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Prezidentas šaukiasi pagalbos
gelbstint Kuršiû nerijâ

Vilnius, birželio 24 d. (BNS) –
Šiemet sausį Lietuvos kino teatruose
pasirodžiusi režisieriaus Mario Mar-
tinsons drama apie lietuvių emig-
rantų gyvenimą ,,Nereikalingi žmo-

nės” tarptautiniame Šanchajaus kino
festivalyje pelnė du apdovanojimus.

Už filmo režisūrą buvo apdova-
notas M. Martinsons, o Airijoje tar-
naujančio Nukelta į 6 psl.

Bandoma atsakyti į klausimą, ar Kuršių nerija bus saugoma kaip nepakartojama
gamtinė ir kultūrinė vieta, ar taps triukšmingu kurortu.

Maskva, birželio 25 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Maskva neatmeta gali-
mybės, kad Jungtinės Valstijos veda
neoficialias derybas su Lietuva dėl
priešraketinės gynybos (PRG) siste-
mos dalių išdėstymo jos teritorijoje.

,,Oficialaus atsakymo mes nega-
vome. Neoficialiai mums sako, jog de-
rybos su Lietuva nevyksta, mes nori-
me, kad šie raketų gaudytuvai būtų
išdėstyti Lenkijoje, bet kadangi su
Lenkija derybos vykstančios nesklan-
džiai, mes, žinoma, turime omenyje ir
atsargines galimybes, bet nieko ofi-
cialaus nevyksta”, – sakė Rusijos už-
sienio reikalų ministras Sergej Lav-
rov žurnalistams pakeliui iš Berlyno į
Maskvą.

Spaudos konferencijoje Berlyne
antradienį S. Lavrov pranešė, kad per
susitikimą su JAV valstybės sekreto-
re Condoleezza Rice svarstė nemažai
įvairių klausimų, daugiausia – tarp-
tautinių. ,,Išsamiai mes nesvarstėme
PRG, šią tema gvildena mūsų pava-
duotojai”, – sakė S. Lavrov. Pasak jo,
Rusijos ir JAV užsienio politikos žiny-
bų vadovų pavaduotojai dabar tęsia
svarstymus dėl PRG Madride.

Pagal JAV pasiūlytą priešraketi-
nės gynybos Europoje planą, Čekijoje
turėtų būti išdėstytas antiraketinis
radaras, o Lenkijoje – gaudomosios
raketos. Čekija jau yra paskelbusi,
kad leis išdėstyti radarus savo terito-
rijoje, tačiau su lenkais vis dar yra de-
ramasi. Lietuvos politikai tvirtina,
kad Vilnius nesidera su JAV dėl prieš-
raketinio skydo išdėstymo.

Rusija nerimauja
dèl prieõraketinès
gynybos

Režisieriaus M. Martinsons drama ,,Nereikalingi žmonės” sulaukė palankaus ki-
no kritikų įvertinimo.

Vilnius, birželio 25 d. (BNS) –
Prezidentūroje susirinkę specialistai
išsiskirstė neradę bendros kalbos dėl
Kuršių nerijos ateities. Prezidentas
Valdas Adamkus savo ruožtu šaukia-
si valstybės kontrolierių pagalbos
sprendžiant nesutarimus Kuršių ne-
rijoje.

Nors trečiadienį vykusios disku-
sijos dalyviai tikino, kad susirinkę
pas šalies vadovą įvairių įstaigų ats-
tovai nuomones dėstė ramiai, susitai-
kymo tarp aplinkosaugininkų ir val-
dininkų nematyti. Prezidentas V.
Adamkus susitikime paragino dėl
Kuršių nerijos ieškoti sprendimo, pa-
remto vertybių išsaugojimu ir atsa-
komybe. Prezidento nuomone, būti-
na atsakyti į klausimą, ar Kuršių ne-
rija bus saugoma kaip nepakartoja-
ma gamtinė ir kultūrinė teritorija,
dėl to pelniusi ir UNESCO paveldo
vardą, ar taps triukšmingu kurortu.
V. Adamkus paprašė Valstybės kont-
rolės išsiaiškinti, ar priimti ir paren-
gti dokumentai užtikrina valstybės
teisių apsaugą. Šalies vadovo įsitiki-
nimu, žinybų nesusikalbėjimas dėl
Kuršių nerijos ateities, neretai per-
žengiantis kultūringo nuomonių pa-
sikeitimo ribas, kol kas neteikia vil-
čių, kad būtų laikomasi atsakingo
valdymo principo.

Valstybės kontrolierė Rasa Bud-
bergytė savo ruožtu teigė, kad jau ru-
denį bus pradėtas Baltijos pajūrio te-
ritorijos naudojimo valstybės ir vi-
suomenės reikmėms patikrinimas.

Kuršių nerijos nacionalinio par-
ko (KNNP) vadovė Aurelija Stanci-

kienė dar praėjusią savaitę laiške ap-
linkos ministrui Artūrui Paulauskui
pareiškė, kad Neringos bendrasis pla-
nas prieštarauja dabartinio KNNP
generalinio plano nuostatoms, jog
Kuršių nerija neturi tapti dar vienu
triukšmingu kurortu. Be to, A. Stan-
cikienė nuogąstavo, kad naujuoju
bendruoju Neringos planu gali būti
įteisintos ir nelegalios statybos Kur-
šių nerijoje.

Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija pasiūlė, kad rengiamą Ne-
ringos bendrąjį planą įvertintų tarp-
tautiniai paminklosaugos ir gamto-

saugos specialistai.
Aplinkos ministras A. Paulaus-

kas aiškino tai suprantąs kaip ragini-
mą persvarstyti Neringos savivaldy-
bės bendrojo plano nuostatas ir šiuo
metu rengiamą bendrąjį planą.
,,UNESCO kviečia mus grįžti prie
plano nuostatų svarstymo. Aš ma-
nau, kad galima tai svarstyti,” – sakė
ministras.

Neringos Bendrojo plano moksli-
nis vadovas Paulius Kavaliauskas
svarstė, kad galbūt protinga būtų tu-
rėti vieną vietoj keleto dabar turimų
planų.

Apdovanotas kino filmas
,,Nereikalingi žmonès”
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,,Visų vienas tikslas ir prašymas
neuždaryti mūsų parapijos”

Uždaroma Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia

JANINA MILIAUSKIENÈ

Kaip anksčiau ,,Drauge” buvo
rašyta, š. m. gegužės 18 d. šv. Mišių
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Worcester, MA pabaigoje klebonas
kun. Ričardas Jakubauskas per-
skaitė nuo vietos vyskupo Robert J.
McManus gautą laišką, kuriame
rašoma, jog nuo šių metų liepos 1 d.
Worcester vyskupijoje uždaromos
penkios katalikų parapijos, į kurių
skaičių patenka ir mūsų Šv. Kazi-
miero parapija. Ji prijungiama prie
Šv. Jono parapijos, kuri yra viena
seniausių mūsų vyskupijoje. Tiesa,
vyskupas McManus mums, lietu-
viams, suteikia lyg ir malonę – palik-
damas vieneriems metams sekma-
dieniais atdarą Šv. Kazimiero parapi-
jos bažnyčią, kurioje mūsų klebonas
kun. R. Jakubauskas atnašaus šv.
Mišias lietuvių kalba. Anglų kalba
paskutinės šv. Mišios Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje įvyks birželio 28
dieną, šeštadienį, 4 val. p. p.

Nuo liepos 1 d. visą Šv. Kazimie-
ro parapijos nuosavybę – pastatus,
žemę, pinigus ir visa kita – perima
Šv. Jono parapija. Šis vyskupo pla-
nas Šv. Kazimiero parapijos parapi-
jiečiams yra nepriimtinas. Parapija
yra geroje finansinėje padėtyje, jokių
skolų nėra. Atliekame visus įsipa-
reigojimus vyskupijai. Parapijos tary-
ba labai energinga ir veikli. Didžiau-
sias trūkumas – tai mažas parapi-
jiečių skaičius, kuris veda bažnyčią
prie uždarymo.

Parapijos taryba praplėtė savo
veiklos ribas, įsitraukus daugiau vei-
kėjų, pasivadino „Šv. Kazimiero lie-
tuvių parapijos bičiuliais”, kurių tik-
slas pirmiausia išsiaiškinti su vietos
vyskupu, kodėl mūsų parapija už-
daroma. Šis komitetas su parapijos
klebono kun. R. Jakubausko prita-
rimu pakvietė vietos vyskupą McMa-

nus atvykti į Šv. Kazimiero parapiją.
Jis atvyko birželio 8 d., sekmadienį.
Kartu su juo dalyvavo ir monsinjoras
Pedone ir pastoracinio planavimo
komiteto atstovas Jim Fraser. Ne-
paisant, kad minėtą sekmadienį tem-
peratūra siekė daugiau nei 90˚F, salė
buvo pilna dalyvių, kurie šiltu ir ilgu
plojimu pasitiko svečius. Vivian
Rodgers Lietuvos Vyčių vardu pa-
sveikino ir įteikė jiems dovanėles.

Parapijos tarybos pirmininkas
Stephen Valinsky Jr. savo kalboje
prašė vyskupą atsižvelgti į parapijos
finansinę padėtį, gražią bažnyčią,
salę, mokyklą, chorą, sunkų klebono
darbą, skolų nebuvimą. Bažnyčios
bokštai puošia Worcester miestą,
parodydami mūsų dvasingumą ir
kultūringumą. Nesame vyskupijai
našta – įsitikinęs Valinsky Jr. Frank
Statkus, kuris yra parapijos gelbėji-
mo komiteto pirmininkas ir parapijos
tarybos finansinių reikalų sekreto-
rius, sakė, kad parapija gali dar ilgai
gyvuoti, turi pakankamai lėšų. Prašė
vyskupą parodyti parapijai gailestin-
gumą, kaip šio sekmadienio Evan-
gelija sako.

Vyskupas McManus pareiškė:
„Parapijos tikslas – perduoti tikėji-
mą. Parapija negali išsilaikyti, jei
nėra parapijiečių, nėra religinio auk-
lėjimo. Parapija – nėra tik pastatas,
ją sudaro žmonės. Jei nėra žmonių –
parapija negyvuos.” Pastoracinio
planavimo komiteto atstovo Fraser
žodis buvo tarsi tolimesnė vyskupo
kalba. Jis išaiškino komiteto darbą,
padėkojo už priėmimą. Komitetas
išnagrinėjo visą Šv. Kazimiero para-
pijos gyvenimą. Bažnyčia graži, bet
nėra parapijiečių. Nėra krikštynų,
Pirmos komunijos, Sutvirtinimo sak-
ramentų. Geriausia išeitis – susi-
jungti su Šv. Jono parapija. Salėje
nuskambėjo šūksniai: ,,ne, ne!”, ku-
rie ilgai nenutilo.

LIETUVIÛ TELKINIAI

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės komitetas
širdingai dėkoja Kristinai (Prišmantaitei) ir Larry Dodge
už šiltą priėmimą jų nuostabiuose namuose šeštadienį,
gegužės 31 d. Apie 50 svečių puikų ir šiltą vakarą susi-
rinko pasidžiaugti saulėlydžiu ant Ramiojo vandenyno

kranto. Šis dosnus svečių būrys atidarė savo pinigines ir
paaukojo daugiau nei 40,000 dol. paremti Šokių šventės
komiteto pastangas surengti ypatingą šventę Los Ange-
les ir tęsti šią kultūrinę tradiciją ateities kartoms išei-
vijoje.

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės lėšų telkimo vakaras

Šeimininkai Kristina ir Larry Dodge (šonuose) su dr.
Jonu Domanskiu ir žmona Kiesha.

Inos Petokienės nuotr.

Monsinjoras Pedone, teisinių
reikalų vikaras, pareiškė, kad Wor-
cester vyskupijoje 16,000 katalikų
lanko šv. Mišias. Turime 29 bažny-
čias. Nėra kunigų, daugelis jų vyres-
nio amžiaus, kiti – ligoniai, todėl rei-
kia susijungti su kitomis parapijo-
mis. Vyskupas nori, kad jo vadovau-
jama vyskupija geriausiai patarnautų
jos tikintiesiems. Geriau garbinti
Dievą didesnėje grupėje. Vyskupas
ilgai svarstė, kaip šį reikalą geriau-
siai išspręsti ir jo sprendimas kol kas
nėra galutinai priimtas. Salėje vėl
pasigirdo šūksniai: ne! ne!..

Trumpai kalbėjo v. s. Irena Mar-
kevičienė, „Neringos” ir „Nevėžio”
skautų(čių) vardu, Romas Jaku-
bauskas, kuris yra Worcester Lietu-
vių organizacijų tarybos vicepir-
mininkas. Visų vienas tikslas ir pra-
šymas neuždaryti mūsų parapijos
bažnyčios.

Laikas bėgo labai greitai, vysku-
pas dėl kitų įsipareigojimų turėjo
išvykti. Prie svečių stalo išsirikiavo
eilė parapijiečių, norinčių pasveikinti
vyskupą, o antroji eilė jau stovėjo
prie ilgo stalo, nukloto įvairiais ska-
numynais, kuriuos paruošė tos dar-
bščiosios, niekada nepavargstančios
lietuvės moterys. Šiai su vyskupu su-
sitikimo valandėlės programėlei va-

dovavo parapijos klebonas kun. R.
Jakubauskas.

Birželio 9 d. rytą vietos laikraštis
„Telegram and Gazette” trumpai
parašė apie Šv. Kazimierio parapi-
jiečių susitikimą su vyskupu ir kon-
statavo, jog parapijos gelbėjimo ko-
mitetas yra nepatenkintas vyskupo
sprendimu ir kreipsis į Vatikaną.

Šokių šventės komiteto nariai džiaugiasi nepaprastu
vaizdu (iš k.): Alma Stočkienė, Rimas Stočkus (kopirmi-
ninkas), Daina Kasputienė (spaudos ryšininkė), Linas
Butkys (iždininkas) ir Regina Jogienė.

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Worcester, MA.
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Lapteviečiai kaltina
genocido vykdymu

EDMUNDAS SIMANAITIS

Per vieną iš Kremliaus suplanuotų genocido akcijų 1941 m. juodąjį
birželį okupuotos Lietuvos piliečiai, pradedant kūdikiais, vaikais,
suaugusiais ir neįgaliais seneliais, nepareiškus jiems jokio kalti-

nimo, buvo suimti ir nugabenti į Jakutiją, prie Laptevų jūros. Pavergtų
šalių gyventojai buvo čekistų naikinami nuo seno išmėgintais metodais:
šūviu į pakaušį, badu, šalčiu, išsekinimu katorginiu darbu, nežmoniš-
komis gyvenimo sąlygomis. Vaikai, ligoniai, seneliai mirdavo greitai. Ši
,,komunizmo statytojų” akcija sovietmečio istorikų buvo slepiama po
,,liaudies socialistinės revoliucijos” mito skraiste. Žuvo ne visi pasmerk-
tieji. Dalis grįžo į tėvynę.

Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, o Blogio imperija sugriuvo, sug-
rįžėliai 1992 m. susibūrė į ,,Lapteviečių” broliją. Tremtinio R. Pūtvio
sumanymu, tais pačiais metais Rumšiškių buities muziejaus teritorijoje
buvo pastatyta jakutų jurta. Nuo tada lapteviečiai pradėjo kasmet birželį
rinktis prie jos. Tai gera proga prisiminti patirtas kančias, pažeminimus,
o taip pat pasidžiaugti nuveiktais darbais ir kitais pasiekimais.

Lapteviečiai prieš kurį laiką sumanė pastatyti Jakutske paminklą,
skirtą nesugrįžusiems tėvynainiams ir primenantį patirtus praradimus ir
išgyvenimus. Skulptorius J. Jagėla paminklą sukūrė, Jakutsko valdžia su-
tiko jį priimti, bet Maskva pasakė: ,,Ne!” Mat Kremliaus oficialioji propa-
ganda kartoja tą patį melą, esą, nebuvo jokių okupacijų, nebuvo ir trem-
čių. Tokiu būdu pats paminklas tapo ,,tremtiniu” ir buvo pastatytas Aukų
gatvėje, Vilniuje. Jame užrašas keturiomis kalbomis. Vienas iš paminklo
sukūrimo sumanytojų J. Markauskas atidengimo metu taip kalbėjo: ,,Už-
rašas visomis kalbomis vienodas, bet byloja tarsi apie atskirus dalykus.
Lietuviškai – apie praradimų skausmą ir viltį, kad niekada tai nepasikar-
totų. Jakutiškai – apie pagarbą mus atjautusiai tautai, kuri taip pat buvo
tremiama ir naikinama, net savo tėvynėje. Jakutų žemei, priėmusiai ir
nepalaidotus mūsų kankinius. Rusiškai – apie galimybę per atgailą ir apsi-
valymą jiems patiems prisikelti. Angliškai – kad primintume pasauliui, jog
buvome parduoti ir pusei amžiaus tarsi jo užmiršti. Išsivadavome patys,
tada pasaulis mus vėl pripažino.”

Šįmet lapteviečiai surengė ne mažiau reikšmingas sutiktuves lietuvių
ir anglų kalbomis išleistai knygai ,,Lietuviai Arktyje”. Tai jau antroji
laida. Knygos sudarytojai lapteviečiai Jonas Markauskas ir Jonas Puo-
džius šią knygą skiria Tarptautiniam kongresui „Komunizmo nusikalti-
mams įvertinti.” Tai simboliškai reikšminga nūdienos padėčiai Lietuvoje,
regione ir Europos Sąjungoje. Knyga pradedama Europos Parlamento na-
rio Vytauto Landsbergio straipsniu „Pasmerktieji negrįžti”. Jame rašoma:
„1998 metais Seimas priėmė rezoliuciją, nutarimą ir įstatymą, kuriais tei-
siškai apibūdino sovietinius trėmimus. Dabar įstatymas sako, kad oku-
puojančios valstybės vykdomi masiniai gyventojų trėmimai iš okupuotos
šalies į savo – okupantės – teritoriją yra vienas sunkiausių karo nusikal-
timų.”

Knyga atspindi tik vieną salelę iš milžiniško GULAG’o archipelago,
kuri faktų kalba liudija pseudosocialistinio ar komunistinio totalitarinio
režimo nusikaltimus, kuriems nėra senaties. Europarlamentaras teigia,
kad ši knyga yra ir „įnašas pralaužti pasaulio neišmanymą ir nenorą
žinoti.” Matyt, jau pribrendo laikas aiškiai formuluoti nūdienos Lietuvos
užsienio politikos vieną iš svarbiausiųių krypčių – siekti sovietinio komu-
nistinio režimo karo ir genocido nusikaltimų, padarytų Europoje ir Azi-
joje, tarptautinio teisinio įvertinimo.

„Istorija turi savybę kartotis nebūtinai tapačiais pavidalais, bet ta
pačia esme. XX amžiuje per dvi – sovietų ir nacių – okupacijas Lietuva
neteko apie trečdalio įvairių tautybių savo gyventojų. Gaila, apmaudu ir
liūdna, kad iki šiol budeliai ne tik nenubausti, bet ir jų ideologijos nepas-
merktos tarptautiniu mastu,” – rašo knygos sudarytojas J. Markauskas.

Kremlius ilgam užteršė Vakarų pasaulio viešąją nuomonę mitais apie
„išvadavimus”, dangstančius sovietų padarytus genocido ir karo nusi-
kaltimus. Prablaivėjimas vyksta pernelyg lėtai. Knygoje Dalios Grinkevi-
čiūtės plačiai pagarsėję atsiminimai „Lietuviai prie Laptevų jūros”. Ten
pat ir G. Martinaičio, A. Šaltenio, R. Vaicekausko išgyvenimai. Skelbiamas
ir „Trofimovsko salos tremtinių sąrašas.” G. Martinaičio piešiniai ilius-
truoja pasmerktųjų gyvenimą tremtyje. Knyga vertintina kaip akivaizdus
ir nepaneigiamas kaltinimas totalitariniam sovietų režimui, vykdžiusiam
genocido politiką užgrobtose teritorijose.

Lapteviečių sueigoje prie jurtos kalbėję žmonės teigė, kad būtina
taikyti Niurnbergo patirtį, vertinant komunizmo padarytus karo ir geno-
cido nusikaltimus.

JAV PREZIDENTO RINKIMAI

JONAS URBONAS

Birželio 3 d. pasibaigus pirmi-
niams rinkimams, po kurių galutinai
paaiškėjo, kad demokratų kandidatu
į Amerikos prezidento postą yra sen.
Barack Obama, o respublikonų —
sen. John McCain (nors jie galutinai
ir nepatvirtinti, tai demokratai atliks
savo visuotiniame suvažiavime rug-
pjūčio 23-26 dienomis, Denver,
Colorado, o respublikonai – rugsėjo 3-
6 dienomis St. Paul–Minneapolis,
Minnesota), prasidėjo antrasis rinki-
mų į Amerikos prezidentus etapas.

Kandidatai ėmė aktyviau dairy-
tis, ką pasikviesti į viceprezidento
postą. Daug kas galvojo ir ragino sen.
Obama į tą vietą pasikviesti sen.
Hillary Clinton, gana stipriai pasi-
reiškusią demokratų pirminiuose
rinkimuose. Ji net buvo pareiškusi,
jog sutiktų tokį kvietimą priimti, bet,
atrodo, Obama turi kitus planus. Jis
sudarė komisiją, kuri tariasi, apklau-
sinėja numatytus kandidatus ir vė-
liau pristatys juos Obamai, kuris ir
priims galutinį sprendimą. Tas pat
vyksta ir pas respublikonus. McCain
susitiko su keliais jo numatytais kan-
didatais. Ir pas vieną, ir pas kitą mi-
nimos įvairios pavardės, ir, atrodo,
netrukus išgirsime tų paieškų rezul-
tatus.

Abu kandidatai lankosi įvairiose
vietovėse ir skelbia savo programas.
Kaip anksčiau esu pastebėjęs, kei-
čiantis visuomenės nuomonei, bandy-
dami prisitaikyti prie jos, kandidatai į
prezidentus keičia anksčiau paskelb-
tus savo pasiūlymus. Pavyzdžiui,
Obama anksčiau skelbęs, kad jis be
jokių sąlygų tarsis su Irako preziden-
tu Mahmoud Ahmadinejad, kuris
daug kartų yra pasakę, jog Izraelis
turi būti sunaikintas, jau kitą dieną
po pirminių rinkimų, atrodo, norė-
damas gauti gana įtakingos Amerikos
mažumos — žydų balsus, atvykęs į
Izraelio rėmėjų suvažiavimą pareiš-
kė, kad visokiais būdais remsiąs Iz-
raelį ir nesitarsiąs su Irano preziden-
tu.

Keičiantis karo Irake padėčiai į
geresniąją pusę, nors anksčiau labai
griežtai pasisakęs prieš karą Irake,
Obama sakė, kad išrinkus jį Ame-
rikos prezidentu, jis tuoj pat atšauk-
siąs Amerikos karius iš Irakol Jis
apkaltino prezidentą Georg W. Bush,
jog šis suvedžiojo amerikiečius ir
įvėlė juos į karą, žinoma, nepamirš-
damas pridurti ir apie McCain, kuris
stipriai remia karą prieš islamo tero-
ristus bei pasisako už garbingą karo
Irake užbaigimą (tiesa, šiuo metu
McCain aptilo ir žada pats važiuoti į
Iraką ištirti padėtį).

McCain, anksčiau nelabai pri-
taręs prezidento Bush sumanymui
sumažinti visiems mokesčius, dabar
siūlo, kad tai būtų daroma ir toliau.
Obama, tam priešinasi ir siūlo pakelti
mokesčius visiems, kurie į metus
uždirba ar kurių pajamos viršija
250,000 dolerių. Bet išgirdęs didelį
nepritarimą, jis ir vėl keičia savo
nuomonę, pažadėdamas nuodugniau
šį reikalą ištirti.

Naftos kainoms kylant, McCain
siūlė sustabdyti keliems mėnesiams
mokesčių už benziną, kuris siekia
daugiau nei 18 proc., ėmimą. Pakilus
naftos kainoms, nors ir nežymiai, jis
nori visiems palengvinti dabartinę

situaciją. Tam siūlymui griežtai pasi-
priešino Obama. Anot jo, tai nieko
nepadės ir siūlė ieškoti kitokių
susisiekimo priemonių ir būdų
energijos krizei sumažint. Bet naftos
kainoms peršokus 4 dol. ribą už ga-
loną ir tam kilimui nesimatant galo,
visuomenei subruzdus, atrodo, iš
miego atsibudo JAV senatoriai ir
Kongreso nariai. Prezidentas Bush
pasiūlė atšaukti suvaržymus naftos
paieškoms ir gamybai Alaska valstijo-
je, Ameriką supančių vandenynų
pakraščiuose bei pačioje Amerikoje,
taip pat naujų naftos apdirbimo
įmonių bei atominių jėgainių statymą
ir kitų įvairių suvaržymų patikri-
nimą bei greitesnį išsprendimą. Iš
pradžių McCain gana skeptiškai
pasisakė dėl Alaska esančios naftos
eksploatavimo, tačiau jausdamas
visuomenės nuotaikas, vėliau sutiko
su tokių planų įgyvendinimu. Oba-
ma, suglaudęs pečius su pasaulio galą
pranašaujančiu Al Gore, tokiems
planams priešinasi. Neva visa tai per
vėlu, ilgai užtruks, kol tai bus įgy-
vendinta, o pagal Al Gore, Obama
pritariant, užterštume pasaulį ir pri-
artintume pasaulio galą. Nors patys
ir važinėja didžiausiais automobiliais,
skraido didžiausiais lėktuvais iš vieno
krašto į kitą, teršdami orą ir savo
kalbomis mulkindami pasaulį su
patarimais. Jie turėtų pėsti vaikš-
čioti, važinėti dviračiais ir neteršti
oro. Noriu priminti, kad tokiam pro-
jektui anksčiau nepritarė sen. Ken-
nedy, neva dėl to, kad naftos eks-
ploatavimo bokštai sugadins jo šei-
mos rezidencijos, kuri yra Hyannis
Port vaizdą. Maždaug tokias pat
pastabas girdime ir iš Obama ir de-
mokratų vadų ir dabar.

Bet, kaip minėjau pirma, naftos
kainoms vis kylant, amerikiečiai
buvusio JAV Kongreso nario Newt
Gingrich, kuris prieš kažkiek metų
išėjo su šūkiu: ,,Contract for Ame-
rica” sukurstyti, o dabar šūkio ,,Drill
here, drill now” išgąsdinti, atsibudo.
Atsibudo ir JAV Kongreso nariai, jau
152 jų pasirašė, kad būtų panaikinti
suvaržymai ir padidintos naftos
paieškos ir jos gamyba Amerikoje.
Tarp tų Kongreso narių yra tik vie-
nas demokratas.

Dėl naftos kainos kilimo, kuri vis
kyla ir galo nesimato, kaltinamos
naftos bendrovės, teigiant, kad jos
per daug uždirba. Obama siūlo apdėti
jų uždarbius didesniais mokesčiais.
Izraeliui žvanginant kardais Iranui,
gal Irano prezidentas atkreips į tai
dėmesį. Bet naftos spekuliantai pa-
sinaudodami tuo vis kelia kainas ir
pranašauju, kad greit mokėsime po 6
dol. už galoną benzino. Neduok Die-
ve, jei Izraelis subombarduotų Irano
atomines gamyklas, tada vėl stovė-
sime eilėse, kaip prezidento Carter
laikais ir mokėsime, nežiūrėdami
kiek, kad tik gautume galoną kitą.
Taigi nafta nulems, kas bus Ame-
rikos prezidentas.

Štai prie ko atvedė mus asmenų į
JAV Kongresą išrinkimas, kuriems,
panašiai kaip dabar Lietuvoje, nerūpi
šalies gyventojų gerovė. Todėl dar
kartą perspėju — gerai įsitikinkite,
ar kandidatai į prezidento, viceprezi-
dento, senatorių, Kongreso narių,
valstijų gubernatorių bei kitus postus
yra tinkami užimti tas vietas.

Nafta nulems, kas bus Amerikos
prezidentas?
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TIK BŪDAMI KARTU GALĖSIME IŠLAIKYTI SAVO LIETUVIŠKAS TRADICIJAS
Nauja LB apylinkė Florida valstijoje

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Ne taip dažnai galime pasi-
džiaugti naujų Lietuvių Bendruome-
nės apylinkių atsiradimu. Šį kartą
jauni ir ryžtingi lietuviai ėmėsi steig-
ti apylinkę Orlando mieste, Florida
apygardoje. Gražią pavasario dieną,
gegužės 24-ąją iš visų Florida kam-
pelių lietuviai skubėjo į Orlando, mat
ten buvo šaukiamas steigiamasis Lie-
tuvių Bendruomenės Orlando apy-
linkės susirinkimas.

Jos steigėjai ir dieną parinko
renginiui labai tinkamą. Iniciatyvi-
nės grupės nariai kviesdami visus į
susitikimą priminė, kad gegužės 21-
oji UNESCO sprendimu paskelbta
Pasauline kultūrų puoselėjimo die-
na. Jungtinių tautų organizacija yra
paskelbusi deklaraciją: ,,Savitumas,
įvairovė, laisvė ir pliuralizmas”, ku-
rios pagrindinis tikslas išlaikyti tau-
tų savitumą, įvairovę, laisvę ir ben-
dradarbiavimą. Tad Orlando miesto
ir jo apylinkių lietuviai pasitarę, kad
tik būdami kartu ir bendraudami
galės išlaikyti savo lietuviškas tradi-
cijas šioje šalyje, nutarė įkurti naują
apylinkę.

Viskas prasidėjo nuo...
krepšinio

O prasidėjo viskas labai papras-
tai – nuo krepšinio. Kaip man papa-
sakojo Orlando lietuvių subūrėjas
Alvydas Šmilinskas, jau prieš dvejus
metus Evaldas Šiudikas subūrė krep-
šinį mėgstančius vyrus į komandą ir
nuvažiavo į Ambasados turnyrą, Wa-
shington, DC. Alvydas ir Evaldas,
jauni ir sumanūs vyrai, įkūrė ir vado-
vauja AJS statybos ir remonto ben-
drovei. Krepšinio komandai jų ben-
drovė nupirko aprangą, finansavo
žaidėjų kelionę į turnyrą. Nuo to ir
prasidėjo lietuviška veikla Orlando
padangėje.

Buvo labai malonu būti pakvies-
tai atvykti į steigiamąjį orlandiečių
susirinkimą. Ruošdamasi kalbai pri-
siminiau, kaip mes, ,,Tikėkime savo
ateitimi” konferencijos dalyviai,
2002 metų birželį Dainavoje kalbė-
jom apie jaunų žmonių įtraukimą į
Lietuvių Bendruomenės veiklą. Jau
tada sprendėme, kad reikia sudo-
minti jaunus žmones tuo, kas jiems
labai artima ir miela – sportu ir kul-
tūriniais renginiais. Džiaugiuosi, kad

mūsų, taip vadinamų trečios bangos
žmonių, pasakyti žodžiai pildosi –
krepšinio komandų gausėja visuose
lietuvių telkiniuose, meno grupės
papildo jaunimas, kuriasi nauji.

Šventei ruoštasi
seniai

Orlando iniciatyvinė grupė, ku-
riai vadovavo A. Smilinskas (vėliau
jis buvo vieningai išrinktas apylinkės
pirmininku), šiam svarbiam rengi-
niui ruošėsi jau seniai, todėl viskas
buvo gerai apgalvota. Gražiame par-
ke buvo išnuomotas paviljonas, ku-
ris visus glaudė nuo skaisčios pietų
saulės, aplinka papuošta lietuviška
atributika.

Prie įėjimo visus pasitiko besi-
šypsanti Jurgita Ribokaitė-Blake,
kvietusi įsirašyti į apylinkės narių
knygą. Jaunų žmonių su šeimomis ir
po vieną sugūžėjo netoli šimto. Tarp
jų buvo ir svečių iš West Palm Beach,
St. Petersburg, Miami, Palm City,
Fort Myers, Tampa, Daytona Beach,
Palm Coast, kurie džiaugėsi apylin-
kės įkūrimu ir atvažiavo kartu su jais
pasidžiaugti.

Šaunios šeimininkės Angelė St-
raukienė ir Violeta Starienė prigami-

no gardžių balandėlių, Vytauto ir
Virginijos Dubauskų šeima jau tradi-
ciškai lietuvių renginio dalyvius
vaišino savo pagamintais kibinais,
Rita Lipinskaitė pasirūpino saldumy-
nais. Linas Statkus ir Gediminas
Bertulis buvo atsakingi už muziką.
Patį renginį filmavo vietinis operato-
rius ,,Kipsas” – Vytautas Bernotas.
Mano pažįstama dar iš Atlantoje
švenčiamų Joninių Edita Kinkel
fotografavo visas įsimintinas minu-
tes.

Pirmąjį susirinkimą vedė Min-
daugas Satas, kuris buvo pasiruošęs
susirinkimą vesti, prieš tai išstudija-
vęs JAV LB įstatus. Mindaugas, atvy-
kęs į Ameriką tik treji metai, bet iš
karto įsiliejęs į lietuvių gretas ir pasi-
reiškęs kaip geras organizatorius,
žaismingai pakvietė visus svečius pri-
sistatyti. Tarp jų Florida apygardos
valdybos pirmininką Kęstutį Miklą
su žmona Jūrate, South Florida apy-
linkės Zitą Siderienę – laikinai einan-
čią pirmininkės pareigas. K. Miklas
labai džiaugėsi naujos apylinkės
įsteigimu ir savo trumpa kalba svei-
kino visus susirinkusius. Orlando
lietuviams apie JAV Lietuvių Bend-
ruomenės struktūrą ir jos darbus
kalbėjo šių eilučių autorė.

Pasibaigus pasisakymams buvo
pasiūlyta įkurti lietuvių apylinkę ir
vieningai už tai nubalsuota. Rengi-
nio metu buvo pasiūlyta išrinkti
apylinkės valdybą – aktyvą. Vienas po
kito buvo siūlomos kandidatūros ir
joms pritariama.

Jaunos apylinkės planuose – ir
mokyklėlė ,,Baltija”

Jauna apylinkė jau turi rimtų
užmojų: baigiamas kurti apylinkės
tinklalapis, ruošiamasi atidaryti šeš-
tadieninę lituanistinę mokyklėlę,
kuri bus pavadinta ,,Baltijos” vardu.
Orlando apylinkės lietuviai jau orga-
nizuotai vyko į Jonines, surengtas
Fort Myers lietuvių, dalyvavo ten
rengiamame krepšinio turnyre. Kal-
bantis su Orlando apylinkės žmonė-
mis gerą įspūdį paliko jų entuziaz-
mas. Jauna valdyba jau planuoja pa-
kviesti Florida lietuvius į Žolines,
švenčiamas rugpjūčio mėnesį.

Sveikiname naujai įkurtą Orlan-
do Lietuvių Bendruomenės apylinkę!
Linkime kuo geriausios kloties apy-
linkės valdybos pirmininkui Alvydui
Smilinskui ir jo gausiam štabui dir-
bant lietuvybės labui!

Steigiamajo Lietuvių Bendruomenės Orlando apylinkės susirinkimo dalyviai. Editos Kinkel nuotraukos
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QUO VADIS, TAUTIEÇIAI?
Kaip kiekvienais metais, taip ir

šiemet, su liūdesiu prisimename
birželį kaip Gedulo mėnesį, nes 14-22
d. iš Lietuvos į Sibirą buvo ištremti
30,000 Lietuvos žmonių.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Lemonto apylinkės valdyba suorgani-
zavo tų liūdnų dienų prisiminimą.
Prieš pamaldas buvo pakeltos JAV ir
Lietuvos vėliavos ir sugiedoti himnai.
Šv. Mišias aukojo tėvas A. Saulaitis
JS, kuris priminė, kad tuojau po
Mišių koplyčioje bus minėjimas.

Su nuostaba, liūdesiu ir gėda
sėdėjau ir žiūrėjau, kaip didelė dalis
tautiečių atsikėlė ir išėjo jau prof. A.
Idzeliui pradėjus paskaitą, kuris ją
perskaitė per 15 min. Po to A.
Barniškis ir N. Penikaitė abu ir kartu
su klausytojais padainavo keletą
dainų. Visas minėjimas užtruko 30
min.

Nejaugi mes nebepajėgiame to-
kiam liūdnam prisiminimui pašvęsti
30 minučių? Žinau, kad naujai atvy-
kusiems iš Lietuvos tos dienos nieko
nereiškia, nes jiems niekas apie tai
nepasakojo, bet kas pasidarė su visais
kitais? Taip pat suprantu, kad tai
buvo Tėvo diena, tačiau tik išėję į
vestibiulį kėlė didžiausią triukšmą,
bet neskubėjo į labai ,,svarbias”
šventes.

Argi jau pasidarėme tokie sutvė-
rimai, kuriems svarbiausia ,,duona ir
žaidimai”? Neapsiriksiu teigdama,
kad daug kieno mūsų tarp išvežtųjų
buvo tėvai, broliai, seserys, giminės,
kaimynai ir t.t. Argi mūsų atmintis
tokia trumpa ir, kas liūdna, nenorime
prisiminti ir girdėti?

Karolina Kubilienė
Willowbrook, IL

ALGIO BUDRIO APSILANKYMAS DAINAVOJE
Elektroniniame ,,Drauge” šian-

dien užtikau Aurelijos Tamošiūnaitės
straipsnį apie a.a. Algį Budrį. Jį esu
sutikęs tik vieną kartą – Dainavos
jaunimo stovykloje maždaug prieš 25-
rius metus. Jaunųjų ateitininkų są-
jungos vasaros stovyklos rengėjai
visada stengiasi stovyklos programą
paruošti kuo įdomesnę ir įsimintines-
nę. Sužinoję apie Algio Budrio pa-
siekimus mokslinės fantastikos lite-
ratūroje ir laikraštyje pasiskaitę, kad
jis gyvena Evanston, IL ir kad tą va-
sarą dėstė Michigan State University
(MSU), nutarėme jį pasikviesti į
Dainavą. Juk MSU lyg ir Dainavos
kaimynas, vos 65 mylios atstumo!
Buvo baiminamasi, kad gal jo paties
telefonu nepasieksime ir reikės su jo
sekretorėmis aiškintis ir reikalą dės-
tyti. O įvyko priešingai — paskambi-
nus jis pats telefonu atsiliepė ir suži-
nojęs, kad skambinu lietuvišku rei-
kalu, buvo malonus ir nuoširdus. Pa-
čioje pokalbio pradžioje pabrėžiau,
kad esame savanoriška lietuvių kata-
likų jaunimo organizacija ir negalė-
tume jam tinkamai atsilyginti. ,,Ne-
sirūpinkite”, — trumpai atsakė.

Sutartą popietę jis pats atvyko į
Dainavą ir praleido keletą valandų su

jaunais stovyklautojais. Sutartu laiku
svetainėje prie Spyglio ežerėlio sve-
čias susitiko su visais stovyklautojais.
Neminėsiu jo įdomių pasakojimų
vaikams suprantamame lygyje apie
mokslines fantazijas ir jų rašymą. Jis
mielai, bet tik angliškai kalbėjo ir
apie savo vaikystę ir savo lietuvišką
kilmę. Gal vienur kitur įterpė ir lietu-
višką žodį. Pašnekesio pabaigoje su
nostalgija jis prisiminė savo vaikystė-
je girdėtas lietuviškas dainas ir vieną
jų – ,,Ant kalno karklai siūbavo” –
ėmė savo švelniu balsu dainuoti. Po
pirmųjų poros eilučių, pradžioje kiek
nedrąsiai, prisijungė stovyklautojai.
Savo vadovų paskatinti nesivaržyti,
stovyklautojai, akordeonu palydimi
Dariaus Polikaičio, buvo tiek entu-
ziazmo pagauti, kad nuo jų dainavi-
mo tarsi svetainės stogas kilnojosi.
Mūsų garbingo ir mielo svečio A.
Budrio akys sudrėko džiaugsmo aša-
romis. Po to jis kartu su visais sudai-
navo dar keletą dainelių. Tai buvo
tikrai neužmirštamas susitikimas ne
tik stovyklautojams, jų vadovams,
bet ir svečiui.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

GALIMAS SEKANTIS PREZIDENTAS – LIETUVIS?
Pagal Lietuvos žinių agentūros

,,Delfi.lt” bendradarbį Egidijų Va-
reikį, pagal dabartines lietuviškai
pateikiamų užsienietiškų vardų ir
pavardžių formas, pagaliau turime

lietuvį, galimai sekantį prezidentą ‘of
the USA’ – Baracką Obamą! Triskart
valio!

Edmundas Petrauskas
London, Canada

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

Kariuomenėje 
tarnavusių pasisakymai
LEONIDAS RAGAS

Šiemet ALTo Čikagos skyriaus
surengtoje Vasario 16-osios šventėje
pagrindinis kalbėtojas buvo ats. gen.
mjr. Jonas Kronkaitis. Tikėjausi, kad
bus paminėtas Lietuvos Valstybės at-
kūrimo devyniasdešimtmetis, kad
bus pasidžiaugta Lietuvos nepriklau-
somybe bei 1918 ir 1990 metais at-
gauta laisve. Vietoj to, teko išklausyti
tamsiai nuspalvintą paskaitą apie
mums, lietuviams, gerai žinomą da-
bartinės Lietuvos nelemtą padėtį dėl
nesąžiningų, savanaudžių politikų
bei  kitokių sukčių. Pranešimas ang-
lų kalba buvo, be abejo, skirtas ir pro-
gramoje dalyvavusiam JAV valdžios
pareigūnui iš Vašingtono. Tad jau
vien dėl jo būtų geriau tikę pavaiz-
duoti Lietuvoje ne vien tik pūvančius
kelmus, bet ir žydinčias liepas bei
solidžius ąžuolus, kad neatrodytu-
mėm, jog patys teršiame savo lizdą.
Ne vieta buvo linčiuoti daug ką, iš-
skyrus konservatorius, kuriems ge-
nerolas atstovauja. Užtat po renginio
norėjau jau tada viešai pasisakyti,
bet, kaip tarnavęs porą metų JAV
kariuomenėje kapitono laipsniu, ne-
drįsau kelti balso prieš aukštesnį
laipsnį turintį, į pensiją išėjusį JAV
pulkininką, vėliau Lietuvoje tapusį
generolu.

Todėl apsidžiaugiau, kai „Drau-
ge” š. m. gegužės 3 d. pasirodė ser-
žanto laipsniu JAV kariuomenėje tar-
navusio Juozo Gailos „Apmąstymai iš
Ellicot miestelio. Kitokios kalbos ilge-
sys”. Jo straipsnyje buvo ne tik iš-
samiai ir taikliai išsakyta, kodėl ge-
nerolo kalba netiko tai progai, bet ir
buvo stropiai išanalizuotos vietos,
kur, J. Gailos nuomone, buvo genero-
lo prašauta pro šalį arba pataikyta ne
į tą taikinį. Pavyzdžiui, J. Gaila teigė,
kad priešingai generolo nuomonei,
prie Lietuvos nepriklausomybės at-
gavimo prisidėjo daugiau žmonių, ne
vien prof. Landsbergis su grupele jam
ištikimųjų; kad ne vieta buvo kri-
tikuoti Lietuvos bankus praradusius
milijonus, kai Amerikoje bankai yra
bankrutavę milijardais; kad žmonės
po rinkimų buvo nusivylę konserva-
torių prieš rinkimus pažadėtais ste-
buklais; kad konservatorių vyriausy-
bę sužlugdė ne LDDP klaidų taisy-
mas, bet jų pačių klaidos: du minist-
rai iš vienos šeimos, dienraščio „Lie-
tuvos aidas” redaktoriaus įkalinimas
dėl išeivijos atsiųstų lėšų iššvaistymo,
Seime daugumą turėjusios partijos
atsisakymas sudaryti vyriausybę; kad
generolas painioja Lietuvos Konsti-
tucinį Teismą su Aukščiausiuoju ir
t.t.  Atrodė, kad prie J. Gailos tikslaus
politinių įvykių apibūdinimo nebu-
vo galima nei ko pridėti, nei ko
atimti.

Tačiau klydau, nes „Drauge” š.
m. birželio 4 d. ats. plk. Romas Kili-
kauskas, gindamas savo kolegą ats.
gen. mjr. Kronkaitį straipsniu „L.
Gailos ‘Kitokios kalbos ilgesys’ netik-
slumai”, daug ką iš J. Gailos apmąs-
tymų atima ir ne mažiau prideda
savo. Griežtai, be jokio kompromiso,
paneigia J. Gailos teiginius, tartum
generolo kalba būtų neginčijama tie-
sa. O kad ji nėra jokia dogma, galima
spręsti iš š. m. vasario 16 d. „Drau-
ge” išspausdinto vedamojo „Vasario
16-ąją pasitinkant ir palydint”, ku-
riame vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
rašo: „Galima ginčytis, ar generolo
kalba, kuri daugiau buvo skirta Lie-
tuvos dabarčiai ir jos skauduliams,
nei praeičiai, tiko progai – ne vienas
dalyvavęs prasitarė, jog kalba buvo
ne vietoj ir ne laiku.” Be to, pulki-
ninko priekaištingi atsakymai yra ne
į temą, nes J. Gaila pasisako kritiškai
apie generolo kalbą, o ne apie jo as-
menybę arba jo nuveiktus darbus. 

J. Gailos straipsnyje nepastebiu
esminių netikslumų. Priešingai,
svarstyta medžiaga atrodo svari ir
tiksli, o palyginus ją su pulkininko
nepagrįstais antpuoliais prieš J.
Gailą, pastarojo straipsnis, kaip ir
kiti jo apmąstymai, dar labiau iš-
ryškėja kaip žurnalistikos perlai. Ne
veltui nepraleidžiu „Apmąstymų iš
Ellicot miestelio”, nes juose paprastai
atsispindi gera autoriaus galva,
šmaikščia plunksna pateikti nuo
temos nenukrypstantys taiklūs, fak-
tais paremti dėsniai.

Ne išimtis yra ir š. m. birželio 7
d. „Drauge” išspausdintas J. Gailos
„Gailai turėtų būti gėda”, kuriame
autorius faktiniais dėsniais argumen-
tuoja R. Kilikausko išsišokimus prieš
Gailą, tokius kaip, pvz., „kad tikras
patriotas ne tas, kuris daug giriasi,
bet tas, kuris ryžtingai dirba, norė-
damas pašalinti negeroves, kurių
Lietuvoje dar vis yra per daug”. Jei
gerai suprantu, tuo pulkininkas pa-
brėžia, kad šiuo atveju tikras patrio-
tas yra jau 12 metų Lietuvos labui
pasiaukojančiai bedirbąs generolas
Jonas Kronkaitis, o ne visi tie, kaip
Gaila, kurie daugiau nei pusšimtį
metų po sunkių dienos darbų, tartum
nepasiaukodami, o tik savo malonu-
mui, plušo lietuvybės išlaikymo bei
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo
labui. Iš straipsnio matosi, kad nors
šiame principų, nuomonių bei žodžių
kovos lauke J. Gailai teko skaudžiai
priimti ir pergyventi ne vieną neuž-
tarnautą smūgį, smogtą žemiau juos-
mens, tačiau jis nepalūžęs pataikė,
mano nuomone, visais šūviais tiesiai į
taikinio centrą. Todėl sprendžiu, kad
laimėjęs mūšį savarankiškai be jokios
pagalbos, J. Gaila triumfuoja visapu-
siška pergale. Bravo!

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)
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Konfidencialumas
garantuojamas
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Apdovanotas kino filmas
,,Nereikalingi žmonès”�

Europos Komisija siekia saugesniû�
ir ekologiõkesniû skrydžiû�

Vilnius, birželio 25 d. (Balsas.lt)
– „The New York Times” literatūros
apžvalgininkė Rachel Donadio recen-
zuoja lenkų režisieriaus Grzegorz
Jarzyna „Macbeth” pastatymą ir ly-
gina jį su matytais Eimunto Nekro-
šiaus darbais, stebėdamasi, kodėl šio
niekas neatveža į JAV:

„Vietomis šį kraujo persunktą
cirką visai smagu žiūrėti, tačiau ne-
paisant viso kraujo, varpų ir švilpu-
kų, ,Macbeth 2008’ man pasirodė
emociškai tuščias. Ir ne dėl to, kad
vaidinama buvo lenkų kalba su ang-
lišku vertimu, o siužetas ir pokalbiai
buvo apkarpyti. Beje, vienas įsimin-
tiniausių teatrinių patyrimų mano
gyvenime buvo Shakespear vaidini-
mas lietuvių kalba. Taip taip, lietu-
vių.

Kai 1999 m. gyvenau Milane, vie-
ną savaitgalį praleidau ‘Piccolo Teat-
ro Strehler’ žiūrėdama du nuosta-
bius žymaus lietuvių režisieriaus Ei-
munto Nekrošiaus spektaklius –

‘Macbeth’ ir ‘Hamlet’. Jei Jarzyna
‘Macbeth’ bando nustebinti pigiais
pokštais, Nekrošiaus pastatymai ats-
k-leidė pačią Shakespeare kūrinių
sielą. E. Nekrošius yra gerai žinomas
Europoje – jo ‘Anos Kareninos’ pas-
tatymas sulaukė Romoje puikių įver-
tinimų šį pavasarį, jis gavo svarbius
apdovanojimus Rusijoje ir Italijoje,
bet Amerikos žiūrovams, deja, jo kū-
ryba yra nežinoma.  

Ar man kas nors gali paaiškinti,
kodėl Nekrošius niekada nebuvo ap-
silankęs Valstijose? Jei ‘St. Ann’s
Warehouse’ gali rasti būdą ‘impor-
tuoti’ įtartiną lenkišką ‘Macbeth’,
Lincoln centras ar Brooklyn muzi-
kos akademija tikrai galėtų pagalvoti
apie tai, kaip atvežti čia nuostabų lie-
tuvišką Shakespeare pastatymą,
,Faustą’ arba rusų klasiką. Ar kas
nors dar matė Nekrošiaus spektak-
lius? Ar kas nors čia gali man paant-
rinti?”

Lietuvoje nepasitikima 
Seimu ir Vyriausybe

Vilnius, birželio 25 d. (BNS) –
Piliečių „Santalka” išplatino kreipi-
mąsi į Lietuvos žiniasklaidą, kuriame
kviečia redakcijas, nušviesiančias ar-
tėjančius Seimo rinkimus, padėti rin-
kėjams pasirinkti ir labiau žiūrėti į
jų, o ne į partijų bei kandidatų porei-
kius.

Dokumente „10 pasiūlymų žinia-
sklaidai–2008” redakcijos raginamos
sukurti savo informavimo tvarką rin-
kimu metui: apsispręsti, kokios veik-
los turėtų imtis žurnalistai ir kokios
vengti arba iš viso atsisakyti, kam
skirti daugiau dėmesio, daugiau žmo-
giškų bei finansinių išteklių, o kam –
mažiau.

Be to, siūloma viešinti pačius re-
dakcijų planus rinkimams nušviesti,
skelbti tik pažymėtą politinę rekla-
mą. Redakcijos ir leidėjai išplatinta-

me leidinyje kviečiami viešai pareik-
šti, kad nepriims nepažymėtos rekla-
mos, susijusios su Seimo rinkimais,
politinėmis partijomis ar kandida-
tais. „Vieni tokiu pareiškimu patvir-
tintų esamą padėtį redakcijoje, ki-
tiems tektų keisti praktiką”, – sako-
ma leidinyje.

Žurnalistams taip pat siūloma
naudotis partijų programomis, at-
kreipti dėmesį į naujos ir prieš tai bu-
vusių programų skirtumus, įvykdy-
tus ir neįvykdytus pažadus, pasikei-
tusias nuomones. „Santalkos” nuo-
mone, tokia aiškinamoji žurnalistika
pasitarnautų rinkėjams apsispren-
džiant, kam atiduoti savo balsą. Pab-
rėždami aukščiausių profesionalumo
reikalavimų taikymo svarbą autoriai
pabrėžia, jog nederėtų remtis vien tik
kandidatų pateikiama medžiaga.

Premjeras teigia pajuokavês
dèl kreipimosi î� J. M. Barroso

Reñisieriaus E. Nekrošiaus
pasigedo Amerikoje  

Vilnius, birželio 25 d. (BNS) –
Lietuvos gyventojų pasitikėjimas par-
lamentu ir Vyriausybe yra vienas ma-
žiausių visoje Europos Sąjungoje
(ES), be to, jis vis dar mažėjo, rodo
paskelbti naujausios „Eurobaromet-
ro” apklausos duomenys.

Kovo–gegužės mėn. atlikto tyri-
mo duomenimis, šalies parlamentu
Lietuvoje pasitiki vos 12 proc. gyven-
tojų. Kartu su Bulgarija ir Latvija –
tai pats mažiausias rodiklis visoje ES.
Estijoje parlamentu pasitiki 36 proc.
apklaustųjų, o visoje ES – vidutiniš-

kai 34 procentai.
Vyriausybe Lietuvoje pasitiki

kiek daugiau 17 proc. apklaustųjų.
Toks pat šis rodiklis yra ir Bulgarijo-
je, o pats mažiausias jis Vengrijoje –
13 proc. bei Latvijoje ir Italijoje (15
proc.). Estijoje vyriausybe pasitiki 56
proc. apklaustųjų, o ES vidurkis yra
32 procentai.

Tuo tarpu Europos Komisija Lie-
tuvoje pasitiki 51 proc. apklaustųjų –
kiek daugiau nei vidutiniškai visoje
Europos Sąjungoje (47 proc.).

Atkelta iš 1 psl.                  kuni-
go vaidmenį filme atlikęs Andrius
Ma-montovas pelnė apdovanojimą už
ge-riausią muziką. Geriausio filmo
kate-gorijoje laimėjo ruso Vladimir
Kott juosta ,,Musė”, komisijos
apdovanoji-mą festivalyje pelnė Kinijos
režisie-riaus Gao Qunshu filmas ,,Sena
žu-vis”.

Geriausiu aktoriumi buvo pripa-
žintas Kinijos aktorius Ma Guowei
(,,Sena žuvis”), geriausios aktorės
vardas atiteko čekei Emilia Vasaryo-

va, suvaidinusioje juostoje ,,Vaclav”.
Tarptautinis Šanchajaus kino

festivalis vienintelis Kinijoje priklau-
so tai pačiai kategorijai kaip Kanų,
Venecijos, Berlyno, San Sebastiano
festivaliai. Šis renginys yra vienas di-
džiausių Rytų Azijoje, organizuoja-
mas nuo 1993 metų.

Šių metų festivalio komisijos pir-
mininku buvo Honkongo režisierius
Wong Kar Wai, kuris 2006 metais
pirmininkavo Kanų kino festivalio
komisijai.

Vilnius, birželio 25 d. (BNS) –
Europos Komisija (EK) pateikė pa-
siūlymus, kuriais siekiama, kad oro
bendrovių skrydžiai būtų saugesni ir
ekologiškesni.

EK  priėmė antrąjį Bendro Eu-
ropos dangaus teisės dokumentus,
kuriais siekiama dar saugesnių skry-
džių, mažesnių išlaidų ir retesnio vė-
lavimo. Tikimasi, kad dėl to bus su-
vartojama mažiau degalų, oro bend-
rovės galės išmesti iki 16 mln. tonų
mažiau anglies dvideginio, o jų meti-
nės išlaidos sumažės 2-3 mlrd. eurų,
pranešė Europos Komisijos atstovybė
Lietuvoje.

,,Šie dokumentai naudingi kelei-
viams, Europos ekonomikai ir aplin-
kai. Europos dangus tebėra išskaidy-
tas. Todėl skrydžiai vidutiniškai 49
kilometrais ilgesni, nei reikėtų. Šiuo
pasiūlymu siekiame padėti sutrum-
pinti eiles kylant ir leidžiantis, kad

keleiviai turėtų daugiau galimybių
atvykti laiku. Šie dokumentai taip
pat padės užtikrinti saugesnius bei
ekologiškesnius skrydžius ir kartu
padidinti pajėgumą”, – sakė už trans-
portą atsakingas Europos Komisijos
pirmininko pavaduotojas Antonio Ta-
jani.

Visiškai pertvarkius Europos oro
eismo valdymo sistemą, iki 2020 me-
tų bus įmanoma valdyti, kaip numa-
toma, dvigubai didesnį eismą. Pasak
pranešimo, tai bus naudinga ne tik
keleiviams, bet ir krovinių siuntė-
jams, karinei bei privačiai aviacijai.
Aviacijos sektoriuje bus sukurta pa-
pildomų darbo vietų.

Naudos gaus ir Europos gamybos
pramonė, pirmaujanti oro eismo val-
dymo technologijos diegimo srityje.
Tai jai suteiks pranašumą pasaulio
rinkose.

Scena iš E. Nekrošiaus režisuoto spektaklio ,,Faustas”.

Vilnius, birželio 25 d. (ELTA) –
Sukritikavusi Lietuvos Vyriausybę ir
tuo užrūstinusi premjerą Gediminą
Kirkilą Europos Komisijos (EK) narė
Dalia Grybauskaitė teigia, kad euro-
komisarai yra įgalioti atstovauti ne
tik savo konkrečiai sričiai, bet ir pris-
tatyti Europos Komisijos nuomonę
visais klausimais.

Tuo tarpu premjeras sako pajuo-
kavęs, kai praėjusią savaitę pareiškė
ketinąs dėl šios kritikos skųstis EK
pirmininkui Jose Manuel Barroso.

Praėjusią savaitę D. Grybaus-
kaitė kritikuodama Vyriausybės ne-
veiklumą dėl infliacijos pavadino tai
,,puota maro metu”, o G. Kirkilas at-
sakė, kad tai ,,politikavimas”, kuriuo
siekiama pridengti ,,savo pačios ne-
veiklumą komisijoje, kurioje ji nieko
nenuveikė Lietuvos naudai”.

Paprašyta įvertinti premjero G.
Kirkilo reakciją į kritiką eurokomis-
arė sakė, kad ,,kiekvienos nacionali-
nės Vyriausybės vadovas, kiekvienas
Europos pilietis turi teisę kreiptis į
Europos Komisiją, ir ji atsakys”, –
trečiadienį po susitikimo su Seimo
pirmininku Česlovu Juršėnu žurna-
listams sakė D. Grybauskaitė.

D. Grybauskaitė priminė, kad ko-
vo mėnesį oficialiai, ir tai yra Euro-

pos Komisijos tinklalapyje, buvo įver-
tinta Lietuvos programa, kurioje yra
numatytos vadinamosios antiinfliaci-
nės priemonės. ,,Būtent ši programa
buvo įvertinta kritiškiausiai per pas-
kutinius trejus metus, įvertinta kaip
nepakankama ir kaip neduodanti re-
zultatų kovoje su infliacija. Tai oficia-
li EK nuomonė, tai nėra mano asme-
ninė nuomonė. Viskas, ką aš kalbu,
yra komisijos nuomonė, čia aš esu ko-
mandiruotėje kaip eurokomisarė”, –
aiškino D. Grybauskaitė.

Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas,
paprašytas įvertinti socialdemokratų
vadovo, premjero G. Kirkilo reakciją į
eurokomisarės kritiką, sakė, kad tai
turėtų svarstyti partijos vadovybė.
Tačiau, pasak jo, kiekvienas Social-
demokratų partijos narys ,,turi daug
teisių, o pirmininkas – juo labiau”. 

Praėjusią savaitę Lietuvoje vie-
šinti Europos Komisijos narė D. Gry-
bauskaitė gana aštriai įvertino Vy-
riausybės veiklą. Ji kalbėjo apie gali-
mybę įsivesti eurą Lietuvoje. Euro-
komisarės nuomone, šiuo požiūriu
Lietuva ,,atrodo blogai ir artimiausiu
metu atrodys dar blogiau”. Pasak jos,
bendra padėtis yra labai sudėtinga, ir
ji būtų sudėtinga bet kuriai Vyriau-
sybei.

„Santalka“ ragina žiniasklaidâ�
padèti rinkèjams 
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projekto. Vienas teisėjas praėjusią sa-
vaitę netikėtai paprašė vyriausybės
sustabdyti beveik baigtą sutarties
patvirtinimo procesą, kol bus nusp-
ręsta dėl S. Wheeler prašymo.
Atmetus šį reikalavimą paskutinis
patvirtinimo žingsnis bus žengtas,
kai Britanija savo dokumentus ati-
duos saugoti Romoje, kur 1957 me-
tais buvo pasirašyta Romos sutartis,
padėjusi pamatus šiandieninei Euro-
pos Sąjungai.

MASKVA
Maskvoje nacionalbolševikai per

spaudos konferenciją įvykdė išpuolį
prieš Latvijos ambasadorių Rusijoje
Andri Tekmanni. Vaikinas ir mergi-
na su uždraustos nacionalbolševikų
partijos simboliais apipylė diplomatą
sultimis, šaukdami: ,,Laisvę Vladimir
Abel”. Praėjus kelioms minutėms po
to, kai jaunieji radikalai apipylė Lat-
vijos ambasadorių sultimis, juos išsi-
vedė apsauga, vedami jie nesiprieši-
no. Kaip pranešė Maskvos nacional-
bolševikų atstovė spaudai Ksenija
Aleksejeva, šia akcija siekiama atk-
reipti dėmesį į reikalavimą paleisti
vieną iš nacionalbolševikų vadovų
Vladimir Abel (Linderman), taip pat
– į būtinybę ,,ginti rusakalbių gyven-
tojų Latvijoje teises”. Po įvykio A.
Tekmanni išreiškė viltį, kad ši akcija
neatsilieps Latvijos ir Rusijos diplo-
matiniams santykiams.

BEIJING
Tibetas vėl bus atidarytas turis-

tams iš užsienio, remdamasi šio Hi-
malajų regiono turizmo pareigūnu
antradienį pranešė Kinijos valstybi-
nė naujienų agentūra ,,Xinhua”. Pra-
nešime sakoma, kad nedaug užsienio
turistų šią savaitę galės vykti į Tibe-
to sostinę Lhasa, kur kovo mėnesį ki-
lo smurtiniai protestai prieš kinų val-
dymą, dėl kurių Beijing šį regioną už-
darė. Naujienos apie Tibeto atidary-
mą užsienio turistams pasirodė po to,
kai Lhasa sustiprinto saugumo sąly-
gomis buvo nešamas olimpinis deg-
las. Tibeto vadovai tremtyje sako,
kad Kinijai slopinant riaušes, kurios
prasidėjo po vienuolių taikių protes-
tų Lhasa, žuvo 203 žmonės.

MINSKAS
Baltarusijos žurnalistų sąjunga

protestuodama prieš naują žiniask-
laidos įstatymą paskelbė ,,Tylėjimo
valandą”. Kaip pranešė ,,Chartija
97”, prisijungti prie šios protesto ak-
cijos buvo siūloma visiems Baltaru-
sijos žurnalistams. Baltarusijos Na-
cionalinio susirinkimo atstovų rūmai
priėmė įstatymą ,,Dėl žiniasklaidos
priemonių”, draudžiantį cenzūrą ša-
lies žiniasklaidos priemonėse ir drau-
ge – jų finansavimą iš užsienio. Bal-
tarusijos žurnalistų sąjunga nuogąs-
tauja, kad naujasis įstatymas gali
smogti smūgį nepriklausomoms ži-
niasklaidos priemonėms ir jų išliki-
mui gali iškilti pavojus. Žurnalistai
taip pat nuogąstauja, kad valdžia ga-
lės uždrausti visus interneto leidi-
nius, kurie neįregistruoti Baltarusi-
joje kaip žiniasklaidos priemonės.

ROMA
Italijos bendrovė ,,Saipem” gavo

leidimą tiesti dujotiekį ,,Nord
Stream” (,,Šiaurės srautas”), kuris
sujungs Rusiją ir Vokietiją Baltijos
jūros dugnu. Sutarties suma – 1
mlrd. dolerių. ,,Saipem” pradės vyk-
dyti darbus 2010 m. pradžioje. Pir-
mąją liniją numato užbaigti po metų
– iki 2011 m. pradžios. Įdomu, kad 43
proc. bendrovės ,,Saipem” priklauso
Italijos energetikos milžinei ,,Eni”,
su kuria ,,Gazprom” glaudžiai bend-
radarbiauja keliuose projektuose,
vienas iš jų –,,South Stream” (,,Pietų
srautas”), kuris sujungs Rusiją ir Ita-
liją. Bendrovės ,,Nord Stream” 51
proc. priklauso Rusijos dujų įmonei
,,Gazprom”. 

LONDONAS
Londono aukštasis teismas tre-

čiadienį atmetė teisinį bandymą pri-
versti britų vyriausybę surengti re-
ferendumą dėl Europos Sąjungos
(ES) Lisabonos sutarties. Turtingas
verslininkas Stuart Wheeler, kuris
remia pagrindinę opozicinę Konser-
vatorių partiją, tokio bandymo ėmėsi
remdamasis tuo, kad valdančioji Lei-
boristų partija rinkimų metu žadėjo
referendumą dėl ES konstitucijos

Maskva, birželio 25 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev interviu ,,Reuters”
sakė, jog pasiryžęs dirbti drauge su
ministru pirmininku Vladimir Putin
,,tiek, kiek reikės”, ir mano, kad ši
valdžios sąjunga ,,nebloga”.

D. Medvedev taip pat nesutiko su
Vakarų nuomone, jog V. Putin esant
prezidentu, didžiausių žiniasklaidos
priemonių kontrolė perėjo į Krem-
liaus rankas, ir pareiškė, kad Rusijos
spaudai neįdomūs tik ,,politiniai ne-
vykėliai”.

Į klausimą, ar bus V. Putin prem-
jeru ,,pereinamuoju laikotarpiu”, ar
prezidentas rengiasi dirbti dviese su
juo visus ketverius metus, D. Medve-
dev atsakė: ,,Jūs žinote, aš manau,
kad tai iš tikrųjų nebloga sąjunga
spręsti tiems uždaviniams, kurie iški-
lę Rusijos Federacijai. Ir mes dirbsi-
me tiek, kiek reikės pasiekti tiems
tikslams, kuriuos užsibrėžė mūsų ša-

lis. Žinoma, laikydamiesi įstatymų.”
Daugelis mano, kad populiarusis

V. Putin, kaip ir anksčiau, yra įtakin-
giausias asmuo Rusijoje, o jo įgalioji-
mų perėmėjui tenka antrasis vaid-
muo, kiti abejoja valdančiosios sąjun-
gos veiksmingumu ir tvirtumu.

Vakarų stebėtojai priėjo išvadą,
kad prezidento rinkimai atspindėjo
daugumos lūkesčius, bet pareiškė,
kad valdžia palengvino V. Putin įga-
liojimų perėmėjui kelią, nepalikdama
galimybių D. Medvedev varžovams.

Naujasis prezidentas mano, jog
opozicija be reikalo skundžiasi, kad ja
nesidomi televizija. ,,Atsimenate,
kiekvienoje šalyje yra politinių nevy-
kėlių, kurie mano, kad jų žiniasklai-
dos priemonės nelaisvos, nes jie neat-
stovaujami ten kasdien. Bet tai jų pa-
čių problemos, o ne žiniasklaidos
priemonių problemos”, – sakė D.
Medvedev.

AZIJA

D. Medvedev patenkintas
sâjunga su V. Putin 

Washington, birželio 25 d. (AFP
–BNS) – Buvusi kandidatė į JAV pre-
zidentus Hillary Clinton po skaus-
mingo pralaimėjimo partijos pirmi-
niuose rinkimuose sugrįžo į politiką,
o jos vyras, buvęs JAV prezidentas
Bill Clinton išreiškė paramą numa-
nomam demokratų kandidatui į pre-
zidentus Barack Obama.

Specialiai tokiu metu, kai senato-
rė H. Clinton vėl pasirodė Kongrese,
B. Clinton per savo atstovą paskelbė
vieno sakinio pareiškimą. ,,Preziden-
tas B. Clinton, be abejo, pasiryžęs da-

ryti viską, ką gali ir ko yra prašomas,
kad senatorius Obama taptų kitu
JAV prezidentu”, – sakė atstovas
spaudai Matt McKenn.

B. Obama šalininkai sveikino B.
Clinton pasiryžimą jį paremti.

Vykstant įtemptai demokratų
pirminių rinkimų kampanijai B. Clin-
ton dažnai griežtai kritikavo B. Oba-
ma. Per pirminius rinkimus B. Clin-
ton pavadino ,,pasakomis” B. Obama
požiūrį dėl Irako karo, taip pat ap-
kaltino jį lošiant rasine korta.

H. Clinton sakė, jog demokratai
po jos itin atkaklios pirminių rinkimų
kovos su B. Obama turi susivienyti,
kad kiek galima padidintų savo per-
galės prieš respublikonų kandidatą
John McCain lapkritį įvyksiančiuose
prezidento rinkimuose galimybes.

Tačiau B. Clinton nusprendė vie-
šai neskelbti savo ištikimybės B. Oba-
ma ir nekalbėti per pirmąjį bendrą jo
žmonos ir pretendento į prezidentus
kampanijos susirinkimą, kuris įvyks
penktadienį. Kaip pranešama, B.
Clinton nurodė, kad į šį susirinkimą
neatvyks, nes lankysis Europoje.

Ant Senato laiptų pasveikinusi
dešimtis savo darbuotojų ir šalinin-
kų, H. Clinton žurnalistams sakė,
kad penktadienį įvyks ,,simbolinis
renginys”, kuris, kaip ji tikisi, ,,su-
telks Demokratų partiją aplink mūsų
iškeltąjį kandidatą”. 

H. Clinton grîño î Kongresâ            

D. Medvedev pasiryžęs dirbti drauge su ministru pirmininku V. Putin ,,tiek, kiek
reikės”.                                                                                    Reuters nuotr.                                                                        

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

RUSIJA

EUROPA

Buvusi kandidatė į JAV prezidentus H.
Clinton sugrįžo į politiką. Reuters nuotr.
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Margumynai

Mūsų stalui

Mes, kaip ir visi europiečiai, prie
kiekvieno patiekalo stengiamės pa-
tiekti ir bulves. Iš bulvių darome
įvairius patiekalus,  jos yra įleidusios
gilias šaknis į lietuvišką virtuvę.
Nesvarbu, kokiame pasaulio žemyne
gyventume, bet bulvės taip giliai įėju-
sios į mūsų gyvenimus, kad visados
norėsime bulvių kaip priedo prie
vienokio ar kitokio patiekalo. 

Visi pastebėjome, kad ir Ame-
rikoje vos pasakius, kad esi lietuvis,
daugelis iš amerikiečių tuoj skuba
ištarti žodį ,,kugelis”. Toks jau yra
lietuvių paženklinimas čia. Iš kitos
pusės gerai, kad turime kuo pasi-
didžiuoti. 

O dabar apie pačias bulves, ku-
rias valgome vos ne kas dieną, kurio-
mis vaišiname svečius, prigaminame
įvairių bulvinių patiekalų, bet ne-
labai susimąstome apie pačių bulvių
atėjimo į Lietuvą istoriją.

Pati bulvių išplitimo istorija įdo-
mi ir net romantiška. Jų atsiradimas
Europoje siejamas su anglų viceadmi-
rolo, pirmą kartą po Magelano apke-
liavusio aplink pasaulį, Francis Dra-
ke  vardu. Šis anglų jūrininkas iš lai-
vų su užgrobtais lobiais atgabeno
nieko neišsiskiriančių gumbų, ku-
riais maitinosi Naujojo pasaulio indė-
nai. Taip bulvės paplito XVII a. ant-
roje pusėje Europoje. Paryžiaus vais-
tininkas Parmantje, Vokietijoje susi-
pažinęs su šia daržove, parašė veikalą
,,Apie bulvių maistingumą”, kurio
dėka mintimi auginti naująjį augalą
susidomėjo karalius Liudvikas ir jo
žmona Marija Antuanetė. Po to bulvės
labai greitai išplito po visą Europą.

Klaidinga manyti, kad nuo bul-
vių storėjama: jos turi mažai riebalų,
nors yra turtingas angliavandenių
šaltinis, jose gausu kalio ir magnio,
vitamino C, B grupės vitaminų. Skir-
tingos bulvių rūšys turi skirtingą
krakmolo kiekį, o daugiausia jo mil-
tingose bulvėse, ypač tinkančiose ga-
minti piurė, sriubas, cepelinus. Švie-
žios bulvės turi mažiausiai krakmolo.

Ką reikia žinoti apie bulves? Jas
reikia laikyti tamsioje, vėsioje ir sau-
soje vietoje, kad neatsirastų solanino,
jos nevystų ir negestų (solaninas –
augaliniai nuodai, kurie verdami
patenka į vandenį).

Norint, jog bulvėse išliktų dau-
giau mineralinių medžiagų ir vitami-
nų: reikia skusti plautas bulves ir tik
nerūdijančio plieno peiliu ar skustu-
ku; skusti kuo ploniau, ilgai nelai-
kyti vandenyje; bulvės dedamos į jau
verdantį vandenį (vanduo gali jų ir
neapsemti); verdant su lupenomis,
išlieka beveik visos naudingos me-
džiagos.

Bulvės su mėsos įdaru 

Pasigaminkime bulves su mėsos
įdaru. Tam mums reikės: 

4 didelių bulvių, 
apie 100 g (4 oz) lašinukų, 
2 nedidelių svogūnų, 
2 šaukštų alyvų aliejaus, 
1/2 sv. maltos mėsos, 
žiupsnelio druskos, 
maltų pipirų, 
1 kiaušinio,
ketvirčio puodelio tirpstančio sū-

rio, 
pusės puodelio grietinės.
Nuskustas bulves nuplaukite ir

išvirkite. Perpjaukite ir išskobkite.
Kapotus svogūnus pakepinkime su
susmulkintais lašinukais, sudėkime
maltą mėsą ir ant silpnos ugnies iš-
kepkime. Įdėkime mums mėgstamų
prieskonių, įmuškime kiaušinį, su-
dėkime sūrį ir viską gerai išmaišę šia
mase užpildykime bulves. Kiekvieną
bulvės puselę iki pusės įvyniokite į
foliją ir kepkite orkaitėje apie 20-25
min.

Forsmakas 

Nežinau, ar toks yra tikras šio
patiekalo pavadinimas, bet mano
mama jį taip vadindavo. Bandžiau
įvairiose knygose rasti  tikrą receptą,
bet niekur neradau. Daug mūsų šei-
mininkių jeigu ne taip, tai bent pa-
našiai jį gamina, bet irgi nežino, kaip
tas patiekalas vadinamas. Nesvarbu,
kokiu pavadinimu mes jį pavadin-
sime, svarbiausia, kad jis yra skanus.

Paimkime:
1 svarą bulvių, 
1 svogūno galvutę, 
prieskonių, lauro lapelių, žalu-

mynų, 
antrikoto pjausnį (pot roast) 
Nuvirkime apie 2 val. sultinį. Iš-

virtą mėsą sumalkime. Apkepinkime
svogūną, sumaišykime, pridėkime
norimo skonio prieskonių. Nuplovę ir
nuskutę bulves, supjaustykime jas
plonomis riekelėmis ir jomis iškloki-
me aliejuje pateptos skardos dugną.
Ant iškloto sluoksnio dėkime mėsos
masę, po to vėl bulvėmis užklokime ir
taip toliau. Pabaigoje užkloję bul-
vėmis užbarstykime supjaustytais
lašinukais, užtepkime grietinę ir kep-
kime orkaitėje tol, kol bulvės iškeps.

Marinuotos bulvės 

Šį receptą paėmiau iš Brazilijos.
Jis ten labai populiarus, juo šei-
mininkės visados pavaišins namuose,
jis taip pat patiekiamas Brazilijos
baruose prie gėrimų. Tad toks recep-
tas labai patogus visiems.

Reikės:
Apie 2 sv. nedidelių (tiesiog ma-

žų) raudonų bulvyčių, 
1 citrinos sulčių ar acto, 
alyvos, 
apie 5 skiltelių česnako, 
pluošto petražolių, 
1 didelės galvos pjaustyto svo-

gūno, 
druskos, 
pipirų.
Išverdame bulves, nudžiovina-

me, sudedame bulvytes į stiklainį,
užpilame jas aliejumi, citrinos sul-
timis ar actu, sudedame pjaustytas
petražoles, česnaką, druską, pipirus
taip, kad viskas būtų apsempta.
Padedame kelioms dienoms šaltai, tik
ne į šaldytuvą, nes aliejus sušals. Po

BULVĖS IR 
PATIEKALAI IŠ BULVIŲ

kelių dienų galima valgyti kaip prie-
dą prie antrų patiekalų ar kaip
užkandą.

Kroketai su migdolais 

2 sv. bulvių, 
1 puodelis smulkintų migdolų, 
2 šaukštai krakmolo, 
2 šaukštai miltų, 
2 kiaušiniai, 
žiupsnelis druskos, 
tarkuoto muškato riešuto, 
aliejaus skrudinti.
Bulves išvirkite, nulupkite ir

sugrūskite. Į gautą masę įmuškite du
trynius, suberkite krakmolą, druską,
muškatus ir išmaišykite. Iš masės ant
miltais apibarstytos lentelės padary-
kite volelį, jį lengvai suplokite ir sup-
jaustykite 1 cm pločio gabalėliais. Iš
jų padarykite nedidelius cilindro for-
mos volelius. Gerai išplakite balty-
mus, volelius pavoliokite miltuose,
pavilgykite baltymuose ir apvoliokite
migdolais. Kroketus skrudinkite įkai-
tintame aliejuje tol, kol  jie įgaus auk-
sinę spalvą. 

Apkepas su bulvėmis 

2 sv. bulvių, 
6 pomidorai, 

puodelis grietinės, 
puodelis mozzarella sūrio,
šviežios bazilikos, 
druskos, pipirų.
Plonais griežinėliais supjaustytas

bulvytes pakepinkite mažame kiekyje
aliejaus. Pasūdykite, pabarstykite
druska, pipirais ir sudėkite į apkepo
indą. Ant bulvių uždėkite griežinė-
liais supjaustytus nuluptus pomido-
rus ir pabarstykite kapotais bazili-
kais. Pomidorus padenkite sūrio grie-
žinėliais, ant jų uždėkite grietinę ar
grietinėlę. Kepkite orkaitėje apie 25
min. Puikus priedas prie mėsos.

Bulvės su vištiena 
ir razinomis

4 vištienos krūtinėlės, 
2 skiltelės česnako, 
žiupsnelis miltų, 
pluoštelis petražolių, 
druskos, pipirų, 
1 šaukštas aliejaus, 
2 šaukštai baltojo vyno, 
2 sv. bulvių, 
didelis svogūnas, 
puodelis šviežių apelsinų sulčių, 
1 aštraus pipiro ankštis, 
2 šaukštai razinų.
Svogūną supjaustykite šiaude-

liais ir pakepinkite, kol pagels. Nus-
kustas bulves supjaustykite į 4 dalis,
sudėkite į tą pačią keptuvę, pasūdyki-
kite dangčiu. Troškinkite, kol su-
minkštės. Paprikos ankštį sukapokite
ir kartu su razinomis suberkite į bul-
ves. Vištienos krūtinėles supjausty-
kite juostelėmis, pagardinkite drus-
ka, pipirais ir apvolioję miltais kitoje
keptuvėje įkaitintame aliejuje iškep-
kite. Kai apversite, sudėkite česnaką,
supilkite vyną ir dar šiek tiek patroš-
kinę sudėkite bulvių troškinį. Pabars-
tykite šviežiomis petražolėmis. Vis-
kas labai skanu ir akį patraukia.

Pastaba. Žinokite, kuo daugiau
vartosime šviežių petražolių, tuo
sveikesni būsime! Petražolių kvapą
atgaivinsime šviežiai jas perplovę
šiltu vandeniu. Jos padeda reguliuoti
kraujo spaudimą, cholesterolį. Nelau-
kime stebuklų iš petražolių, nes visas
gyvenimas visai ką kita sako.

Paruošė 
Nijolė Nausėdienė 

el. paštas: nausediene@aol.com

Ką monoteizmas pripažįsta – monogamiją 
ar poligamiją?

Pasaulio monoteistai nėra vie-
ningos nuomonės: islamas pripažįsta
poligamiją (daugpatystę), o judaiz-
mas ir krikščionybė pasisako už
monogamiją (vienpatystę).

Mahometo (570–632) islamas
pripažįsta haremišką poligamiją.
Būdamas 25 metų, jis vedė našlę
Chalidz, kuri buvo už jį 15 metų
vyresnė. Kai ji numirė, Mahometas
vedė kelias žmonas, taigi turėjo
haremą. Jis ypač mylėjo žmoną Ališą.
Būdamas 62 metų, numirė ant jos
rankų.

Judaizmo ir krikščionybės  Seno-

jo Testamento Pradžios knygoje
(4:19) matome poligamiją, nes La-
mechas vedė dvi žmonas: Adą ir Silą.

Nepaisant to, minėti monoteistai
tebežengia monogamijos keliu.

Roma savo dvasininkijai nurodė
celibato kelią, o Konstantinopolis
(Istambulas) – dalinį celibatą.

Vatikanas pasuko į celibatą prie
šių popiežių: Marcelino (296–304),
Silvestro (314–375) ir Sirijaus
(384–399).

Protestantizmas pritaria mono-
gamijai, bet celibatui nepritaria (1
Tim 3:21;  Tit 1:16; Pr. 2:18).

Dėl posakio „Vardan Dievo Tėvo”
Kai lietuvis žegnojasi, jis sako:

„Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir
Šventosios Dvasios”. Įdomu, kad lo-
tynų kalboje šiame sakinyje žodžio
„Dievas” nėra: „In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti”.

Kaip lietuvių kalboje atsirado tas

žodis: „Dievas”? Profesorius, dak-
taras, kalbininkas, lituanistas Zig-
mas  Zinkevičius mano, kad Dievas
lietuvių poteriuose nuo Mindaugo
laikų išliko iš vokiečių kalbos po-
sakio: „Vardan  Dievo Tėvo”!

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

Milžiniška prieškarinė
trispalvė grįžo į Klaipėdą

JURGA PETRONYTÈ

Kanadoje gyvenanti lietuvininkų
Šernų šeima Mažosios Lietuvos mu-
ziejui padovanojo unikalų ir labai
vertingą daiktą – 1936-1938 m. uos-
tamiestyje, ant Vilties ir Ramybės
gatvių kampinio namo, plazdėjusią
didžiulę vilnonę trispalvę vėliavą. Iki
šiol muziejus neturėjo nė vienos
prieškario vėliavos.

Vėliavą muziejui perdavė Irena
Šernaitė-Meiklejohn, tačiau ši dova-
na yra visų keturių prieškario Klai-
pėdos žemės banko valdytojo Petro
Šerno vaikų: taip pat ir Valentino
Šerno, Gyčio Martyno Šerno bei Al-
donos Šernaitės-Švarcienės.

Šeimos relikvija vadinama tris-
palvė yra apkeliavusi pusę pasaulio.
1936 m. Petras Šernas, Vilties ir Ra-
mybės gatvių sankirtoje pasistatęs
trijų aukštų namą, užsakė pasiūti di-
delę vėliavą. Pagal heraldikos kano-
nus iš vilnonės medžiagos Klaipėdoje
buvo pasiūta originali 370x225 cm
dydžio vėliava. Ji plevėsuodavo prie
namo per visas valstybines šventes
iki 1939 metų. Tuščias aprūdijęs vė-
liavos stiebas prie šio namo išlikęs iki
šiol. 1939-aisiais į Klaipėdą įžengus
Hitlerio armijai Šernų šeima pasi-
traukė į Palangą, o Petras Šernas pa-
siliko Klaipėdoje likviduoti banko.

1941 m. užėjus rusams, Šernai grįžo į
Klaipėdą, tačiau vokiečiai juos ištrė-
mė į Karaliaučių. Čia jie išgyveno
dvejus metus, o 1943-iaisiais buvo
ištremti į Drezdeną. Trispalvę jie
visur vežėsi su savimi.

Išgelbėjo nuo rusų

Karui baigiantis, 1945 m. balan-
dį, pasak I. Šernaitės-Meiklejohn,
trispalvė išgelbėjo Šernų šeimą nuo
rusų. „Rusai užėmė kaimelį šalia
Drezdeno, o už 16 kilometrų buvo
amerikiečiai. Mes traukėmės iš Drez-
deno Chemnitco link. Tėvas paprašė
vokiečio ūkininko vežimo, sukrovė į jį
visą mantą ir užklojo šia vėliava. Mes
turėjome dar vieną, tradicinio dydžio,
trispalvę iš tokios pat medžiagos.
Mama atkirpo jos juostą ir visiems
mums pasiuvo mažytes vėliavėles
prie drabužių. Tai padėjo įrodyti
rusams, kad mes ne vokiečiai, ir įti-
kinti juos, kad grįžtame į Lietuvą.
Tada mes šią vėliavą panaudojome
paskutinį kartą”, – pasakojo I. Šer-
naitė-Meiklejohn.

Iki 1949 metų Šernai gyveno lie-
tuvių pabėgėlių stovyklose Vokietijoje
netoli Olandijos sienos. Po to emigra-
vo į Kanadą. Ponia Irena ir jos brolis
Valentinas iki šiol gyvena Toronte, G.
M. Šernas ir A. Šernaitė-Švarcienė
gyvena Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose. Jų tėvas Petras Šernas mirė
1988 m.

Krepšinio varžyboms 
pagailėjo

Visa Šernų šeima aktyviai daly-
vauja lietuvių bendruomenės už At-
lanto veikloje. I. Šernaitė-Meiklejohn
yra dirbusi mokytoja lietuvių šešta-
dieninėje mokykloje, buvusi valdybos
narė. Dabar šias pareigas eina jos
sūnus. Brolis Valentinas yra Klaipė-
dos universiteto garbės daktaras.
Pastaraisiais metais jis dažnai atvyk-
sta dėstyti inžinerinių dalykų į Jūrų
technikos fakultetą. I. Šernaitė-
Meiklejohn didžiuojasi savo vaikais,
sukūrusiais lietuviškas šeimas, lietu-
vių kalbos besimokančiais ir krepši-
niu besidominčiais vaikaičiais.

Beje, būtent krepšinis paskatino
I. Šernaitę-Meiklejohn ištraukti ilgus
metus saugotą trispalvę. „Praeitais
metais       Nukelta į 11 psl.

Nuo 1936 iki 1938 m. per visas vals-
tybines šventes ši vėliava plevėsa-
vo ant tuometinio Žemės banko
valdytojo Petro Šerno namo Vilties
ir Ramybės gatvių kampe.

Nepamirškime, nes 
istorija mums šito

neatleis

Dalia Teišerskytè
Seimo narè, rašytoja

Labas rytas. Šviesus rytas virš
laisvos Lietuvos. 

Iš sesers Danutės užrašų:
,,1948 m. gegužės 22 d. su mama – ji
buvo mokytoja – važiavome savo veži-
maičiu iš ūkio į mokyklą. Kartu buvo
ir vyriausias brolis Algirdas. Man
buvo 13 metų, Algučiui – 15 metų.
Įvažiavus į Šiluvos vieškeliuką, kelią
užtvėrė sunkvežimis, iš jo iššoko keli
vyrai, tarp jų buvo ir vienas labai
gerai pažįstamas kaimo berniokas, jie
liepė mums kraustyti menką mantą
(maisto ir drabužėlių pasiimdavome
savaitei) į tą baisią mašiną, ten pat
įsodino ir mus. Atbogino į Šiluvos
aikštę, kur jau buvo suvežtos kelios
šiluviškių šeimos. Žiūriu, klasiokė
Elytė prie šulinio vandenį semia.
Šaukiu: ‘Elyte, mus išveža!’ Elytė
rėkteli: ‘O Jėzau! Juk rytoj egzami-
nas!’ O egzaminai laukė visai kito-
kie…

Kai sesuo pabėgo iš Sibiro ir
atkako į Šiluvą, išlipusi iš autobu-
siuko ir VĖL pamatė prie to paties
šulinio tą pačią savo draugę Elytę,
semiančią tą patį vandenį…

Regis, ir nebuvo tų dvylikos
metų… Bet jie BUVO!

Tie baisūs, tragiški metai, kai
buvo draskomos šeimos, žudomi ge-
riausi ir gražiausi Lietuvos žmonės,
naikinamos sielos, išdidumas, tauru-
mas, pareiga ir meilė.

Tūkstančiai kapelių liko amžino-
jo įšalo žemėje, iš jų auga Sibiro
beržai ir kedrai, raudonviršiai ir
vešlūs serbentų krūmai. 

Maumedžio – amžinojo medžio –
kryžiai sunkiai dūlija, jų, pakrypusių,
nugriuvusių ir apsamanojusių, pilna
taiga, pro šalį vaikšto išdidūs brie-
džiai ir elegantiški elniai, o žmonių
‘lespromchozuose’ jau nebėra… Vieni
grįžo į Tėvynę, kiti pasimirė, treti –
prasigėrė ir taip pat jau lyg ir mirę… 

Kas liko? 
Liko Atmintis. Liko Istorija.
Liko Lietuva… Kuri labai gerai

pamena, kaip mus, tris be mamos
likusius mažiukus, ir senelę, išdidžią
ir maištingą dvarininkę, prieš pat
Stalino mirtį kažkas ypatingas nu-
tarė irgi išvežti – nežinia už ką ir
nežinia kur.

Ir prie mūsų mažyčio ir geltono
nelyg bičių avilys nameliuko sustojo
sunkvežimis, ir teta, beje, generolo
Jono Žemaičio tėvų globėja, kuri
šešerius metus ir mus maitino, rengė
ir mokė gyvenimo tiesų, sukrovė į
ryšulius kuklią mūsų mantelę, o
paskui raudodama ir mus pačius.

Vežė etapais. Kalėjome po kelias
ar keliolika parų Maskvoje, Sverd-
lovske, Čeliabinske, Novosibirske,
Irkutske, Zimoje. Zimos miestelis
garsus kaip fantastiško poeto Jev-
genijaus Jevtušenkos gimtinė. Iš ten
mus vežė rogėmis (80 km!) iki Mež-
dugrankos kaimelio, kur anuomet
gyveno mama bei vyresnieji brolis ir
sesuo. 

Dieve, kokia graži Sibiro gamta! 
Mus vežė siauru keliuku, abipus

kurio stūksojo metrinės pusnys,
žėrinčios nelyg nukritusios iš dan-

gaus palaimingos žvaigždės. Išlakios
pušys ir galingi kedrai – lyg kokie
milžinai – lingavo šakomis lydėdami
ar liūdėdami. 

Į kaimelį mus atvežė jau vakare. 
Iškeliavę iš Tėvynės patį vidur-

vasarį, buvome priblokšti šalčio ir
sniegynų. Atvežė mus kažkodėl į ark-
lidę, susodino ant šieno, lyg kokiame
Betliejuje, ir išėjo. Buvo ‘begaliniai
didelė’ šventė – lapkričio septintoji.
Turbūt viena baisiausių datų pa-
saulio istorijoje, bet tuo metu kaime-
lio klube vyko minėjimas.

Ir kai vyresnis brolis Eugenijus,
užsimetęs likusius tėtuko, žuvusio
Taišeto lageryje, kailinukus, išėjo ieš-
koti mamos, kai įėjo į salę ir pamatė
ant scenos užustalėje sėdinčią motiną
ir visu balsu riktelėjo – ‘MAMA!’, visi
neteko amo, o išdidžioji Teišerskienė
nukrito nuo kėdės it kokia skied-
ra… 

Po kelių minučių visi atbėgo į
arklidę, mama parpuolė prieš savo
motiną ant kelių. Raudojo visi, iš-
skyrus mane, mat buvau maža ir
nesupratau, ko čia verkti, jei atsirado
mama.

Gyvenome barake, viename kam-
baryje aštuoniese. Visi išėjo į taigą, aš
– į mokyklą.

Po septintos klasės miško kirsti
išėjau ir aš. Man dar nebuvo 14 metų.
Pačią pirmą dieną persikirtau koją.
Gerai, kad avėjau brolio aulinius ir į
galus prisikišau popieriaus, tai ta
žaizda buvo ne tokia jau gili. Briga-
dininkė Marusia Koneva aptvarstė
žolėmis ir savo marškinių ranko-
ve. 

Ketverius metus dirbau. Vasarą
kirtome kupstus pelkėje, tiesėme ke-
lią, kuriuo žiemą veždavo iš miška-
kirčių rąstus link upės, o vasarą juos
ta upe plukdydavo į Zimą, į lentpjū-
ves. Baisiausia būdavo žiemą. Viena-
me ledinio kelio kilometre – vienas
prižiūrėtojas, kuris tą kelią šluoja,
lygina duobes, pasitinka ir palydi sąs-
tatus.  

Duonos abišalė užantyje, vatinės
kelnės, vatinė striukelė, didžiulė
skara, veltiniai dvigubais padais – tai
buvo mano vaikystė ir jaunystės pra-
džia. 

Į Lietuvą grįžau 18-os metų. Ga-
liu drąsiai tvirtinti – esu dar labai
jauna, nes gimiau 18 metų. O TEN
liko tėvo kapas, gaila, nežinau kur,
nes lageryje laidojo į bendras duobes,
o dabar ten naujų namų kvartalai. 

Taigoje sušalo vyriausias brolis
Algirdas. Kur jis? Koks kedras pris-
lėgė jo labai gražų ir kilnų veidą?

Prieš 10 metų buvo nužudytas
kitas brolis, garsus Sibiro jėgeris,
medžiotojas, padovanojęs pasauliui
tris stotingus sūnus, deja, nebe-
mokančius nė žodžio lietuviškai. 

Kaip gyventi su tokia našta?
Man, jums, Lietuvai? Kokia nenu-
galėta ir nepasmerkta kaltė tebegyve-
na mano tėvynėje? Noriu ir prašau
vienintelio: NEPAMIRŠKIME! At-
leiskime, prisikelkime, mylėkime,
statykime namus, auginkime vaikus
ir sodus, dainuokime, sakykime vieni
kitiems gerus žodžius! Bet – nepa-
mirškime, nes istorija mums šito
neatleis. Neatleis ir mirusiųjų, žu-
vusiųjų, sušaudytųjų ir nukankintųjų
sielos. 

Aš jūsų prašau. To prašo ir jie. 

Bus daugiau.

SIBIRAS — MANO LEMTIS
Nr. 3
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PETRAS PETRUTIS

Neseniai „Draugo” skaitytojai
sužinojo apie rašytojo Anatolijaus
Kairio netektį. Dienraštyje nebuvo
paminėtos mirties aplinkybės nei
šiuo atveju kitos skelbtinos žinios.
Pažymėta tik, kad  Anatolijus Kairys
mirė š. m. birželio 9 d. ir buvo pa-
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse. Kiek vėliau adv. Jonas Gibaitis
„Draugo” laiškų skyriuje parašė, kad
jis vieną kartą gatvėje sutiktą Ana-
tolijų Kairį klustelėjo, kodėl jisai
nieko nerašąs apie save. O šis at-
sakęs, kad apie jį tegul rašo kiti.

Taigi, rašykime...  Štai šis bei tas
iš Anatolijaus Kairio pastangomis
1947–1949 m. redaguoto žurnalo
„Naujoji Aušra”. Pirmojoje žurnalo
laidoje rašyta: „Buvo manyta ‘Nau-
jąją Aušrą’ pradėti leisti nuo atei-
nančių metų sausio mėn., bet pager-
biant lietuviškos knygos 400 metų
sukaktį, išleidžiame vienu mėnesiu
anksčiau.” Kaip sakyta, žurnalą re-
dagavo Anatolijus Kairys. O redak-
cinę kolegiją sudarė Kazys Pakštas,
Juozas Prunskis, Antanas Vaičiulai-
tis, Petras Kiaulėnas. Leidėjas –
Lietuvos Kultūros institutas.

Pirmojoje žurnalo laidoje buvo
paskelbtas bendradarbių sąrašas. Ja-
me – per 50 pavardžių, pradedant J.
Aisčiu ir baigiant V. Žvirgždžiu. Štai
žurnalo redaktoriaus  žodis:

„Broli, štai paėmei į rankas pir-
mąjį ‘Naujosios Aušros’ numerį. Jis
išėjo neturėdamas nei indėlių ban-
kuose, nei nejudomo turto, nešančio
pelną ar dividendus. Jis išėjo pilnas
troškulio ir ryžto  – gyventi ir kovoti.
Jis išėjo liudyti, kad lietuvio dvasia,
nepaisant materialinio nepajėgumo,
tebėra gaivališkai kūrybiška. Ir skai-
tau, mielas broli, kad šiandien, kada
kovojama už  Tiesą ir Gėrį, dvasia yra
svarbiau nei jėga. Ir mažytė mūsų
Tėvynė tik dvasinės stiprybės dėka
išsilaikė, kai tuo tarpu nepalygina-
mai galingesnės tautos seniai išnyko
iš gyvųjų skaičiaus. ‘Naujoji Aušra’ ir
eina atstovauti kaip tik šitą dvasinį
tautos genijų. ‘Naujoji Aušra’ turi pil-
ną laisvę atsverti savo dvasinius lo-

bius, bet gi materialinės sąlygos nėra
palankios dvasiniam tautos žiedui
lengvai išsiskleisti. Dėl to, mielas
Broli, kur tu begyventum, aš turiu
Tau atverti vieną didelę paslaptį ir,
manau, kad šioji paslaptis Tavo širdy-
je ras atgarsį. Toji paslaptis paprasta
– jei brangini gimtąja kalba spausdin-
tą žodį, jei myli tautos praeitį ir ne-
rimsti dėl jos ateities – paremk ‘Nau-
jąją  Aušrą’ ne tik žodžiu, bet ir cen-
tu. Mielas Broli, pasakyk šią paslaptį
taip pat ir savo draugams, pažįsta-
miems ir kaimynams. Ir kai pajausi,
kad jų širdys plaka tuo pačiu taktu
kaip ir Tavoji, pridėk dar šiuos žo-
džius: ‘Broliai lietuviai! Burkimės
visi apie ‘Naująją Aušrą’ ir padary-
kime ją šviesia diena, nešančia laisvę
ir laimę Mūsų Tėvynei, mūsų Na-
mams’.” (Pasirašo: Redaktorius,
Tavo brolis.)

Pirmojoje laidoje buvo įdėti prof.
Juozo Girniaus, prof. J. Griniaus,
prof. St. Ylos, dr. Vl. Juodeikos, dr. J.
Prunskio straipsniai. Taip pat J. Ais-
čio, K. Bradūno, Č. Grincevičiaus, V.
Mykolaičio-Putino, A. Vaičiulaičio ir
kitų kūriniai. Be to, buvo įdėta kul-
tūrinė apžvalga, iliustracijų, dailės
darbų ir žmonių fotografijos.

„Naujosios Aušros” redakcija už-
kalbino keletą asmenų (visuomenės
veikėjus, redaktorius), paprašydama
pasisakyti naujo leidinio klausimu.
Visi, neišskiriant nei vieno, teigiamai
įvertino „Naujosios Aušros” pasiro-
dymą ir palinkėjo geriausios sėkmės.
Atrodo, kad mūsų visuomenė, ypač
Čikagoje gyveną lietuviai, rodė pri-
tarimą naujai sumanytam leidiniui.
Deja, „Naujoji Aušra”, išsilaikiusi po-
ra metų, buvo priversta užsidaryti.
Atrodo, kad užsidarymą nulėmė ne
kas kita, bet jau senokai įprasta prie-
žastis – skaitytojų dėmesio, prenume-
ratos stoka.

Galima sakyti, kad Anatolijus
Kairys buvo vienas produktyviausių
lietuviško rašto žmogus. Gyvenda-
mas Vokietijoje jis buvo stovyklos švie-
timo vadovas, mokytojas, lietuvių
gimnazijos vicedirektorius, žurnalo
„Tremties mokykla” redaktorius.
1947 m. persikėlęs į JAV bendradar-
biavo lietuvių periodinėje spaudoje,
redagavo žurnalą „Naujoji Aušra”.
Aktyviai reiškėsi JAV LB veikloje.
Suorganizavo Jaunimo teatrą, įkūrė
Lietuvių jaunimo dramos studiją. Jo
pastangomis buvo surengti 5 Lietu-
vių išeivijos teatro festivaliai.

Anatolijus Kairys parašė per 70
įvairaus žanro kūrinių. Išleido apie
50 knygų. Jo parašyti dramos kūri-
niai buvo statomi JAV, Kanados, Aus-
tralijos lietuviškų teatrų scenose. Ke-
lios jo parašytos knygos susilaukė
premijų. Pora knygų buvo išverstos į
anglų ir latvių kalbas.

Norėtųsi pasakyti, kad a. a. Ana-
tolijus Kairys buvo nenuorama pačia
geriausia šio žodžio prasme. Many-
čiau, kad nebus suklysta pasakius,
jog jis buvo nepataisomas optimistas
(pasižymėjęs išradingumu ir polinkiu
įžvelgti gera).

Tebūna jam malonu kitame pa-
saulyje!

Anatolijus Kairys (1914–2008)
Jono Kuprio nuotr.

A. a. Anatolijų Kairį
prisimenant

ANATOLIJUS KAIRYS

15-oji Psalmė

Žvakė

Pamažu žvakė smilksta lėtai,
Oro gūsiai liepsnelę jos plaka –
Mano veidą nušviečia šaltai,

Jos ugny aš regiu „savo žvakę”
Ir siaurutį gyvenimo taką, –
Jo gale mano žvakė užges.

Laikas smilksta – ir dienos, ir metai,
Laša kraujas sunkus iš širdies,
O kai vaškas vašku išlašės,

Liks naktis ir tamsi nežinia,
O ant kapo žolės žaluma, –
„Mano žvakė” švies Tavo šviesa.

Paskutinei liepsnelei užgesus,
Pas Tave, mano Dieve, aš būsiu –
Ir tikiu – Tavo meilėj – nežūsiu.

150-ji Psalmė

Iškeliaujant čia Kryžius
Lyg paminklas stovėjo,
Bet praeidamas jo nemačiau –
Aš ėjau ir ėjau
Vis pirmyn, vis greičiau.

Nežinojau, kad Jis
Bus kelionėj viltis
Ir prasmė mano metų ilgų,
Kad po metų klaidžių
Būsiu pilnas kančių

Ir sugrįžęs namo
Aš raudosiu prie Jo,
Išbučiuosiu kelius ir žaizdas,
Ir maldausiu – atleisk, mano Kryžiau,
Atleisk mano metų klaidas.

Iš rinkinio „Psalmių vainikas”
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Atkelta iš 9 psl.         ‘Žalgiris’
atvažiavo žaisti rungtynių su To-
ronto krepšinio komanda. Mes visa
šeimyna nusipirkome bilietus į rung-
tynes. Pagalvojome, jog būtų gerai
palaikyti savo komandą iškeliant
didelę vėliavą. Tada ištraukiau šią
trispalvę, tačiau pagailėjau duoti
rungtynėms – išsigandau, kad su-
draskysime.

Tada pagalvojau, kad ši vėliava
brangi mums, nes primena gimtąją
Klaipėdą, mūsų klajones ir išgyve-
nimus. O ką ji reiškia mano vaikai-
čiams? Drauge su broliais ir seserimi
nusprendėme, jog ši vėliava turi
grįžti į Klaipėdą”, – pasakojo I. Šer-
naitė-Meiklejohn.

Ne pirma dovana

Beje, tai ne pirmoji Šernų šeimos
dovana Mažosios Lietuvos istorijos
muziejui. I. Šernaitė-Meiklejohn mu-
ziejui yra padovanojusi dvi vilnones

savo mamos skaras – vieną iš jų
mama yra ryšėjusi prieš pat didįjį
Klaipėdos gaisrą 1854 m., taip pat
perdavusi muziejui vertingų doku-
mentų, fotografijų. Šiuo metu ji pade-
da ir Klaipėdos laikrodžių muziejui,
rengiančiam parodą apie prieškariu
šiose patalpose veikusį Žemės banką.

Pasak Mažosios Lietuvos istori-
jos muziejaus darbuotojų, Šernų šei-
mos padovanotoji trispalvė yra labai
gerai išlaikyta. Jos spalvos – tamsios,
neišblukusios. Tik vienas kamputis
truputį nuplėštas, vienoje vietoje
vėliava susiūta ir keliose vietose –
apgadinta kandžių. Pasak muziejaus
direktoriaus Jono Genio, kol kas vė-
liava bus saugoma muziejaus saugyk-
loje. Modernizavus muziejaus paro-
domąją erdvę Didžiojoje Vandens
gatvėje, šią vėliavą lankytojai išvys
naujoje prieškario Klaipėdos paro-
doje.

www.ve.lt

Milžiniška prieškarinė
trispalvė grįžo į Klaipėdą

A † A
PETRUI PELECKUI

mirus, reiškiu giliausią užuojautą žmonai BIRUTEI,
sūnui su šeima, giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Jis buvo mano bendraklasis Panevėžyje, nuolatinis
pagalbininkas Čikagoje man ir daugeliui kitų.

Lai  Dieviškoji meilė laimina jo sielą amžiams.

Liūdintis Zenonas Šukys

Brangiam tėveliui ir vyrui
A † A

AUGUSTINUI ORENTUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų klasės drau-
gui MATUI ir jo mamytei p. DALIAI bei kartu liūdime.

2007–2008 mokslo metų Lemonto
Maironio aukštesniosios lituanistinės

mokyklos abiturientai

Turkija prieš Palangą: 
ką renkasi lietuviai?  

ANA VENGROVSKAJA

Įsibėgėjant vasaros sezonui, daž-
nai kyla klausimas, kur įdomiai, bet
nebrangiai praleisti atostogas. Tra-
diciškai mąstoma, kad kuo arčiau –
tuo pigiau, tačiau tai ne visada pa-
sitvirtina. Jau keletą metų populia-
riausias Lietuvos kurortas – Palanga
dėl poilsiautojų varžosi su Turkijos ir
Graikijos kurortais.

Lietuviai – į Turkiją...

Lietuvos kelionių agentūrų ats-
tovai vienbalsiai teigia, kad paklau-
siausia kryptis šiemet – Turkija. Po
jos eina Graikijos, Tuniso kurortai.
Priežastis paprasta – geriausias kai-
nos ir kokybės santykis. „Kelionių į
Turkiją pliusai – tikrai geras skrydis,
geras oras ir geros apgyvendinimo
sąlygos. Turkijos kurortų naudai net
atsisakėme brangių, didelio susido-
mėjimo nesulaukusių skrydžių į Ri-
minį (Italija) – jie nukreipti į Anta-
liją, Marmarį”, – teigė kelionių agen-
tūros „Top Travel” vadovas Paulius
Šuksteris. „Tez Tour” rinkodaros
vadovė Aušra Girdžiojauskaitė sakė,
kad Turkijos kurortai populiariausi
jau ne pirmus metus dėl puikių pa-
plūdimių, viešbučių, aptarnavimo.

...užsieniečiai – į Palangą

Tuo metu Palangos turizmo in-
formacijos centro (TIC) vadybininkės
Almos Galbogienės teigimu, į popu-
liariausią Lietuvos kurortą atvažiuo-
ja vis daugiau užsieniečių (ypač daug
– iš Rusijos bei Baltarusijos). Jie lei-
džia sau daugiau išlaidauti, atostogos
trunka ilgiau, o dauguma lietuvių
Palangoje kol kas praleidžia tik
savaitgalius. Artimiausiems mėne-
siams daug viešbučių (daugiausia – 3
žvaigždučių) jau užsakyti.

Poilsis pabrango visur

Pasak keliones organizuojančios
bendrovės „Novaturas” darbuotojos
Brigitos Sabaliauskaitės, šiais metais
kelionės brangesnės vidutiniškai 7–8
procentais. Daugiausia kainų kilimą
lemia balandį įvestas kuro mokestis
lėktuvams, 10–15 proc. pabrangusi
nakvynė viešbutyje. Šiais metais į
bendrą kelionės paketą kai kurios
agentūros įskaičiuoja ir oro uosto bei
keleivių aptarnavimo mokesčius.
Palangos TIC vadybininkė A. Galbo-
gienė pastebi, kad lyginant su praeita

vasara, kainos Palangos viešbučiuose
ir kavinėse pabrango panašiai – apie
10 procentų.

Taigi kur pigiau?

Neieškantiems itin prabangių
pramogų, 3 žvaigždučių viešbutyje
savaitę Turkijoje būtų galima pailsėti
pigiau nei už 1,500 litų. „Vidutiniškai
vienam žmogui kelionė ‘viskas įskai-
čiuota’ kainuotų 1,200–1,400 litų.
Manau, išeitų pigiau, nei Lietuvoje”,
– kelionės Turkijoje išlaidas skaičiavo
„Top tour” vadovas.

Palangoje nakvynė dviviečiame
kambaryje 3 žvaigždučių viešbutyje
kainuoja apie 250 litų, taigi vienam
žmogui tektų pakloti apie 125 litus.
Pridėkime maistą, pramogas ir ke-
lionės išlaidas – susidarytų apie
1,700–1,800 litų – taigi keletu šimtų
daugiau, nei analogiška kelionė į
Turkiją. Tiesa, Palangos TIC atstovė
atkreipė dėmesį, kad apsukrūs poil-
siautojai gali praleisti atostogas ir
itin pigiai: „Išsinuomoti kambarį ‘pas
močiutę’ galima už 20–30 litų. Daug
neišlaidaujant, manau, 100 litų per
dieną užtektų.”

Padėtis kol kas nesikeičia

Keliones į užsienį organizuo-
jančių agentūrų bei Palangos TIC
atstovų teigimu, Lietuvą apėmusios
ekonominės krizės jie kol kas ne-
jaučia. Susidomėjimas kelionėmis ir
poilsiu pajūryje yra gana didelis.
„Novaturo” bei „Tez Tour” atstovės
pasakojo, kad nemažai žmonių savo
atostogas suplanavo iš anksto, taip
sutaupydami, be to, daugėja perkan-
čiųjų keliones išsimokėtinai.

Lietuviai, išsiruošę į kelionę
užsienyje, renkasi ne patį pigiausią
variantą – dažniausiai išleidžiama
suma – apie 2,000 litų. Be to, lyginant
su ankstesniais metais sparčiai popu-
liarėja poilsis aukštesnės kategorijos
(4–5) – žvaigždučių viešbučiuose.

Panašiai pastebėjo ir Palangos
turizmo ir informacijos centro ats-
tovė: kasmet vis mažiau žmonių,
prašančių informacijos apie „močiu-
čių” nuomojamus kambarius, daž-
niausiai teiraujamasi apie 3, kiek ma-
žiau – 4–5 žvaigždučių viešbučius.

Vis dėlto „Novaturo” atstovė B.
Sabaliauskaitė spėja, jog šiemet ke-
liautojų skaičius augs ne taip spar-
čiai, kaip pernai, nors kol kas dides-
nio taupymo ar išlaidavimo lyginant
su praėjusiu sezonu nepastebima.

Alfa.lt

Į populiariausią Lietuvos kurortą atvažiuoja vis daugiau užsieniečių.

Paklausiausias kurortas šiemet –
Turkija.
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�ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos susirinkimas įvyks birželio 28
d., šeštadienį, 2:30 val. p.p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salė-
je. Bus svarstomi svarbūs reikalai.
Prašome nares dalyvauti.

�Šių metų birželio 29 dieną LR
generalinis konsulatas Čikagoje ir
JAV Lietuvių Bendruomenės Lemon-
to apylinkės valdyba organizuoja
lietuvių visuomenės susitikimą su
Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministru  Petru Vaitiekūnu. Su-
sitikimas įvyks 12:15 val. p.p. Pasau-
lio lietuvių centro (14911 127th
Street, Lemont) didžiojoje salėje.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

�Birželio 29 d. 3 val. p.p. Lietu-
vos Respublikos užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitiekūnas kartu su
delegacija lankysis rengiamoje šven-
tėje „Lietuvių dienos” (Summit Park
District, 5700 S. Archer Rd., Summit,
IL  60501).

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte nedirbs nuo š. m. liepos 1 d. iki
rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 20 d., tre-
čiadienį, 2 val. p.p. Bočių menėje bus
rodomas filmas ,,Paberžė”(2-a dalis).

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimas vyks liepos 13 d., sekma-
dienį. Šv. Mišios bus aukojamos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos

bažnyčioje. Po Mišių – eisena prie Da-
riaus ir Girėno paminklo. Paminė-
jimo iškilmės prasidės 1:30 val. p.p. 

�,,Spindulėlio” vasaros stovykla
vis dar priima naujus vaikus. Vaikai
žaidžia, sportuoja, atlieka meno pro-
jektus, maudosi baseine. Stovykla
skirta vaikams nuo 5 iki 11 metų
amžiaus veikia 5 dienas savaitėje nuo
8 val. r. iki 6 val. v. Skambinkite tel.:
(708) 422 1433. Adresas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453.
Laukiame stovyklautojų.

�Buvusių Telšių Žemaitės gim-
nazijos mokinių dėmesiui. Šiemet
mūsų mokykla atšventė mokyklos
90-metį. Liepos viduryje (tikslią datą
ir vietą pranešime vėliau) norime šią
gražią sukaktį paminėti ir Čikagoje.
Maloniai kviečiame  atsiliepti visus,
norinčius dalyvauti paminėjime. Tel.
registracijai: 773-776-3335 (Aldona
Šmulkštienė) arba 708-349-4768
(Laima Apanavičienė). Prašome pa-
likti žinutę  ir mes Jums paskambin-
sime.

,,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

,,Yra trys dalykai, kurių nekeičia
laikas – tiesa, gėris ir grožis. Būtent
šiems idealams ir dirbo dr. Leonas
Kriaučeliūnas”, – sakė kun. I. Ur-
bonas, knygos ,,Tai mano Lietuva...
Dr. Leono Kriaučeliūno gyvenimas ir
darbai” pristatyme. 

Jau knygos pavadinimas sako,
kad ji apie apie JAV LB veikėją dr. L.
Kriaučeliūną. Kokioje tik veikloje dr.
L. Kriaučeliūnas dalyvavo – veterina-
rijos srityje, Lietuvių tautininkų są-
jungoje, Lietuvių  Bendruomenėje
(JAV LB ir PLB), Bendrame Ame-
rikos lietuvių fonde (BALF), Visos
Lietuvos išlaisvinimo komitete
(VLIK), Lietuvos Vyčių organizacijo-
je ir kt. – visur pasireiškė kaip darbš-
tus, atsakingas, išmanantis savo dar-
bą žmogus. Jis buvo  ne tik ypatingų
sugebėjimų  (ir, aišku, finansinių ga-
limybių) organizatorius. Jis buvo lie-
tuvis, ne tik be galo mylėjęs Lietuvą,
bet ir jai atsidavęs.

Padedant žmonai, kuri yra šios
knygos sudarytoja, leidinys iš dalies
atskleidžia asmenybę ir asmenį, koks
buvo L. Kriaučeliūnas.

Beveik 450 puslapių knyga turi
šiuos skyrius: ,,Sėkminga profesinė
veikla”, ,,Brandus politikas”, ,,Šalpos
darbai”, ,,Lietuvių kultūros ir švieti-
mo veikla” ir  ,,Asmenybės bruožai”.
Knyga iliustruota gausybe nuot-
raukų.

Kiekviena skyriaus užsklanda,
kaip ir knygos viršelis (knygos virše-

lio nuotraukoje mes dar matome ir
patį L. Kriaučeliūną),  prasideda ta
pačia Klaudijaus Driskiaus nuotrau-
ka – keliu, einančiu per Kriaučeliūnų
žemę Žynių kaime, Vilkaviškio ra-
jone. Kaip knygos pristatytoja sakė,
tai kelias, išvedęs jį iš gimtųjų namų,
tačiau tuo pačiu, tai kelias, parvedęs
jį ir atgal į Lietuvą.

Knygos kaina  — 20 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-siun-
čiant daugiau knygą, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Tai mano Lietuva... Dr. Leono
Kriaučeliūno gyvenimas ir darbai”

City of Chicago Portal nuotr.

Birželio 27 d. Čikagoje prasidada didžiausias pasaulyje maisto festivalis
,,Taste of Chicago”, kuris tęsis iki liepos 6 d. Tai vienas populiariausių ren-
ginių Čikagoje. Čikagiečius ir jų svečius šiemet festivalyje vaišina per 70
įvairiausių restoranų. Festivalis, prasidėjęs 1980 m., nuo 1981 m. vyksta
miesto centre, Grant Park, 300 S. Columbus Dr., Chicago. 

Restoranų savininkai ne tik siūlo paragauti jų gaminamo maisto. Čia ga-
lima išvysti žymiausių kulinarų pasirodymus, o liepos 3–4 dienomis pasi-
grožėti nuostabiomis ugnies salvėmis. Festivalis tai ne tik maistas, jo metu
vyksta daugybė koncertų, pasirodymų.

,,Taste of Chicago” dirba kiekvieną dieną nuo 11 val. r. iki 9 val. v.
Bilietėlius maistui galite nusipirkti iki 8:30 val. v. Liepos 3–4 dienomis festi-
valis dirbs iki 9:30 val. v. Liepos 6 d. bilietėliai bus parduodami tik iki 6 val. v.

Važiuojantiems į miesto centrą pranešame, kad festivalio metu uždarytos
šios gatvės: Columbus (nuo Monroe iki Roosevelt); Jackson (nuo Michigan iki
Lake Shore Dr.) ir Congress (nuo Michigan iki Columbus). 

Atvykę automobilius galite pasistatyti ,,Millennium Park Garage;
,,Monroe Street Underground” ir ,,Grand Park Underground” garažuose.
Daugiau  apie tai galite rasti tinklalapyje: www.chicagoparkingmap.com

Į festivalio renginius galite atvažiuoti ir visuomeniniu transportu. Kokiu
transportu patogiau važiuoti nuo Jūsų gyvenamos vietos galite sužinoti
paskambinę tel. 312-836-7000/TTY 312-836-4949 arba apilankę tinklalapyje
www. transitchicago.com

Gegužės 26 d. Dievo Motinos parapijos pilnutėlėje salėje vyko trijų Cle-
veland kolektyvų – ,,Naujoji intriga”, ,,Švyturys” ir Švyturiukai” koncertas
,,Dainuok, širdie, gyvenimą”. 

Tuo pat metu žiūrovai galėjo pamatyti  jaunuolių iš Cleveland meno
darbus – Alinos Raulinaitytės skulpūrą, Lino Vaitkaus juodai baltą fotografi-
ją ir Elenos Juodišiūtės piešinius.

Nuotraukoje: Elenos Juodišiūtės piešinys.

Didžiausia vasaros šventė netoli Čikagos
„LIETUVIŲ DIENOS”

Ši didžiulė šventė vyks Čikagos pietuose, 
Summit Park District, 5700 S. Archer Rd., Summit

birželio 28-29 dienomis 

„Lietuvių dienos” – tai įspūdingas renginys su muzikos žvaigždžių
koncertais, šokiais ir sportu.

Lietuvių dienų šventės metu „Kunigaikščių užeiga” ir ČLKL kviečia
dalyvauti krepšinio turnyre „3x3”.

Papildoma informacija teikiama telefonais: 773-616-9701; 630-915-
2967 arba elektroniniu paštu: aurimas23@yahoo.com, dainius75@
yahoo.com


