežius Benediktas
XVI susitiko su Turino arkivyskupi-
jos piligrimais, atvykusiais į Romą.
Anot popiežiaus, tikėjimo atnaujini-
mui tinkamiausia vieta yra Šv. Petro
bazilika, kur viskas liudija pirmųjų
krikščionybės amžių didvyriškumą, o
kankinių kraujas ir dabar iškalbingai
kviečia be išlygų sekti Kristų.

,,Bazilikoje ir Vatikano grotose
sustoja katalikai iš visų pasaulio
kraštų ir, nors priklauso skirtingoms
kultūroms bei kalboms, išpažįsta tą
patį tikėjimą ir yra vienintelės Kris-
taus Bažnyčios dalis,” – teigė popie-
žius. Popiežius Benediktas XVI prita-
rė, kad 2010 metų pavasarį dar kartą
būtų galima apžiūrėti Turino drobu-
lę. Popiežius neabejoja, kad tai bus
tinkama proga apmąstyti paslaptingą
veidą, kuris tyliai kalba žmonių šir-
dims, juos kviečia atpažinti Dievo vei-
dą, kuris „taip pamilo pasaulį, jog ati-
davė savo vienatinį Sūnų, kad kiek-
vienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet
turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3.16).

,,Brangūs broliai ir seserys, nebi-
jokite save pavesti Kristui, tik Jis gali
patenkinti pačius giliausius žmogaus
sielos troškimus”, – drąsino tikinčiuo-
sius popiežius. – Jokie sunkumai, jo-
kia kliūtis tegul nesusilpnina jūsų
meilės Evangelijai! Vienybę su Vieš-
pačiu nuolatos maitinkite malda,
dažna Sakramentų praktika, ypač
Eucharistijos ir Išpažinties”, – palin-
kėjo popiežius Turino arkivyskupijos
piligrimams.

Turino drobulê
bus galima
apžiùrèti 2010 m.

Rygoje vyksta Baltijos jūros valstybių vadovų tarybos (BJVT) vyriausybių vadovų
susitikimas. LETA–ELTA nuotr.

Sant Pol, Minnesota, birželio 4
d. (AFP–BNS) – Barack Obama ant-
radienį įėjo į istoriją – jis tapo pir-
muoju juodaodžiu, užsitikrinusiu vie-
nos iš dviejų pagrindinių JAV partijų
kandidato į šalies prezidentus padėtį.
Demokratų partijos pergalę B. Oba-
ma pasiekė nugalėjęs itin stiprią var-
žovę – buvusią pirmąją šalies ponią
Hillary Clinton, kuri savo ruožtu sie-
kė tapti pirmąja moterimi JAV prezi-
dento pareigose.

,,Amerika, tai mūsų akimirka.
Tai mūsų laikas. Mūsų laikas užvers-
ti praeities politikos puslapį”, – sakė
46 metų senatorius B. Obama.

,,Šįvakar galiu stovėdamas prieš
jus pasakyti, kad būsiu demokratų iš-
keltasis kandidatas į Jungtinių Vals-
tijų prezidentus”, – pareiškė jis. Tai
viena paskutinių akimirkų šioje il-
giausioje, brangiausioje ir užburian-
čioje pirminių rinkimų kovoje.

Įsimintina B. Obama pergalė
pranašauja įtemptą visuotinių rinki-
mų kovą su 71 metų respublikonų se-
natoriumi John McCain. Lapkričio 4
d. rinkėjai turės rinktis iš pirmąją
kadenciją Senate dirbančio B. Obama
– maišytos rasės vadovo, atstovaujan-
čio naujajai politikų kartai, – ir J. Mc-
Cain, kuris buvo sužeistas Vietnamo
kare ir kuris prašo paskutinio pašau-
kimo tarnybon.

H. Clinton, nors ir pralaimėjusi,
atsisakė lipti nuo scenos ir pareikala-
vo gerbti beveik 18 mln. už ją balsa-
vusių žmonių. Ji pasveikino B. Oba-
ma dėl ,,nepaprastų varžybų”, bet at-
sisakė oficialiai pripažinti pralaimė-

jimą. ,,Klausimas yra toks: kur eisi-
me dabar. Atsižvelgus į tai, kaip toli
nuėjome ir kur mums, kaip partijai,
reikia nueiti, šio klausimo nevertinu
nerimtai”, – sakė ji. Buvusi pirmoji
ponia niekam neleido suabejoti tuo,
kad laiko save geriausia galima kan-
didate į prezidentus.

B. Obama, kuriam dabar reikia
suvienyti savo susiskaldžiusią parti-
ją, išgyrė New York atstovaujančią se-
natorę, kuri, pasak jo, taip pat pateko
į istoriją. B. Obama uždegančios kal-
bos apie viltį ir pokyčius nuo Irako
karo pavargusioje ir recesijos baimės
persekiojamoje šalyje užbaigė 16 me-
tų trukusį Clinton šeimos vyravimą
Demokratų partijoje.

B. Obama savo pergalę paskelbė
laimėjęs paskutinius pirminius rin-
kimus Montana, po to, kai antradienį
į jo pusę perėjus daugeliui superdele-
gatų jis užsitikrino 2,118 partijos su-
važiavimo delegatų paramą, būtiną
kandidato vardui užsitikrinti. Beveik
galutiniais duomenimis, H. Clinton
South Dakota gavo 55 proc. balsų, o
B. Obama – 45 proc. Tuo tarpu Mon-
tana Illinois senatorius laimėjo 56
proc. balsų, o jo varžovė – 41 proc.

Iki rinkimų likus 5 mėnesiams,
kandidatai į JAV prezidentus B. Oba-
ma ir J. McCain jau įsitraukė į žodi-
nes dvikovas dėl JAV ekonomikos,
Irako, taip pat – dėl to, ar kalbėtis su
tokiais JAV priešais kaip Iranas.
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Kanadoje (USD)
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• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

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

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00
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Kanadoje (USD)

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

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

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

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

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

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

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

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

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

2 DRAUGAS, 2008 m. birželio 5 d., ketvirtadienis

Šv. Kazimiero bažnyčiai
paskelbtas mirties dekretas

JANINA MILIAUSKIENÈ

Šiais metais Švenčiausios Trejy-
bės šventę gegužės 18 d. šventėme ne
džiaugsmingai, bet su giliu liūdesiu,
skausmu širdyse ir ašaromis akyse.
Mišių pabaigoje klebonas kun. Ričar-
das Jakubauskas perskaitė iš vietos
vyskupo Robert J. McManus gautą
laišką, kuriame pranešama, jog nuo
šių metų liepos 1 d. Worcester vysku-
pijoje uždaromos penkios katalikų
bažnyčios: Notre Dame des Cana-
diens, Holy Name of Jesus, St. Casi-
mir, Ascension ir St. Margaret Mary.
Jos bus prijungtos prie kitų veikian-
čių parapijų, iš kurių mums, lietu-
viams, skirtoji – viena iš seniausių
mūsų vyskupijoje esanti Šv. Jono pa-
rapija, vadinama visų bažnyčių Moti-
na.

Vyskupas McManus mums, lie-
tuviams, suteikė tarsi malonę, palik-
damas vieneriems metams sekmadie-
niais atdarą Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčią, kurioje per tuos metus mū-
sų klebonas kun. R. Jakubauskas at-
našaus šv. Mišias. Deja, šis vyskupo
parėdymas mūsų nedžiugina. Nori-
me, kad mūsų bažnyčia būtų atdara

kiekvieną dieną, kaip buvo iki šiol, o
ne tik sekmadieniais. Mums, kurie
atvykome į JAV po Antrojo pasau-
linio karo, Šv. Kazimiero parapija
tapo antraisiais namais. Ji priglaudė
mus, jau nekalbant apie čia gimu-
sius, augusius, stačiusius šią bažny-
čią. Ji glaudžia ir visus iš tėvynės
Lietuvos pastaruoju laiku atvyks-
tančius, tik gal kai kurie jų ne taip
greitai skuba į ją įsijungti, kaip mes
atvykę darėme, todėl ir lankytojų
skaičius mažėja.

O tai sena, garbinga ir didinga
parapija, kurios gyvavimo šimtmetį
iškilmingai atšventėme 1994-aisiais
metais. Turėjome ir to paties vardo
parapijos mokyklą, kuriai nuo pat jos
atidarymo iki uždarymo 64 metus va-
dovavo Šv. Kazimiero Kongregacijos
seselės, kurių centras yra įsikūręs
Čikagoje. Daug gražaus lietuviško
jaunimo jos išleido į gyvenimą. Daug
mergaičių įstojo į jų kongregaciją,
berniukų – į tėvų marijonų vienuo-
lyną, kiti baigė aukštuosius mokslus
ir užėmė atsakingas pareigas. Visada
su giliu dėkingumu ir meile prisime-
name seseles.

Laikas bėgo, modernėjo, daugelis

LIETUVIÛ TELKINIAI

WORCESTER,MA

Dabartinė Šv. Kazimiero bažnyčia, Worcester, MA, kuri bus netrukus už-
daryta, buvo pastatyta 1953 metais. Parapija įsteigta 1898 metais.

Algio Luko nuotraukos

parapijiečių jau ilsisi Notre Dame, Šv.
Jono ar kitose kapinėse. Viskas kei-
tėsi, keitėsi ir bažnyčios gyvenimas.
Niekada nemanėme, kad teks išgy-
venti skaudų bažnyčių likimą, kad
jos pasiliks be parapijiečių ir bus už-
darinėjamos. Tuos laikus jau gyve-
name. „Mirties dekretas” paskelbtas
jau ir mūsų parapijai, nepaisant, kaip
mes ją mylime. Atliekame visus vys-
kupijos reikalavimus, skolų neturi-
me. Finansinė būklė pasigėrėtina.
Parapijos taryba labai energinga ir
darbšti. Eucharistijos patarnautojai
ne tik bažnyčioje atlieka savo parei-
gas, bet ir ligonius aplanko su šven-
tais sakramentais. Vyresnio amžiaus
altoriaus patarnautojai ir šiokiadie-
niais atlieka savo pareigas, patarnau-
dami prie šv. Mišių klebonui, kuris
labai rūpinasi mūsų parapija.

Šalia visų teigiamų dalykų di-
džiausias rūpestis – parapijiečių ma-
žėjimas. Kaip anksčiau minėjau,
daug jų iškeliavę į Amžinybę, keliau-
ja ir dabar, o niekas neužima paliktų
tuščių vietų.

Bet nepaisant, kiek mūsų yra,
nesitrauksime iš savo parapijos, nes
mums vyskupo paskirtoji Šv. Jono
yra nepriimtina. Ginsime Šv. Kazi-
miero bažnyčią, mūsų parapiją, eida-
mi tiesos ir meilės keliu.

Šv. Roko draugijos 1895 metų vė-
liava. Šv. Roko draugija buvo pir-
moji lietuvių draugija Brockton ir
Šv. Kazimiero parapijos pradininkė.

,,Šv. Kazimiero mirtis” – vienas iš
bažnyčioje esančių 10 vitražų, vaiz-
duojančių Šv. Kazimiero gyvenimą.

Šv. Kazimiero bažnyčios pagrindinis
altorius.
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Turiu seną įprotį – kai pasijaučiu visokiais darbais darbeliais apsi-
krovęs, prisiverčiu atsisėsti ir sudaryti sąrašą kritiškų, būtinų ir
galimų projektų. Tuo pačiu žiūriu į laiko paskirstymą ir jo pralei-

dimą tipiškoje dienoje. Jau kuris laikas jaučiu, kad gal per daug laiko pra-
leidžiu su rašytu žodžiu – spaudos sekimu ir jos skaitymu. Pagaliau prisė-
dau ir susirašiau, kokią spaudą pastoviai gaunu. Galvoju, kad gal čia kele-
tą valandėlių galiu ,,sutaupyti” geriau su spauda tvarkydamasis.

Pastoviai į namus gaunu 33 skirtingų pavadinimų periodinius leidi-
nius. 20 jų yra anglų kalba ir lietuviškų reikalų visai neliečia. Gaunu 4 pro-
fesinius leidinius: ,,American Psychologist”, ,,Professional Psychology: Re-
search and Practice”, ,,Monitor on Psychology”, NADE organizacijos žur-
nalą ir ,,The National Psychologist”. Gaunu 5 bendros apimties leidinius:
,,Consumer Reports”, ,,Reader’s Digest”, ,,AARP Magazine”, ,,City Pulse” ir
,,AARP Bulletin”. Turizmo temomis ateina taip pat 5 leidiniai: ,,Midwest
Living”, ,,Motor Home”, ,,Highways”, ,,National Geographic Traveler” ir ,,Na-
tional Geographic Adventure”. Kiti susiję su religinėmis temomis: ,,Our
Sunday Visitor” ir ,,Faith ir Columbia”. Sveikatai lieka 1 leidinukas –
,,Healthy & Fit”. Pagaliau, dienraštis ,,Lansing State Journal”. Neskai-
čiuoju, kiek visa tai kainuoja. Labiau rūpi su šiais leidiniais praleidžiamas
laikas, nes laikas – pinigai! Tikslių duomenų neturiu, bet stebėčiausi, jeigu
bet kuriam čia minimam leidiniui paskirčiau daugiau negu pusvalandį laiko.
Išimtimi būna moksliniai straipsniai, kuriuos atidedu į šalį ir pasiimu kur
nors keliaudamas. Ten kartais atsiranda laiko skaitymui pasivyti.

13 kitų leidinių liečia lietuviškus reikalus. 10 yra lietuvių kalba, o liku-
sieji 3 – anglų kalba. 5 leidiniai yra leidžiami Lietuvoje, 1 Kanadoje, o
likusieji JAV. Gaunu dienraštį ,,Draugą”, savaitraščius ,,Dirvą”, ,,Tėviškės
žiburius” ir ,,Amerikos lietuvį”. 2 yra mėnesiniai žurnalai: ,,Pasaulio lietu-
vis” ir ,,Akiračiai”. Kiti irgi yra periodiniai, bet kitokio dažnumo: ,,Mūsų
žingsniai”, ,,Laiškai bičiuliams”, ,,Į laisvę” ir ,,Ateitis”. Pagaliau gaunu dar
3 lietuviškus žurnalus anglų kalba: ,,Lituanus”, ,,Lithuanian Heritage” ir
,,Bridges”. Spėju, kad šių leidinių peržiūra dažniausiai ribojasi mažiau nei
pusvalandžiu kiekvienam leidiniui. Sąmoningai sakau ,,peržiūra”, nes ati-
džiam perskaitymui tikrai laiko nebūtų. Visada atsiranda išimčių ar koks
reikalas prie ,,akimis permesto” rašinio grįžti. Kartais kas nors paskambina
telefonu ir klausia nuomonės apie vieną ar kitą jau išspausdintą straipsnį.
Dažnas mano atsakymas yra: mačiau, bet nesigilinau. Aišku, po skambučio
norisi prie to ,,apkalbėto” rašinio grįžti ir savo nuomonę susidaryti.

Čia paminėta tik spausdinta, popierinė, periodinė spauda. Nepami-
nėtas laiko reikalaujantis knygų skaitymas. O kur dar visas žaibo greičio
internetinis pasaulis, su svetainėmis, el. paštu ir kitokiomis mandry-
bėmis? Norisi kai kurias svetaines pastoviai aplankyti, kad ko svarbaus
nepražiopsojus. Jau atsirado paslaugų, kur tau praneša apie vienur ar
kitur pasirodžiusius įdomesnius, lietuviškus reikalus aprašančius straip-
snius ar kokią beiškylančią kontroversiją. Velykų proga vienas sūnus
mums įtaisė tokį priedą prie kompiuterio, kur galima ne tik telefonu
kalbėti, bet ir pašnekovą matyti. Aišku, pašnekovas nori ir gali, su tavo
sutikimu, ir tave matyti. Mano manymu, toks prietaisas yra ypač patrauk-
lus meilužiams ir seneliams, pasiilgusiems savo anūkų.

Kaip matyti, draugavimas su spauda pareikalauja laiko. Ką daryti,
jeigu tam per daug laiko išeikvojama? Norint sumažinti laiką, galima
išmokti greičiau skaityti. Tuos pačius leidinius dvigubai greičiau skaitant
atliktų pusė tam skiriamo laiko. Mano atveju, greitesnis skaitymas yra
neįmanomas. Su laiku, dar studijuodamas, ir po to, turėjau išmokti per
skaitomą puslapį ,,akį permesti” ir užkabinti svarbiausiaus žodžius ar
sąvokas. Amerikiečiai tai vadina ,,nugriebimu”, lyg tai būtų nugriebta pieno
ąsočio paviršiuje užsidėjusi grietinėlė. Daug ką sužinoti galima atidžiau
perskaičius pirmąjį ir paskutinijį paragrafus. Kitas būdas būtų mažiau į
rankas tos spaudos imti, kad mažiau reikėtų pro pirštus praleisti. Iš tik-
rųjų, daug spausdinamos informacijos pasikartoja, ypač jei tai yra pasau-
linės naujienos ar įvykiai. Informacija ne tik pasikartoja, bet kol patenka
į rankas, jau būna senstelėjusi. To galima būtų išvengti tik nesekant
interneto ar neklausant radijo transliacijų ar nežiūrint televizijos laidų.

Sutrumpinti anglų kalba gaunamos spaudos kiekį būtų gana lengva,
nes neturiu jokių ypatingų lojalumų ar prisirišimo. Priremtas prie sienos
pasilaikyčiau gyvenamojo miesto dienraštį, vieną profesinį žurnalą ir tu-
rizmo leidinį. Su lietuviška spauda reikalai sudėtingesni. Atėjus primi-
nimui prenumeratą pratęsti, prašoma ne tik prenumeratos mokesčio bet
ir aukų. Tie leidiniai, kurie mano akyse yra ant neatnaujinimo ribos, te-
gauna tik prašomą prenumeratą be jokios aukos, bet ją vis tiek gauna, nes
juk reikia palaikyti lietuvišką spaudą. Neatsimenu, kada buvo paskutinis
kartas, kai neatnaujinau lietuviško periodinio leidinio. Atsimenu keletą
atvejų, kur gautas leidinys nustojo būti leidžiamas ar išsikėlė į Lietuvą ir
liko mažiau patrauklus. Jau įpročiu tapo kasdieninė (ruginė) duona,
dantų išsivalymas ir lietuviška spauda. Kai paštininkas jos laiku nepri-
stato, atrodo lyg kažko trūksta. Įdomu, kad į tą laikiną stygių nežiūriu,
kaip į laisvo laiko atsikovojimą nuo to laiką ėdančio slibino.

Nesugebant greičiau ar mažiau skaityti, bet prie to pripratus, reikėtų
pagalvoti apie pensiją iš tikro darbo. Žiūrint į kitus, atrodytų, kad jie turi
marias laiko. Sveikas protas sako, kad jie turėtų turėti to laisvo laiko.
Tačiau tie patys yra pirmieji, prisiekinėjantys, kad išėjus į pensiją laisvo
laiko jiems dar labiau trūksta. Nebežinau kuo patikėti – ar logika, ar
gerais bičiuliais?

Skaityti greičiau ar
mažiau?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

SĄJŪDIS VIS DAR
REIKALINGAS LIETUVAI
Gegužės 31-ąją Vilniuje, Valsty-

biniame dramos teatre, savo darbą
pradėjo XI neeilinis Lietuvos Sąjū-
džio suvažiavimas. Šiemet Lietuvos
Sąjūdis švenčia garbingą 20 metų
jubiliejų, todėl renginių, skirtų šiai
svarbiai datai paminėti, tiek sostinė-
je, tiek kituose Lietuvos miestuose
bus ir daugiau. „XXI amžiaus” žur-
nalistas Gintaras Visockas kalbina
ilgametį Sąjūdžio pirmininką parla-
mentarą Rytą Kupčinską.

– Pirmiausiai priminkite
mūsų skaitytojams, kada, kaip ir
kodėl tapote Sąjūdžio tarybos
pirmininku?

– Sąjūdžio tarybos pirmininku
buvau išrinktas 2001 m. sausį. Tuo-
met įvyko eilinis Sąjūdžio suvažiavi-
mas, buvo išrinkta taryba, o išrinkto-
ji taryba balsų dauguma Sąjūdžiui
vadovauti pasirinko mane. Į suvažia-
vimą atvykę delegatai absoliučia
balsų dauguma pasirinko mano kan-
didatūrą. (...)

– Kiek Sąjūdis turi narių?
Kai kurie Sąjūdžio nedraugai
sako, kad tai – jau mirusi, ne-
reikalinga organizacija, neturin-
ti nei rimtos jėgos, nei idėjų, nei
veiksmų plano.

– Pasakysiu šitaip: aktyvių, dir-
bančių, daug Sąjūdžiui padedančių
narių turime per keletą tūkstančių,
savivaldybėse užregistruoti 24 stip-
rūs, tikrai veikiantys skyriai. Taigi
mus laikyti mirusia, popierine orga-
nizacija nederėtų. Beje, neseniai pri-
imtas naujas įstatymas, nustatantis
asociacijų veiklą. Remiantis tuo įsta-
tymu, mes šiandien esame ne visuo-
meninė organizacija, bet asociacija.
(...) dėl šių pakeitimų Sąjūdis tapo
daugiau centralizuota organizacija.
(...)

– Tikriausiai sutiksite, kad
Lietuvoje susikaupė itin daug
negerovių. Kur pažvelgsi – į teis-
mus, parlamentą, Vyriausybės
veiklą – visur problemos, kurias,
atvirai kalbant, drąsiai galima
vadinti globaliomis, esminėmis,
gyvybiškai svarbiomis.

– Sąjūdis tas negeroves mato ir
visomis įmanomomis priemonėmis su
jomis grumiasi. Mes ne sykį pareiš-
kėme savo principinę nuostatą ir dėl
vangios, pavėluotos liustracijos su-
keltų keblumų, ir dėl vilkinamų re-
formų Lietuvos teismuose, ir dėl lie-
tuvių kalbos, tautinių tradicijų, kul-
tūros paveldo puoselėjimo, saugoji-
mo, ir dėl buvusios sovietinės nomen-
klatūros įsigalėjimo aukščiausiuose
valdžios ešelonuose, taip pat – ir dėl
tos sovietinės nomenklatūros nebau-
džiamumo. (...) Gal kai kas ir norėtų,
kad mes domėtumėmės tik viena ar
keliomis problemomis. Bet mano
nuomone, Sąjūdžiui privalo rūpėti
visi pagrindiniai valstybės gyvenimo
aspektai, pradedant lietuvių kalbos
išstūmimu, darkymu ir baigiant re-
formomis mūsų ginkluotosiose pajė-
gose ar valstybės saugumo departa-
mente. (...)

– Sąjūdis ne sykį kritikavo
teismus ir ragino teisinėje siste-
moje kuo greičiau įgyvendinti
kai kurias svarbias reformas.
Pavyzdžiui, įteisinti tarėjų insti-
tuciją, kuri bent šiek tiek su-
mažintų galimybę nesąžinin-

giems teisėjams piktnaudžiauti
suteiktomis milžiniškomis ga-
liomis bei savivaliauti. Bet į la-
bai gražų Sąjūdžio pasiūlymą
valdžia neatkreipė dėmesio...

– Teisingumo vykdymo Lietuvoje
tema Sąjūdis kryptingai domisi nuo
pat 2000 metų. Jau tada reikalavome,
kad įstatymais būtų įteisinta galimy-
bė visuomenei stebėti bei kontro-
liuoti teisėjų darbą. Jau tada tvirti-
nome, jog turėtų būti sugriežtinta
teisėjų atranka, neleisianti teisėjais
tapti abejotino vardo žmonėms. Šian-
dien visi pripažįsta, kad Sąjūdžio
kelta idėja dėl visuomeninių tarėjų
institucijos įteisinimo – ir svarbi, ir
aktuali, ir sveikintina. Taip pat šian-
dien visi mato, jog mūsų pasiūlymai
atidžiau žvelgti net į Konstitucinio
Teismo teisėjų praeitį – aktuali.
Tačiau nei tada, nei kiek vėliau Pre-
zidentas nepanoro įsiklausyti į mūsų
pastabas bei pasiūlymus, akivaizdžiai
vengė susitikimų su Sąjūdžio vado-
vais. (...)

– Kaip Sąjūdis vertina val-
džios planus atsisakyti šauktinių
kariuomenės? Sąjūdis remia
šauktinių, profesionalų ar vadi-
namąją mišriosios kariuomenės
projektą?

– Būsiu visiškai atviras: Sąjūdis
pasisako už vadinamąją šauktinių ka-
riuomenę. Tiksliau tariant, mes sa-
kome, jog Lietuvos kariuomenėje
turėtų būti ir šauktinių. Sąjūdį taip
pat jaudina, kad Lietuvos ginkluotųjų
pajėgų vadovybė nebestiprina sava-
norių pajėgų, visiškai užmiršo atsar-
gos karių rengimo reikalus. Jokiu bū-
du negaliu sutikti su šūkiu, esą Lie-
tuva įstojo į NATO ir Europos Są-
jungą, todėl yra visiškai saugi. Taigi
esą kariuomenė mums tarsi jau ir
nereikalinga. Reikalinga vos ne vien
tik tam, kad galėtume atlikti kai ku-
rias misijas užsienyje – Irake, Afga-
nistane ar Kosove. Sutinku, kad ir
misijos reikalingos, sutinku, kad
mūsų karių atliekama pareiga užsie-
nyje – sudėtingas, pavojingas ir pa-
sirengimo reikalaujantis darbas. Bet
juk pagrindinis Lietuvos kariuome-
nės uždavinys – ginti Lietuvos, o ne
kitų šalių interesus. Vien pagyrimų,
kokie lietuviai šaunūs Afganistane ar
Irake, mums neturėtų užtekti. Nuo-
monė, jog NATO mus vis tiek apgins,
– klaidinga. NATO mus gins ir apgins
tik tuo atveju, jei mes patys ginsimės
narsiai – ir dantimis, ir nagais. Ati-
džiai įsiskaitykime į Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizacijos 5-ąjį straip-
snį. Ten teigiama, kad valstybė, sie-
kianti sulaukti paramos iš Briuselio,
pirmiausiai pati privalo organizuoti
savo gynybą. Bet kaip mes ruošiamės
patys gintis, jei beveik nebeturime
savanorių, šauktinių, rezervo? Ar tai
nėra kryptingas, sąmoningas, bet
kruopščiai nuo visuomenės slepiamas
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų nugin-
klavimas bei neutralizavimas? (...)

Mane taip pat labai jaudina, kad
tautiškai, patriotiškai nusiteikusiems
karininkams, neturintiems jokių
įtartinų praeities šešėlių, šiandien
trukdoma kopti karjeros laiptais,
jiems dažniausiai teskiriamos biu-
rokratinės pareigos, jiems nesudaro-
mos galimybė vadovauti šauktiniams
ir skiepyti jiems lietuviškas tradicijas
bei nuostatas.

Nukelta į 9 psl.



4 DRAUGAS, 2008 m. birželio 5 d., ketvirtadienis

NIJOLÈ BENOTIENÈ

Nuo seno žmonės mokėjo kartu
dirbti ir kartu džiaugtis. Taip atsira-
do tautinės šventės, sukviečiančios
džiaugsmui visą tautą. Besikeičian-
tys metų laikai savo ypatumais žmo-
nėms pasiūlė ir kalendorines šventes,
o garbinimas ir dėkojimas Aukščiau-
siam visus sukvietė į religines apei-
gas, kurios dažniausiai švenčiamos
platesniu mastu negu viename
krašte.

Žymiai mažesnės, bet labai svar-
bios yra šeimos šventės. O mums, lie-
tuviams, gyvenantiems išeivijoje, dar
prisideda ir čia susiformavusios nau-
jos šventės. Tai džiaugsmingi susiėji-
mai, į kuriuos sukviečia veikiantys
šokio ar dainos vienetai. Jų metinės
šventės ar koncertai, tai ir lėšų telki-
mas ir jų darbo įvertinimas, ir kon-
certai, ir vaišės ir svarbiausia – di-
džiausias džiaugsmas pasiektais
rezultatais ir pasidalinimas tais dar-
bo vaisiais su plačiąja lietuvių ben-
druomene, vieneto rėmėjais, koncer-
tų lankytojais, draugais ir šeimos na-
riais.

Ypač didelio bendruomenės na-
rių pasididžiavimo ir pasigėrėjimo
sulaukiama tokiomis progomis, kai
meniniai vienetai švenčia ne tik me-
tinius koncertus, bet grupės ar choro
veiklos garbingus gimtadienius. Štai
tokį gimtadienį Cleveland Dievo Mo-
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos
choras ,,Exultate” šventė net du kar-
tus, ir tikriausiai nesuklysiu saky-
dama, kad dar tiek pat kartų galėtų
švęsti, nes visi ten dalyvavę buvome
ypatingai patenkinti viskuo, kas
mums buvo pasiūlyta. Senovėje lietu-
viai ypatingas progas švęsdavo po ke-
lias dienas iš eilės, ,,Exultate” šventė
du kartus, bet su pertrauka.

Praėjusių metų lapkričio 17 d.
choras visus sukvietė į savo veiklos
25 metų jubiliejų (1982-2007), kurį
paminėjo religinės muzikos koncer-
tu. Šalia įvairių giesmių lyg vainikas
šiam jubiliejui nuskambėjo ,,Missa
brevis in d” (muz. W. A. Mozart) paly-

dint styginių ansambliui. Dievo Mo-
tinos Nuolatinės Pagalbos šventovė-
je vos sutilpo beveik 400 klausytojų.

2008 m. balandžio 29 d. ,,Exulta-
te” visus Cleveland bendruomenės
lietuvius ir vėl pakvietė į savo 25-me-
čio jubiliejaus pokylį, įvykusį gražia-
me Kroatų kultūros ir pasilinksmini-
mo centre, tik šį kartą buvo pasiūlyta
pramoginė, ,,linksmoji” dalis: trum-
pas, nuotaikingas koncertėlis, vaka-
rienė ir pasilinksminimas iki vidur-
nakčio.

***
,,Mieli ir brangūs mūsų svečiai –

su dideliu džiaugsmu sveikinu jus,
kiekvieną, atvykusį švęsti choro
‘Exultate’ 25-metį. Kaip smagu šį
vakarą būti kartu su jumis, nes jūs
esate tie, kurie ėjote kartu, girdėjote
mūsų giesmes bei dainas, pažįstate ir
remiate mūsų veiklą ir nuolat skati-
nate mus žengti pirmyn. Todėl labai
tinka šį gimtadienį ŠVĘSTI visiems
kartu džiaugiantis mūsų bendro dar-
bo gausiais vaisiais” – Ritos Kliorie-
nės žodžiai, lyg norėdami iššokti iš
programos pirmo puslapio eilučių,
dar koncertui neprasidėjus, mus
sveikino ir žadėjo puikų vakarą.

,,Jūsų patirtis, išgyvenimai ir
džiaugsmingos akimirkos tapo neį-
kainojamu užsienyje gyvenančių
lietuvių istorijos puslapiu. Šiandien
Jūsų choro vardas yra žinomas ir
Tėvynėje, ir virtęs neatskiriama mū-
sų kultūrinio gyvenimo dalimi” – iš
šio Lietuvos Respublikos prezidento
V. Adamkaus sveikinimo programoje,
pajutome, kad Lietuva įvertina išei-
vijos lietuvių veiklą. Lyg antspaudas
prezidento žodžiams buvo ,,Aukso
paukštė” – tai Lietuvos apdovanoji-
mas vienetams ir jų vadovams už Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir dainų
švenčių tradicijos puoselėjimą. Pirmą
kartą už Lietuvos ribų „Aukso pau-
kštė” buvo paskirta išeivijos kolekty-
vui – Cleveland Dievo Motinos nuo-
latinės pagalbos parapijos chorui
„Exultate”. Apdovanojimas buvo
įteiktas Ritai Kliorienei jai kovo mė-

CLEVELAND, OH

Dainavimas – meilė Dievui, Tėvynei ir muzikai
Š.m. balandžio 29 d. ,,Exultate” vėl pakvietė į savo 25-mečio vakarą

nesį lankantis Lietuvoje. Lemtingu
sutapimu viskas kartu buvo paminė-
ta ir atšvęsta šiuo gimtadienio po-
kyliu.

***
Mažomis švieselėmis pasipuošusi

salė visus glostė romantiška nuotai-
ka, o trumpa ir nuotaikinga choro
programėlė mūsų jausmus kaip ka-
muoliuką mėtė tai į jaunystės prisi-
minimus, tai pirmąją meilę, tai šokio
sūkurį, ilgesį ar džiaugsmą.

Vakaro programą pradėjo solistė

Virginija Bruožytė-Muliolienė atliku-
si L. Bernstein dainą ,,Naktis puiki”
(Iš ,,West Side Story”). Ir ji buvo teisi,
naktis,vakaras tikrai buvo puikus.
Choristai dainuodami ir plojo, ir
šoko, ir net scenine laikysena per-
davė atliekamo kūrinio charakterį,
visus užkrėsdami šventine nuotaika.
Choro atliekamiems kūriniams
akompanavo Rimo Kaspučio orkest-
rėlis ,,Romantika”. Lietuvių šiuolai-
kinės muzikos orkestrai išeivijoje
retenybė ir prabanga. Muzikantai ne
tik akompanavo, bet vėliau nepailsta-
mai visus linksmino lietuviška šokių
muzika iki vidurnakčio nusitęsu-
siems šokiams.

Nuotaikingai programai pasibai-
gus choristai pusračiu apjuosę salę
pagiedojo maldelę prieš valgį, kuriai
įvadą padarė parapijos klebonas kun.
G. Kijauskas. Puikiai pradėtas vaka-
ras ir toliau tęsėsi ne tik su dvasiniu
pasitenkinimu, bet ir su skania vaka-
riene, po kurios tuoj pat prasidėję šo-
kiai išjudino visus svečius į šokių
aikštelę. Net ir televizijos programa
,,Šokit su žvaigžde” negalėjo lygintis
su klevelandiečių gabumų ir entu-
ziazmo šokiais, šypsenai ir puikia
nuotaika. O į šį vakarą buvo susi-
rinkę beveik 300 ,,Exultate” choro
rėmėjų ir gerbėjų.

Pertraukos metu choro vadovė R.
Kliorienė padedama akordeonistų vi-
sus sukvietė į ratą bendroms dai-
noms. Nebūtume dainuojančios tau-
tos vaikai, raginti tikrai nereikėjo,
tuoj pat visi susikibę traukėme dainą
po dainos, sukome ratelius, lingavo-
me pagal melodijos taktą. Energijai
palaikyti vieni vaišinosi įvairiais
pyragais, kiti troškulį malšino baroR. Kliorienė su choristais, kuriems parvežė ,,Aukso paukštę” iš Lietuvos.

Choristai užriša sukaktuvinę juostą...
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JEI VEIKLA BUS GRÎSTA 
BENDRADARBIAVIMU IR SUSITARIMAIS

Gerai, kai tauta turi atstovų,
kurių poelgiais gali didžiuotis visi.
Darius Udrys turi tokią galimybę as-
meniškai. Jo prosenelė buvo žmogus,
kuris rizikuodamas gelbėjo nekalto
žmogaus gyvybę. Toks atminimas
turėtų būti brangus kiekvienam. Tai
įtakoja ir žmogaus pasaulėžiūrą.
Būčiau daug laimingesnė, jei kas nors
iš mano artimųjų būtų išdrįsęs taip
pasielgti tuo visiems nežmonišku
metu. Jokios žalos mums niekas
negalėtų padaryti, jei patys nesijaus-
tumėm kalti... 

Buvo pasisakymų, kaltinančių D.
Udrį dėl padarytų žingsnių, susijusių
su Lietuvių tautinių šokių švente.
Žinoma, galima matyti tik neigiamą
to pusę. Tačiau visada galima pa-
matyti ir teigiamą. Nereikėtų visko
suvesti tik į savanaudiškumą. Gal tai
bus naudinga visiems ir daug pla-
tesne prasme?

Gal turiu per daug idealizmo. Ne
visada žinau, kaip praktiškai spręsti
problemas. Tačiau iš gyvenimo patir-

ties visi žinom, kad kai kurių žmonių
prigimtis labiau linkusi prie prak-
tinės veiklos. Tokie žmonės veržte
veržiasi įveikti kliūtis. Jauni žmonės
tai išreiškia daug energingiau ir,
aišku, juos dažnai patraukia sritis,
kur „vandenys užsistovėję”. Na,
konkrečiai kokia nors sritis gali pri-
klausyti nuo daug ko: būdo bruožų,
kompetencijos, patirties, aplinkybių,
pasaulėžiūros... Todėl jei atsiranda
energingų jaunų žmonių, kurie gali ir
nori veikti, kodėl reikėtų juos „pliek-
ti” (beje, tuo pabrėžiant savo prie-
šiškumą konkrečiu klausimu)?

Džiugu, kad mūsų mylima Šokių
šventė gali vykti ir be kitataučių
pagalbos (ir valio! – tikiu, kad ji ir
toliau sklandžiai gyvuos). Ir akivaiz-
du, kad perspektyva šiais laikais
žmonijos laukia tada, jei veikla bus
grįsta bendradarbiavimu ir susitari-
mais. Stenkimės praplėsti akiratį ir
ieškokime pusiausvyros visame kame.

Rasa Morkevičiūtė,
Boston, MA

BUVAU LABAI IÕSIGANDUSI
Noriu papasakoti apie „broliškos

tautos”, t. y. lenkų, išdaigas. Buvau
grįžusi į Lietuvą tada, kai pirmą kar-
tą lenkai „saugojo” Lietuvos oro
erdvę. Gyvenu Šiauliuose 4 aukštų
name, pirmame aukšte. Darbavausi
virtuvėje ir staiga – namas dreba
(Chruščiovinis), langai barška. Žvilgt
pro langą – ogi didžiulis naikintuvas
prieš virtuvės langus, taip žemai, kad
net rusai nėra taip chuliganiškai
pasielgę, nors mes, šiauliečiai, esame
jų matę labai daug, net vienas kito
negirdėdavome, apie ką kalbėjome.
Lenkai taip tyčiojosi iš mūsų tą dieną
net porą kartų, o ir sklandytuvą buvo
apsupę: vienas skrido virš galvos, o

kitas – sklandytuvo apačia, o sklan-
dytojas buvo apmiręs iš baimės. Tai
tiek baimės ir išgąsčio jis patyrė iš
„broliškos tautos”.

Gegužės 5 d. išsiunčiau siun-
tinukus į Lietuvą lėktuvu per lenkų
firmą (5034 S. Archer Ave.). Šiandien
gegužės 27 d., bet siuntinių dukros
dar negavo. Klausiu, kodėl taip ilgai
keliauja siuntiniai, juk sumokėjau po
100 dol. už greitą pristatymą. Atsa-
kymas buvo, kad bus pristatyta per
30 dienų. Tai toks greitas jų pristaty-
mas – vėžlio žingsniu.

Gražina Šiaučiūnienė
Orland Park, IL

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

Gerb. Juozas Gaila („Draugas”,
2008 m. gegužės 21 d.) ilgame laiške
tarp kito rašo: „Gerb. Petro Pagojaus
sakinys apie kažkokį mano kovojimą
ir viršenybę yra taip netaisyklingai
lietuviškai parašytas, kad sunkiai
suprantamas. Jei tai buvo noras
mane įžeisti, tai pavyko. Taip, įžei-
dė.” Tikriausiai tas sunkiai supranta-
mas sakinys būtų buvęs supran-
tamesnis, jei būčiau parašęs: „Ar ne
per daug Juozas Gaila, kaip buvęs
PLB valdybos pirmininkas, užsimojo,
galbūt ir neužtarnautus nuopelnus
priskirti PLB?”

Kadangi gerb. Gaila neseniai
paminėjo „Drauge”, kad tarp VLIKo
ir PLB buvo trintis, jokio noro ne-
turėdamas įžeisti Gailos, parašiau tą

paprasčiausią pastabėlę. O kadangi
gerb. Gaila įsižeidė, tai aš labai, la-
bai dėl to atsiprašau. Bet manau,
nors galiu ir klysti, kad įsižeisti ne-
buvo dėl ko – nes nei žmogaus asme-
nybė, nei jo orumas nebuvo ir nėra
paliestas.

Gerb. Gaila padarė pastabą. Jis
rašo: „Nesuprantu, kodėl jis (P. Pa-
gojus – Red.) rašo: ’mūsų’ tartum
būtų kitas komitetas – ne mūsų.” Čia
aš ne visai teisingai pasisavinau Gai-
los rašymo stilių, nes jis rašo: „Aust-
ralijos vyriausybei oficialiai Pabaltijo
kraštų inkorporacija, mūsų PLB ir...”
Dar kartą labai atsiprašau.

Petras Pagojus
Detroit, MI

PROTO MANKÕTA 2 ARBA 
ATSAKYMAS J. GAILAI

Bendras salės ir scenos vaizdas. 
Bob Kunesh nuotraukos

darbuotojų siūlomais gėrimais, kiti
gėrėjosi choro veiklos ir pasilinksmi-
nimų per praėjusius metus video
vaizdų įrašais arba nusipirkę po rožės
ar gvazdiko žiedą ieškojo tinkamo
asmens jį įteikti, ir užsitikrinti pasi-
žadėjimą kitam šokiui, o gal ir visam
vakarui.

Bet kokios šventės mūsų gyveni-
mo puslapiuose blyksteli lyg trumpa
akimirka, o kartais net suabejoji, ar
tikrai ji įvyko. Prisiminimams atgai-
vinti lieka rašytas žodis leidinyje,
spaudoje ar nufilmuotoje medžiagoje.
Toks ,,metraštis” po šio smagaus po-
kylio – tai labai dailios choro ,,Exulta-
te” suvenyrinės programos (red. Eglė
Laniauskienė), kurių jie paruošė net
dvi – lapkričio ir balandžio mėnesio
koncertams, ir kurios labai skiriasi
viena nuo kitos. Jeigu pirmoji at-
spindėjo choro veiklą apskritai, nuo-
pelnus, svarbesnius koncertus ar
įrašų išleidimą, šioje programoje bu-
vo švenčiamas kiekvienas chore daly-
vaujantis asmuo. Pavienės daininin-
kų nuotraukos ir jų nuoširdūs pa-
sisakymai leido giliau pažvelgti į
kiekvieno žmogaus asmenybės įva-i-
rumą ir choro reikšmę  jų gyveni-
muose.

,,Dainuojant chore, man yra ma-
loni proga išreikšti savo meilę Dievui,
mūsų brangiai Tėvynei ir muzikai” –
pasisako daugiau kaip dvidešimt me-
tų chore dainuojanti D. Apanavi-
čienė. D. Armonienė, chore dainuo-
janti nuo 1984 metų save kaltina, ko-
dėl neįstojo anksčiau. Ji džiaugiasi
matydama įvairių kartų, talentų ir
pažiūrų žmones jungiantis  bendrai
dainai. ,,Kartu švenčiame choristų
gyvenimo svarbius įvykius: vedybas,
gimimus, ir kartu liūdime, kai iške-
liauja šeimos narys amžinybėn”, –
baigia D. Armonienė. Choro solistė
Virginija Bruožytė-Mulionienė nuo-
širdžiai pasidalina savo gyvenimo

akimirkomis, jai emigravus iš Aust-
ralijos į Ameriką, rašydama, kad ją
sužavėjo Cleveland miestas, nors vi-
siems choristams atrodo, kad tai bu-
vo gabus ir gražus ,,Exultate” teno-
ras Jonas Muliolis, kuris visam laikui
prisiviliojo choro žvaigždę – Virginiją
iš Australijos į Cleveland.

Choristų pasisakymai visi iki vie-
no jausmingi ir nuoširdūs. Simas Ki-
jauskas dėkoja Dievui už visas duotas
gyvenimo palaimas, Saulius Kliorys
stebisi, kad jis ir jo mamytės įkurtas
choras beveik vienmečiai. ,,Daug kas
per mano 25 metus pasikeitė –
namai, mokyklos, draugystės, mados,
požiūriai. O kiek porų batų išaugau
per tuos metus!” – prisimena Saulius,
todėl jis didžiai vertina tą neapčiuo-
piamą ir neįkainojamą vertybę –
žmogaus ryšį su tautos dvasia ir su jį
supančiais žmonėmis.

Kiekvieno žmogaus didžiausias
turtas – tai dvasinės vertybės, išda-
linta meilė kitiems,  džiaugsmas šir-
dyje ir niekada nenutrūkstančios
giesmės, raudos ar džiaugsmingos
dainos atodūsis.  Tai ir yra pati gra-
žiausia dovana, ką galime padova-
noti vienas kitam. Choro vadovė, mo-
kytoja, kompozitorė, dirigentė  Rita
Kliorienė ir yra tas žmogus, kuris gi-
liai jausdamas jį supantį pasaulį, pa-
siima iš jo viską, kas gražiausia, ir iš
savo širdies viską sudeda į savo kūry-
bą, į savo nepailstamą ilgų metų dar-
bą.  O Ritos Balytės žodžiais:  ,,Mie-
liausiai Ritai Kliorienei nuoširdžiai
dėkoju už visą jos darbą, linkiu jai
Dangiškos palaimos, tolimesnio įk-
vėpimo ir patvarumo, linkiu jai išlai-
kyti tokią pat energiją, nešant pasau-
liui didelę meilę muzikai.” Belieka tik
pridėti ir savo vardus prie visų šven-
tėje buvusių dalyvių linkėjimų bei vi-
sų choro gerbėjų, kurie stebėjome ir
džiaugėmės šio vieneto darbu visus
tuos 25-erius metus.
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Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Seimo Žmogaus teisių komitetas
(ŽTK) pritarė kelių parlamentarų
siūlymui naujajame Pilietybės įsta-
tyme numatyti galimybę, jog dvigubą
pilietybę gali turėti ne tik Europos
Sąjungos (ES), bet ir NATO šalių pa-
sus turintys lietuviai.

Tokią nuostatą įtraukti į teisės
aktą pasiūlė liberalsąjūdietis Ginta-
ras Steponavičius, konservatorius
Andrius Kubilius bei dar keli parla-
mentarai.

Tačiau, pasak komiteto pirmi-
ninko Armino Lydekos, ši grupė, kuri
galės pretenduoti turėti du – Lietu-
vos ir kitos valstybės – pasus, nėra
vienintelė: jų iš viso yra 7, todėl ne
ES ar ne NATO šalyse gyvenantys
tautiečiai taip pat atskirais atvejais
galės turėti dvigubą pilietybę.

Atskirą grupę, galėsiančią turėti
Lietuvos ir gyvenamosios valstybės
pasą, sudaro politiniai tremtiniai ir
kaliniai bei trijų kartų jų palikuonys.
A. Lydekos teigimu, ši nuostata labai
svarbi Rusijos, Kazachstano ir kitų
šalių lietuviams, kurie šiose valsty-
bėse atsidūrė po trėmimų, vykdytų
tuometinėje Sovietų Sąjungoje.

Į trečiąją asmenų grupę patenka
per sovietinės okupacijos laikotarpį
(1940–1990 m.) iš Lietuvos pasitrau-
kę asmenys bei trijų kartų jų pali-
kuonys.

,,Tai svarbiausia Australijoje, Vo-
kietijoje, na ir, be abejo, Jungtinėse
Amerikos Valstijose gyvenantiems
lietuvių kilmės asmenims”, – sakė A.
Lydeka.

Ketvirtąją grupę sudaro už Lie-
tuvos sienų tradiciškai gausiai gyve-
nančios lietuvių kilmės bendruo-
menės, įsikūrusios valstybėse, su ku-
riomis Lietuva turi bendrą sieną. Tai
reiškia, kad į Lietuvos pilietybę galės
pretenduoti Baltarusijos, Lenkijos
bei Rusijos Kaliningrado srities lietu-
viai.

Dvigubą pilietybę išlaikys ir iki
šiol du pasus turintys piliečiai, ku-
riems Lietuvos pilietybė buvo suteik-
ta išimties tvarka prezidento dekre-
tu. Tai yra penktoji įstatyme numaty-
ta grupė.

Šeštąją sudaro Lietuvos piliečių
vaikai. Komitetas pritarė, jog bet kur
gimę Lietuvos piliečio vaikai turės

teisę būti kartu ir kitos valstybės, ir
Lietuvos piliečiais. Minima nuostata
yra svarbi Airijos ir JAV lietuvių vai-
kams, nes šiose valstybėse galioja va-
dinamasis ,,ius soli” principas, kuris
reiškia, kad asmuo tos valstybės pi-
lietybę įgyja gimdamas šios šalies te-
ritorijoje, nepriklausomai nuo tėvų
valios. Tuo metu pagal Lietuvos da-
bar galiojusią teisę, įgiję kitos valsty-
bės pilietybę, mažieji lietuviai iš kar-
to praranda galimybę gauti Lietuvos
pasą.

Ir galiausiai, paskutiniąją, sep-
tintąją grupę teoriškai galėtų sudary-
ti bet kurioje valstybėje gyvenantys
lietuviai, su kuriai Lietuva pasira-
šytų tarptautinę sutartį, įsipareigo-
jančią, jog, tarkime, Lietuvoje rez-
duojantys užsieniečiai galėtų turėti
Lietuvos, o kitoje valstybėje nuolat
gyvenantys lietuviai galėtų preten-
duoti į tos valstybės pasą. Šiuo metu
Lietuva nėra sudariusi nė vienos pa-
našaus pobūdžio sutarties.

Anksčiau Seimo valdybos suda-
rytos darbo grupės paruoštame įsta-
tymo projekte buvo numatyta, jog
pirmąją grupę asmenų, kurie turi tei-
sę į dvigubą pilietybę, sudarys tik ES
šalių pasus turintys lietuviai, tačiau
ši nuostata papiktino užsienio lietu-
vius, kurie manė esą diskriminuoja-
mi. Tuo metu Lietuvos teisininkai
mano, jog, atsižvelgus į Konstituciją,
įstatymas nepagrįstai išplečia dvigu-
bą pilietybę gauti galinčiųjų asmenų
ratą. Dėl šios priežasties Seimo Už-
sienio reikalų komitetas (URK) kiek
anksčiau kreipėsi į Vyriausybę išva-
dos, bet Seimo valdyba šį kreipimąsi
atmetė ir klausimo svarstymas ko-
mitetuose toliau tęsiamas.

Šiuo metu Konstitucijos 12 str. 2
dalyje galimybė turėti dvigubą pilie-
tybę numatoma tik išimtiniais atve-
jais, tačiau šis klausimas yra itin
svarbus užsienio lietuviams – tapę
valstybės, kurioje gyvena, piliečiais
jie iškart praranda Lietuvos pasą.

2006 metų rudenį Konstitucinis
Teismas išaiškino, kad pagal Konsti-
tuciją dvigubos pilietybės atvejai turi
būti reta išimtis ir dvigubą pilietybę
įteisinančius įstatymus paskelbė
prieštaraujančius pagrindiniam ša-
lies įstatymui.

Jaunus mokslininkus gena miglota
profesinio tobulèjimo ateitis

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) – Įtakingame ekonominiame savaitraštyje
,,The Economist” pasirodė Lietuvos, kaip patrauklios šalies investuotojams,
reklama. Reklaminę akciją šio leidinio verslo skiltyje pasiūlė Lietuvos ekono-
minės plėtros agentūra (LEPA).

,,Pasaulio verslo visuomenė mažai žino apie Lietuvą. Todėl, pagal Vyriau-
sybės patvirtiną Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programą, numatyta
gerinti Lietuvos kaip palankios investuoti šalies įvaizdį. Manome, kad rekla-
ma žymiame pasauliniame žurnale – puiki pradžia Lietuvos garsinimui pa-
saulyje”, – sako LEPA generalinis direktorius Titas Anuškevičius.

Šios reklaminės akcijos metu apie Lietuvą turėtų sužinoti daugiau nei mi-
lijonas savaitraščio ,,The Economist” skaitytojų. 

JAV specialistai vertina Lietuvos
pasirengimâ�  beviziam režimui 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Pagrindiniai jaunųjų mokslininkų iš-
vykimo iš Lietuvos motyvai – miglota
mokslinio tobulėjimo ateitis ir nepa-
sitenkinimas šalyje susidariusia mok-
slo ir studijų padėtmi.

Tai liudija tyrimo ,,Protų susi-
grąžinimo programos parengimas ir
įgyvendinimas” duomenys, kurį Už-
sienio lietuvių rėmimo centro užsa-
kymu atliko Socialinių inovacijų ins-
titutas. Tyrimas buvo atliekamas ap-
klausiant trumpalaikiams vizitams į
Lietuvą atvykusius užsienyje bei įvai-
riose Lietuvos mokslo ir tyrimų įstai-
gose dirbančius mokslininkus.

Lietuvos mokslo įstaigų apklau-
sos duomenimis, 41 proc. moksline ti-
riamąja veikla užsiimančių įstaigų
padalinių darbuotojų yra išvykę
trumpalaikiam darbui, 23 proc. – il-
galaikiam darbui į užsienį. Tiek
trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam dar-
bui gerokai dažniau išvykstama iš
universitetų ir mokslo institutų nei iš
kolegijų.

Anot tyrimo, per nepriklausomy-
bės metus valstybinės Lietuvos mok-
slo ir studijų įstaigos prarado ne ma-
žiau kaip 750 mokslo darbuotojų.

Lyginant su dabartiniu moksli-
ninkų ir tyrėjų skaičiumi Lietuvoje,
tai sudarytų beveik 5 proc. visų mok-
slininkų ir tyrėjų. Tačiau į šį skaičių
neįskaitomi magistrai, išvykę studi-
juoti doktorantūroje ar ne į mokslo
įstaigas išvykę dirbti tyrėjai ir moks-
lininkai, todėl mokslininkų emigraci-
jos dydis turėtų būti didesnis.

Pasak projekto vadovo, Vilniaus
universiteto Teorinės fizikos ir ast-
ronomijos institute dirbančio daktaro
Tomo Žalandausko, pusė mokslo ir
studijų įstaigų padalinių, iš kurių ty-
rėjai yra išvykę ilgalaikiam darbui į

užsienį, nurodė, kad jie prieš išvykda-
mi buvo doktorantai, todėl didžiausią
protų nutekėjimo dalį sudaro jauni,
perspektyvūs žmonės. Tai, anot jo,
dar labiau gilina žmogiškųjų išteklių
mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros sektoriuje senėjimo problemą.

T. Žalandausko teigimu, išvykę
jauni mokslininkai labiausiai pabrė-
žia norą kelti savo kvalifikaciją, dirb-
ti pasaulinio lygio mokslo centruose,
susipažinti su pasaulinėmis mokslo
vystymosi kryptimis, atlikti šiuolai-
kinius tyrimus mokslo srityse, netu-
rinčiose tradicijų Lietuvoje.

,,Dar viena iš pagrindinių išvyki-
mą lemiančių priežasčių – nepasiten-
kinimas mokslo ir studijų padėtimi
Lietuvoje: blogomis darbo sąlygomis,
uždara mokslo sistema, neveiksmin-
ga mokslo politika, hierarchiniais
santykiais akademinėje bendruome-
nėje. Trečia pagal svarbą priežasčių
grupė – ekonominiai motyvai: men-
kas darbo užmokestis, prastos gyve-
nimo sąlygos”, – pasakojo T. Žalan-
dauskas.

Tyrimo autoriai taip pat daro iš-
vadą, kad nors daugelis išvykusių
mokslininkų sako norintys sugrįžti,
tačiau nurodo sugrįžimui kliudančius
veiksnius – teigiamų pokyčius mokslo
politikoje (didesnis mokslo finansavi-
mas, konkurencingi atlyginimai) ne-
buvimą ir iškylančias kliūtis siekti
profesinio tobulėjimo bei karjeros.

Bene daugiausiai apklausoje da-
lyvavusių kritikos susilaukė Lietuvos
mokslo administravimo problemos –
biurokratiniai suvaržymai, viešųjų
pirkimų procedūros, labai apsunki-
nančios projektų vykdymą, taip pat
didelis mokslininkų pedagoginis krū-
vis, neleidžiantis didžiausią dėmesį
skirti moksliniams tyrimams.

Siùloma dvigubâ� pilietybê� numatyti
ir NATO pasus turintiems lietuviams

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Lietuvoje lankosi JAV krašto saugu-
mo departamento specialistai, kurie
vertina Lietuvos pasirengimą tapti
JAV bevizio režimo programos nare.
Jie susitiko su Policijos departamen-
to vadovais, lankėsi Vidaus reikalų
ministerijoje.

Pasak Policijos departamento
pranešimo, šiemet kovą Lietuvai
pasirašius Supratimo memorandumą
su JAV dėl abipusių ketinimų siekti
kuo skubesnio vizų panaikinimo
Lietuvos piliečiams, toliau vyksta
Lietuvos ir JAV įstaigų praktinio
bendradarbiavimo šioje srityje derini-
mas.

Tuo pagrindu balandį JAV pa-
teikė Vizų atsisakymo programos įgy-
vendinimo susitarimų aiškinamąjį
raštą, kuriuo pasiūlė Lietuvai pradėti
praktines dvišales konsultacijas šiose
srityse: dalintis informacija apie ke-
leivius, keistis informacija apie asme-
nis, susijusius ar įtariamus sąsa-
jomis su terorizmu, dalijantis infor-
macija kovos su terorizmu ir sunkių
nusikaltimų srityje, informacija apie
migraciją, perduodamų duomenų ap-
sauga ir kt.

Pasak pranešimo, reikalavimas
keistis su JAV informacija apie įtaria-
mus teroristus yra viena svarbiausių
narystės Vizų atsakymo programoje
sąlygų. Toks susitarimas turės būti
sudarytas iki Lietuva galės dalyvauti

šioje programoje.
Kaip kovo mėnesį BNS sakė JAV

ambasados Vilniuje konsulas James
Fellows, ar Lietuva atitinka bevizio
režimo reikalavimus, bus sprendžia-
ma šių metų rudenį. Rugsėjo 30 d.
JAV baigiasi finansiniai metai, todėl
po šios dienos bus peržiūrima statis-
tinė informacija, kiek buvo atmesta
Lietuvos piliečių paraiškų JAV vizai
gauti.

Viena iš JAV nustatytų sąlygų
beviziam režimui gauti yra reikalavi-
mas, kad atmestų paraiškų vizai gau-
ti kiekis neviršytų 10 proc. ribos.
2006 metais šis Lietuvos rodiklis bu-
vo 27,7 proc., tuo tarpu pernai, pasak
URM sekretoriaus Oskaro Jusio, Lie-
tuvoje riba nebuvo peržengta. Tačiau
ją viršijo užsienyje gyvenantys lietu-
viškų pasų savininkai, kurie taip pat
gali prašyti JAV vizos.

Apie 400 tūkst. tautiečių gyvena
užsienyje, didžioji dalis – Jungtinėje
Karalystėje ir Airijoje. Nemažai emi-
grantų, prašydami JAV vizų, negali
pateikti pažymų, jog turi gerą tarny-
bą, nuolatines pajamas ar nekilnoja-
mojo turto. Nesant užtikrinimo, jog
jie po kelionės į JAV bus suinteresuo-
ti grįžti į dabartinę savo gyvenamąją
vietą, vizų jie dažnai negauna.

Lietuva vienašališkai panaikino
vizų režimą JAV piliečiams 1994 me-
tais.
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taika, ir tai svarbiausias NVS ko-lek-
tyvinių taikos palaikymo pajėgų ope-
racijos laimėjimas”, – agentūrai ,,In-
terfax” sakė M. Gvindžija, komen-
tuodamas Europos Komisijos išorės
ryšių ir Europos kaimynystės politi-
kos komisarės Benita Ferrero–Wald-
ner pareiškimus dėl taikos palaiky-
mo pajėgų sudėties nesutarimų vie-
tose. ,,Įtampa Suchumio ir Tbilisio
tarpusavio santykiuose kyla dėl prie-
šiškų Gruzijos, nuolat pažeidinėjan-
čios ugnies nutraukimo susitarimą,
veiksmų”, – pažymėjo diplomatas.

MASKVA
Rusijos Valstybės Dūma pasiūlė

šalies prezidentui ir vyriausybei iš-
nagrinėti klausimą dėl Maskvos pasi-
traukimo iš Draugystės, bendradar-
biavimo ir partnerystės sutarties su
Ukraina, jeigu bus įgyvendintas ofi-
cialiojo Kijevo planas stoti į NATO.
Kaip paaiškinama dokumente, tai su-
siję su tuo, kad Ukrainos valdžia
ėmėsi karinių, politinių, kultūrinių ir
informacinių propagandinių priemo-
nių, kuriomis siekiama atsitraukti
nuo tradicinių draugiškų santykių
tarp abiejų šalių. Itin didelių prie-
kaištų rusų parlamentarai turi Uk-
rainos veiksmams dėl Rusijos Juodo-
sios jūros laivyno.

DAKA
Bangladeše, kur paskelbta ne-

paprastoji padėtis, vykdant didelę
operaciją prieš nusikalstamumą, per
savaitę buvo sulaikyta mažiausiai 10
tūkst. žmonių, pranešė policija. Na-
cionalinės policijos viršininkas Nura
Mohammad  sakė, kad šios saugumo
operacijos, kuri turi trukti mėnesį,
tikslas yra saugumo padidinimas
prieš šiais metais numatytą šalies
grįžimą prie demokratijos. ,,Suima-
me tik tuos, prieš kuriuos yra konk-
rečių įtarimų, bylų ar įrodymų. Dau-
gelis jų yra kontrabandininkai ir ne-
teisėtai laikomų ginklų savininkai.
Šie suiėmimai neturi politinių moty-
vų”, – nurodė jis. Pasak policijos vir-
šininko, per pastarąsias 24 valandas
buvo suimta daugiau kaip 1,7 tūkst.
žmonių. 

BRIUSELIS
NATO generalinis sekretorius

Jaap de Hoop Scheffer yra įsitikinęs,
kad Sąjungos plėtros procesas pade-
da plisti saugumui ir demokratijai.
Šiaurės Atlanto sąjungos generalinis
sekretorius spaudos konferencijoje
Briuselyje pareiškė įsitikinimą, kad
visos Vakarų Balkanų šalys, kai ati-
tiks NATO reikalavimus, bus Sąjun-
gos, o ateityje – ir Europos Sąjungos
narės. ,,Aš taip pat tikiu, kad kartą,
kaip tai pareiškė valstybių ir vyriau-
sybių vadovai Bukarešte, Ukraina ir
Graikija taps NATO narėmis”, – sakė
generalinis sekretorius. ,,Kada tai
įvyks – tai jau kitas klausimas. Ta-
čiau NATO plėtra, be abejo, prisidės
prie saugumo ir demokratijos pliti-
mo”, – pabrėžė jis.

VARŠUVA
Lenkijos užsienio reikalų minis-

tras Radoslaw Sikorski atvyko į Af-
ganistaną, kur NATO vadovaujamo-
se pajėgose tarnauja 1,6 tūkst. lenkų
karių, pranešė Lenkijos naujienų
agentūra PAP. Saugumo sumetimais
R. Sikorski sekretoriatas atsisakė ko-
mentuoti šį apsilankymą, apie kurį
nebuvo pranešta iš anksto. PAP nu-
rodo, kad R. Sikorski turi susitikti ir
derėtis su afganų pareigūnais. Lenkų
kariai tarnauja NATO Tarptautinėse
saugumo paramos pajėgose (ISAF),
kurias sudaro 50 tūkst. karių iš 40
valstybių ir kurios padeda afganų vy-
riausybei kovoti su Talibano sukilė-
liais. Afganistane yra žuvę 3 lenkų
kariai, o apklausos rodo, kad Lenki-
joje karių misija Afganistane yra la-
bai nepopuliari.

SUCHUMIS
Suchumis nesutinka, kad būtų

pakeista taikos palaikymo operacijos,
kurią NVS (Nepriklausomų Valsty-
bių Sandraugos) kolektyvinės taikos
palaikymo pajėgos vykdo nesutarimų
vietoje Gruzijoje, formulė, pareiškė
Abchazijos užsienio reikalų ministro
pavaduotojas Maksim Gvindžija.
,,Įsitikinome, kad formulė, kurios lai-
komasi 15 metų, yra veiksminga. Ne-
sutarimų zonoje visą šį laiką vyravo

Washington, DC, birželio 4 d.
(AFP–BNS) – Izraelio ministras pir-
mininkas Ehud Olmert pareiškė, kad
Irano branduolinę programą būtina
sustabdyti visomis galimomis priemo-
nėmis.

Kalbėdamas Washington susiti-
kime su Amerikos viešųjų ryšių su Iz-
raeliu komitetu (AIPAC), E. Olmert
sakė, kad Teheranui būtina duoti pa-
justi, kokie baisūs padariniai jo lau-
kia, jeigu jis toliau kurs branduolinį
ginklą.

,,Tarptautinės bendrijos pareiga
ir atsakomybė – išaiškinti Iranui
griežtomis priemonėmis, kad tolesni
mėginimai įgyti branduolinį ginklą
turės itin didelių griaunamų pada-
rinių”, – šiai įtakingai lobistinei orga-
nizacijai sakė Izraelio premjeras.

,,Tarptautiniai ekonominiai ir
politiniai apribojimai Iranui, kad ir
kokie svarbūs būtų, tėra pirmas žing-
snis ir turi būti labai sugriežtinti”, –
sakė jis. Premjeras pridūrė, kad ,,ir
Izraelis, ir bet kuri kita šalis laisvaja-
me pasaulyje priešinsis branduolinio

Irano galimybei”. Šiems E. Olmert
žodžiams klausytojai plojo atsistoję.

JAV ir kitos šalys kaltina Iraną
siekiant slaptai susikurti branduolinį
ginklą, bet Teheranas primygtinai
tvirtina, kad jo branduolinės progra-
mos tikslai yra vien taikūs.

Kaip manoma, trečiadienį E. Ol-
mert apsvarstys šią temą susitikime
su JAV prezidentu George W. Bush.

Izraelio premjero kalba, kuri, ap-
žvalgininkų teigimu, yra iki šiol pats
griežčiausias įspėjimas Teheranui,
buvo pasakyta netrukus po, kai Irano
dvasinis vadovas ajatola Khamenei
dar kartą pasakė, kad šiitiška respub-
lika niekada neatsisakys savo bran-
duolinės programos.

Izraelyje šiuo metu prokurorai ti-
ria įtarimus, kad E. Olmert iš vieno
JAV finansininko neteisėtai gavo di-
deles pinigų sumas. Jis pats neigia,
kad kaip nors piktnaudžiavo.

Izraelio premjeras taip pat susi-
duria su tarptautine kritika dėl jo vy-
riausybės planų išplėsti žydų gyven-
vietes arabiškojoje Rytų Jeruzalėje.

AZIJA

Reikalaujama neleisti Iranui
tapti branduoline valstybe

Islamabadas, birželio 3 d. (AFP
–BNS) – JAV štabų vadų komiteto
pirmininkas admirolas Michael Mul-
len   atvyko į Pakistaną vesti derybų
dėl antiteroristinės kovos su šios ša-
lies armijos vadais. Tai jau antras M.
Mullen apsilankymas per pastaruo-
sius 3 mėnesius. Apsilankymas pra-

sideda po išvakarėse mirtininko su-
rengto išpuolio prieš Danijos amba-
sadą Islamabade ir Washington nuo-
gąstaujant dėl galimų taikos susita-
rimų su Talibano kovotojais.

,,JAV kariuomenės vadas ves de-
rybas su armijos vadu generolu Ash-
faq Kayani  ir štabų vadų komiteto
pirmininku generolu Tariq Majeed”,
– agentūrai sakė armijos pareigūnas.

Šeši žmonės, įskaitant vieną Da-
nijos pilietybę turintį asmenį, žuvo
per pirmadienio išpuolį Islamabade.
Pakistano pareigūnai tvirtina, kad jį
greičiausiai surengė Talibanas, siek-
damas atkeršyti už Danijos spaudoje
išspausdintas jų požiūriu šventvagiš-
kas karikatūras.

Prezidento Pervez Musharraf po-
litiniai sąjungininkai buvo nugalėti
vasario mėnesį vykusiuose visuoti-
niuose rinkimuose ir naujoji vyriau-
sybė pažadėjo atšaukti jo ilgai vykdy-
tą karinę politiką genčių kontroliuoja-
mame regione prie Afganistano sienos.
JAV įtaria, kad taikos pasiūlymai tik
paskatins išpuolius Afganistano teri-
torijoje.

JAV armijos vadas atvyko 
î Pakistanâ� derètis�

Izraelio ministras pirmininkas Ehud Olmert: ,,Tarptautiniai ekonominiai ir poli-
tiniai apribojimai Iranui tėra pirmas žingsnis ir turi būti labai sugriežtinti.”

Reuters nuotr.                                                                                                                                

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

RUSIJA

EUROPA

Pakistano prezidentas P. Musharraf.  
Reuters nuotr.
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Mūsų stalui

Atvykę į Kubą, turistai niekada
nesuvalgo viso jiems patiekto maisto.
,,Kodėl jūs tiek mažai valgote?” –
klausinėja kubiečiai. Turistai papras-
tai į klausimą atsako klausimu: ,,O
kaip jūs galite iškart šitiek suvalgy-
ti?”

Karibų salose iš tikrųjų daug val-
goma. Kalba ir kultūra, kaip ir kuli-
narijos menas, čia ispaniški. Bet pati
gamta ir klimatas leidžia prasimanyti
egzotiškesnių patiekalų. Čia mėgsta-
mi aštrūs valgiai. Druskos kubiečiai
beveik nevartoja, tačiau daug valgo
raudonųjų pipirų, alyvų, įvairių
prieskonių.

Mėsa paprastai troškinama ir
patiekiama su aštriais padažais ir py-
ragu. Labiausiai kubiečiai mėgsta
kiaulieną ir, žinoma, žuvį, kurios gau-
su jūroje. Valgiaraštyje čia galime ir
nepamatyti mums įprastos valgių se-
kos. Labai dažnai per pietus neduo-
dama nei sriubos, nei kompoto, nes
čia pagrindinis patiekalas – antrasis,
paprastai labai gausus. Ir, žinoma,
kubiečiai neatsisako malonumo val-
gyti daug vaisių, gaminti įvairias sa-
lotas.

Norint pasimėgauti kubietiškais
patiekalais, dabar nereikia keliauti į
Kubą.  ,,Kubą” rasite Amerikoje, Flo-
rida valstijoje.

Paukštienos salotos

1 puodelis virtos, pjaustytos ku-
beliais paukštienos, 

1-2 apelsinai, 
1-2 obuoliai, 
2 šaukštai majonezo, 
truputį aštraus padažo, 
citrinos sulčių.
Obuoliai ir apelsinai nulupami,

išimamos sėklos. Supjaustoma plo-
nais griežinėliais, sumaišoma su mė-
sa. Į majonezą supilamas aštrus pa-
dažas (tabasco ar koks kitas) ir citri-
nos sultys. Šiuo mišiniu pamažu ap-
liejami vaisiai ir mėsa.

Kuboje populiariausias yra ryžių
su krevetėmis patiekalas, kuris laiko-
mas pagrindiniu Fidel Castro  patie-
kalu.

,,Arroz con camarones” – ryžiai
su krevetėmis

1 puodelis ryžių, 
apie 2 puodelius langustų mėsos

(didelės krevetės), 

2 oz. krabų, 
ankštinis saldusis pipiras, 
1/2 citrinos, 
didelė galvutė svogūno, 
3 šaukštai aliejaus, 
1/2 šaukšto keri miltelių, 
šaukštas miltų, 
druskos,
juodųjų pipirų, raudonųjų pipi-

rų, 
šaukštas smulkiai supjaustytų

petražolių lapelių, 
1-2 skiltelės česnako.
Ryžiai išverdami, perplaunami

šiltu vandeniu, nusausinami, supila-
mi į aliejumi išteptą formą, gerai
uždengiami ir kepami vidutinio karš-
tumo orkaitėje apie 15 min.

Smulkiai supjaustyti svogūnai,
petražolės, sukapotas česnakas tru-
putį pakepinami aliejuje, paskui į
juos suberiamas smulkiai supjausty-
tas saldusis ankštinis pipiras, viskas
gerai išmaišoma ir dar 5 min. pake-
pinama ant nedidelės ugnies. Keri
milteliai sumaišomi su miltais, sube-
riami į pakepintas daržoves, įpilama
pusė puodelio vandens ar sultinio,
supilamos 1/2 citrinos sultys. Pada-
žas dar verdamas ant nedidelės ug-
nies 10 min., pagardinamas druska,
juodaisiais ir raudonaisiais pipirais.
Langustai nuvalomi, užpilami 4
puodeliais pasūdyto verdančio van-
dens ir kartu su smulkiai supjausty-
tais prieskoniniais žalumynais sriu-
bai paverdami 20-30 min. Paskui lan-
gustų mėsa supjaustoma ir kartu su
krabais dar keletą minučių patroški-
nama susidariusiame padaže. Ryžių
apkepas išimamas iš formos, ant jo
sudėliojama langustų mėsa bei kra-
bai. Viskas užpilama padažu.

,,Arroz  con pollo”  – višta  su
ryžiais  

( Tautinis kubiečių patiekalas)

2 sv. vištos, 
1/2 citrinos, 
3-4 skiltelės česnako, 
2 šaukštai aliejaus,
didelė galvutė svogūno, 
ankštinis saldusis pipiras,
druskos, 
juodųjų pipirų ant peilio galo, 

1/2 stiklinės pomidorų tyrės
šaukštelis maltų raudonųjų pipirų, 
1 puodelis ryžių, 
1/2 puodelio baltojo vyno, 
dėžutė konservuotų žaliųjų žir-

Kubos patiekalai

nelių, 
keletas marinuotų saldžiųjų ank-

štinių pipirų, 
2 puodeliai vištienos sultinio ar

vandens.
Višta išdarinėjama, perplauna-

ma, įtrinama druska, 1/2 citrinos sul-
timis, skiltele grūsto česnako ir 1/2 -1
val. palaikoma šaldytuve. Įkaitin-
tame aliejuje patroškinamas grūstas
česnakas, stambiai supjaustytas ropi-
nis svogūnas, plonais žiedeliais sup-
jaustytas ankštinis pipiras. Svogūnui
suminkštėjus, sudedama pomidorų
tyrė ir porcijomis supjaustyta višta (į
4-8 dalis). Viskas ištroškinama. Su-
minkštėjusi vištiena sudedama į at-
skirą indą ir šiltai laikoma. Gerai per-
plauti ir nusausinti ryžiai suberiami į
puodą, kuriame buvo troškinama mė-
sa, gerai sumaišoma su padažu, įpila-
ma baltojo vyno, vandens ar sultinio,
užpilama konservuotų žaliųjų žirne-
lių bei saldžiųjų ankštinių pipirų sul-
timis (iš skardinių). Jeigu jų pilame,
tai vandens ar sultinio reikia mažiau,
viskas gerai išmaišoma. Ant viršaus
sudedama vištiena. Indas su produk-
tais pastatomas ant ugnies ir toliau
troškinama. Kai ryžiai sugeria skystį,
suberiami žalieji žirneliai. Viskas dar
5 min. palaikoma ant nedidelės ug-
nies, kad nusigaruotų. Papuošiama
marinuotų saldžiųjų pipirų ankštimis
ir tuoj pat paduodama į stalą.

Kubietiškas žuvies tortelis

Pietų Amerikoje ,,tortu” vadina-
mi kepiniai su mėsa ar žuvimi. Mū-
siškis ,,tortas” vadinamas ,,Bolo”.

7 oz. miltų, 
3,5 oz. stiklinė šalto vandens

(matavimo žymas rasite ant puodelio) 
pusė pakelio mielių, 
3 kiaušiniai, 
1-2 šaukštai ištirpyto sviesto,
druskos, pipirų, 
1/2 citrinos sultys, 
2 šaukšteliai šviežių, smulkiai

supjaustytų rozmarino lapelių, 
7 oz. smulkiai maltos žuvies,
nedidelė galvutė svogūno, 
aliejaus kepimui.
Iš persijotų miltų, šiltame vande-

nyje ištirpintų mielių ir likusio van-
dens užmaišoma tešla. Ji valandą pa-
laikoma. Paskui į ją įmušami kiauši-
niai, sudedamas sviestas, įpilama cit-
rinos sulčių, įberiama rozmarino la-
pelių, gerai paminkoma. Tešla užden-
giama ir dar 20 min. palaikoma. Mal-
tos žuvies masė sumaišoma su su-
pjaustytu ropiniu svogūnu, masė pa-
sūdoma, įdedama  pipirų. Šaukšteliu
pakabinami riešuto dydžio tešlos ku-
kulėliai, jie apkepinami verdančiame

aliejuje (galima keptuvėje), paskui
aptepami žuvies masės sluoksniu ir
visi kartu iškepami kaip omletas.

Kolumbas ne tik atrado Ameriką,
pirmiausia jis atplaukė prie Kubos.
Kubos salos šiaurėje vienoje įlankoje
po palmėmis yra lentelė su užrašu:
,,šioje vietoje 1492 m. spalio 28 d.  iš-
silaipino Kristupas Kolumbas”. Jei-
gu jums kada teks keliauti Kuboje,
tai kubiečiai jums parodys šparaginių
pupelių laukus ir pasakys, kad Ko-
lumbas atrado ne tik Ameriką, bet ir
šias pupeles.

Keptos šparaginės pupelės 

2 puodeliai šparaginių pupelių,
šaukštas smulkiai supjaustytų

petražolių lapelių, 
4 kiaušiniai, 
truputis miltų, riebalų arba alie-

jaus.
Pupelių ankštys nuvalomos, ne-

gausiai pasūdytame, su trupučiu acto
ar citrinos sultimis išverdamos ir nu-
varvinamos, perplaunant šaltu van-
deniu. Į išplaktus 3 trynius įberiama
druskos, smulkiai supjaustytų petra-
žolių, sukrečiami atskirai išplakti
baltymai. Šparaginės pupelės po 6
surišamos siūlu, pavoliojamos mil-
tuose, suvilgomos plaktame kiaušiny-
je, apkepinamos gerai įkaitintuose
riebaluose ir tuoj pat patiekiamos.
Šios pupelės tinka prie mėsos.

Kuba – vaisių šalis. Po tropikų
dangumi čia ištisus metus noksta
ananasai, apelsinai, bananai, citri-
nos, kriaušės ir kitokie vaisiai, kurių
negalima net įsivaizduoti. Jie suval-
gomi čia pat vietoje, nes tai greit gen-
dantys, išvežimui netinkantys pro-
duktai.

Kuboje vaisiai valgomi ir per
pusryčius, ir per pietus, ir per vaka-
rienę. Čia mėgstamos šviežių vaisių
salotos, saldieji patiekalai.

Ananasinis pyragas 

8 smėliniai pyragaičiai, 
3 šaukštai maltų džiūvėsėlių,
dėžutė konservuotų ananasų,
pakelis želatinos.
Smėliniai pyragaičiai (pirkti ar-

ba kepti namuose) apibarstomi džiū-
vėsėliais, ant jų uždedami nusausinti,
skiltelėmis supjaustyti ananasai. Py-
ragaičiai užpilami iš ananasų sulčių
ir želatinos pagaminta želė. Padeda-
ma į šaldytuvą.

Paruošė 
Nijolė Nausėdienė

El. paštas: nausediene@aol.comKatedra Kubos sostinėje Havanoje.

Šventė Kuboje.
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Pirmosios nepriklausomybės me-
tais 1918–1940 Pabaltijo valstybės,
patyrusios carų valdžios priespaudą
ir bijodamos komunistų, nors ir ne-
prisijungusios prie jokio politinio ar
karinio bloko, ekonomiškai ir kul-
tūriškai turėjo šlietis prie artimiausio
savo Vakarų kaimyno – Vokietijos.
Anglija ir JAV buvo per toli, kad
taptų svarbiais prekybos partneriais.
Atėjusios sovietų ir palyginti trumpa
vokiečių okupacija Pabaltijo žmonių
sampratos apie juos nepakeitė abu
liko nekenčiami okupantai, prispau-
dę visas tris tautas. Skirtumas buvo
tik toks, kad Vokietija po Antrojo
pasaulinio karo tapo demokratiška ir
ekonomiškai stipri jėga, ir kaip tokia
pasidarė joms tam tikru ateities
pavyzdžiu.

Po  Sovietų  Sąjungos subyrėjimo
dauguma Pabaltijo rusų negrįžo į
Rusiją. Nors ir varžomi įvairių pilie-
tybės negavimo problemų, jie vis
dėlto geriau jautėsi būdami nepilna-
teisiais gyventojais, pvz., Rygoje,
negu pilnateisiais piliečiais Maskvoje.
Ta problema ypatingai buvo jaučiama
Latvijoje. Saugodami savo tautinę
tapatybę, latviai nenorėjo kolonis-
tams rusams suteikti pilietybės tei-
sių. Žinoma, tai sukėlė didelį visų
Latvijos rusų nepasitenkinimą, Rusi-
jos vyriausybės spaudimą ir net Va-
karų demokratijų nenorą suprasti
Latvijos problemos. Latvija truputį
nusileido pripažindama rusų vai-
kams, gimusiems Latvijoje po 1991
metų, pilną Latvijos pilietybę. Po to
Latvijos parlamentas priėmė įstaty-
mą, kad valstybiniai reikalai būtų
tvarkomi tik latvių kalba. Tai ir vėl
susilaukė Rusijos ir net neslepiamos
Vakarų kritikos.

Tuo tarpu Lietuvoje mes vis dar
kamuojamės ir su lenkų mažumos
problema ir, pataikaudami ES spau-
dimui, nerandame būdo, kaip paga-
liau atlietuvinti Vilniaus kraštą. Jei
tos bėdos dar neužteko, tai tuo
pasirūpino Lietuvos Konstitucinis
teismas iš tūkstančių lietuvių atėmęs
Lietuvos pilietybę.

Kai Serbijos prezidentas Slobo-
dan Miloševič pradėjo  žiaurų Kosovo
albanų persekiojimą, 1999 metų
pavasrį NATO pradėjo prieš  Serbiją
oro karą, kurie galėjo sukelti labai
nemalonias ir grėsmingas pasekmes
ir Pabaltijo valstybėms. Amerika ir
NATO argumentavo, kad serbai vyk-
dė šiurkščius žmogaus teisių pažei-
dimus prieš albanus, gyvenančius
Serbijos Kosovo provincijoje. Tuo jie
pateisino NATO karinius veiksmus,
įskaitant ir Belgrado ir kitų miestų
bombardavimą. Rusai, tradicinis ser-
bų sąjungininkas, tuo metu būdami
gana silpni, nieko negalėjo padaryti
išskyrus gal tik ankstyvą, bet sim-
boliškai svarbų Pristinos oro uosto
laikiną užėmimą.

Rusija tuomet galėjo panašiai
pasielgti ir Pabaltijo kraštuose. Tą
suprato ir tuometinis Lietuvos Seimo
pirmininkas Vytautas Landsbergis,

kuris savo interviu vokiečių laikraš-
čiui „Die Presse” šitaip pasakė: „Kur
nors Pskove ar Novgorode susprog-
dinama bomba... Rusija ima spausti
Baltijos valstybes, taip pat panaudo-
dama ir dideles rusakalbių bendruo-
menes tose šalyse. Netrukus pra-
sideda intervencija.” Pagal rusų tvir-
tinimus, estai ir latviai grubiai ir
nuolat pažeidžia vietinių rusų teises.
Nors Kosovo įvykių negalima suly-
ginti su tuo, kas vyksta Pabaltyje,
patyrę Rusijos saugumiečiai mokėtų
iš tų žmogaus teisių „pažeidimų”
sukelti didelį triukšmą ir pačioje
Rusijoje. Pasaulis gal su tuo ir nesu-
tiktų, bet – „jei amerikiečiai gali pa-
dėti albanams, tai kaip mes nepa-
dėsime saviems rusams žemėje, kuri
nuo amžių yra mūsų?”, – sakytų bet
kuris Rusijos politikas. Prisiminki-
me, kad jau 1998 metais prie Estijos
sienos Rusija vykdė karinius veiks-
mus, pavadintus kodu „Grįžimo
operacija”.

Tai vyko prieš maždaug dešimt
metų. Šiandien Rusija jau gerokai
sustiprėjusi – kariškai ir ekonomiš-
kai. Kiekvienas lietuvis, kuris žino
mūsų tautos istoriją, supranta, kad
Lietuva būdama maža valstybė, ne-
sugebės apginti savo krašto.

Ar norime palikti savo kraštą li-
kimo valiai? Ne, nenorime. Todėl ir
įsiprašėme į NATO, nors ir ta NATO
organizacija jau nebėra tokia vienin-
ga kaip būdavo, tą matome iš sąjun-
gininkų nenoro prisidėti prie JAV
veiksmų Afganistane ar Irake. Ar
NATO apgins tuos tris mažus kraš-
tus, prisiglaudusius prie didžiosios
Rusijos ir tik apie vieną kitą šimtą
mylių nuo antrojo pagal dydį  Rusijos
miesto – St. Peterburgo. Jei gintų
įprasta ginkluote, ar tai iš viso būtų
įmanoma? O jei prireiktų branduoli-
nių ginklų, ar amerikiečiai rizikuotų
Vašingtonu dėl Vilniaus?  Galų gale,
ko būtų tos garantijos vertos po de-
šimties ar dvidešimt metų, kai Rusija
gal bus atgavusi savo pirmykštę so-
vietinių laikų karinę galybę?

Geografinė mūsų pozicija negrei-
tai, jei iš viso kada nors pasikeis. Ru-
sai buvo ir liks mūsų kaimynai, kurie
ekonomiškai gali mus sužlugdyti bet
kada. Lietuviai, latviai ir estai su ta
realybe turi sutikti. Amerikos ir
Europos  Sąjungos uždavinys turėtų
būti ir toliau ryžtingai, bet ir protin-
gai, remti šias Pabaltijo valstybes,
nepažeidžiant ir Rusijos saugumo
interesų. Tai reikalaus iš Vakarų tik-
rai brandaus galvojimo, siekiant iš-
laikyti ir išsaugoti laisvus ir demok-
ratiškus Europos Rytus.

Taip ir panašiai samprotauja
didelė daugiausia blaiviai galvojančių
įvairių Amerikos politologų. Tačiau
labai abejoju, ar naujasis Amerikos
prezidentas, kad ir kas jis būtų,
pakartos George Bush žodžius: „Lie-
tuvos priešas bus ir Amerikos prie-
šas.”

Pabaiga.

Ar Baltijos kraštai – tikrai 
tik Rusijos langas į Vakarus?

ALEKSAS VITKUS

Nr. 3

Atkelta iš 3 psl.
– Teko skaityti kai kuriuos

Sąjūdžio pareiškimus dėl „Leo
LT” projekto. Sunku nesutikti su
Sąjūdžio nuomone.

– Sąjūdis drauge su „Piliečių
santalka” bei kitomis visuomeni-
nėmis organizacijomis išreiškė savo
susirūpinimą dėl Lietuvai aktualių
energetinių problemų, dėl neskaid-
raus „Leo LT” kūrimo, dėl nacio-
nalinio investuotojo paieškų. Aš as-
meniškai balsavau „prieš” priimtą
įstatymą, atrišantį rankas „Leo LT”
projekto įgyvendinimui. (...) Ir mes
pritarėme prof. Vytauto Landsbergio
nuomonei, kad čia būtini du įstaty-
mai. Vienas – dėl atominės elektrinės
darbo pratęsimo, o kitas – dėl nacio-
nalinio investuotojo įsipareigojimų
bei privilegijų. Deja, europarlamen-
taro V. Landsbergio pasiūlymas leng-
va ranka buvo atmestas.

Taip pat esame išreiškę susi-
rūpinimą dėl neskaidraus ES struk-
tūrinių fondų lėšų panaudojimo. Kė-
lėme pasipiktinimą ir dėl švietimo
problemų, kai į lietuvių kalbos rai-
dyną buvo siūloma įtraukti lenkiškas
raides. (...) Sąjūdis yra raginęs Švieti-
mo ir mokslo ministerijos vadovybę
neskubėti naikinti kai kurių nedi-
delių kaimo mokyklų, vidurinių mo-
kyklų. Sąjūdžiui taip pat labai rūpi,
jog Kaune nebūtų sunaikintas Da-
riaus ir Girėno aerodromas. Mat kai
kas sumanė iš šio beveik 100 metų
istoriją skaičiuojančio aerodromo
nurėžti gabalą žemės neva golfo aikš-
tynams, viešbučiams, restora-
nams. (...)

– Kaip vertinate Tėvynės
sąjungos ir Krikščionių demok-
ratų partijos sprendimą susi-
jungti?

– Kiekvienas patriotinių, demok-
ratiškai, pilietiškai nusiteikusių jėgų
būrimasis į krūvą – sveikintinas da-
lykas. Tačiau manau, kad buvo gali-
ma jungtis kiek kitaip – nesusiliejant
partijoms į vieną, bet jungiantis koa-
licijos pagrindu. Tada būtų išsaugota
ir senas tradicijas turinti krikščionių
demokratų partija, ir politinių jėgų
suvienijimas būtų akivaizdus. Ne
popierinis, ne formalus.

– Teko girdėti įvairiausių
gandų, kad Sąjūdis gali dalyvau-

ti šių metų rudens rinkimuose
kaip atskira, politinė jėga. Ar tai
tiesa, ar tai – tik gandai?

– Sąjūdis – visuomeninė organi-
zacija. Jei mes nuspręstumėme daly-
vauti rinkimuose į Seimą, mums pir-
miausiai tektų surinkti 1,000 parašų
ir oficialiai užsiregistruoti kaip į
rinkimus einančiai politinei jėgai. Kol
kas šito žingsnio žengti mes neketi-
name. Rinkimuose dalyvautume kaip
atskira politinė jėga, jei dešiniosios
patriotinės jėgos į savo sąrašus
įtrauktų abejotinos reputacijos as-
menų. Tokiu atveju mes, nesutikda-
mi su tais kandidatais, keltumėme
savus kandidatus. Bet tikiuosi, jog
tokių mūsų žingsnių neprireiks, galų
gale, esu įsitikinęs, jog tai net pačiu
blogiausiu atveju nebus masinis
reiškinys.

– Jūs jau esate minėjęs, kad
oficiali valdžia nėra parėmusi
Sąjūdžio. Nedavė nė cento?

– Norėtume atgaivinti leidinį
„Sąjūdžio žinios”, bet neturime lėšų.
Norėtume turėti bent keletą apmo-
kamų etatų, bet neturime lėšų. Jei
atvirai, valdžia mums leidžia ne-
mokamai naudotis patalpomis, esan-
čiomis Gedimino pr. 1. Už tas patal-
pas bei komunalinius patarnavimus
mums nieko nereikia mokėti. Bet tai
ir visa parama. (...) Tiesa, prieš 10
metų mums davė šiek tiek pinigėlių
remontui. (...) Dar viena pastaba:
Vilniaus savivaldybė iš mūsų ne sykį
grasino atimti tuos keletą kamba-
rėlių. Mums daug metų teko įrodi-
nėti, jog Sąjūdžio negalima išmesti į
gatvę. Jei kai kurioms kitoms įstai-
goms buvo leista įsigyti Gedimino pr.
1 adresu esančias patalpas, kuriose
jos anksčiau veikė, tai Sąjūdžiui ši
privilegija nebuvo taikoma. Dabar su
mumis sostinės savivaldybė pasirašė
penkerių metų panaudos sutartį. Su
mažyte užuomina: „iki patalpų priva-
tizavimo”. Todėl  nenustebkite, jei
vieną gražią dieną Sąjūdis, atvedęs
tautą į nepriklausomybę ir laisvę, liks
benamis.

– Ačiū už pokalbį.

,,XXI amžius”

Pokalbis sutrumpintas.

SĄJŪDIS VIS DAR
REIKALINGAS LIETUVAI
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DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

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

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

Grupė parodos atidarymo dalyvių iš kairės:  LTSC tarybos pirmininkas dr.
Vytautas Bieliauskas, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė,
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė, archyvų direktorė
Skirmantė Miglinienė, vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė-
Bareikienė, Nijolė Stakauskienė, ryšių su visuomene narys ir vaizdinių-
garsinių priemonių skyriaus vedėjas Petras Petrutis. 

Zigmo Degučio nuotraukos

Dar vienos sukaktuvės – LTSC jau 25 metai
DALÈ LUKIENÈ

Šių metų gegužės 9 dieną buvo
paminėta Lituanistikos Tyrimo ir
studijų centro (LTSC) 25 metų su-
kaktuvės. Ta proga LTSC surengė
įdomią, archyvuose laikomų doku-
mentų ir knygų parodą Čiurlionio ga-
lerijoje, Jaunimo centre. Ši paroda
veiks iki š. m. birželio mėnesio pabai-
gos. Visi kviečiami ją aplankyti ir
pamatyti kokios įdomios ir svarbios
vertybės saugomos LTSC. Parodos
atidarymo metu dr. Vytautas Bie-
liauskas, LTSC tarybos pirmininkas,
dėkoja visiems prisidėjusiems prie
sėkmingos LTSC veiklos, įgyvendi-
nant kilnius įkūrėjų tikslus. Prof. dr.
Jonas Račkauskas entuziastingai da-
lijosi atsiminimais. Parodos atidary-
mui vadovavo Skirmantė Miglinienė.

Parodai rodinius atrinko ir juos
sutvarkė Skirmantė Miglinienė ir
Kristina Lapienytė-Bareikienė, dail.
Tomas Kirvaitis, dizaineris Viktoras
Paulauskas. Taip pat prisidėjo Danu-
tė Petrulytė, Nijolė Stakauskienė ir
Petras Petrutis. Parodos leidinio
spaudos darbus atliko spaustuvinin-
kai  Ričardas ir Aušra Spitriai.

LTSC pagrindinis uždavinys –
rinkti lietuvių kultūros, literatūros ir
istorijos medžiagą, kad ji nebūtų pra-
rasta ir kad žmonės galėtų ja lengvai
naudotis moksliniams tyrinėjimams.
Tarp steigėjų ir iniciatorių buvo dr.
Adolfas Damušis, istorikas Jonas
Dainauskas, Pasaulio lietuvių archy-
vo direktorius Česlovas  Grincevi-
čius, kunigas Vaclovas Gutauskas, SJ,
Bronius Kviklys, dr. Arūnas Liule-
vičius, dr. J. Račkauskas ir dr. Ro-
bertas Vitas. LTSC valdybos pirmi-
ninkas J. Račkauskas ir vicepirmi-
ninkas Robertas Vitas, po 25 metų
dar vis vadovauja LTSC veiklai. Kiti
LTSC valdybos nariai yra naujai pa-
skirti – vykdomoji vicepirmininkė
Kristina Lapienytė-Bareikienė, ar-

chyvų direktorė Skirmantė Miglinie-
nė, Danutė Petrulytė – narė knygų
leidimo reikalams, Petras Petrutis –
narys ryšiui su visuomene ir vaizdi-
nių-garsinių priemonių skyriaus ve-
dėjas, Jonas Tamulaitis – S. Budrio
fotoarchyvo vedėjas. Su LTSC valdy-
ba glaudžiai bendradarbiauja dr. Au-
gustinas Idzelis, Lietuvių genocido
tyrimo centro Amerikoje pirminin-
kas, Algis Janušas, meno archyvo ve-
dėjas, ir Loreta Venclauskienė – Žile-
vičiaus-Kreivėno muzikologijos ar-
chyvo vedėja.

Dabar, praėjus dvidešimt penke-
riems metams nuo LTSC įsikūrimo,
galime didžiuotis Centro plačia veik-
la, išaugusia į didžiausią buvusią iš-
eivijos instituciją, kurioje sukaupti
lietuviškų kultūrinių vertybių rinki-
niai. LTSC globoja Pasaulio lietuvių
archyvą, muziejus, bibliotekas ir ki-
tus vienetus, kuriuose sukauptas ir
sukataloguotas didžiausias lietuviškų
knygų rinkinys. LTSC rinkiniai 1951
metais tilpo į vieną kambarį, dabar
jau nebetelpa 27-iuose Jaunimo cen-
tre ir tėvų jėzuitų namuose. Pasaulio
lietuvių archyvas (PLA) turi daugiau
nei 113,000 knygų, 2,300 periodikos
leidinių, rankraščių, organizacijų ir
asmenų archyvų. Archyvą sudaro šie
padaliniai: Pedagoginis lituanistikos
institutas, kurio biblioteka skaičiuoja
9,000 lietuvių literatūros knygų; Žile-
vičiaus-Kreivėno muzikologijos ar-
chyvas, kurio rinkiniuose – muzikos
natos, įrašai, rankraščiai, knygos
apie lietuvių muziką ir muzikologiją;
Lietuvių medicinos muziejus ir ar-
chyvas, kuriame sukauptos knygos,
periodika ir medicinos instrumentai
bei fotografijos, rankraščiai ir kita
medžiaga; S. Budrio fotoarchyvas,
kuriame saugomos fotografijos, fil-
mai iš lietuviškos veiklos; Vaizdinių –
garsinių priemonių skyrius; LTSC
meno archyvas; Lietuvių genocido ty-

rimo centras Amerikoje; Ramovėnų
laisvės kovų muziejus; Lietuvių mu-
ziejus ir Lituanistikos institutas.

Dirbant sunkiomis sąlygomis, dėl
lėšų ir talkininkų trūkumo, reikėjo
kūrybingai verstis, kad LTSC dar-
buotojų užsibrėžti tikslai būtų įgy-
vendinti. Ketvirtis šimtmečio – net-
rumpas laiko tarpas, o nesibaigiantys
darbai reikalavo sumanumo ir pasi-
šventimo. Sumaniai buvo sudaryti
ryšiai su Lietuvos bibliotekomis, ins-
titucijomis, universitetais ir kitomis
mokslo ir kultūros įstaigomis, kurios
siuntė  savo darbuotojus į pagalbą
centrui. Buvo kviečiami specialistai
sudaryti elektroninį knygų katalogą,
paruošti tinklalapį, surašyti PLA
saugomų periodinių leidinių katalo-
gą. Kasdieninė LTSC veikla reikalavo
nuolat budinčių darbuotojų teikti be-
sidomintiems informaciją. Ne kartą,
reikalui esant, kreipiausi į LTSC ir
gaudavau ieškomą informaciją, anks-
čiau iš Arūno Zailsko, o dabar iš Pe-
tro Petručio, Skirmantės Miglinie-
nės, Kristinos Lapienytės ir kitų. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro paslaugomis  pasinaudoja ir
nelietuviai mokslininkai, kurie ieško
duomenų apie lietuvius. Tam reikėjo
žmonių, kurie sugebėtų darbą orga-
nizuoti ir suprastų tų sukauptų ar-
chyvinių lobių svarbą, kad juos iš-
saugotų Lietuvos istorijai, išeivijos
istorijai. Reikėjo pasišventusių žmo-
nių, kurie dėjo pastangas, kad su-
rinkti archyvai būtų sutvarkyti ir
saugomi.

Parodos, skirtos 25 metų LTSC
sukakčiai paminėti, atidaryme buvo
dėkojama visiems ten dirbusiems, o
jų  per daugelį metų buvo labai daug,
už jų triūsą vykdant LTSC užda-
vinius ir siekiant numatytų tikslų,
kaupti ir saugoti lietuvišką kultūrinį
paveldą. Ypač dėmesys buvo atkreip-
tas į prof. dr. J. Račkauską, LTSC

valdybos pirmininką, kuriam už jo
įdėtą 25 metų darbą, vadovaujant
LTSC, JAV LB Kultūros tarybos
nutarimu įteiktas padėkos žymuo.

Ta proga buvo išleistas išsamus
leidinys „Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centras 1982–2008”, kurį paruo-
šė Kristina Lapienytė-Bareikienė ir
Skirmantė Miglinienė. Ten surašyta
visa LTSC istorija, nuveikti darbai.
Patalpintas sąrašas tų asmenų, kurie
daugelį metų kūrė Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centrą, kaupė bibliote-
kas, ruošė knygų siuntas į Lietuvos
bibliotekas ir aukojo savo laiką ar-
chyvų išlaikymui. Leidinys iliustruo-
tas atrinktų archyvinių dokumentų
nuotraukomis.

Prieš parodos atidarymą įvyko
LTSC tarybos posėdis, kurį sušaukė
dr. V. Bieliauskas, LTSC tarybos pir-
mininkas. Posėdžio metu buvo aptar-
ti nauji LTSC veiklos planai pasirū-
pinti archyvų tvarkymu ir išlaiky-
mu.

LTSC kviečia visus, turinčius lie-
tuviškos veiklos JAV archyvinės me-
džiagos, ją patalpinti Pasaulio lietu-
vių archyve, kad ji būtų sutvarkyta ir
prieinama istorikams. Skirmantė
Miglinienė, Pasaulio lietuvių archyvo
direktorė, kviečia susisiekti su ja dėl
archyvų ir knygų atvežimo. Taip pat
kviečia visus, kurie domisi archyvais
ir knygomis, apsilankyti Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centre. Ji ga-
rantuoja, kad rasite labai įdomios ir
naudingos medžiagos savo studi-
joms.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras įsikūręs Jaunimo centre ad-
resu: 5600 S. Claremont  Ave., Chi-
cago, IL 60636-1039, USA. Tel.: 773-
434-4545, faksas: 773-434-9363; el.
paštas: 

info@lithuanianresearch.org
tinklalapis: 

www.lituanianresearch.org

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
Dalė Lukienė

LTSC 25-mečiui paminėti išleista
knyga „Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centras 1982–2008”

Veronica M. Matuzas, gyvenantis La  Grange, IL, kartu su metine
„Draugo” prenumerata atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Dana M. Norvila, gyvenanti Brooklyn, NY, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 100 dol. auką. Esame labai
dėkingi už dosnią auką.

Vytautas P. Aukštinaitis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
ačiū.
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Vytas Peseckas, gyvenantis Beverly Shores, IN, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Rev. John A. Kuzinskas, gyvenantis Palos Park, IL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū Jūsų
paramą.

Valerija Javas, gyvenantis Western Springs, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
dėkojame.

Algis Vedeckas, gyvenantis Massapequa, NY, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką.

Juozas Ardys, gyvenantis Fairview, PA, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Stella V. Pautienis, gyvenanti Los Angeles, CA, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50
dol. auką. Labai ačiū.

Nijolė Nausėdas, gyvenanti Homer Glen, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

A † A
STASYS LIEPAS

1917–2008

Po ilgos ir sunkios ligos 2008 m. birželio 1 d. atsiskyrė su šiuo
pasauliu.

Nuliūdę liko sūnus Algirdas M. Liepas su žmona Asta.
A. a. Stasys bus laidojamas birželio 14 d. 10 val. ryto Lietuvių

Tautinėse kapinėse,  Chicago, IL.

Liūdinti šeima

Biržai irgi turi savo Rainius
– Pakamponių miškelį

ANTANAS SEIBUTIS

Visoje Lietuvoje žinomas Rainių
miškas, Panevėžio gydytojų byla,
Juodupės vietovė Rokiškio rajone.
Jas visas vienija kraupus Lietuvos
istorijos faktas – Vokietijai 1941 m.
birželio 22 d. užpuolus Tarybų Są-
jungą ir Raudonajai Armijai trau-
kiantis iš Lietuvos, raudonarmiečiai
ir tarybiniai aktyvistai žiauriai nu-
kankino nemažai Lietuvos piliečių. Į
tą liūdną ir faktų, ir vietovių gretą
įsirašo ir netoli Biržų kitoje Širvėnos
ežero pusėje greta Astravo esantis
Pakamponių miškelis.

Vokietijai užpuolus Tarybų Są-
jungą ir okupavus kartu ir Lietuvą,
Biržuose buvo pradėtos leisti „Nau-
josios Biržų žinios”. Jau pirmame nu-
meryje, 1941 m. liepos 19 d.,  greta ki-
tos įvairiapusės informacijos yra įdė-
tas toks straipsnelis, aprėmintas juo-
dai.

Jie mirė, kad kiti gyventų!

Birželio mėn. 30 d. Biržų miesto
katalikų kapinėse palaidotas parti-
zanas Jonas Valunta. Jis krito nuo
bolševikų rankos Pasvalyje, birželio
28 dieną, teturėdamas tik trisdešimt
metų amžiaus.

Liepos pirmą dieną vėl gatvės tvi-
no žmonėmis, margavo gėlių puokš-
tėmis, vainikų juostomis. Buvo laido-
jami keturi žiauriai bėgančių rusų ir
komunistų nukankinti ir birželio 26
d. sušaudyti lietuviai.

Feliksas Kairys, gimęs 1881 m.,
suimtas 1941 m. rugpiūčio 20 d. (čia
klaida, turėtų būti 1940 m. Pastaba
A. Seibučio). Laikytas Minsko ir Bir-

žų kalėjimuose. Feliksas Kairys buvo
pasižymėjes kovose su bolševikais
1918 – 20 metais. Paliko žmoną ir
šešis sūnus, kurie dabar ūkininkauja
Roliškių vienkiemyje.

Juozas Ruseckas (turėtų būti J.
Rauckis. Pastaba A.Seibučio), 47 m.
amžiaus, ūkininkas iš Joniškėlio
valsč., Gailionių km.

Antanas Navakas iš Daujėnų,
Smilgių km.

Jokūbas Drevinskas, studentas.
Jų lavonai buvo rasti Pakampi-

nės miškelyje prie Astravo užkasti.
Ten pat buvo rastas sušaudytas

Nemanius Lendris, ūkininko sūnus iš
Mielaišių km., Papilio valsč. Palai-
dotas tėviškėje, Mielaišių kapinėse.

Bučkumpio miške prie Buginių
rastas nežinomo vyro lavonas apie 47
m. amžiaus. Palaidotas Biržuose.

Biržų muziejininkė S. Kubiliūtė,
rinkdama medžiagą apie Biržų krašto
žmones, bažnyčios dokumentuose
aptiko keletą įrašų.

Panevėžio vyskupijos Biržų de-
kanato 1940 metų mirusiųjų metrikų
nuorašų knyga

Lapas 18, įrašo Nr.76
Feliksas Kairys
Gimė 1881, mirė 1941 06 26 Pa-

kumponių (Pakamponių) miškelyje.
„Pakumponių miškelyje nuo bolše-
vikų komunistų kankinimo ir per-
šovimo mirė Feliksas Kairys”. Rastas
užkastas pusės metro gilyje. Suimtas
1940 08 20. Kalėjo Lietuvos, Rusijos –
Minsko kalėjimuose. Po to atvežtas į
Biržus. Vedęs, 60 m. amžiaus. Roliš-
kio (Ruoliškių) vienkiemio ūkinin-
kas. Liko žmona Kotryna Šimonytė ir

vaikai: Juozas, Ignas, Jonas, Pranas,
Aloyzas ir Feliksas. Palaidojo klebo-
nas Grigaliūnas 1941 07 01 Biržų N.
kapuose, iškilmingai dalyvaujant par-
tizanams, vokiečių kariuomenei. Ži-
nias klebonui perdavė velionio
žmona.

Lapas 18, įrašo Nr. 77
Juozas Rauckis
„Pakumponių miškelyje nuo bol-

ševikų komunistų peršovimo mirė
Juozas Rauckis”. Vedęs, 47 metų, Jo-
niškėlio vlsč. Gailionių kaimo ūkinin-
kas. Palaidojo klebonas Grigaliūnas
1941 07 01 Biržų N. kapuose.

Lapas 18, įrašo Nr.78
Antanas Navakas
„Pakumponių miškelyje nuo

bolševikų komunistų peršovimo mirė
Antanas Navakas”. Vedęs, 28 metų,
Daujėnų vlsč. Smilgių kaimo ūki-
ninkas. Liko žmona Elžbieta Kibil-
dytė (28 metų). Palaidojo klebonas
Grigaliūnas 1941 07 01 Biržų N. ka-
puose. Žinias perdavė M.Černiaus-
kas.

Lapas 18, įrašo Nr. 79
Jokūbas Drevinskas
„Pakumponių miškelyje nuo

bolševikų komunistų peršovimo mirė
Jokūbas Drevinskas”. Nevedęs, 22
metų studentas, Julinavos kaimo, N.
Radviliškio valsč. Ūkininkų sūnus.
Žinias perdavė motina.

Panevėžio vyskupijos Biržų de-
kanato Biržų bažnyčios 1940 – 1944

Mirusių protokolo knyga.

Lapas 32, įrašo Nr. 76. Tekstas
apie F. Kairį toks pat, tik 1940 – 1944
m. įrašų knygoje virš įrašo Nr. 76
prierašas: Nuo pirmojo tako: 1. Kai-
rys. 2. Navakas. 3. Rauckis. 4. Dre-
vinskas. Nežinomas.(Gal čia būtų
galima nedrąsiai teigti, kad tas neži-
nomas žmogus yra atvežtas nuo
Buginių iš Bučkumpio miško. Pas-
taba A. Seibučio)

Lapas 33, įrašo Nr. 77. Tekstas
apie J. Rauckį toks pat.

Lapas 33, įrašo Nr. 78. Tekstas
apie A. Navaką toks pat.

Lapas 33, įrašo Nr. 79. Tekstas
apie J. Drevinską toks pat.

2008 m. gegužės 22 d. Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Biržų filialo iniciatyva prie Ast-
ravo ir Užušilių kelių sankryžos pas-
tatytas sovietinį genocidą Pakam-
ponių miškelyje žymintis atminimo
ženklas. Finansavo Lietuvos gyvento-
jų genocido tyrimo centras.

Paminklinis ženklas  simboliškai
primins bolševikų nukankintus Biržų
Kęstučio gatvės kapinėse palaidotus
Feliksą Kairį, Jokūbą Drevinską,
Antaną Navaką, Juozą Rauckį,  Mie-
laišių kapinėse – Leanderį Nemanių.
Kęstučio gatvės kapinėse numatomas
ir paminklas šioms raudonojo  geno-
cido aukoms. 

Balsas.lt

Prie Astravo ir Užušilių kelių sankryžos pastatytas sovietinį genocidą Pa-
kamponių miškelyje žymintis atminimo ženklas. 
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�Nepamirškite birželio 6–8 d.d.
padėti Neringos stovyklai ruoštis
sezono atidarymui. Galinčius daly-
vauti ruošos savaitgalyje, malonėkite
pranešti el. paštu vida@neringa.org,
kad būtų galima tiksliau apskaičiuoti
kiek pagaminti maisto. Dėkojame ir
laukiame visų.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, birželio 7 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos re-
kolekcijų vedėjas kun. James White,
SCCR.

�Birželio 8 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba ruošia
Gedulo ir Vilties – Tragiškojo birželio
dienų minėjimą. 9 val. r. šv. Mišios Šv.
Antano parapijos bažnyčioje. Po Mi-
šių parapijos salėje kalbės Justinas
Riškus, dalyvavęs ekspedicijoje ,,Mi-
sija Sibiras”. Ekspedicijos tikslas bu-
vo aplankyti lietuvių tremties vietas
Sibire, sutvarkyti apleistus, nyks-
tančius tremtinių kapus. Maloniai
kviečiame visus atvykti.

�Ziono lietuvių liuteronų parapija
ir vaikų darželis ,,Spindulėlis” organi-
zuoja vasaros stovyklą 5-12 metų
vaikams. Stovykla prasidės birželio 9
dieną. Truks penkias dienas per savaitę
nuo 8 val. r. iki 6 val. v. Dėl sąlygų ir
kainų prašome skambinti tel. (708) 422-
1433. 

�Birželio 15 d. prieš 11 val. r. šv.
Mišias Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijoje 10:45 val. r. JAV LB Le-
monto apylinkės valdyba organizuoja
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą.
Grojant dūdų orkestrui bus pakelta
vėliava, perjuosta gedulo juosta, prie
paminklo padėtas vainikas. 11 val. r.
šv. Mišios bus skirtos šios tragiškos
Lietuvai datos paminėjimui, prisi-
minimui visų, kurie buvo ištremti ar
nužudyti. Šv. Mišias aukos tėvas An-
tanas Saulaitis, SJ. Dalyvaus misijos
choras ir solistai Algimantas Bar-
niškis bei Nijolė Penikaitė. Trumpą
žodį tars  teisės mokslų dr. prof. Au-
gustinas Idzelis. Kviečiame gausiai
dalyvauti.

�Birželio 17 d. 6 val. v. kviečia-
me į susitikimą  su eseiste, filosofe ir
vertėja Dalia Staponkute. Susitiki-
mas įvyks: Lithuanian Alliance of
America, 307 West 30th Street, New

York, New York 1000. Tel. pasiteira-
vimui: 212-563-2210. Įėjimo kaina –
auka.

�Juozas Baužys, ilgametis ir ar-
timas rašytojo Aloyzo Barono drau-
gas, pasidalins savo prisiminimais
apie rašytoją ir paskaitys ištraukas iš
jo laiškų, birželio 22 d., Cicero, Šv.
Antano parapijos salėje po 9 val. lie-
tuviškų šv. Mišių. Į minėjimą kviečia-
mi ne tik Cicero gyventojai, bet ir
tautiečiai iš toliau. Rašytojas Aloyzas
Baronas buvo ,,Draugo” redaktorius,
parašė daug knygų.

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

�Los Angeles miestų seserų iškyla
į Mt. Hollywood vyks ketvirtadienį,
birželio 19 d. Visi lietuviai kviečiami su
miesto tarybos nariu Tom LaBonge
kopti į Mt. Hollywood kalną.

�Kviečiame visus, didelius ir ma-
žus birželio 21 d., šeštadienį, nuo 7
val. v. iki 1 val. r. linksmai praleisti
Joninių vakarą. Įėjimas 5 dol. (vai-
kams iki 18 metų nemokamai). Jo-
nines švęsti atvykite adresu: WFV
Post 8075, 8075 Cheshire Rd. (Route
68), Prospect, CT 06712. Galėsite pa-
sivaišinti lietuvišku maistu, šaltu
alumi. Vakaro metu galėsite dalyvau-
ti loterijoje, kurios pagrindinis pini-
ginis prizas – „Auksinis papartis”.
Skambės lietuviška muzika, vyks
šokiai. 

�Jaunųjų ateitininkų stovykla
Dainavoje (Manchester, MI) vyks liepos
12–19 d.d. Dar liko keletas vietų – jei
kas norėtų užregistruoti savo vaikus,
prašome rašyti Laimai Aleksienei el.
paštu: laleksa@ameritech.net

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

Šių metų birželio 21-22 dienomis visus nuoširdžiai kviečiame į pir-
mąkart rengiamą Joninių šventę Ft. Myers mieste, FL. Vyks Joninių
taurės krepšinio varžybos. Po rungtynių bus tradicinis Joninių sutikimas
Koreshan State Park,  Koreshan State Historic Site, 3800 Corkscrew Rd.
Estero, FL 33928. 

Veiks lauko baras, kavinė, koncertuos grupė ,,Jaunystės žiedai” iš St.
Petersburg. Visus norinčius kviečiame registruotis iš anksto. Kreiptis į
Irmą Gulbinaitę tel.: 239-200-8278; el. paštu: kursiunerija2000@yahoo.
com arba į Ilmą Izdonavičiūtę tel. 239-940-0545; el. paštu: ilmaiz@yahoo.
com

Visiems, važiuojantiems iš toliau ir turintiems palapines, yra galimybė
užsisakyti vietas pačiame parke. (Daugiau:  www. floridastateparks.org
arba tel. 239- 992-0311). Vienos nakties kaina 24,42 dol. Jūsų paslaugoms
taip pat artimiausias viešbutis ,,Best Western”. Visiems, prisistačiusiems
St. Johns Day's dalyviais, suteikiama 15 dolerių nuolaida. 

Visus, visus, visus birželio 22 d. kviečiame į Jonines, 
kurios vyks Arabian Knights Farms, 

6526 Clarendon Hills Rd., Willowbrook, IL 60527

Joninėse dalyvaus Veronika Povilionienė ir patys šauniausi 
Čikagos lietuvių muzikantai.

Vaikams  – atrakcionai, jodinėjimas arkliukais, 
kaimo ,,zoologijos sodas”. 

Loterijoje – vertingi prizai. Joninių laužas ir t.t.

Automobiliai statomi 75 St. ir Clarendon Hills Rd. gimnazijos aikštelėse.
Iš ten visą dieną  nemokamai pirmyn ir atgal svečius vežios autobusai. 

Bilietai – 10 dol. Vaikams iki 10 m. – nemokamai.

Informacija tel.: 708-207-8406. 

2008-ieji Lietuvių Fon-
de paskelbti Jaunimo me-
tais! Džiugu, kad kasmet LF
papildo nauji nariai. Įvai-
riomis progomis, Lietuvių
Fondo narystė dovanojama
artimiesiems, draugams,
vaikams. Sveikiname Lietu-
vių Fondo narę Gretą Mali-
nauskaitę (nuotr.), kurios
tėveliai Vita ir Saulius, sto-
dami į LF įnešė 1,000 dol. 

Kviečiame ir jus tapti Lietuvių Fondo nariais. 
LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616,

www.lithuanianfoundation.org, admin@lithfund.org.

Mokiniams prasidėjo vasaros atostogos. Paskutine mokslo metų diena
džiaugiasi Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai su savo mokytoja Aud-
rone Sidaugiene.

Apsilankykite  www.draugas.org


