
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, BIRŽELIO - JUNE 12, 2008 Vol. XCIX Nr. 114Kaina 75 c.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0
6

-1
1
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.23 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Lietuvių telkiniuose.
Susitikimas su Lietuvos
kariais Philadelphia (p.
2)
•,,Dainuok, širdie, gyve-
nimą” (p. 4, 9)
•PLB apie referendumą
dėl dvigubos pilietybės
(p. 5)
•Laiškai, komentarai,
nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Saldumy-
nai smaližiams (p. 8)
•Šiluvos bazilika (3) (p.
9)
•Šiapus ir anapus
Columbia upės (p. 10)

,,The Wall Street Journal” –
apie Sâjùdî

Î politinius ginçus îsitraukè
ir diplomatai

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministerijos genera-
linis inspektorius Petras Zapolskas
ketina pradėti tyrimą, ar 4 ambasa-
doriai, pasirašę kreipimąsi į Lietuvos
televizijos ir radijo (LRT) tarybą, ne-
pažeidė tarnybinės etikos. Šiame
kreipimesi raginama atnaujinti Pi-

liečių santalkos vadovo Dariaus Kuo-
lio vestas televizijos ir radijo laidas.

Išplatintą pareiškimą LRT tary-
bai, be kitų, pasirašė Lietuvos amba-
sadorė Kanadoje Gintė Damušis, am-
basadorius prie Šventojo Sosto Al-
girdas Saudargas, dabar Vilniuje, Už-
sienio reikalų ministerijoje, dirbantys
ambasadoriai Gediminas Šerkšnys ir
Česlovas Stankevičius.

Ambasadorė G. Damušis yra ne
tik Piliečių santalkos tarybos narė,
bet ir vadovauja šio judėjimo fondui.
,,Pirmą kartą girdžiu. Niekas manęs
neinformavo, kad mano dalyvavimas
Piliečių santalkoje būtų nesuderintas
su diplomato veikla”, – sakė G. Da-
mušis. Diplomatė taip pat nemato
nieko bloga, kad ėmė vadovauti ir Pi-
liečių santalkos fondui – tvarkyti jo
finansinius reikalus.

Diplomatų įsitraukimu į politi-
nius ginčus pasipiktino ir Seimo So-
cialdemokratų frakcija, pašaipiai
klausdama, ar dėl D. Kuolio laidos
nereikės skelbti referendumo.

,,The Wall Street Journal”: ,,Prieš 20 metų milijonai vyrų ir moterų suprato, kad
jų laisvė slypi jų tapatybėje, ir priešingai.”

Čikaga, birželio 11 d.(,,Draugo”
info.) – Ankstų 2008 m. birželio 10 d.
rytą Plano, IL sulaukęs 89 metų tai-
kiai mirė tėvas Bonifacas Vaišnoras,
MIC.

Tėvas Bonifacas, Bonifaco ir Bar-
boros (Ravaitės) Vaišnorų sūnus, gi-
mė 1919 m. vasario 1 d., Cicero, IL.
Vėliau šeima persikėlė gyventi į Čika-
gą, kur Bonifacas Marquette Park
lankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos pradinę mokyklą. Vėliau jis
mokėsi Quigley Preparatory School ir
St. Rita gimnazijoje Čikagoje. Baigęs
gimnaziją įstojo į Holy Cross Semi-
nary at Notre Dame ir Marianapolis
(Thompson, CT). Nukelta į 6 psl.

Mirè tèvas
Bonifacas
Vaišnoras, MIC

Netyla ginčai dėl D. Kuolio vestų laidų.
Eltos nuotr.

Rev. Bonifacas Vaišnoras, MIC.
,,Draugo” nuotr.

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Prieš 20 metų prasidėjęs Sąjūdžio ju-
dėjimas Lietuvoje parodė, kad žmo-
nių laisvė slypi jų tapatybėje, kurią
dabar gniaužia Europos Sąjunga
(ES). Tokias sąsajas tarp Lietuvos
nepriklausomybės šauklių ir dabarti-
nių problemų Europoje įžvelgė žino-
mas Jungtinių Valstijų dienraštis
,,The Wall Street Journal”.

Pateikiame ištraukas iš šiame lei-
dinyje paskelbto B. Stephens straips-
nio ,,The Case Against John Lennon”.

,,Sąjūdis buvo Lietuvos persit-
varkymo judėjimas, suorganizuotas
šios Baltijos šalių svarbiausių inte-
lektualų praėjus vos kelioms dienoms
po to, kai Ronald Reagan viešai susi-
tiko su sovietų dvasininkais ir disi-
dentais Maskvoje. Tą gegužę sakyda-
mas kalbą studentams Rusijos uni-
versitete R. Reagan kalbėjo apie aki-
mirką, ,,kai sukauptos ilgos tylos
dvasinės energijos trokšta išsiveržti”.

,,Po kelių savaičių 100 tūkst. Są-
jūdžio aktyvistų išėjo į gatves reika-
lauti didesnės laisvės. Po kelių mėne-
sių ketvirtis milijono protestavo prieš
Molotovo–Ribentropo paktą, kuriuo
slapta Baltijos šalys atiduotos stali-
nistiniam valdymui. Po metų 2 mili-
jonai susijungė į gyvą 300 mylių
grandinę. 1990 m. kovą Lietuva tapo
pirmąja sovietine respublika, paskel-
busia (ar patvirtinusia) savo neprik-
lausomybę.”

,,Apie Sąjūdžio metines pagalvo-
jau po to, kai praeitą savaitę New
York sutikau buvusį sovietų disiden-
tą Natan Sharansky, vėliau tapusį Iz-

raelio politiku ir politikos teoretiku
(...). Jis įsitikinęs, kad nors politika,
kuri save išreiškia vien per tapatybę,
tampa tironiška, tačiau ir demokrati-
ja, nepaisanti savo tapatybės ar ban-
danti užgniaužti įvairias tapatybes
jos viduje, išduoda savo svarbiausius
principus ir sukelia pavojų savo ilga-
laikiam išlikimui.”

,,ES sąmoningai ryžosi slopinti
savo 27 valstybių narių (tarp jų – ir
Lietuvos) tapatybę bendrais įstaty-
mais, bendromis taisyklėmis, bendra
morale, bendru požiūriu į problemų
sprendimą, bendru požiūriu į likusį
pasaulį. Bandoma užgniaužti jos su-
dedamųjų dalių detales aukštesnės

tapatybės – Europos – vardan, kuri,
atrodo, nėra jokia tapatybė.”

,,Todėl visai nestebina, kad Eu-
ropa šiandien vis dažniau turi proble-
mų dėl musulmonų mažumos, turin-
čios gal 50 milijonų žmonių, kuriai ti-
kėjimo ir jėgos įkvepia jos tapatybės
tikrumas.”

,,Europa apsimeta, kad tokios
problemos nėra, arba užsipuola išo-
rines tapatybės apraiškas, tokias kaip
musulmoniškos skaros, nedėdama
tikrų pastangų įtraukti musulmonų
visuomenę į tikrą Europos tapatybę,
kuri reiškia šį tą daugiau, nei tapaty-
bės nebuvimą. O ginčai apie tapatybę
nustumiami į neofašistinį pakraštį.”
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Susitikimas Philadelphia
VVIITTAALLIIJJAA DDUUNNÇÇIIEENNÈÈ

Gegužės 24-ąją  išaušo graži ir
saulėta diena. Paskutinį gegužės sa-
vaitgalį amerikiečiai prisimena ir pa-
gerbia savo žuvusius karuose. Ilges-
nis savaitgalis suteikia galimybių
pradėti vasaros išvykas. Philadelphia
lietuviai planavo gegužės 24 dieną
Lietuvių Namuose susitikti su ne-
mažu būreliu karių iš Lietuvos, kurie
tą dieną per Philadephia grįžo atgal į
Lietuvą.

Gegužės 9-24 d. JAV Pennsylva-
nia nacionalinės gvardijos Indian-
town Gap kariniame mokymo centre
vyko JAV Pennsylvania nacionalinės
gvardijos organizuotas Žvalgų kur-
sas, kuriame dalyvavo ir 25 Lietuvos
KASP (Krašto apsaugos savanorių
pajėgos) kariai. Toks gausus Lietuvos
karių būrys atvyko į JAV tik antrą
kartą nuo 1991-ųjų, kai Lietuva tapo
laisva. (Pirmą sykį panašus skaičius
karių atvyko į Michigan valstiją 1993
metais). Dvi savaites kariai kartu su
amerikiečiais kariais gilino žvalgybos
taktikos bei technines žinias.

Philadelphia lituanistinės mo-
kyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai
buvo labai nustebę, kai sužinojo, kad
Lietuvos kariai norėtų susitikti  su
jais. Gegužės 11 d. į susitikimą atvy-
ko kapitonas Vaidas Šepkus, seržantė
Julija Mišinaitė ir viršila Lina Dau-
girdienė, lydimi amerikiečių kolegų.
Jie asmeniškai padėkojo mokinu-
kams už jų laiškelius, sveikinimus,
palinkėjimus. Papasakojo, kaip buvo
smagu tuos laiškelius gauti, skaityti
ir žinoti, kad yra neabejingų žmonių.
Seržantė Julija Mišinaitė kaip tik tuo
metu buvo Afganistane, stebėjo tą
Lietuvos karių džiaugsmą ir įamžino
visa tai nuotraukose, kurias visiems
parodė. Lietuvos kariai dalyvavo šv.
mišiose. Po jų jie papasakojo moki-
niams ir visos Philadelphia apylinkės
žmonėms apie KASP, apie Lietuvos

karių misiją Afganistane, padedant
įtvirtinti ten taiką ir ramybę.  Jie
taip pat parodė dokumentinį filmą
apie Afganistaną. Išvykdami paliko
mums visiems lauktuvių su lietuviš-
kos muzikos įrašais, Afganistano vai-
kų piešinėlių. Atsisveikinome susi-
tarę dar kartą susitikti Lietuvių Na-
muose jiems jau vykstant namo.

Netikėta seržanto Arūno Jarma-
lavičiaus žūtis Afganistane pakeitė
visų mūsų planus. Vietoj linksmo su-
sitikimo Lietuvių Namuose, rinko-
mės į Šv. Jurgio bažnyčią Philadelp-
hia, kurioje buvo aukojamos šv. Mi-
šios už žuvusį seržantą, jo artimuo-
sius ir už visus Lietuvos karius, šiuo
metu tarnaujančius karštuose taš-
kuose: Afganistane, Irake, Kosove,
Bosnijoje ir Hercegovinoje. Prelato
Anderlionio vadovaujami prašėme
Dievo amžinojo gyvenimo žuvusiam,
stiprybės jo artimiesiems, saugumo
visiems kariams ir pasaulinės taikos.

Šv. Mišiose dalyvavo JAV su ofi-
cialiu vizitu lankęsi Krašto apsaugos
savanorių pajėgų (KASP) vadas plk.
ltn. Antanas Plieskis, KASP štabo
viršininkas plk. ltn. Vilmas Šatas,
Lietuvos gynybos atašė JAV pava-
duotojas plk. ltn. Egidijus Armalys,
dvišalio karinio bendradarbiavimo
karininkas Lietuvoje maj. Michael
Lewitsky ir maj. Christopher Ferrara
(kuris eina Amerikoj tokias pat pa-
reigas, kaip maj. Lewitsky Lietuvoj),
Žvalgų kursą baigę KASP būrio ka-
riai ir kursuose dalyvavę kariai iš
„Geležinio vilko” brigados.

Yra toks liaudies posakis: ,,Ne-
laimė suartina žmones”. Tikra tiesa.
Mes visi (gyvenantys čia ir  įvairiuose
Lietuvos miestuose kariai) jautėmės
kaip viena šeima, liūdinti dėl žuvusio
savo brolio.

Po šv. Mišių visi susirinkome Lie-
tuvių Namuose. Nebuvo pompastiš-

LIETUVIÛ TELKINIAI

Lietuvos kareiviai kartu su Philadelphia Vinco Krėvės mokinukais ir moky-
tojais.                                                                                   

KASP kareiviai su Philadelphia visuomene.                                                                                       Rimo Gedeikos nuotr.

kų kalbų, nebuvo iškilmingų tostų,
nebuvo prašmatnių vaišių. Bet buvo
labai gera visiems kartu pabūti ir
pabendrauti. Seržanto A. Jarmalavi-
čiaus žūtis mums priminė apie gyve-
nimo šioje žemėje trapumą. Turint
tai omenyje, bet kuris ištartas (iš-
klausytas) žodis įgauna kitokią pras-
mę ir kitokį svorį.

Savanoris Taras mums asmeniš-
kai papasakojo savo išgyventus įspū-
džius, kai, tarnaudamas Afganistane,
gavo iš Philadelphia  ir Los Angeles
lituanistinių mokyklų mokinukų
siuntinukų ir laiškelių su sveikini-
mais ir palinkėjimais. Kariai laiškų
nelaukė ir nesitikėjo. Atvirkščiai, jie,
skaitydami internete Lietuvos ži-
niasklaidą, skaitytojų komentarus,
jautėsi pažeminti, niekinami. Ir štai
netikėti, visai nelaukti siuntinėliai iš
Amerikos! Kiekvienas karys gavo po
laiškelį! Visi džiaugėsi, rodė vieni
kitiems juos. Buvo tikros Kalėdos,
vėliau – Velykos. Ačiū visiems nea-
bejingiems vaikams, jų tėveliams.
Visiems, kurie, savo laiškeliais ir
dėmesiu sušildėte Lietuvos karių
širdis!

Iškilmingumo susitikimui sutei-
kė ,,Laisvės” choras, vadovaujamas
Ilonos Babinskienės.

Visus tą šeštadienį į būrį surinko
Rimas Gedeika, Virgus Volertas, Te-

resė Gečienė, Vytas Maciūnas, Alber-
tas Mikutis ir Kazys Razgaitis.

Atsisveikinome kaip seni pažįs-
tami, palinkėdami Lietuvos kariams
laimingo skrydžio namo. Tegloboja ir
tesaugo jus visus Dievas!

,,DRAUGAS” informuoja, 
,,DRAUGAS” formuoja; 
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir 

Lietuvos jungtis; 
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Pirminiams rinkimams
pasibaigus – kas toliau?
JONAS URBONAS

Sausio 3 d. Iowa prasidėjęs pirminių rinkimų į Amerikos prezidento
postą proceso ratas baigėsi birželio 3 d. Montana ir South Dakota
vykusiais pirminiais rinkimais. Nors paskutinę rinkimų dieną se-

natorius Barack Obama ir pralaimėjo South Dakota, vis dėlto jis pasiekė
stebuklingą reikalingų 2,118 delegatų skaičių. Vėliau viską suskaičiavus,
iš viso tą vakarą jis turėjo 2,144 delegatus. Vakare atvykęs į Iowa, kur
sausio 3 d. prasidėjusiuose pirminiuose rinkimuose nuskynė pirmuosius
laimėjimus, lyg gladiatorius Romos koliziejuje nugalėjęs savo priešą, Oba-
ma išdidžiai pareiškė: ,,Aš esu laimėtojas ir demokratų kandidatas į Ame-
rikos prezidentus.” Savo garbintojams ir rėmėjams toliau porino anksčiau
skelbtą pažadų litaniją, kad būdamas Amerikos prezidentu viską pakei-
siąs, visi gyvensime laimingi. Žinoma, nepamiršo priminti, kad jeigu į pre-
zidentus bus išrinktas jo priešininkas sen. John McCain, karas Irake tęsis
šimtą metų ir bus toliau tęsiama prezidento Bush administracijos linija. 

Kitą dieną pirmuosiuose laikraščių puslapiuose buvo galima pamatyti
beveik visą puslapį užimančias Obama nuotraukas su užrašais, kad jis
laimėjo. Lyg įvyko didžiausias istorinis įvykis pasaulyje, nes afroamerikie-
tis Obama yra demokratų kandidatas į Amerikos prezidento postą. Pa-
miršusi jo ryšius su pastoriumi Wright bei kunigu Pfleger, žiniasklaida
liaupsina jį jau kelinta diena. Jis tuoj pat pradėjo dairytis, ką pasikviesiąs
į viceprezidento kėdę. Clinton garbintojai siūlė pasikviesti ją, bet neatro-
do, kad taip įvyks.

Obama neužmigo ant laurų vainiko ir kitą dieną tuoj prisistatė Izrae-
lio rėmėjų suvažiavime, kur pažadėjo nesikalbėti su Izraelio priešu – Irako
prezidentu. Taip pat pareiškė, kad Irakas neturi teisės gaminti atominius
ginklus ir jis to neleisiąs, taip pat, kad Izraelio saugumas yra neatskiria-
mas nuo Amerikos saugumo, lyg Izraelis jau būtų 51-oji Amerikos valsti-
ja. Birželio 6 d. atvykęs į Čikagą, užsuko į 2016 m. Čikagoje planuojamos
Olimpiados ruošimo komiteto posėdį. Čia jis pažadėjo darysiąs viską, kad
olimpiada įvyktų Čikagoje. Net pažadėjo netoli nuo planuojamų olimpia-
dos renginių salių turimus namus išnuomoti svečiams, nes jis dar sėdėsiąs
Baltuosiuose Rūmuose, baigdamas antrą kadenciją. 

Kas gi nutiko sen. Hillary Clinton, mano pavadintai ,,katyte”? Nors
žiniasklaidos ir įvairių komentatorių ar net gana artimų draugų de-
mokratų ji jau buvo nurašyta, iki paskutinės pirminių rinkimų dienos
Clinton nesitraukė iš kovos lauko. Ji ypač stipriai pasirodė per paskutines
savaites, vieną po kito surinkusi laimėjimus didžiosiose valstijose. Net
paskutinę rinkimų dieną, nors žiniasklaida skelbė, kad ji pralaimės Mon-
tana ir South Dakota valstijose, Clinton gana aukšta persvara laimėjo
South Dakota. Čia ji gavo 55 proc. balsų, tuo tarpu Obama – 45 proc. bal-
sų. Tą vakarą grįžusi į New York pasveikino Obama, padėkojo savo rėmė-
jams ir išdidžiai su šypsena veide pareiškė, kad ji dar nepasitraukianti iš
kovos lauko. Ji priminė, kad nors ir nepasiekė to stebuklingo 2,118 dele-
gatų skaičiaus (surinko tik 1,924 delegatus), bet iš 35 mln. už ją balsavo
per 18 mln. demokratų balsuotojų. Ji pralenkė Obama populiarumo bal-
sais ir teigė dar nesitraukianti iš politinės arenos. Clinton žadėjo tartis su
savo rėmėjais ir politiniais patarėjais ir tik tada padarysianti galutinį
sprendimą apie tolimesnius ėjimus. Žinoma, ji vis priminė, kad yra tinka-
miausia būti Amerikos prezidente ir tikrai laimėsianti prieš McCain. 

Tuoj po to pasipylė įvairūs komentarai, kad ji turėjo pasitraukti, susi-
taikyti su Obama kandidatūra, na, gal tada jis jai ir pasiūlys viceprezi-
dentės vietą. Ėjo gandai, kad ji gal ir sutiktų su tokiu pasiūlymu. Obama
pasakė, kad jis norėtų su ja susitikti. Ir štai paslapčia birželio 5 d. jie susi-
tiko Washington, DC. Nors smulkmenos nepaskelbtos, nes žiniasklaidos
atstovai nedalyvavo susitikime, atrodo, susitikimui įvykus Clinton paža-
dėjo birželio 7 d. pasidalinti savo planais. Birželio 7 d. Washington Nacio-
nalinio muziejaus patalpose sukviestiems savo rėmėjams ji padėkojusi pa-
reiškė, kad sustabdo (bet nepasitraukia) savo rinkiminę akciją, remia
Obama ir dės visas pastangas, kad jis būtų išrinktas Amerikos preziden-
tu. Ji vėl priminė, kad už ją balsavo per 18 mln. balsuotojų. Kad ir kur ji
bus, stengsis, kad būtų priimtas visuotinis sveikatos apsaugos įstatymas
bei kiti jos per rinkimus pristatyti planai. Reikia priminti, kad nors Clin-
ton ir ragino savo rėmėjus remti Obama, ji neatleido savo turimų 1,924
delegatų, atrodo, kad dar tikisi kokio nors stebuklo demokratų suvažia-
vime Denver, Colorado. 

Birželio 3 d. į tautą kalbėjo ir respublikonų kandidatas John McCain.
Išdėstęs jau anksčiau minėtus savo planus, vizijas, kokia bus Amerika jam
pabuvus prezidentu, priminė, kad Obama pažadai nėra realūs, tik tuščia-
žodžiavimas. McCain kalba buvo blanki ir, vykstant tolimesniems įvy-
kiams tarp Clinton ir Obama, žiniasklaidoje mažai buvo minima. McCain
susitiko su numatytais kandidatais į viceprezidento vietą, bet, atrodo, jis
dar neskuba paskelbti, ką pasirinks.

Praėjus pirminiams rinkimams jau spėliojama, kas bus toliau. Skai-
čiuojamos valstijos, kur gali laimėti Obama, kur – McCain. Paskutiniu
metu suskaičiuota, kad Obama pirmauja turėdamas 237 „electoral col-
lege” balsus, o McCain turi 216. Dar neaišku, kam atiteks likę 85 balsai.
Kiek prisimenu, reikia surinkti 273 „electoral college” balsus, kurie po
visuotinių rinkimų galutinai patvirtintų,                       Nukelta į 5 psl.

L. WALĘSA: VIENOS ŠALIES SĖKMĖ
REIŠKIA IR TOS ŠALIES KAIMYNO

LAIMĖJIMĄ

Gyvename labai įdomiais laikais.
Mūsų akyse ir mums dalyvaujant kei-
tėsi epocha. Pavienių žmonių ir dau-
gelio tautų pastangomis, nešdami vė-
liavas su galingo, sienų nepaisančio
solidarumo šūkiu, taikiai griovėme
sienas ir užtvaras. Atvėrėme naują
epochą, kurioje vietoj kovų ir blogio
varžybų turi vyrauti dialogas, atviru-
mas, solidarumas ir bendradarbiavi-
mas. Tik remiantis tokiais principais
galima kurti ateities pasaulį. Kai
šiandien gyvename vis arčiau vieni
kitų ir vis labiau nuo kitų priklau-
some, mokomės suvokti, kad vienos
šalies sėkmė reiškia ir tos šalies kai-
myno laimėjimą, o nelaimė reiškia
problemas ir visiems kitiems. Todėl
laikas pertvarkyti struktūras, ypač
mentalitetą, atsižvelgiant į naująją
atvirumo kitiems ir sąveikos su kitais
tvarką.

Pagal tokias kategorijas dar daug
kuo liekame senojoje epochoje, nors
per pastaruosius 20 metų daug nu-
veikėme šia linkme, priimdami nau-
josios epochos iššūkius ir siekdami
kuo geriausių rezultatų. Jausmingai
prisimenu 2007 m. gruodžio naktį,
kai simboliškai, bet apčiuopiamai,
atvėrėme sienas tarp naujų besivieni-
jančios Europos šalių. Šioje valstybių
be sienų šeimoje atsirado ir Lietuva
su Lenkija. Tada mintimis grįžau į
prieš daugelį metų vykusius susi-

tikimus su bičiuliais iš Lietuvos, prie
demokratinių permainų ištakų. Tuo-
met svarstyta, kaip pagerinti pasie-
nio infrastruktūrą, kaip pagerinti ir
pagreitinti sienos patikrinimą. Tada
protestavau kalbėdamas, kad neturi-
me to svarstyti šitaip, nes kada nors
tarp mūsų neliks sienų. Mano paš-
nekovai atrodė nustebę ir abejojo.
Tačiau sulaukėme tokių laikų, nors
anuomet tai buvo tolima tikrovė, tie-
siog neįtikima perspektyva. 

Mes gavome didžiulę istorinę
progą. Šiandien nuo mūsų visų prik-
lauso, kaip ja pasinaudosime savo ir
kitų kartų labui. Nuo mūsų taip pat
priklauso, kaip greitai likusios Euro-
pos, o ateityje – ir globalios šeimos,
valstybės prisijungs prie šios galimy-
bių, bendradarbiavimo ir taikos erd-
vės. Mes negalime pamiršti kitų,
esančių už mūsų sandarių sienų.
Šiandien dar labiau turime tarpusa-
vyje rodyti tokį solidarumo pavyzdį
kaip anuomet. Solidarumo, kuris
mus atvedė į didžiąsias pergales,
pavyzdį. Taip pat į tą svarbiausią –
totalitarinio komunistinio režimo
Europoje nugalėjimą. Taip aš suvokiu
solidarumą ir šiandien. Ir tokiam so-
lidarumui aš raginu pergalingą kartą,
kuri šiandien taip garbingai atsto-
vaujama konferencijoje Vilniuje.

Gdanskas, 2008 m. gegužės 28 d.

Buvusio Lenkijos prezidento Lech Walęsa sveikinimas tarptautinei
konferencijai ,,Berlyno sienos griuvimas: nuo Budapešto iki Vilniaus”,

Vilnius, 2008 m. birželio 5 d. 

V. HAVEL: ISTORIJA PATARIA BŪTI
PASIRENGUSIEMS IR NETIKĖTAM

LAISVĖS ATGAVIMUI
Buvusio Čekijos prezidento Vaclav Havel sveikinimas tarptautinei

konferencijai ,,Berlyno sienos griuvimas: nuo Budapešto iki Vilniaus”,
Vilnius, 2008 m. birželio 5 d. 

Labai ryškiai atsimenu, kaip
griuvo geležinė uždanga, kuri net 40
metų buvo padalijusi pasaulį į laisvus
Vakarus ir komunistinius Rytus.
Tačiau ji buvo griaunama iš visų
pusių per visą jos gyvavimą. Būtų
sunku net įsivaizduoti reikšmingus
1989-ųjų ir 1990-ųjų įvykius be 1956
m. Vengrijos sukilimo ar 1968 m.
„Prahos pavasario”, be „Chartijos
77”, be „Solidarumo” ir darbuotojų
streikų Lenkijoje, be pilietinio judėji-
mo Baltijos respublikose, be tokių
žmonių kaip Aleksandr Solženicyn,
Andrej Sacharov, Lech Walęsa, Jonas
Paulius II ir be daugelio tūkstančių
bevardžių totalitarinio režimo prie-
šininkų.

Kiekvienas iš mūsų siekėme lais-
vės savais būdais, dėl to buvome
persekiojami ir kalinami. Nustebo-
me, kad už mūsų pastangas buvo taip
greitai atlyginta ir kad dvipolis pa-
saulis sugriuvo. Tačiau nustebome ne
mes vieni – Vakarų pasauliui tai irgi
buvo netikėta. Per tiek dešimtmečių
apsipratusios su tarptautiniu status
quo, Vakarų demokratinės valstybės
nesugebėjo taip staiga susitaikyti su
tuo, kad, atsiradus naujai daugiapolei
politinei struktūrai, kadaise nuo
galvos iki kojų ginkluotas ir dar visai
neseniai jų teritorijoms kėlęs grėsmę
priešas gali būti patikimas partneris
ir netgi sąjungininkas.

Įvyko šis tas nenumatyta: susi-
dūrusios su netikėtais pokyčiais

Vidurio ir Rytų Europoje, daugelį
dešimtmečių laisve besidžiaugiančios
šalys pradėjo abejoti, ar įmanoma ir
net ar saugu rimtai žiūrėti į pokomu-
nistinį pasaulį. Dėl palankios tarp-
tautinės padėties mūsų šalys įsijungė
į tarptautines struktūras ir pamažu
pelnė pasitikėjimą bei pagarbą, gali-
ausiai tapdamos Europos Sąjungos ir
NATO narėmis.

Kodėl aš visa tai prisimenu? Ma-
no nuomone, pati istorija pataria
mums būti pasirengusiems ne tik ga-
limoms grėsmėms ir netikėtam lais-
vės praradimui, o tai XX a. pirmojoje
pusėje patyrė mūsų šalys, bet ir ne-
tikėtam laisvės atgavimui. Esu įsiti-
kinęs, kad, atsižvelgiant į mūsų isto-
rinę patirtį, šioje konferencijoje mini-
mos tokios sukaktys yra itin reikš-
mingos. Ši patirtis gali būti paspirties
ir įkvėpimo šaltinis laisvai mąstan-
tiems kubiečiams, baltarusiams, bir-
miečiams ir kitiems, kurie jau gali pa-
sirengti perimti valdžią ir pertvarkyti
konstitucinę sistemą ir ekonomiką. O
kas dar gali tinkamiau perduoti tokią
sunkiai įgytą patirtį, jei ne mes, ku-
rių atmintyje ji vis dar gyva, jei ne
mes, žinantys spąstus ir pagundas, su
kuriomis susiduria ne tik netekusieji
valdžios, bet ir ją įgijusieji?

Praha, 2008 m. gegužė
www3.lrs.lt

Konferencijos įrašą galima peržiū-
rėti adresu: http://www.lrt.lt/archy-
vas/
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BEATA ÇIURLIONIENÈ

Š. m. gegužės 26 d. Dievo Moti-
nos parapijos pilnutėlėje salėje įvyko
trijų Cleveland kolektyvų – ,,Naujoji
intriga”, ,,Švyturys” ir ,,Švyturiukai”
– koncertas  ,,Dainuok, širdie, gyve-
nimą”. Koncerto dirigentas – Saulius
Kliorys, šokių grupių vadovė – Aušri-
nė Širvinskienė, mokytojos – Monika
Čepulytė, Nick Hallal ir Eglė Širvins-
kaitė, akompaniatorė – Rita Čyvaitė-
Kliorienė, garso režisierius – Greg
Priddy, technikos inžinierius – Ma-
rius Juodišius, maketavimo inžinie-
rius – Ričardas Širvinskas, progra-
mos vedantysis – Valentinas Gruz-
dys.

Sunku patikėti, bet „Švyturio”
šokių grupei jau penkeri. Mažai kas
beprisimena, kad ši grupė susibūrė
Ingridos Civinskienės  pastangomis.
Aušrinė Širvinskienė tuo metu apsi-
ėmė jaunuosius šokėjus mokyti šokio
meno, o šis koncertas  – penkerių me-
tų kūrybingo, intensyvaus ir džiaugs-
mingo darbo rezultatas. ,,Švyturio”
grupė turi kuo pasidžiaugti ir pasidi-
džiuoti. Tarp daugelio grupės pasiro-
dymų norėčiau paminėti, kad  jie da-
lyvavo 2004 metais vykusioje vaikų
sporto olimpiadoje Cleveland, šokių
šventėje Čikagoje, kiekvienais metais
dalyvauja tarptautiniame Interna-
tional Services organizuojamame
koncerte, keletą kartų koncertavo
Cleveland senelių namuose, buvo iš-
važiavę koncertuoti į Detroit. 2007
metais „Švyturio” grupė dalyvavo
Lietuvos dainų šventės šokių dienoje.
2007 metų rudenį prie grupės prisi-
jungė jaunesnių šokėjų ratelis „Švy-
turiukai”. Šią vasarą, liepos mėnesį
abi šokių grupės dalyvaus Los Ange-
les įvyksiančioje XIII Šiaurės Ameri-
kos tautinių šokių  šventėje.

* * *
Choras ,,Naujoji intriga” susibū-

rė prieš trejus metus su tikslu daly-
vauti Dainų šventėje. Nemanau, kad
pats choro vadovas Saulius Kliorys
galvojo, kad jo choras tebegyvuos
praėjus trejiems metams po šventės.  

Šis koncertas – trečias kūrybinio
bendradarbiavimo tarp šių dviejų
grupių rezultatas. Galima drąsiai sa-

kyti, kad pavasarinis pasirodymas
jau tampa metine tradicija, sutei-
kiančia žiūrovams galimybę pamatyti
ir įvertinti sunkaus ir atkaklaus
darbo rezultatus. Pirma mintis,  atė-
jusi pasibaigus koncertui, buvo – kaip
greitai vaikai auga, kaip daug jie
džiaugiasi gyvenimu, kiek daug idea-
lizmo ir naivumo jie dar turi. Ir norisi
tikėti, kad gyvenimo sunkumai, nu-
sivylimai ir skausmai neužgoš tų
gražių jaunystės jausmų, kad lietu-
viškas žodis, daina ir šokis palaikys
jaunystės liepsną jų širdyse. „O mes
skubam, pašėlusiai skubam užaugti,
mus už šitą skubėjimą teisia, mums
prikaišioja nerimą vėjo, tie, kurie, jau
suspėjo pamiršti, kad jie patys ka-
daise... patys kadaise skubėjo.” Šie
žodžiai pradėjo pirmąją koncerto
dalį, kurioje klausėmės „Naujosios
intrigos” atliekamų dainų, perpintų
poezijos bei skaidrių montažais. 

Maloniai nustebino šio vakaro
programos scenarijus, kurį parašė
Saulius Kliorys ir Aušrinė Širvins-
kienė. Kiekviena dalis – tai lyg mažas
spektaklis, paliečiantis skirtingas te-
mas – jaunystės, motinos, pasaulio
vargo, karo, gamtos niokojimo ir ter-
šimo. Tai akivaizdus įrodymas, kiek
daug šie du kolektyvai kūrybiškai su-
brendo ir socialiai užaugo. Bėgimas
jaunystėn; dainuok, širdie, gyvenimą;
meilės draugystės lyrika; tau, ma-
ma; išgirskim skausmą, supraskim
skriaudą, atjauskim žmogų, bran-
ginkim gamtą; aš tikiu, dainuoju ir
džiaugiuosi – tai temos, kurias jauni-
mas palietė daina, fortepijonine mu-
zika, poezija, menu ir šokiu.  

Ypatingai norisi paminėti  Moti-
nai skirtą dalį, kuri  sugraudino ne
tik dalyvių mamų širdis – ne vienas
žiūrovas traukė nosinėlę nubraukti
ištryškusiai ašarai. Dalis prasidėjo ei-
lėmis mamai, kurias lietuvių, vengrų
ir anglų kalbomis perskaitė J. Hallal,
L. Raulinaitytė ir R. Ogorodnikas.
Po šių gražių meilės eilių  visi daini-
ninkai į scenoje stovinčią simbolinę
vazą sudėjo žydinčių obelų šakeles,
tardami garsų ačiū  salėje išsibarsčiu-
sioms jų mamoms. Ta padėka buvo
tokia neaprėpiama ir didelė, tokia
tikra ir iš širdies plaukianti, kad ir
dabar apie tai berašant sunku su-

CLEVELAND, OH

,,DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ”,,DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ”

laikyti ašarą. Tada nuskambėjo B.
Gorbulskio ir V. Bložės daina „Oi,
motinėle”, tik dar labiau sutvirtinusi
meilės ir padėkos žodžius.  

Kitosdvi dainos L. Abario ir S.
Gedos „Viltis” ir G. Abariaus ir J.
Liniausko  „Vilties daina” skambėjo,
palydimos  skaidrių,  aptariančių la-
bai daug  temų – pasaulį užkariau-
jantį blogį, skausmą, pyktį ir neapy-
kantą. Tarp daugelio labai kokybiškų
ir išraiškingų nuotraukų žiūrovai
galėjo pamatyti ir trijų jaunuolių iš
Cleveland darbus – Alinos Rauli-
naitytės skulptūrą, Lino Vaitkaus
juodai baltą fotografiją ir Elenos
Juodišiūtės piešinius.  

Pirmos dalies paskutinės dvi dai-
nos lyg ir apibendrino šios grupės
vertybes, atskleidė jų viltis ir ti-
kėjimus. J. Lennon „Imagine” – tai
daina  apie pasaulį be karų, be poli-
tikos, be religijos, be bado ir žudynių,
apie  pasaulį, kuriame užtektų vietos
visiems po saule. Nedaug kas pa-
sikeitė nuo to laiko, kai Lennon
parašė šią dainą,  gal tik, kad pasaulis
pasidarė dar ciniškesnis ir vis mažiau
ir mažiau žmonių, deja, tiki tais
žodžiais. Ir pats faktas, kad mūsų
jaunimas pasirinko būtent šį taikos

himną, manau, pradžiugino daugelį
žiūrovų. Tikėjimas, atsakomybė ir
viltis vis dar lydi šiuos talentigus
jaunus žmones. Pirmoji dalis pasi-
baigė G. Abariaus ir G. Zdebskio
daina „Dieve, laimink Lietuvą”. Šios
dainos metu žiūrovai turėjo galimybę
pamatyti ir išgirsti  naujus jaunimo
talentus – būgnininką Adomą Dau-
girdą ir gitaristą Vytą Vaitkų. Pub-
lika labai greitai prisijungė prie už-
krečiančio muzikos ritmo ir pras-
mingų žodžių. 

Dirigentas yra muzikos kūrinio
varomoji jėga – jis valdo tempą, rit-
mą, garso stiprumą, net nuotaiką.
Saulius Kliorys atliko nuostabų dar-
bą, sujungdamas atskiras grandis į
vieną darnų ir sklandų vienetą. Visa
programa buvo labai nuosekli, per-
galvota, mintis, muzika ir vizija kūrė
dainų paveikslą scenoje. Mariaus
Juodišiaus apšvietimas suteikė kiek-
vienai miniatiūrai tinkamą nuotai-
ką. 

* * *

Po pertraukos scenoje pasirodė
„Švyturio” ir ,,Švyturiukų” šokėjų
grupė (daugelis jaunimo dalyvauja ir
chore, ir šokių grupėje). Antroji dalis
ir toliau tęsė meilės, vilties ir am-
žinųjų vertybių temą – žydinčių obelų
šakelėmis pasipuošę visi keturias-
dešimt šokėjų suėjo į sceną iš salės
galo. Gyvenimo ciklas toliau tęsiasi ir
kartojasi, viltis ir meilė suteikia ryžto
gyventi, kurti, dirbti, siekti naujo net
ir neviltyje. „Suraskim kiekvienas
viltį savyje, kad prisikeltų mūsų
meilė – ‘meilėje tiesa’.”  Ir labai ma-
loniai nustebino M. Juodišiaus iš-
moningas apšvietimas, suteikiantis
koncertui paslaptingo ritualinio
teatro jausmą, nuostabiai išryškinęs
tautinių rūbų grožį ir spalvingumą.
„Švyturio” ir ,,Švyturiukų” merginos
pradėjo antrąją  šokiudalį „Sesė sodi-
no” (choreografija Kiselienės, muz.
A. Lapinkso), prie jų tuoj po to  prisi-
jungė vyrai ir visa „Švyturio” grupė
sušoko „Iš aplinkui” (choreografija
M. Vaitulevičiūtės, muz. A. Bražins-
ko).  Merginos šiam koncertui buvo
paruošusios dar du šokius – „Eisim,
sesulės” (choreografija B. Navic-
kaitės) ir „Trapukas” (choreografija
T. Kalibataitės,   Nukelta į 9 psl.Šventės dalyviai.

Dainuoja kolektyvas ,,Naujoji intriga”
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RINKIMÛ METAI
Stasys Goštautas „Drauge”

(2008 m. birželio 4 d.) rašo apie sena-
torių Obamą. Jis senatorių aprašo
kaip gabų, gerą kalbėtoją, sugebantį
pasirinkti gerus patarėjus. Sako, kad
senatorius retai nušneka, ne taip,
kaip sen. Hillary Clinton.

Norėčiau priminti, kad ir šis se-
natorius moka nušnekėti. Jo dėdė iš-
laisvino žydus iš  Auschwitz koncen-
tracijos lagerio, tėvas atvažiavo studi-
juoti į Ameriką prezidento Kennedy
dėka ir panašiai. Obamos žmona tik
dabar pasisakė, kad pirmą kartą savo
gyvenime pajuto, jog gali didžiuotis
Amerika.

Susirūpinimą kelia ir senato-
riaus draugai, patarėjai ir rėmėjai.
Sen. Obama 20 metų sėdėjo bažnyčio-
je, kurios pastorius keikė Ameriką ir
baltuosius, 20 metų draugavo su

kunigu Michael Pfleger, kuris irgi
keikė Ameriką ir kurstė juodukus
prieš baltuosius. Tik dabar, politi-
niais sumetimais, jis bando nuo jų
atsiriboti. Kodėl sen. Obama pasiren-
ka draugus, kurie yra kraštutiniai
kairieji, kaip Bill Ayers ir Benardine
Dohrn, kurie kaip teroristai sprogdi-
no bombas Pentagone, policijos sto-
tyse? Dabar nuteistas Tony Rezko
buvo jo rėmėjas, padėjo nupirkti pra-
bangų namą, kėlė lėšas paremti sena-
torių. Taigi, reikia blaiviai pažvelgti į
kiekvieną kandidatą ir nepasiduoti
kairiosios žiniasklaidos skelbiamais
duomenims apie kandidatus ir tik ta-
da nuspręsti, kuris iš jų yra tinka-
miausias tapti Amerikos prezidentu.

Algimantas Damijonaitis
Elgin, IL

ÕV. KAZIMIERO KAPINIÛ JAU NÈRA?
Paskaičius Ritonės Rudaitienės

laišką ,,Dėl paveldo išlaikymo” (,,Drau-
gas” 2008 m. birželio 4 d.), teko pa-
vartyti  Chicago AT&T  Real Yellow
Pages. Dvejose knygose, datuotose š.
m. balandžio mėnesį,  jau neradau Šv.
Kazimiero kapinių pavadinimo. Vie-
toj jų, turbūt Čikagos vyskupijos
sumokėtame, skelbime įdėta ,,Alyvų

kalnelio kapinės” – Mt. Olivet Ceme-
tary, 4401 W. 111th St., Chicago; tel.
773 238-4435. Paskambinus tuo tele-
fonu atsiliepė ispanišku akcentu
skambantis balsas, prašantis palikti
žinutę.

Jonas Kučėnas
Chicago, IL 

DÈL MARIAUS SIMANIÕKIO
Nesuprantu, kodėl spaudinote

,,Draugo” šeštadieniniame priede
(2008 m. gegužės 17 d.) Mariaus Si-
maniškio ,,Pastabos pačiam sau –
Partizanų dukros”. Kam reikia šai-
pytis iš pasenusių moterėlių minint,
kad kažkuri jų pasivadino generolu?
Ar krikščioniška juoktis iš tų, kurios
gal ne visai sveikos? Gal reikėjo dar

pridėti, kad tarp jų gali būti pijokių,
ištvirkėlių ir pan.? 

Nežinau, kur tokius kaip Sima-
niškis randate, bet rimtai siūlyčiau
nuo tokių apsiriboti. Šlamštas lieka
šlamštas ir keletas gražių žodelių
primestų to nepakeičia. 

Kęstutis Česonis
Baltimore, MD

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. 

Mano vedamajame ,,Madison
lietuvių telkinys – išvykus norisi su-
grįžti” (,,Draugas”, 2008 m. birželio 7
d.) vietoj Lituanus NeoKorp turėtų
būti Korp! Neo-Lithuania arba LST

Korp! Neo-Lithuania (Lietuvių Stu-
dentų Tautininkų Korporacija Neo-
Lithuania). Ačiū Eglei Juodvalkei už
klaidos pastebėjimą ir atitaisymą. 

Dalia Cidzikaitė

KLAIDOS ATITAISYMAS

Atkelta iš 3 psl. kas išrinktas
Amerikos prezidentu. Taigi nors
žmonės balsuoja ir vienas ar kitas
kandidatas surenka daugumą balsų,
galutinį sprendimą, dažniausiai atsi-
žvelgdamas į balsuotojų pareikštus
norus, padaro taip vadinamas „elec-
toral college”, kuriame yra 545 bal-
sai. 

Čia noriu priminti jums dar
viena kuriozą. Turbūt prisimenate,
kad pirminių rinkimų pradžioje „po-
pular vote” balsais pirmavo Obama,
o Clinton pirmavo surinktais dele-
gatais. Clinton pareiškus, kad ji

kviečianti Obama būti jos viceprezi-
dentu, Obama ir jo štabas tik pasi-
juokė, kad jis pirmaująs „popular
vote” balsais ir kiekvienas balsas
reikšmingas. Kai kurie jo rėmėjai
pareiškė, kad jei to nebus laikomasi,
gali pasikartoti 1968 metų riaušės,
vykusios Čikagoje, demokratų suva-
žiavimo metu. Taip pat, tikiu, prisi-
menate, kaip vos ne su padidinamai-
siais stiklais buvo skaičiuojami bal-
sai Florida valstijoje, tvirtinant, kad
Al Gore surinko daugiau „popular
vote” balsų negu George W. Bush ir
jis turėtų būti Amerikos prezidentu.
Dabar, kai Clinton surinko per

Pirminiams rinkimams pasibaigus – kas toliau?

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
APIE REFERENDUMĄ 

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS
REGINA NARUŠIENÈ, J. D.
PLB valdybos pirmininkè 

Naujoji sąjunga šių metų birželio
4 d. paskelbė pranešimą spaudai dėl
elektroninės peticijos pateikimo
sprendžiant dvigubos pilietybės prob-
lemą pakeičiant Konstituciją referen-
dumo būdu. Šiame pranešime nėra
pateikiama formuluotė, kaip yra siū-
loma keisti Konstituciją, ir padaryta
neteisinga išvada, kad „Lietuvoje visi
pilietybės įstatymo pakeitimo projek-
tai suteikiant dvigubą pilietybę yra
antikonstituciniai.” Tik Lietuvos
Konstitucinis Teismas gali nuspręsti,
kas yra antikonstitucinis įstatymas.
Konstitucinis Teismas jokio sprendi-
mo dėl bet kurio pilietybės įstatymo
pakeitimo projekto nėra padaręs.

2007 m. rugsėjo 14 d. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė (PLB) kreipė-
si į LR ministrą pirmininką Gedi-
miną Kirkilą ir LR Seimo vicepir-
mininką Andrių Kubilių pareikš-
dama, kad Seimo nario Artūro Pau-
lausko inicijuojamas referendumas
dėl neribotos dvigubos pilietybės
įteisinimo neatitinka dabartinės Lie-
tuvos valstybės ir lietuvių tautos in-
teresų. Tuo pačiu PLB sveikino mi-
nistro pirmininko bei Seimo vicepir-
mininko išsakytą nuomonę užtikrinti
užsienio lietuviams pilietybės išsau-
gojimą tobulinant Seimo pilietybės
įstatymą (bet ne referendumu kei-
čiant Konstituciją).

Konstitucinis Teismas yra pripa-
žinęs, jog Konstitucijoje įtvirtintas
dvigubos pilietybės draudimas nėra
absoliutus. Jis konstatavo, kad Kons-
tituciją keisti referendumu reikėtų
tik norint įteisinti neribotą dvigubą
pilietybę. PLB prašė ir prašo Seimo,
kad priimtų pilietybės įstatymą,
kuris užtikrintų užsienio lietuviams
pilietybės išsaugojimą – tai yra, jų
prigimtinę teisę. Seimo Žmogaus
teisių komitetas šių metų birželio 4 d.
pritarė su dar kitomis pataisomis
vienam siūlomam pilietybės įstatymo
projektui, kuris jau artėja prie šių
PLB išreikštų siekių.

Gerb. A. Paulausko anksčiau pa-
teiktame projekte siūloma keisti
Konstitucijos 12 straipsnį taip: ,,Lie-
tuvos Respublikos pilietis gali būti ir
kitos valstybės piliečiu.” Taip turė-
tume visiškai neribotą dvigubos pi-
lietybės instituciją, kuri nesiremtų

nei lietuvių tauta, nei laisvos Lie-
tuvos piliečiais. Rengti tokį referen-
dumą yra nereikalinga ir kartu rizi-
kinga. Referendumo įstatymas reika-
lauja, kad dalyvautų daugiau nei
pusė visų rinkėjų, o sprendimas lai-
komas priimtu, jeigu pasiūlytai for-
muluotei pritaria daugiau kaip pusė
balsavimo teisę turinčių piliečių.  Į
Seimo rinkimus ateina maždaug 30-
40 proc. rinkėjų. Lietuvos valdžia
šiandien prisipažįsta, kad ji nežino
tiksliai, kiek yra Lietuvos piliečių ar
rinkėjų, nežino tiksliai, kiek jų jau
yra emigravę į kitus kraštus. Kaip
bus galima nustatyti rinkėjų skai-
čių?  Naivu tikėtis, jog toks referen-
dumas gali būti įvykdytas. Tai pripa-
žįsta ir kitos politinės partijos, valsty-
bės vadovai. Ar Naujoji sąjunga keti-
na staigiai keisti referendumo įstaty-
mą, kaip buvo padaryta tuomet, kai
Lietuvos piliečiai pritarė narystei
Europos Sąjungoje?

PLB teigia, jog:
1. Netiesa, jog norint išspręsti pi-

lietybės išsaugojimo klausimą neiš-
vengiamai reikia pakeisti Konstituci-
ją. Rimti teisininkai, su kuriais PLB
konsultuojasi, aiškina, kad tokie tvir-
tinimai tėra šio reikalo uždelsimas.
Užtikrinti pilietybės išsaugojimą ga-
lima ir kuo skubiausiai būtina įstaty-
mo būdu.

2. Tekstas Konstitucijai pakeisti
nėra pateiktas Naujosios sąjungos pe-
ticijoje. Tai yra žmonių klaidinimas.
Ar tai blogas ar geras pakeitimas, pri-
klauso nuo teksto. Neaišku, ar tas pa-
keitimas apsaugo visų Lietuvos žmo-
nių pilietybę, Lietuvos valstybingu-
mą. Naujosios sąjungos anksčiau iš-
platintas tekstas yra nepriimtinas.

3. Negalima pritarti referendu-
mo ruošimui ir todėl, kad referendu-
mas pasmerktas žlugti, atsižvelgus į
referendumo įstatymo reikalavimus –
daugiau nei pusė Lietuvos piliečių
(ne tik atėjusių balsuoti, o VISŲ Lie-
tuvos piliečių, balsavimo metu esan-
čių ir nesančių Lietuvoje) turi balsuo-
ti už siūlomą pakeitimą. Niekados
tiek žmonių neateina balsuoti. 

4. Socialliberalai rinkdami para-
šus referendumui nepasitarnauja sie-
kiui išsaugoti integralią tautą ir kiek-
vieno lietuvio norui išlikti Lietuvos
dalimi. 

5. PLB neramu, kad referendu-
mas toliau suskaldytų tautą ir Lietu-
voje ir išeivijoje. Nederėtų platinti
šios peticijos ir šio projekto.        

250,000 daugiau „popular vote”
balsų negu Obama, atrodo, tai jau
nebegalioja. Žinasklaida ir komenta-
toriai tyli. 

Visi kandidatai gražiai kalba ir
visko prižada. Prieš atiduodami savo
balsą už vieną ar kitą kandidatą,
gerai pagalvokite, ar tas asmuo yra
vertas ir tinkamas būti Amerikos
prezidentu, stovėti jos gyventojų sau-
gumo ir gerovės, o kartu ir viso pa-
saulio gerovės sargyboje.

Pabaigai pora pastabų dėl „D-
Day”, įvykusios 1944 m. birželio 6 d.,

kurios 64 metų sukaktis buvo kai kur
minima, bet ne Amerikoje. Prieš 19
metų, birželio 6 d., Kinijoje, Tianan-
men aikštėje, įvyko skerdynės, kurių
metu Kinijos valdžios pasiųstos ka-
riuomenės tankai sutriuškino per
2,000 studentų, reikalavusių laisvės.
Amnesty International pranešimais,
dar per 130 demonstrantų buvo įka-
linti kalėjimuose. Kaip viską mes
greit pamirštame. Net Lietuvos ir
Amerikos prezidentai olimpiados ati-
darymo iškilmėse spaus Kinijos vadų
kraujuotas rankas. Tylime. Gėda
mums visiems.
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Vertingi Lietuvos diplomatijos
eksponatai grîžta î Lietuvâ�

Mirè tèvas Bonifacas Vaišnoras, MIC

Vatikanas siekia užmegzti
pokalbî su šiuolaikiniu menu

Tenisininkas Riçardas Berankis 
nepateko î antrâjî ratâ

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Seimo narys Audrius Endzinas ap-
gailestauja, kad Seimui po pateikimo
pritarus jo siūlymui, jog registruoto
Lietuvoje laivo kapitonas ar vienas iš
jo padėjėjų turi mokėti lietuvių kalbą,
įstatymo pataisas svarstęs Ekono-
mikos komitetas nusprendė priešingai.

Seime svarstant Prekybinės lai-
vybos įstatymo pataisas A. Endzinas
pasiūlė įstatyme įtvirtinti nuostatą,
kad laivuose, plaukiojančiuose su
Lietuvos vėliava, kuriuose galioja
Lietuvos įstatymai, būtų galima su-
sikalbėti ir lietuvių kalba. Pasak jo,
įstatymo projektą svarstęs Ekono-

mikos komitetas nusprendė išbraukti
nuostatas dėl lietuvių kalbos.

Anot A. Endzino, tai pasiūliusi
socialdemokratė Birutė Vėsaitė nulė-
mė ir komiteto balsavimo rezultatus:
komiteto narių balsams pasiskirsčius
po lygiai, politikės balsas lėmė komi-
teto valią prieš lietuvybę Lietuvos lai-
vuose.

,,Apmaudu, tačiau po 18 atkurtos
nepriklausomybės metų priimtas
sprendimas, kad prekybiniuose lai-
vuose, plaukiojančiuose su Lietuvos
vėliava, lietuviškai galime ir nesusi-
kalbėti”, – teigia A. Endzinas.

Pasisakoma už griežtesnî
poži∆rî ES ir Rusijos derybose

Varšuva, birželio 11 d. (ELTA) –
Lietuvos tenisininkas Ričardas Be-
rankis nepateko į Lenkijos sostinėje
Varšuvoje vykstančio Teniso profesio-
nalų sąjungos (ATP) turnyro ,,Orange
Warsaw Open 2008”, kurio prizų fon-
dą sudaro 425 tūkst. eurų, antrąjį ra-
tą. 586-ąją vietą pasaulio lentelėje už-
imantis lietuvis pirmajame rate nu-
sileido 96-ajai pasaulio raketei 22 me-
tų amerikiečiui Wayne Odesnik.

Lietuvio varžovas neseniai pasi-
baigusiame atvirajame Prancūzijos
čempionate pasiekė trečiąjį ratą, ku-
riame nusileido trečiajai pasaulio ra-
ketei serbui Novak Djokovič.

Tokio aukšto rango turnyro pag-
rindinėse varžybose iki šiol nebuvo

žaidęs nė vienas Lietuvos tenisinin-
kas. Už dalyvavimą pirmajame rate
R. Berankui atiteko 3,950 eurų (apie
13,600 litų).

Tarp šio turnyro dalyvių yra ir
ketvirtoji pasaulio raketė rusas Ni-
kolaj Davydenka, 19-oji pasaulio ra-
ketė ispanas Tommy Robredo bei 21-
oji pasaulio raketė argentinietis Juan
Monaco.

R. Berankis į pagrindinį turnyrą
pateko po atrankos varžybų, kuriose
nugalėjo 3 varžovus iš Lenkijos ir Ita-
lijos. Birželio 21 d. savo 18-ąjį gimta-
dienį švęsiančiam R. Berankiui už pa-
tekimą į pagrindinį turnyrą atiteko 5
Teniso profesionalų sąjungos (ATP)
vertinimo taškai.

Tokio aukšto rango varžybose iki šiol nebuvo žaidęs nė vienas Lietuvos teni-
sininkas. ELTOS nuotr.

Vilnius, birželio 11 d. (Balsas.lt)
– Popiežiškoji kultūros taryba pradė-
jo šiuolaikinio religinio meno kampa-
niją: garsūs menininkai kviečiami
kurti darbus religine tematika.

Pastebima, kad šiuolaikinio me-
no kūrėjai vis dažniau kūrybos se-
miasi iš religijos. Tad Šventasis sos-
tas, vadovaujantis Katalikų Bažny-
čiai, ieško rėmėjų, kurie galėtų pa-
remti šiuolaikinius kūrėjus ir jų ku-
riamus darbus naujiems maldų na-
mams, suprojektuotiems šiuolaikinių
architektų.

Popiežiškoji kultūros taryba keti-
na įsteigti komitetą, kuris būtų įga-

liotas surasti ir pakviesti „pasaulinio
garso” šiuolaikinius menininkus.

Sukurtus darbus ketinama de-
monstruoti kitų metų Venecijos bie-
nalėje, kurioje Vatikanas dalyvaus
pirmą kartą. Skelbiama, kad jau at-
sirado vienas rėmėjas Didžiojoje Bri-
tanijoje, tačiau jis paprašė neskelbti
jo pavardės.

„Stengiamės užmegzti pokalbį
tarp bažnyčios ir šiuolaikinio meno –
ypač su profesionaliais kūrėjais”, –
pabrėžė monsinjoras Gianfranco Ra-
vasi, Popiežiškosios kultūros tarybos
prezidentas.

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Vokietijos lietuvių kultūros institutas
Lietuvos užsienio reikalų ministerijai
perdavė vertingų diplomatijos istori-
jos eksponatų. Šio instituto dr. Al-
berto Geručio fonde saugotas Lietu-
vos generalinio konsulato Šveicarijo-
je iškabas, generalinio konsulato ir
Lietuvos nuolatinės delegacijos prie
Tautų Lygos ir Lietuvos pasiuntiny-
bės Šveicarijai antspaudus ministeri-
jai perdavė Vokietijos lietuvių kultū-
ros instituto direktorius Vincas Bar-
tusevičius.

Kaip teigiama ministerijos pra-
nešime, saugoti šias Lietuvos diplo-
matijos istorijos vertybes Lietuvių
kultūros institutui buvo perdavęs žy-
mus teisininkas, diplomatas ir išeivi-
jos lietuvių veikėjas dr. A. Gerutis
(1905-1985), kuris nuo 1936 m. dirbo

Lietuvos užsienio reikalų ministerijo-
je ir atstovybėse, tęsė diplomatinę
veiklą ir Antrojo pasaulinio karo bei
Lietuvos okupacijos metais.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija šių metų lapkričio mėnesį mi-
nės 90-ąsias įkūrimo metines. Šia
proga rengiama Lietuvos diplomati-
jos istorijos paroda, kurioje bus pris-
tatyti ir Vokietijos lietuvių kultūros
instituto perduoti eksponatai.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija kviečia privačius asmenis, tu-
rinčius su Lietuvos diplomatijos isto-
rijos 1918-2008 metų laikotarpiu su-
sijusių daiktų ar dokumentų ir norin-
čius juos pasiūlyti parodai, pranešti
apie tai parodos kuratoriui ambasa-
doriui Dainiui Junevičiui (tel. 236-
2913, el. paštu dainius.junevicius@
urm.lt) iki šių metų liepos 31 dienos.

Atkelta iš 1 psl.        1941 m.
Bo-nifacas prisijungė prie tėvų mari-
jonų kongregacijos, pirmuosius įžadus
davė 1942 m. liepos 16 d., paskutiniuo-
sius – 1945 m. liepos 17 d.

Marian Hills Seminary (Claren-
don Hills, IL) jis studijavo teologiją ir
1947 m. gegužės 18 d. buvo Čikagos
vyskupo Bernard Shield įšventintas į
kunigus.

Kaip kunigas tėvas Bonifacas
dirbo Marianapolis Preparatory
School (Thompson, CT) ir įvairiose
marijonų parapijose: Aušros Vartų,
Čikagoje, IL, Milwaukee ir Racine,
WI, St. Mary’s Plano, IL. Taip pat jis
daugelį metų įvairiuose marijonų na-
muose tarnavo vyresniuoju.

Tėvo Bonifaco Vaišnoro, MIC ge-

di jo brolis Edward Vaisnor, gyvenan-
tis California, ir jo vaikai. Dvi Boni-
faco seserys jau anksčiau iškeliavo į
amžinybę.

Tėvas Bonifacas bus pašarvotas
ketvirtadienį, birželio 12 d., 11 val.
ryte St. Patrick bažnyčioje Yorkville,
IL (406 Walnut St.). Penktadienį, bir-
želio 13 d., 11:30 val. ryte St. Patrick
bažnyčioje įvyks iškilmingos atsis-
veikinimo Mišios. Pagrindinis konce-
lebrantas – vyskupas Joseph Imesch,
buvęs Joliet, IL vyskupas. Velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Tėvai marijonai prašo pasimelsti
už mirusiojo brolio, kuris tiek metų
tarnavo bažnyčios kongregacijai, sie-lą.

Kun. Donald Petraitis, MIC 

Su Lietuvos vèliava, bet
nemokèdami lietuviû� kalbos

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Lietuvos gyventojų dauguma – 78
proc. – pritaria Lietuvos Vyriausybės
požiūriui, kad Europos Sąjungos (ES)
derybose su Rusija būtų svarstomas
klausimas dėl patikimo energetikos
išteklių tiekimo.

Šiuo klausimu Vyriausybę vie-
ningai palaiko įvairaus amžiaus ir so-
cialinių sluoksnių Lietuvos gyvento-
jai, tiek lietuvių, tiek kitų tautybių.

Tokias nuostatas atskleidė 2008
m. gegužės–birželio mėnesiais Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos už-
sakymu atlikta Lietuvos gyventojų
apklausa apie Lietuvos užsienio poli-
tikos sumanymus.

Taip pat Lietuvos gyventojų dau-
guma – 72 proc. – pritaria Lietuvos
požiūriui, kad ES derybose su Rusija
būtų svarstomas klausimas dėl Rusi-

jos įsipareigojimo bendradarbiauti su
ES kriminalinėse bylose, tarp jų –
1991 m. sausio 13-osios Vilniuje ir
1991 m. liepos 31-osios įvykių Medi-
ninkuose. Šiuo klausimu sutampa
skirtingo amžiaus ir pažiūrų gyvento-
jų nuomonės.

Dauguma gyventojų mano, kad
ES derybose su Rusija turi būti svars-
tomas klausimas dėl žalos atlyginimo
asmenims, deportuotiems iš okupuo-
tų Baltijos šalių.

Svarbiais žalos atlyginimo klau-
simais Vyriausybę palaiko ir dauguma
rusų tautybės Lietuvos gyventojų.

Visuomenės dauguma – 51 proc.
– taip pat pritaria, kad ES derybose
su Rusija būtų svarstomas klausimas
dėl Rusijos įsipareigojimo spręsti teri-
torinius nesutarimus Gruzijoje ir
Moldovoje.
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KIJEVAS
Antradienį apie vidurdienį Rov-

no atominės elektrinės antrasis blo-
kas buvo atjungtas nuo energetinės
sistemos, pranešė energiją gaminanti
įmonė ,,Energoatom”. Elektrinės
blokas buvo išjungtas dėl vandens
nutekėjimo hermetinėje zonoje. Leis-
tinos ribos nebuvo viršytos, radioak-
tyvių medžiagų už zonos ribų nepa-
teko. ,,Energoatom” patikslino, kad
radiacinis fonas Rovno AE ir aplin-
kinėje teritorijoje nepakito.

PARYŽIUS
Pietų Prancūzijoje siaučiant

audroms žaibas trenkė į 6 vaikus, o
žemės nuošliaužos ir potvyniai apga-
dino šimtus namų, trečiadienį pra-
nešė pareigūnai. 11 ir 12 metų vaikai
stadione netoli Avignon antradienio
vakarą žaidė futbolą, kai kilo audra.
Žaibas trenkė jiems bėgant į persi-
rengimo kambarius, pranešė policija.
Į vieną iš tų 6 vaikų žaibas trenkė tie-
siogiai, vaikui sustojo širdis. Jis buvo
skubiai nuvežtas į ligoninę, jo būklė
tebėra kritinė, sakė gydytojai. Kiti
vaikai, kurių 2 buvo praradę sąmonę,
paguldyti į ligoninę dėl nesunkių su-
žeidimų. Prancūzijos rytuose ir pie-
tuose siaučiant audroms ugniagesiai
buvo kviečiami šimtus kartų. De-
šimtis žmonių saugumo sumetimais
teko gabenti iš namų.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pareiškė, kad Maskva dirbs su
bet kuria Amerikos administracija.
,,Rusijai ir JAV lemta bendradarbiau-
ti daugybe tarptautinių klausimų”, –
pareiškė D. Medvedev  Pasauliniame
rusiškos spaudos kongrese Maskvoje.
Rusijos vadovas paaiškino tai milži-
niška Rusijai ir JAV tenkančia atsa-
komybe palaikyti tvarką ir saugumą.
Drauge D. Medvedev pabrėžė, kad ,,8
Vladimir Putin prezidentavimo me-
tai nebuvo praleisti veltui, priešingai,
Rusija ir JAV daugeliu krypčių pasis-
tūmėjo į priekį”. Tarp tokių prezi-
dentas nurodė bendradarbiavimą ko-
vos su terorizmu, įvairių rūšių masi-
nio naikinimo ginklų platinimo sri-
tyje, klimato kaitos klausimais.
Drauge jis pažymėjo, kad visų sau-
gumo klausimų negalima išspręsti,
išplėtus kurias nors jau esamas or-
ganizacijas, tarp jų – NATO. 

RYGA
Kosovas tapo 153-ąja šalimi, su

kuria Latvija užmezgė diplomatinius
santykius. Latvijos URM spaudos
centras pranešė, kad diplomatiniai
santykiai buvo nustatyti pasikeitus
notomis. URM darbotvarkėje taip
pat numatyta paskirti Latvijos am-
basadorių Kosove. Jo kandidatūra
jau išrinkta. Užsienio reikalų minis-
tras Maris Riekstinis pabrėžė, kad
Latvijai svarbu dalyvauti ES misijoje
teisinei valdžiai Kosove stiprinti, ku-
rios pagrindinis uždavinys – padėti
Kosovo valstybės valdymo įstaigoms,
taip pat tarptautinei Kosovo stebė-
senos grupei, į kurią Latvija priimta
gegužės 19 dieną.

HELSINKIS
Suomijos parlamentas trečiadie-

nį didele dauguma balsų patvirtino
Europos Sąjungos sutartį, likus tik
vienai dienai iki referendumo Airijoje
– nuogąstaujama, jog airiai gali ne-
pritarti šiai sutarčiai.  Dabar Suomi-
jos ministrė pirmininkė Tarja Halo-
nen per tris mėnesius turės patvir-
tinti sutarties tekstą, o po to sutarties
patvirtinimo procedūra bus baigta.

BELGRADAS
Stojan Zuplianin, vienas iš ketu-

rių serbų, kurių tebeieško Jungtinių
Tautų (JT) tribunolas buvusiai Ju-
goslavijai Hagoje, trečiadienį buvo
suimtas netoli Belgrado ir perduotas
karo nusikaltimų teismui, pranešė
vienas teisingumo pareigūnas. Buvu-
siam Bosnijos serbų policijos virši-
ninkui 56 metų S. Zuplianin prieš
teismą teks stoti dėl kaltinimų geno-
cidu, karo nusikaltimais ir nusikalti-
mais žmoniškumais. S. Zuplianin bu-
vo pavaldžios serbų policijos pajėgos,
atsakingos už koncentracijos stovyk-
las Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur
siaubingomis sąlygomis buvo laikomi
tūkstančiai kalinių.  Laisvėje vis dar
slapstosi Bosnijos serbų karo meto
vadovas Radovan Karadzic, jo karo
vadas Ratko Mladic ir Goran Hadi-
zic, kuris praėjusį dešimtmetį vyku-
sio karo metu buvo nepripažintos Kra-
jinos serbų respublikos prezidentas.

Meseberg, Vokietija, birželio
11 d. (AFP–BNS) – JAV prezidentas
George W. Bush trečiadienį po derybų
su Vokietijos kanclere Angela Merkel
pareiškė, kad sprendžiant įtariamos
Irano branduolinės programos klau-
simą yra svarstomos visos galimybės.

,,Suteiksime galimybę diplomati-
jai, – sakė su atsisveikinimo vizitu
Europoje besilankantis G. W. Bush
per bendrą spaudos konferenciją. –
Yra svarstomos visos galimybės, bet
pirmiausia renkuosi tai spręsti diplo-
matinėmis priemonėmis.”

A. Merkel savo ruožtu sakė, kad
diplomatinis spaudimas Teheranui
,,davė rezultatų”, ir pridūrė, jog ,,du-
rys tebėra atviros Iranui, bet Irano
prezidentas turi žinoti, kad bus tai-
komos naujos sankcijos”.

Tarp kitų G. W. Bush ir A. Merkel
derybų temų buvo padėtis Afganis-
tane, mėginimai įvesti taiką Arti-
muosiuose Rytuose, Didžiojo aštuo-

neto susitikimas liepą Japonijoje ir
kova su pasauliniu atšilimu.

Pati A. Merkel jau paneigė pra-
nešimą, kad per susitikimą turi būti
aptariama G. W. Bush prezidento ka-
dencijos pabaiga. Skirtingai nei per
ankstesnius JAV prezidento apsilan-
kymus į Vokietiją, G. W. Bush nebuvo
sutiktas protesto akcijomis. Ameri-
kos vadovas, atvykęs į Vokietiją, buvo
paklaustas, kas jam labiausiai patin-
ka Amerikoje. ,,Žmonės”,  – atsakė
JAV prezidentas. 

Antradienį G. W. Bush dalyvavo
ES ir JAV susitikime Slovėnijoje, kur
šalys bendrame komunikate pareiš-
kė, kad yra pasiryžusios įvesti ,,papil-
domas priemones” Iranui – papildo-
mai prie jau galiojančių sankcijų, ku-
rioms pritarė Jungtinės Tautos.

Po Berlyno prezidentas G. W.
Bush aplankys Romą, Vatikaną, Pa-
ryžių ir Londoną.

Svarstomas Irano braduolinès
programos klausimas�

Khartoum, birželio 11 d. (AFP–
BNS) – Sudano pareigūnai trečiadie-
nį ieško keleivių, ištrūkusių iš Khar-
toum oro uoste užsidegusio lėktuvo,
kuriame žuvo mažiausiai 30 žmonių.
Iš viso ,,Sudan Airways” lėktuve
,,Airbus A310”, kuriam antradienį
vakare tupiant sprogo vienas jo va-
riklis, buvo 214 žmonių. Vos nutūpu-
sį lėktuvą apėmė liepsnos.

Dešimtys žmonių vis dar laikomi
dingusiais. Rasta 30 žuvusių žmonių,
sakė vienas pareigūnas ir pridūrė,
kad 121 žmogus išsigelbėjo, iš jų 22
yra sužeisti. Likusieji yra dingę, bet
manoma, kad kai kurie jų išsigelbėjo

ir išvyko namo nepranešę pareigū-
nams.

Valstybinė televizija vėlai antra-
dienį pranešė, kad iš Amman atskri-
dusiam lėktuvui nutūpus Khartoum
oro uoste ir po vieno variklio sprogi-
mo jam užsidegus, žuvo beveik pusė
iš 203 keleivių. Tame lėktuve buvo ir
11 įgulos narių.

Pareigūnai aiškinasi nelaimės
priežastis. Oro uosto valdžia sakė,
kad užsidegė lėktuvo variklis, o išsi-
gelbėję žmonės pasakojo, kad lėktuvo
tūpimo metu oro sąlygos buvo labai
prastos. Sostinėje iš pradžių siautė
smėlio audra, o paskui užėjo liūtis.

Sudanas ieško iš degançio
lèktuvo išsigelbèjusiû� keleiviû�

A. Merkel paneigė pranešimą, kad per susitikimą turi būti aptariama G. W. Bush
prezidento kadencijos pabaiga.                                                           Reuters nuotr.   

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

RUSIJA

EUROPA

Lėktuve ,,Airbus A310”, kuriam besileidžiant sprogo vienas jo variklis, buvo 214
žmonių. Reuters nuotr.
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Margumynai

Mūsų stalui

Skaniai pavalgius visados norisi
dar kuo nors pasmaguriauti, tad ir
pietus paprastai užbaigiame kokiu
nors saldžiu patiekalu.

Saldžiam stalui yra prirašyta
įvairiausių kepinių receptų, tačiau ir
be jų kiekviena šeimininkė gali pa-
tiekti saldžiam stalui vien tik šviežių
uogų ar  ledų, priklausomai nuo to,
kiek ji pati laiko turi.

Šiandien pakalbėsime apie sluo-
ksniuotos tešlos paruošimą. Dauge-
lyje šalių sluoksniuota tešla dar vadi-
nama prancūziška. Ji, kaip prancū-
zės moterys, turi kažką ypatingo. Tai
tešla iš tūkstančio plonyčių lapelių.
Subtilūs, lengvučiai, traškantys ir
tirpstantys burnoje – tai sluoksniuo-
tos tešlos kepiniai.

Į tešlą nededama cukraus, todėl
ji tinka tiek saldiems, tiek sūriems ir
pikantiškiems kepiniams. Sluoks-
niuotos tešlos kepiniai labai tinka
vaišėms. Kiekvienas kepinių žinovas
deramai įvertins jūsų kruopštaus
darbo vaisius. Sluoksniuota tešla su
įvairiais aromatingais kremais ir
sultingais įdarais – neprilygstamas
derinys.

Neišsigąskite, kad ruošdami teš-
lą, sugaišite daugiau laiko. Todėl pa-
gaminkite didesnį jos kiekį ir užšal-
dykite, o prireikus, išėmę iš šaldytu-
vo, galėsite ruošti norimą skanėstą.
Šaldymas visai nepakeičia tešlos su-
dėties ir skonio. Užšaldymui skirtą
tešlą supjaustykite kvadratiniais ga-
balėliais arba juostomis. Kiekvieną
dėkite tarp dviejų sviestinio popie-
riaus lakštų ir  į polietileno maišelį, o
po to į šaldymo kamerą.

Pirmiausia pateiksiu ,,apelsini-
nių” saldainių receptą, kurio manęs
daug kas  prašo. Jis  labai paprastai
pagaminamas iš morkų, tačiau jų
visai nesijaučia.  Kuo ilgiau šie sal-
dainiai laikomi, tuo jie skanesni, tad
pagaminę nevalgykite iš karto, bet
palaikykite bent savaitę.

,,Apelsininiai” saldainiai

1 sv. (0,5 kg) morkų, 
1 sv. (0,5 kg) cukraus, 
1 šaukštas konjako, 
1 pakelis vanilinio cukraus, 
2 apelsinų žievelės, 
1 citrinos sultys, 
jeigu mėgstate, lazdyno riešutų.
Nuskustas, sutarkuotas morkas

ir citrinos sultis virti ant nedidelės
ugnies apie 20–30 min. tol, kol pa-
sidarys košė ir neliks sulčių. Kai
atvės, suberti vanilinį cukrų, sutar-
kuotas apelsinų žieveles ir supilti
konjaką. Po to formuoti riešuto dy-
džio rutuliukus ir juos apvolioti cuk-
ruje. Galima į jų vidų įspausti po
riešutą.

Šiuos saldainius gali valgyti net
ir tie, kurie nemėgsta morkų – nė ne-
supras ir nepajus jų skonio.

Sluoksniuotos tešlos 
ruošimo būdas

Pastaba: recepte nekeisiu svorio
matų, nes kepiniams yra svarbu tik-
slūs matai (bijau suklysti), tad pa-
lieku kiekvienai šeimininkei pačiai iš-
siversti gramus į uncijas. Dabar gali-
ma nusipirkti puodelių su metrinės
sistemos ir angliškų svorio matų
užrašais.

Produktai sluoksniuotai teš-
lai (600 g) :

250 g sviesto, 
250 g miltų, 
žiupsnelis druskos, 
1/8 litro balto vyno, 
3 valg. šaukštai vandens, (vietoje

vyno ir vandens galite vartoti 150 ml
vandens).

Darbo eiga:
200 g sviesto padėkite į šaldytu-

vą, likusį – darbo vietoje. Visus kitus
tešlos produktus bent 30 min. palai-
kykite išdėlioję darbo vietoje, kad bū-
tų kambario temperatūros. Miltus
persijokite į dubenėlį. Pridėję 50 g
kambario temperatūros sviesto bei
supylę skystį, užminkykite vientisą
tešlą. Iš tešlos suformuokite rutulį ir
20 min. palaikykite šaldytuve.

Patarimas: Į tešlą galite įmin-
kyti 1/2 pakelio sausų mielių, tuomet
bus sluoksniuota mielinė tešla. 

Toliau ji ruošiama taip:
Tešlos rutulį dėkite į dubenėlį ir

įpjaukite kryžmai. Tešlos pjūviams
lengvai prasiskleidus, ją uždenkite fo-
lija ir dar 20 min. palikite kilti šiltoje
vietoje. Toliau sluoksniuotą mielinę
tešlą ruoškite kaip paprastą.

Ant stalo plonu tolygiu sluoksniu
užberkite miltus, persijotus per siete-
lį.  Sviestą išimkite iš šaldytuvo ir su-
pjaustykite į 4 cm storio keturkam-
pes plokštes. Sudėliokite jas vieną
šalia kitos iškočiotos tešlos viduryje,
kad ją užlenkę iki vidurio, uždeng-
tumėte dvi sviesto plokštes.

Tešlą iš keturių pusių užlenkite
ant sviesto ir lengvai spausdami iš-
kočiokite ploną keturkampį lakštą.

Trumpesnes keturkampio krašti-
nes užlenkite vieną ant kitos taip,
kad gautųsi 3 tešlos sluoksniai. Iš teš-
los vėl iškočiokite ploną keturkampį
lakštą ir dar kartą sulankstykite, kad
gautųsi 3 tešlos sluoksniai.

Dabar tešlą maždaug 15 min. dė-
kite į šaldytuvą. Tešlai atšalus, ko-
čiojimo–atšaldymo procesą kartokite
2–3 kartus. Kuo daugiau tai pakarto-
site, tuo daugiau sluoksnių turės ke-
pinys.

Sluoksniuotą tešlą reikia pjaus-
tyti labai aštriu peiliu, rateliu arba
formelėmis, kad nesusispaustų ir ne-
suliptų tešlos kraštai, kitaip kepinys
nepakankamai iškils.

Sluoksniuotos tešlos gaminiai ke-
pami šaltu vandeniu apšlakstytoje
skardoje arba taip pat paruoštoje ke-
pimo formoje. Karštoje orkaitėje likęs
vanduo garuoja ir padeda tešlai iškil-
ti.

Prieš kepdami sluoksniuotą tešlą
daug kartų subadykite šakute, kad
orkaitėje kepinys nepakeistų formos.

Tešlą išėmę iš šaldytuvo, atitir-
pinkite ir gabalėliais sudėkite vieną

Saldumynai smaguriams

šalia kito taip, kad kraštai vienas kitą
dengtų. Tešlą kočiokite, kol lakštas
taps reikiamo storio bei dydžio. Teš-
los jungimo vietos išsilygins ir turėsi-
te vientisą tešlos lakštą.

Senoviškas vokiečių pyragas  
su kopūstais 

10,5 oz (300 g) sluoksniuotos teš-
los, 

7 oz (200 g) šoninės, 
1 didelis arba 2–3 mažesni svo-

gūnai, 

1 arbatinis šaukštelis kmynų,
7 oz (200 g) raugintų kopūstų, 
7 oz (200 g) rūgščios grietinės, 
2 kiaušiniai, 
saldžios raudonosios paprikos

milteliai,
,,Cayenne” pipirai, 

3,5 oz (100 g) tarkuoto fermen-
tinio sūrio.

Didesnę kepimo skardą arba du
tortinius dugnus suvilgykite šaltu
vandeniu, išpjaukite du atitinkamo
dydžio tešlos lakštus ir įklokite į for-
mas (skardą). Išpjauname paprastai
uždėję tortinę formą ant iškočiotos
tešlos ir lengvai paspaudžiame, o

nuėmus – aštriu peiliu išsipjauname.
Šoninę supjaustome gabalėliais

ir paspirginame keptuvėje iki rusvu-
mo. Svogūnus nulupkite ir smulkiai
sukapokite. Svogūnus ir kmynus
suberkite į keptuvę ir su šonine šiek
tiek pakepinkite. Troškinį ataušin-
kite. Kopūstus išsklaidykite dviem
šakutėmis taip, kad būtų nesulipę.
Grietinę išplakite su kiaušiniais, aš-
triai pagardinkite druska, pipirais bei
paprikos milteliais, įmaišykite sūrį.

Tešlos lakštus subadykite, kad
neišsigaubtų kepdami. Tuomet ant jų
dėkite ir paskleiskite lygiu sluoksniu
šoninės ir svogūnų mases, po to rau-
gintus kopūstus. Ant viršaus užpilki-
te kiaušinių ir sūrio mišinį.

Kepkite 35 min. orkaitėje 350 ˚F
temperatūroje.

Iš likusių tešlos nuoraižų išpjau-
kite įvairių formų sausainėlius. Juos
galima paprasčiausiai išspausti tau-
rele. Jei tokį tešlos skrituliuką perp-
jausite pusiau, bus mėnuliukai. Taip
paruoštą sausainiukų viršų aptepkite
rūgščia grietine, pabarstykite kmy-
nais, aguonomis ar sezamo grūdeliais
ir kepkite kartu su pyragu, likus
10–15 minučių iki nurodyto kepimo
laiko pabaigos.

Kopūstų pyragas patiekiamas šil-
tas, bet galima valgyti ir šaltą.

Patarimas:
10 min. pyrago pagrindą galite

kepti be įdaro 375–400 ˚F tempera-
tūroje. Likusį laiką – uždėję įdarą.
Taip keptas pyragas bus trapesnis.
Kepdami su įdaru sumažiname tem-
peratūrą. Jei paruošiate du tešlos
lakštus, vieną apdėkite įdaru, o ant-
ruoju uždenkite ir užspauskite pyra-
go kraštus. Toks pyragas bus sultin-
gesnis.

Bus daugiau.

nausediene@aol.com
Paruošė Nijolė Nausėdienė

Apie biliardą
Yra žinoma, kad senovėje biliar-

dą žaidė graikai, romėnai, kiniečiai.
Netrukus šį žaidimą pamėgo anglai,
prancūzai, italai, ispanai ir kiti euro-
piečiai.

Kas biliardo žaidimą išrado, neži-
noma.

Prie biliardo ištobulinimo daug
prisidėjo anglai ir prancūzai.

Anglai biliardą, ypač pamėgo ka-
raliaus Henriko VIII laikais: 1491–
1947 m. Prancūzijoje ir Anglijoje bi-
liardas išpopuliarėjo XVI ir XVII
šimtmečiuose, o Škotijoje – nuo ka-
ralienės Marijos laikų, tai yra nuo
1576 metų. XVII šimtmečio pabaigoje
gydytojai patarė karaliui Louis XIV
(1638–1715) kasdien biliardą žaisti
po pietų.

Senovėje biliardo kamuoliai buvo
gaminami iš dramblio ilčių, bet nuo
1868 metų dramblio kaulą ėmė pa-

keisti termoplastikiniai kamuoliai, o
nuo 1920 metų daromi tobulesni ka-
muoliai iš naujo tipo plastiko fenoli-
nės dervos arba sakų.

Biliardo lazda („cue”) išsivystė
1760–1785 metais. Mėlynoji kreida
buvo pradėta naudoti nuo 1806 metų.

Biliardo stalo ilgis yra 12 pėdų, o
plotis – šešios pėdos ir pusantro inčo.
Stalo aukštis nuo 2 pėdų ir devynių
su puse inčo iki 2 pėdų ir pusvienuo-
likto inčo. Lazdų svoris ir ilgis įvai-
rūs.

Stalas turi 6 skyles, kurias anglai
vadina  kišenėmis („pockets”).

Nuo 1842–1845 metų į biliardo
sieneles yra įdedamos guminės pagal-
vėlės, o pats stalas yra padengtas ža-
lia stipria medžiaga.

Smetonos laikais Biržuose buvo
tik vienas biliardo stalas.

Eugenius  Gerulis
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Pirmiausia pažvelkime į abipus
jo stovinčias dvi statulas: šv. Juozapo,
Marijos Sužadėtinio, ir šv. Joakimo,
jos tėvo. Abu jie – Marijos gyvenimo
liudininkai bei globėjai.

Antrajame altoriaus tarpsnyje –
skulptūrinė grupė, vaizduojanti šv.
Petrą, kaip Kristaus įsteigtos Bažny-
čios vadovą, pirmąjį popiežių, vedan-
tį tikinčiuosius pas  Dievą  Tėvą per
jam pavestą globoti Bažnyčią.

Petro rankose esantį raktą – val-
džios simbolį ir Evangelijų knygą –
nesugriaunamą Bažnyčios pagrindą.
Po Petro skulptūra ištiestas tinklas
primena, kad šis apaštalas buvo žve-
jas, kurį Kristus išsirinko žmones
žvejoti. Šalia esantis gaidys primena
trigubą Petro išsigynimą iki sugie-
dant gaidžiui. Kristaus Bažnyčią,
kurią globoti pavesta Petrui, simbo-
lizuoja šalia stovintis namelis su
bokštu ir kryžiumi.

Virš šitų skulptūrų, Glorijoje, –
Dievo Tėvas plačiai išskėstomis ran-
komis, tarsi mus pasitinkantis, lau-
kiantis mūsų.

Atkreipkime dėmesį į virš paties
altoriaus stalo esančią pelikano figū-
rą, simbolizuojančią begalinę Jėzaus
meilę žmonėms, sykiu žmoniją iš-
gelbstinčią Jėzaus Kūno ir Kraujo
auką, sudabartinamą švenčiant Eu-
charistiją. Mat apie pelikaną senais
laikais buvo pasakojama, kad jis,
norėdamas pamaitinti savo vaikus,
gali prasikirsti iki kraujų sau krūtinę
ir iš  jos tekančiu krauju pamaitinti
savo mažylius, kad tik išgelbėtų jų
gyvybę.

Menotyrininkė L. Šinkūnaitė
siūlo pažvelgti į presbiterijos šonuose
stovinčius du obeliskus. „Kairiojo
obelisko angeliukai laiko popiežiaus
kryžių ir tiarą, dešiniojo – vyskupo
pastoralą bei mitrą. Obeliskai – tai
amžinybės pažadas simboline pras-
me; obeliskai su popiežiaus ir vysku-
po insignijomis – tai Bažnyčios di-
džiausi pilioriai, t. y. popiežius ir vys-
kupai (šv. Augustinas plioriais vadino
visus apaštalus).”

Prieš eidami apžiūrėti šoninių
altorių pažvelkime į gausybę įvai-
riausių angelų presbiterijoje. Jų ap-
supta Marija atrodo kaip tikra angelų
Karalienė.

Šoniniai altoriai

Šventosios  Šeimos altorius

„Kairiosios navos gale – Šven-
tosios  Šeimos altorius. Įdomu, – pa-
sakoja menotyrininkė L. Šinkūnaitė,
– kad įvykių seka čia dėstoma nuo
viršaus žemyn, o ne priešingai kaip
įprasta. Pačioje palubėje virš karnizo
– Juozapo pardavimo į Egiptą skulp-
tūrinė grupė, o viršutinėje altoriaus
dalyje – Juozapo brolio Egipte, t. y.
čia pavaizduoti Senojo  Testamento
Pradžios knygoje aprašyti įvykiai.
Neatsitiktinai programoje akcentuo-
jamas Juozapas, kurį Bažnyčios Tė-
vai laiko Kristaus pirmavaizdžiu. Tik
ryšio su Kristumi pabrėžimu galima
paaiškinti, kodėl Juozapas rankoje
laiko kryžių.”

Pažvelgę į antrąjį šio altoriaus
tarpsnį pamatysime taip pat trijų
asmenų skulptūrinę grupę, vaizduo-
jančią Marijos ir Juozapo sužadė-
tuves. Kraštuose išskėtę rankas sėdi
du džiaugsmingi angelai. Nuleidę
akis ligi pirmojo tarpsnio matome
paveiksle nutapytą Šventąją Šeimą:
Švč. Mergelę Mariją, Išganytoją Jėzų
ir šv. Juozapą. Šio altoriaus skulp-
tūrinis dekoras atskleidžia Kristaus
kilmės istoriją. Paveikslo dešinėje
stovi šv. Elzbieta, toliau prie sienos –
šv. Jonas Krikštytojas. Jis laiko ran-
kose avinėlį (prisiminkime jo žodžius:
„Štai Dievo avinėlis, kuris naikina
pasaulio nuodėmes”). Kairėje su
knyga stovi pranašė Ona, tolėliau –
karalius Dovydas su kanklėmis.

Švč. Jėzaus Širdies altorius

Jis analogiškas Šventosios Šei-
mos  altoriui. Šie du altoriai – it dvi
rankos, išeinančios iš didžiojo alto-
riaus.

„Palubėje virš karnizo esanti
skulptūrinė grupė vaizduoja, kaip
išdavikas Judas Iskarijotas grąžina
trisdešimt sidabrinių aukštiesiems
kunigams. Šio įvykio pavaizdavimas
dailėje paprastai vadinamas „Judo
atgaila”. Viršutinėje altoriaus dalyje,
greta minėtos grupės, įkomponuota
kita skulptūrinė grupė, kurios centre
matome Kristaus kultinį atvaizdą
Ecce Homo. Antrajame tarpsnyje –
Ecce Homo ikonografinė atmaina,
atsiradusi apie 1683 m., – Jėzaus Na-
zariečio skulptūra. Lietuvoje tokio
tipo atvaizdai vadinami  Antakalnio
Jėzumi, nes Vilniaus Antakalnio tri-
nitorių bažnyčioje atsirado pirmoji
Lietuvoje Jėzaus Nazariečio skulp-
tūra.

Pirmajame tarpsnyje – Švč. Jė-
zaus Širdies paveikslas, minimas nuo
1796 metų. Abipus paveikslo, tarp
kolonų yra po dvi statulas. Visos jos
vaizduoja per Kristų atsivertusius
asmenis. Pirmoji statula kairėje – šv.
Lionginas, Romos karys, perdūręs
Kristui šoną ir Jo mirties metu įti-
kėjęs. Arčiau paveikslo – šv. Jeroni-
mas”, – aiškina menotyrininkė. Į jos
pasakojimą įsiterpęs kun. P. Katela
sako, kad Jeronimo skulptūrą atpa-
žinsime iš kairėje rankoje laikomos
kaukolės ir knygų, o dešinėje – ak-
mens, kuriuo šventasis mušasi į krū-
tinę. Prie jo kojų dantis rodo liūtas.

Bus daugiau

ŠILUVOS BAZILIKA
Ištraukos iš vadovo piligrimams 

,,Šiluva: čia per amžius garbinamas Dievo Sūnus” 
(Kauno arkivyskupija, 2006)

Nr. 3

Priekyje šv. Jonas Vyskupas iš Angelo
Sargo altoriaus. Fone Šventosios
Šeimos altorius.

Atkelta iš 4 psl. muz. L.
Povilaičio). Pastarasis labai užkrėtė
savo energija, šypsniu ir darniu
žingsniu.  

Visuomet koncertų metu mažieji
dalyviai susilaukia daugiausia ploji-
mų – šis koncertas nebuvo išimtis.
Tik nuskambėjus pirmiems „Žilvičio”
ir „Polka mažylė” garsams (choreo-
grafija J. Lingio ir Politaitės, muz. A.
Bražinsko ir L. Povilaičio), žiūrovai

tuoj pat pradėjo pritarti karštais plo-
jimais. Ir visai nesvarbu, kad gal ir
buvo keletas mažų klaidelių – niekas
jų nepastebėjo, gal tik įžvalgi ir reikli
vadovės akis. Jie išmoks, jie subręs,
jie pakeis į gyvenimo platybes iške-
liaujančius vyresniuosius draugus.
Maloniai nustebino, kad per nepilnus
darbo metus jaunieji šokėjai tiek
daug pasiekė. Trečias jų paruoštas
šokis „Maišinis” (choreografija A.
Širvinskienės ir E. Širvinskaitės), su-
kėlė šypseną ir susižavėjimą, neat-
rodė, kad buvo labai lengva jaunie-
siems vyrukams šokti įlindus į
drobinius maišus, siekiančius jų juos-
menis, vikriai iš jų išlipti, ir prisi-
jungti prie į sceną išėjusių mergaičių.
Paskutinis koncerto šokis „Kūgiu-
kas”, (choreografija J. Lingio, aprašy-
mas G. Grinkevičiaus, muz. A. Bra-
žinsko) buvo atliktas visos „Švytu-
rio” grupės ir susilaukė labai gausių
ir karštų žiūrovų plojimų, kurie buvo
akivaizdus jaunųjų atlikėjų darbo pri-
pažinimas ir jų aiškios pažangos įver-
tinimas, sėkmės kelionėje į Los An-
geles palinkėjimas. Paskutiniams šo-
kio akordams nuskambėjus visi daly-
viai dar kartą suėjo į sceną ir tarė
padėkos žodžius savo reikliems ir be
galo mylimiems vadovams Sauliui
Klioriui ir Aušrinei Širvinskienei,
apdovanodami juos gražiomis pava-
sarinių gėlių puokštėmis.

Po koncerto visi žiūrovai buvo
pakviesti į svetainę pasivaišinti gau-
siomis, skaniomis  ir išmoningomis
choristų ir šokėjų paruoštomis vai-
šėmis.  

,,DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ”,,DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ”

Sesės sodą sodina. Rimvydo Čepulio ir Ričardo Širvinsko nuotraukos

Mažieji skaitovai.



notis iš vienos į kitą vietą, dėlto ne
lengva pildyti nekurie punktai drau-
gystės, bet turime viltį, pritaikyti
įstatymus draugystės prie sanlygų.
Mums visgi geriau turėti savo drau-
gystes negu prigulėti į svetimas. Šir-
dingai užprašome tuos brolius, kurie
dar neprisirašė, prisirašyti ir tuom
padėti pradėtam darbui. Centrališka
vieta vyriausybės paskirtas mietas
Seattle, Wash. Prašom kreiptis prie
Dominiko Miliaus, 153 Washington
St., Seattle, Wash. Prisirašymas ant
tulo laiko po 1 dol. Susirinkimai bus
laikomi kas antrą nedėldieni kožno
mėnesio. Pirmsėdžiu mūsų draugys-
tės yra – Simanas Geniunas, kasieriu
– Domininkas Milius, sekretoriu –
Pranas Dulskis.” (Pasirašyta Alek-
sandra Kalvaitis)

Anais senais laikais dauguma
Washington valstijoje gyvenusių lie-

tuvių dirbo kasyklose. Mūsų tautie-
čiai gyveno, plušo ir pavargę, išsekę
iškeliavo amžinybėn. Kasyklų vado-
vybė teikėsi paskirti nemažą žemės
plotą mirusiųjų laidojimui. Lietuviai,
lenkai ir kitų tautybių žmonės buvo
laidojami tautiniais pagrindais įreng-
tose kapinaitėse. Iki šių dienų išliku-
siuose paminklėliuose apstu lietuviš-
kai skambančių vardų ir pavardžių.

Vilius Žalpys prieš porą metų
ėmė rūpintis kapavietėmis, taip pat ir
Roslin, Cle Elum ir kitur tebegyve-
nančiais lietuvių kilmės žmonėmis.
Sulaukus vietos lietuvių kilmės žmo-
nių paramos, buvo sutvarkytos lietu-
vių kapinaitės. Šiuo metu dedamos
pastangos sutaisyti kapinių tvorą bei
nupirkti 8 antkapines plokštes ka-
pams, kurie jų neturi. Tikimasi kapi-
nėse pastatyti marmurinį paminklą
palaidotiems lietuviams.

Taip pat numatoma paruošti ir
išleisti platesnės apimties iliustruotą
leidinį, kuriame bus aprašyti Wa-
shington ir Oregon buvęs ir esamas
lietuvių  gyvenimas bei jų organizaci-
nis veikimas.

Beje, pastaruoju metu patirta,
kad Oregon valstijoje jau praėjusio
šimtmečio pradžioje gyveno, dirbo ir
veikė lietuviai.

Pagarba ir padėka už atliktus
darbus priklauso Viliui Žalpiui ir jo
talkininkams. Tuo tarpu mūsų cent-
rinės organizacijos, kurias manome
esančias veiksnias, tenkinasi stebėto-
jų vaidmenimis.

Asmenys, kuriems rūpi gyvi ir
mirę mūsų tautiečiai tikisi sulaukti
didesnio dėmesio ir apčiuopiamos
paramos. Informaciniais ir paramos
reikalais patariama kreiptis į Vilių
Žalpį. Jo adresas:  Vilius Zalpys,
27412 NE 11th St., Camas, WA
98607. Prašoma čekius rašyti LAC –
Cemetery vardu.
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ŠIAPUS IR ANAPUS COLUMBIA UPĖS
PETRAS PETRUTIS

Spaudoje ne kartą buvo rašyta
apie asmenį, kurio vardas yra Vilius,
o pavardė  Žalpys. Jam nebuvo lemta
gimti mūsų gyvenamoje šalyje – JAV.
Tačiau jo negalima priskirti nei an-
trajai, nei trečiajai lietuvių ateivių
bangai, kaip kad pastaruoju metu
baigiame įprasti skirstyti saviškius.
Žinoma, jis nėra iškritęs iš dangaus.
Jis yra gimęs Kuboje ir šiuo metu yra
pavyzdingas ir nepamainomas lietu-
vių visuomenės darbuotojas. Neiš-
kęsiu nepasakęs, jog man yra malonu
pažinti tokį išskirtiniu likimu ir po-
linkiais paženklintą žmogų.

Vilius Žalpys gyvai reiškiasi Ore-
gon ir Washington valstijose. Jis gy-
vena Camas, WA, tačiau jam nesunku
būti Lietuvių Bendruomenės Port-
land, Oregan apylinkės valdybos pir-
mininku. Camas ir Portland skiria
Columbia upė. Vilius Žalpys drauge
su žmona Luana, kurią „importavo”
iš Lietuvos, vadovauja Portland lietu-
vių tautinių šokių grupei „Aitvaras”.
Dabar jiedu augina tris vaikučius.

Vilius Žalpys pasišventusiai vei-
kia Washington valstijoje. Jis rūpi-
nasi gyvenusiais, mirusiais ir dabar
ten gyvenančiais lietuviais. 

Nedaug kam yra žinoma, kad
prieš gerą šimtą metų ir vėliau Wa-
shington valstijoje gyveno nemažas
būrys lietuvių. Dauguma jų dirbo po
žeme – kasyklose. Tenykščiai lietu-
viai, nepaisydami sunkaus darbo ir
sąlygų, nevengė visuomeninės veik-
los. 1905 m. čionai prasidėjo lietuvių
organizacinis veikimas. Tais metais
buvo įsteigta Seattle Lietuvių Lab-
daros draugija, Lietuvių brolių aso-
ciacija, Lietuvos Didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino labdaros asociacija
(DLK Gediminas) bei Susivienijimo
lietuvių  Amerikoje (SLA) kuopa.

Viename išlikusiame dokumente
rašoma: „Washington valstijoje yra
didokas būrelis mūsų lietuvninkų
išsidalinusių po įvairias vietas. Žino-
dami kokią naudą atneša suvienytos
pajėgos veikiant kokį svarbų darbą,
pripažinome neatbūtinai reikalingu
sutvert grynai lietuvišką–anglišką
pagalbinę draugystę ir prigulėti prie
Susiv. lietuvių Amerikoj. 15 d. spalių
turėjome pirmutinį susirinkimą
Seattle, Wash., ant kurio prisirašė 36
sanariai. Vardą draugystei davėme:
Draugystė Lietuvių Washington vals-
tijos  D.L.K. Gedimino.

Svarbiausi mierai draugystės
yra: platinti meilę brolišką, kelti ap-
švietimą, šelpt pagal išgale lietuvių
tautiškus reikalus, pagelbėti ir pri-
žiūrėti laike ligos, mirusius atsa-
kančiai palaidot. Čia gyvenantiems
lietuviams, jieškant darbo, reikia kil-

Vilius ir Luana Žalpiai įkūrė ir vadovauja Portland lietuvių tautinių šokių
grupei „Aitvaras”.                                     www.portlandlithuanians.com nuotr.

Dineikaitė ir Bascunan – emocingas Lietuvos ir Čilės atspindys 
IEVA ŠADZEVIÇIENÈ
Alfa.lt

Giliaprasmis, jausmingas ir įdo-
mus menas, savo formose turintis ir
lengvumo, žaismingumo, tačiau už
šių vaizdinių paslepiantis intymią
erdvę – tai Vilniaus grafikos meno
centro galerijoje „Kairė – Dešinė”
veikianti Kunigundos Dineikaitės
(Lietuva) ir Trinidad Bascunan (Čilė)
instaliacija „Flock”. Dailininkės per-
teikia savitą gimtosios kultūrinės
erdvės supratimą, iš įvairių meninių
objektų sudėliodamos itin asmeniškų
prisiminimų persmelktas kompozici-
jas.

Trinidad Bascunan tekstilės dar-
bai, sujungti su ,,ready made” – tie-
siog buitinio naudojimo daiktais (pa-
galvėlėmis, būgnu, šepečiais, suši pa-
galiukais) – atkuria intymią daili-
ninkės aplinką: tokį pasaulį, kokį ma-
to kūrėja. Kurdama meną aplink
save, ji veikia aplinką, taip pakeisda-
ma netgi konkrečios gamtos ats-
pindžius. T. Bascunan darbai ryškūs
ir emocingi, pripildyti tango liūdesio
ir aistros.

Atverstą dėželę su veidrodėliu,
išklotą šiltais žaliais, lyg ką tik išdy-
gusi žolė, siūlais, ant kurių guli suši
pagaliukai, bei šalia dėželės išdėlio-
tus šepečius, ji pavadina „box in
tears: I miss you also”. Jausmai įau-
džiami ir į savotiškai tradicinius mini

gobelenus (T. Bascunan „your love
has something of Flora, Fauna and
Picnic”) – dailininkė gilinasi į tradi-
cinius Pietų Amerikos tekstilės audi-
mo metodus. Rusvose Čilės gamto-
vaizdžio spalvose įpinamos ryškiai
raudonos, rausvos ir spindulingai
baltos plotmės, nuspalvinančios visu
jausminiu spektru šį tekstilės kūrinį.

Dar daugiau aistros ir ryškių
spalvų sužimba „my heart is never
empty”. Čia ant vyno raudonio me-
džiaga aptraukto panelio, ovale išpai-
šomas žolėje stovintis liepsnojantis
fortepijonas, o aplink skritulį išsiu-
vinėjami žodžiai: „my heart is never
empty”. Ryškiaspalviai kontrastai ir
netikėtas liepsnojančio fortepijono
įvaizdis sukuria itin jausmingą nuo-
taiką.

Kunigunda Dineikaitė intsaliaci-
joje „Flock” pristato tapybos ir fo-

Kunigunda Dineikaitė. Autopor-
tretas.

tografijos darbus. Galinė salės siena
nukabinama moterų portretais, tarp
kurių vis pasikartoja pačios daili-
ninkės atvaizdas. Pasak autorės,
„tam, kad suvoktum minią, pirmiau-
siai turi išsiaiškinti savo vietą joje”.
Etiudiškos tapybos drobės atkartoja
realybės fragmentus, atspindinčius
K. Dineikaitės saviraišką.

Fotografijose menininkė iš
atskirų vaizdų dėlioja mozaikinį sub-
jektyvaus pasaulio variantą: daugiau-
sia tai išplaukę, raudoni, rusvi ar gel-
svi vaizdai, primenantys pojūtį, kai ir
pro užmerktus vokus juntame į mūsų
sąmone prasiskverbiančią ryškią
šviesą. Kartais vaizdai „atkoduoja-
mi” netikėtoje vietoje, ir prieš akis
atsiveria rožės pumpuro fragmentas

ar žmogaus galva. Šie elementai ku-
ria kaleidoskopinį, siurrealų krašto-
vaizdį, susijungdami į netradicinius
kompozicinius derinius.

Kunigundos Dineikaitės ir Tri-
nidad Bascunan jungtinė paroda
„Flock”, eksponuojama galerijoje
„Kairė – Dešinė”, skirtingomis meno
išraiškos priemonėmis (tekstilė,
,,ready made”, tapyba, fotografija)
apsijungia bendroje idėjinėje insta-
liacijos plotmėje. Abi dailininkės žiū-
rovui suteikia galimybę pažvelgti į
asmeninius ir subjektyvius psicho-
loginius ir meninius ieškojimus, todėl
sukuriamas turiningas ir nenuobo-
dus menas, sutalpinantis savyje as-
meniško identiteto paiešką šiuolai-
kiniame pasaulyje.

Trinidad Bascunan ,,ready made” kompozicija.
Ievos Šadzevičienės nuotraukos
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K. Donelaičio žemė  –
mano žemė

IRENA KIUDULIENÈ�
ALGIRDAS KARMILAVIÇIUS
Karaliauçiaus krašto lietuviû 
kalbos mokytojai 

Tokiais žodžiais Karaliaučiaus
krašto lietuvių kalbos fakultatyvai,
ansambliai, lietuviškų klasių moks-
leiviai palydi mokslo metus. Visos
mokyklos, būreliai stengiasi nors
kartą per metus aplankyti žymiojo
lietuvio muziejų, padėti gėlių ant jo
kapo.

Šiemet bendrą kelionę organiza-
vo Lietuvių kalbos mokytojų asociaci-
jos tarybos narys Algirdas Karmila-
vičius. Gegužės 26 dieną trys autobu-
sai pajudėjo iš Karaliaučiaus skirtin-
gomis kryptimis, surinko moksleivius
iš įvairių vietų. Visi susitiko prie
Ąžuolų giraitės Lazdynėliuose. Tada
kartu nuvykome į Tolminkiemį. Ten
mūsų jau laukė Šiaulių Vydūno drau-
gijos nariai ir Šiaulių universiteto
folklorinis ansamblis. Moksleiviai bu-
vo išmokę lietuviškų eilėraščių ir dai-
nų, kurios labai nuoširdžiai skambėjo
bažnyčioje. Programą paruošė ir vedė
Kaliningrado socialinės pedagogines
kolegijos studentės, vadovaujamos
lietuvių kalbos mokytojos Irenos Kiu-
dulienės.

Klausytojams labai patiko dai-
nos, kurias atliko Karaliaučiaus 35
licėjaus ir 4 vidurinės mokyklos mok-
sleiviai, vadovaujami A. Karmilavi-
čiaus. Dainomis ir posmais džiugino
Gastų mokyklos folkloro ansamblis
,,Beržynėlis” (vadovė Loreta Maka-
raitė), Lazdynų 1-os vidurinės  mo-
kyklos vaikų folkloro ansamblis ,,Še-
šupė” (vadovė Aldona Strojeva), Til-
žės 2-os vidurinės mokyklos mokslei-
vių ansamblis ,,Žvaigždutė” (vadovė
Vita Kovalenko), Įsručio 6-os vidu-
rinės mokyklos moksleivė Aurelija
Krylova (mokytoja Irena Kiudu-
lienė), mokytojos Rūtos Leonovos pa-
ruošti mokiniai. Puikius eilėraščius ir
prozos ištraukas skaitė mokiniai iš
Tilžės 3-os vidurinės mokyklos.

Po moksleivių programos asocia-
cijos pirmininkas Aleksas Bartnikas
padėkojo moksleiviams ir pakvietė
padainuoti svečius iš Šiaulių. Kon-
certo pradžioje skambėjo daugiau lie-

tuviškos sutartinės, o kai ansamblis
užtraukė populiaresnes liaudies dai-
nas, visa salė dainavo kartu. Po dainų
prasidėjo šokiai, kurie išjudino visus.
Vyresnieji Vydūno draugijos nariai,
svečiai iš Lietuvos braukė ašaras ir
negalėjo atsidžiaugti mokinių nuošir-
dumu ir lietuviško žodžio skambu-
mu. Jie padėkojo vaikams ir pado-
vanojo kiekvienam autobusui po mai-
šą saldainių.

Kelias tolimas, todėl moksleiviai
buvo pakviesti papietauti. Po pietų
nusifotografavę išvykome toliau. Mū-
sų tikslas buvo aplankyti visas žy-
mesnes vietas, susijusias su K. Do-
nelaičiu, todėl nuvykome į Gumbinę,
kur aplankėme paminklą K. Done-
laičiui.

Tą dieną Karaliaučiaus krašte la-
bai lijo, organizatoriai ir mokytojai
baiminosi, kad moksleiviai nepavarg-
tų, tačiau visų nuotaika buvo tokia
pakili ir visi taip džiaugėsi, kad nė lie-
tus negalėjo sugadinti puikios šven-
tės. Tuos, kurie vykome autobusu iš
Įsručio, A. Bartnikas supažindino su
krašto istorija, papasakojo pakeliui
apie visas lietuviškas gyvenvietes,
kurias pravažiavome, apie jų lietuviš-
kus pavadinimus, istoriją. Kelionė
buvo labai įdomi, nuoširdi, sklandžiai
organizuota. Mes, visi joje dalyvavę
mokytojai ir mokiniai, nuoširdžiai dė-
kojame mokytojui A. Karmilavičiui,
Lietuvių kalbos mokytojų asociacijos
pirmininkui A. Bartnikui, kurie orga-
nizavo šią puikią išvyką.

Organizatoriai nuoširdžiai dėko-
ja Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijai, kuri skyrė pinigų kilniam
reikalui – Kristijono Donelaičio prisi-
minimui, nes juk to krašto gyvento-
jams visos istorinės ir kultūrinės Ma-
žosios Lietuvos vietos turi būti svar-
bios ir nepamirštos. Moksleiviai auto-
buse garsiais plojimais padėkojo dos-
niesiems rėmėjams ir garsiai pasakė
tris kartus ,,Ačiū”.

Visi kartu viliamės, kad garsiojo
lietuvninko atminimas, jo muziejaus
gyvavimas, kūrybos skaitymas pri-
mins dabar šiame krašte gyvenan-
tiems žmonėms garsią krašto istoriją
ir didžių žmonių kūrybą.

Dieną – laidojimo namai,
vakare – vestuvės

Rytą – laidotuvės, vakarą – ves-
tuvės. Pamanysite, kad tai apie nuo-
taikų kaitą? Deja. Iš tiesų tokia Dave
Gaidas, Palos Gaidas Funeral Home
savininko, kasdienybė. Dave Gaidas
teigimu, viskas prasidėjo maždaug
prieš 20 metų, kai savaitgalio rytais
jis dirbdavo tėvo laidojimo namuose,
o vakarais grodavo gitara vestuvių
ansamblyje.

,,Tai keista metamorfozė, – teigė
Gaidas, – nuo skausmo, širdgėlos ir
sielvarto ryte iki palaimos ir džiaugs-
mo vakare. Tačiau galiausiai aš su-
pratau, kad tai, ką darau būdamas
laidotuvių namų direktoriumi ir mu-
zikantu, iš tiesų padeda žmonėms
tam tikra prasme išgyti. Pati laidotu-
vių patirtis yra gydanti patirtis velio-
nio artimiesiems, o muzika taip pat
gydo, jei tu leidi jai prie tavęs prisi-
liesti.”

Dave Gaidas augo Čikagos Brigh-
ton Park vietovėje. Čia jo tėvas buvo
įkūręs laidojimo namus. 1996 metais
Dave Gaidas su žmona nusipirko sa-
vo laidojimo namus, tačiau neapleido
muzikos: ji – jo pagrindinis pomėgis.
,,Dažnai muzikantai uždirba labai
nedaug (galite paklausti bet kurio
bažnyčios vargonininko), nebent tu
esi Sting ar Madonna, tad aš nu-
sprendžiau tęsti šeimos verslą, – teigė
Dave Gaidas. – Praeitą vasarą treni-
ruojant dukters beisbolo komandą,
vieno iš vaikų mama išsitarė, kad ji
dainuoja ir groja gitara. Pirmą kartą
kartu pagrojome draugų kiemelyje, o
kitą – jau koncertavome 300 žmonių

‘Trio’ bare-restorane, įsikūrusiame
Palos Heights.”

Dabartinė Gaidas muzikos grupė
,,Beatrice Love” dažnai groja Čikagos
apylinkėse. Dave Gaidas teigimu,
,,tol, kol aš padedu žmonėms, nesvar-
bu, kaip: suteikdamas laidotuvių
paslaugas ar muzikuodamas, žinau,
kad darau gerą darbą.” 

,,Draugo” info

MAŽOJI LIETUVAMAŽOJI LIETUVA

Ekskursijos dalyviai prie Donelaičio paminklo Gumbinėje.
Algirdo Karmilavičiaus  nuotraukos

D. Gaidas prie klavišinio instrumen-
to.

D. Gaidas darbo metu.

Stefa Kisielius, gyvenanti Cicero, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.

Jolita Narutis, gyvenanti Riverside, IL, parėmė „Draugą” 50 dol.
auka. Labai ačiū.

Dalia M. Bernotas, gyvenanti Wayland, MA, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Algis Strikas, gyvenantis La Grange, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą
dosnią 100 dol. auką.

Stanley P. Budrys, gyvenantis Racine, WI, pratęsė „Draugo” pre-
numeratą dar metams ir kartu atsiuntė  75 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Veronika Svabas, gyvenanti Lemont, IL, paaukojo „Draugo” leidy-
bai paremti 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.



Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas New York ambasadorius Jo-
nas Paslauskas, kartu su ES šalių ge-
neralinių konsulų New York grupe,
birželio 5–6 dienomis lankėsi Boston,
Massachusetts valstijoje. Vizito tiks-
las – susipažindinti su Massachusetts
valstijos galimybėmis, padedant Eu-
ropos kompanijoms žengti į JAV rinką.

Jonas Paslauskas susitiko su šios
valstijos gubernatoriumi Deval Pat-
rick, Boston miesto meru Thomas
Menino ir Massachusetts valstijos se-
natoriumi Marc Pacheco.

Generalinis konsulas Jonas Pas-
lauskas susipažino su specialia Ma-
ssachusetts technologijos instituto
programa ,,Industrial Liason Prog-
ram”, padedančia įgyvendinti naujau-
sius mokslo pasiekimus praktikoje.
Daugiau nei 200 didžiausių pasaulio
technologinių kompanijų iš 30 pa-
saulio kraštų naudojasi šios pro-
gramos teikiamomis galimybėmis.
Jonas Paslauskas taip pat lankėsi
Boston University School of Manage-
ment Institute for Technology En-
trepreneurship & Commercializa-
tion, kur vadybos magistratūros stu-
dentai atlieka praktiką, padedami
užsienio kompanijoms įsitvirtinti
Amerikos rinkoje.  Harvard Univer-
sity ir Massachussets Institute of
Technology bendrame mokslo tiria-

majame projekte – Broad Institute –
ES šalių generaliniams konsulams
buvo pristatyti žmogaus genomo ty-
rimų pasiekimai, jų  pritaikymas li-
goms diagnozuoti ir gydyti. 

Massachusetts valstija pagrįstai
didžiuojasi savo mokslo ir tyrimo
įstaigomis. Valstijoje veiklą vysto
daugiau nei 385 biotechnologinės ir
vaistų tyrimo kompanijos, daugiau
nei 400 medicinos prietaisų kompani-
jų, daugiau nei 1,300 informacinių
technologijų kompanijų. 

LR generalinio konsulato
New York info
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�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 22 d. Cicero, Šv. An-
tano parapijos salėje po 9 val. lietu-
viškų šv. Mišių įvyks rašytojo Aloyzo
Barono minėjimas. Rašytojas, ,,Drau-
go” redaktorius A. Baronas gyveno ir
mirė Cicero mieste. Aldona Šmulkš-
tienė aptars rašytojo monografiją ir jo
gyvenimo istoriją. Juozas Baužys,
ilgametis draugas, paskaitys ištraukų
iš jo laiškų. Programoje dalyvaus Aud-
ra Bernatavičienė ir dr. Rasa Sidera-
vičienė. Į minėjimą kviečiami ne tik
ciceriečiai, bet ir tautiečiai iš toliau. 

�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. Tel. pasiteira-
vimui: 860-928-7976 (nuo 9 val. r. iki
7 val. v.).

�LR generalinis konsulatas New
York ir JAV LB New York apygardos
Brooklyn ir Manhattan apylinkių
valdybos maloniai visus kviečia į Ge-
dulo ir Vilties dienos minėjimą birže-
lio 14 d., šeštadienį, nuo 3:30 val. p.p.
iki 6 val. v. Pagrindinis prelegentas –
Lauko (sausumos) pajėgų vadas brg.
gen. Arvydas Pocius, šiuo metu dir-
bantis NATO būstinėje, Norfolk, VA.
Jis skaitys pranešimą ,,Lietuvių tau-

tos kariuomenės tragedija 1940–1941
metais”. Pranešimas skirtas 1941 m.
birželio 14 d. pirmajam masiniam
trėmimui atminti.

�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.

�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. 

�Šių metų birželio 21-22 die-
nomis visus nuoširdžiai kviečiame į
pirmąkart rengiamą Joninių šventę
Ft. Myers mieste, FL. Vyks Joninių
taurės krepšinio varžybos. Po rung-
tynių bus tradicinis Joninių sutiki-
mas 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 registruo-
tis iš anksto. Kreiptis į Irmą Gul-
binaitę tel.: 239-200-8278; el. paštu:
kursiunerija2000@yahoo. com arba į
Ilmą Izdonavičiūtę tel. 239-940-0545;
el. paštu: ilmaiz@yahoo. com 

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

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

Violeta Pakalniškienė Čikagoje
žinoma ne tik kaip mokytoja, bet ir
kaip poetė. Esame klausę jos eilė-
raščių poezijos vakaruose. Šį kartą
norime savo skaitytojams pristatyti
pirmąją jos poezijos rinktinę vaikams
,,Mažojo pasakoriaus kraitelė”, kuri
pasirodė 2003 m. Kartu su knygele
išleista ir kompaktinė plokštelė.

,,Mažojo pasakoriaus kraitelėje”
eilėraščiai parašyti vaikams supran-
tama kalba, lengvai skaitomi. Juose
gimtojo krašto gamta, istorija. Čia

gausu  ne tik šmaikščios išminties,
bet ir humoristinių elementų.

Būdama mokytoja, V. Pakalniš-
kienė gerai pažįsta vaikus, supranta
jų psichologiją, tad ir savo eilėraščiuo-
se į pasaulį, į supančią aplinką žvel-
gia vaiko akimis. Jos eilėraščiuse rasi
ir gamtos, ir tautosakos motyvų.

Dažniausi jos eilėraščių herojai –
įvairiausi žvėreliai ir augalai. Jie
,,kalba” žmonių kalba, ,,gyvena”
žmonių gyvenimą. Skaitydami poetės
eiles mažieji skaitytojai susipažins ir
su zuikiu – vegetaru, ir su verkiančiu
debesėliu, ir su dainininkėmis var-
lėmis, ir dar daugybe kitų veikėjų.

Knygelę žaismingais piešinukais
iliustravo dailininkas Kęstutis Šilei-
ka (Šilas).

Tai puiki knygelė ne tik vaikams,
ją su įdomumu skaitys ir klausysis ne
tik vaikai, bet ir jų  tėveliai.

Knyga spausdinta ,,Drauge”.
Knygos su kompaktine plokštele

kaina  — 13 dol. Knygą galima įsigyti
paštu, pridedant 9,25 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomą knygą
– 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

LR GENERALINIS KONSULAS NEW YORK
LANKĖSI BOSTON 

LR generalinis konsulas New York
ambasadorius Jonas Paslauskas ir
Boston miesto meras Thomas Me-
nino.

Žvilgsnis į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę rengiamas šeštadienį,
birželio 14 d., 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje.
Šioje ,,mini šventėje” kartu šoks Čikagos ,,Grandies” ansamblis, Čikagos
,,Lėtūnas”, Lemonto ,,Spindulys” ir Madison, WI ,,Žaibas”. 

Kviečiame lietuvių tautinių šokių mėgėjus ir rėmėjus! Savo dalyvavimu
programoje paremsite grupes, kurios su dideliu entuziazmu ir pasišventi-
mu ruošiasi dalyvauti pirmą kartą California vykstančioje šokių šventėje. 

Pasiteiravimui: tel.:  708-790-3160 Violeta Fabianovich arba el. paštas:
poniavioleta@yahoo.com

Nuotraukoje ,,Spindulio” šokėjai.

Vytautas Kamantas, gyvenantis Grand Rapids, MI, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Janina Levanas, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Vacys Garbonkus, gyvenantis Burr Ridge, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.


