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•Lietuvių telkiniuose. St.
Petersburg lietuvių ži-
nios (p. 2, 9)
•PLB dėl LR pilietybės
(p. 3)
•Sunkūs laikai lietuviš-
koms parapijoms Wor-
cester, MA ir Brockton,
MA (p. 4)
•Naujieji karininkai (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Jaunajai
šeimininkei (p. 8)
•Baltoji knyga (1) (p. 9)
•Atsisveikinant su LR
gen. konsulu Čikagoje (p.
10)

Lietuva stiprina kultùrinius ryšius
su Lotynû Amerika

Vilnius, liepos 16 d. (Lietu-
viams.com) – Airijos Lietuvių Bend-
ruomenės (ALB) valdybos pirminin-
kė Jurga Vidugirienė tapo oficialia
Lietuvos liberalų sąjūdžio keliama
nepartine kandidate Seimo rinki-
muose vienmandatėje Vilniaus Nau-
jamiesčio apygardoje. Būtent į šią

apygardą suplaukia visų užsienio lie-
tuvių balsai, nes pagal Seimo rinki-
mų įstatymą „kitose valstybėse esan-
tys Lietuvos Respublikos piliečiai įra-
šomi į tos vienmandatės rinkimų
apygardos rinkėjų sąrašą, kurios teri-
torijoje yra Lietuvos Respublikos Sei-
mas”. Nukelta į 6 psl.

Viešnagę Brazilijoje prezidentas V. Adamkus pradėjo susitikimu su San Paulo
Lietuvių Bendruomene ir LR garbės konsulu San Paule Francisco Ricardo
Blagevitch. Prezident.lt nuotr.

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) –
Elektroniniu būdu pajamas dekla-
ruojantys gyventojai paramai šiemet
skyrė 18 mln. litų. Galutinė paramos
suma paaiškės po to, kai bus peržiū-
rėtos ir popierinės deklaracijos.

Pasak Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI), šiemet 2 procentus
nuo sumokėto gyventojų pajamų mo-
kesčio paramai elektroniniu būdu
skyrė beveik 130 tūkst. šalies gyven-
tojų.

Maždaug 11 tūkst. paramos ga-
vėjų, kuriems prašymus skirti para-
mą gyventojai pateikė elektroniniu
būdu, lėšos jau pradėtos pervesti.

Daugiausiai paramos, kurią gy-
ventojai skyrė pateikę prašymus elek-
troniniu būdu, gaus labdaros ir para-
mos fondas ,,Bėdų turgus” (113
tūkst. litų), labdaros ir paramos fon-
das ,,Rugutė”, globojantis vaikus,
sergančius piktybiniais navikais, jų
artimuosius bei remiantis onkologi-
jos mokslo ir praktikos vystymą, Vi-
sagino stačiatikių Šv. Palemono para-
pija, Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardi-
no vienuolynas, visuomeninė organi-
zacija sporto klubas ,,Saulės ženk-
las”.

Elektroniniu būdu šiemet pateik-
ta 127 tūkst. prašymų skirti 2 proc.
nuo praėjusiais metais sumokėto gy-
ventojų pajamų mokesčio, o iš viso
norą skirti paramą pareiškė apie 540
tūkst. šalies gyventojų.

Praėjusiais metais apie pusė mili-
jono mokesčių mokėtojų paramai
skyrė daugiau nei 54 milijonus litų.

Lietuviai
negaili pinigû
paramai

J. Vidugirienę dalyvauti Seimo rinkimuose paskatino noras, kad užsienio lietuvių
balsas būtų pagaliau išgirstas. Lietuviams.com nuotr.

San Paulo/Buenos Aires, lie-
pos 16 d. (ELTA) – Prezidento Valdo
Adamkaus viešnagę Lotynų Ameri-
koje lydi plati Lietuvos kultūros prog-
rama, o kartu su Lietuvos delegacija
išvykęs kultūros ministras Jonas Ju-
čas sieks atnaujinti ir sustiprinti Lie-
tuvos kultūrinį bendradarbiavimą su
Brazilija, Argentina, Urugvajumi ir
Čile, skatinti šiose šalyse įsikūrusių
lietuvių bendruomenių aktyvumą ir
plėtoti tarpusavio ryšius.

,,Svarbiausi uždaviniai – kultū-
rinio bendradarbiavimo sutarčių pa-
sirašymas su Argentina ir Brazilija.
Tai skatins toli nuo tėvynės gyvenan-
čių lietuvių glaudesnius ryšius su
Lietuva, o mums atvers galimybes
artimiau susipažinti su tolimomis pa-
saulio šalimis, priglaudusiomis mūsų
tautiečius. Pastaruoju metu įgyven-
dinamų pavienių sumanymų maža,
tačiau bendradarbiavimą perkėlus į
valstybinį lygį galėtume pasiekti re-
gimai geresnių rezultatų”, – teigia
ministras J. Jučas.

Susitikimuose Argentinoje ir
Urugvajuje lietuvių bendruomenių
centrams bus įteiktos lietuviškų vai-
dybinių ir animacinių filmų kolekci-
jos, kitos dovanos, leisiančios lietuvių
išeivių palikuonims artimiau pažinti
Lietuvą.

Kultūrinėje programoje, sudary-
toje bendradarbiaujant su Lietuvos
institutu, bus pristatytos dvi mūsų
šalies menininkų parodos – žinomų
Lietuvos menininkų fotografijų paro-
da ,,Su meile – Lietuva” ir tekstilinin-
kių grupės ,,Baltos kandys” paroda.

Lietuvos delegacija taip pat pa-
dovanos keletą pianisto Sauliaus
Šiaučiulio ir skrabalų meistro Regi-
manto Šilinsko koncertų. Urugvajuje
ir Čilėje taip pat bus pristatyta reži-
sieriaus Šarūno Barto filmai.

Argentinos sostinės Buenos Ai-
res bibliotekoje bus pristatomas is-
panų kalba išleistas Balio Sruogos
autobiografinis romanas ,,Dievų miš-
kas” ir jo motyvais pastatytas Algi-
manto Puipos vaidybinis filmas.

,,Tai turbūt pirmas kartas, kai

oficialią šalies vadovo viešnagę lydi
tokia įvairi kultūrinė programa. Ma-
nau, kad visų delegaciją priimančių
šalių žiūrovai turės iš ko rinktis, o jų
žinios apie mūsų šalį pasipildys pras-
mingu turiniu”, – teigia Lietuvos ins-
tituto vadovė Saulė Mažeikaitė.

Savo ruožtu Brazilija svečiams iš
Lietuvos dovanoja Helenos Kavaliu-
nas darbų parodą ,,Prisirišimo žvilgs-
niai: Vilnius – San Paulas”.

Brazilijoje XX a. gyveno apie 40
tūkst. Nukelta į 6 psl.

Airijos lietuviû vadovè sieks
parlamentarès pareigû
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Gedulo ir vilties diena
mūsų klube

Sekmadienį, birželio 8 d., Lietu-
vių klubo popietėje buvo gražiai pa-
minėta Gedulo ir vilties diena. Paval-
gius pietus ir pristačius svečius,
klubo pirmininkė Loreta Kynienė
paskaitai pakvietė klubo kultūros
būrelio pirmininkę Angelę Karnienę.
Ją pradėdama, paskaitininkė sumi-
nėjo, kad ilgame vienos ar kitos tau-
tos kelyje visada būna tragiškų laiko-
tarpių. Jų netrūko ir lietuvių tautos
istorijoje. Su Antrojo pasaulinio karo
debesimis atėjusios okupacijos pa-
vergė atgimusį, klestintį ir nepriklau-
somą nuo svetimųjų mūsų kraštą ir
sunaikino daug Lietuvos žmonių.
Niekam nepavojinga mūsų tauta pa-
teko į dviejų milžinų sūkurį. Nuo pir-
mųjų raudono milžino okupacijos
dienų buvo pradėtas sistemiškas lie-
tuvių tautos politinio, karinio ir
visuomeninio elito naikinimas, įkali-
nant jį sovietiniuose kalėjimuose bei
lageriuose. Kadangi suėmimai buvo
vykdomi slapta arba dangstantis
apgaulingais išvedžiojimais, tam
tikrą laiką visa tai nesulaukė dides-
nio atgarsio visuomenėje. Tik 1941
metų birželio 14-ąją pradėta pirmoji
masinė, visus Lietuvos kampelius pa-
lietusi gyventojų trėmimo akcija tapo
mūsų tautos skausmo simboliu. Bir-
želio dienos atvėrė akis net ir tiems,
kurie dar turėjo „naujo gyvenimo”
iliuzijų ir visam gyvenimui padarė
juos komunizmo priešais.

Pagrindinis pirmojo Lietuvos gy-
ventojų trėmimo tikslas buvo paša-
linti gyventojų sluoksnį, turintį tau-
tinę sąmonę, tiesiogiai ar netiesiogiai
dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos
valstybės kūrimo bei įtvirtinimo dar-
buose. Tremtis neaplenkė nė vieno
Lietuvos gyventojų sluoksnio, tačiau
birželio 14-ąją labiausiai nukentėjo
inteligentija. Buvo išvežti buvę mi-
nistrai, rašytojai, spaudos darbuoto-
jai, mokslininkai. Tarp sovietinio
teroro aukų buvo beveik pusantro
tūkstančio mokytojų, 79 kunigai.
Bendras išvežtųjų skaičius birželio 14
d. siekė iki 18,500 asmenų.

Paskaitininkė sakė, kad prieš
porą savaičių šioje salėje buvo pami-
nėta 60 metų sukaktis, kai Lietuvoje
prasidėjo pati didžiausia trėmimų į
Sibirą banga, kurios metu iš šalies

buvo deportuota daugiau nei 40,000
asmenų. Pagal genocido ir rezistenci-
jos tyrimų centro duomenis, dar ir šis
tremtinių skaičius tebėra tikslina-
mas.

Sunkiausias išbandymas laukė
1942 m. birželio mėn. iš Altajaus
krašto į Jakutiją perkeltų lietuvių.
Lenos upės žiotyse, prie Laptevų
jūros, perkelti tremtiniai turėjo kone
plikomis rankomis statyti jurtas,
žemines, barakus, žvejoti lediniame
vandenyje. Žinomos ten patekusių
2,785 lietuvių pavardės. Po 15 metų
tremties į Lietuvą iš jų grįžo tik 1,157
asmenys.

Dar iki didžiojo trėmimo Lietu-
voje buvo suimta 6,600 žmonių, kurie
buvo apkaltinti politiniais nusikalti-
mais ir išgabenti į lagerius. Grupės
vyrų, atskirtų nuo šeimų, atsidūrė
Archangelsko srityje, Krasnojarske,
Komijos ir Karelijos lageriuose, Sol
Ilecko ir Gorkio kalėjimuose. Jie
buvo kalinami ir tardomi, nes joks
sovietinio baudžiamojo kodekso
straipsnis dar vis nebuvo jiems pri-
taikytas. Tik 1941–1942 metų žiemą
visi kaliniai buvo apkaltinti ir už akių
nuteisti nuo 5 iki 25 metų laisvės
atėmimu arba aukščiausia bausme –
sušaudymu.

Kai kas klausia, kodėl, jau pra-
ėjus 60 metų, vis dar yra minimos
šios mūsų tautos teroro dienos. Atsa-
kymas aiškus – minime, nes esame
gyvi liudininkai šio baisaus mūsų
tautos istorijos laikotarpio. Per tokį
istoriškai trumpą laiką vos ne kartu
užpuolė Lietuvą du žmonijos išsigi-
mimo kraštutinumai – stalinizmas ir
hitlerizmas, su savo konclageriais,
beteisiškumu, žmonių ir tautinės
kultūros naikinimo sistemomis.

A. Karnienė paskaitė keletą pos-
mų iš poeto Antano Miškinio, devy-
nerius tremties metus atkentėjusio
kalėjimuose ir lageriuose, eilėraščio
„Vakarė žvaigždė”. Paskaitos pabai-
goje ji su liūdesiu pranešė, kad per 18
nepriklausomybės metų iš Lietuvos
svetur išvyko apie 440,000 žmonių.
Paskaitininkė klausė: ar užtenka
Lietuvos Seimui tik tylos minute ir
graudžiomis kalbomis paminėti sve-
timųjų vykdytas tautos naikinimo ir
kančių veiksmus ir dienas, kada die-
na iš dienos laisvu noru ir savomis
jėgomis į svetimus kraštus išvyksta
šimtai tūkstančių jaunų, daug ga-
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linčių prisidėti prie valstybės gyveni-
mo tautiečių? Jeigu Seimas ir Vy-
riausybė nesudarys sąlygų Lietuvos
žmogui gimti, augti, kurti savame
krašte, nereikės nei totalitarinių re-
žimų, kurie neigė žmogaus asmenybę
ir jos reikšmę kultūros ir visuome-
ninio bei ūkiško gyvenimo organiško-
je raidoje. Mūsų tauta nyks, silpnės ir
paliks tik tautų istorijos lapuose – įsi-
tikinusi A. Karnienė.

Birželio 14-oji yra ne tik tautos
Gedulo, bet ir Vilties diena. Vilties
išgyventi, vilties sugrįžti į tėvynę, vil-
ties išvysti savo artimuosius. Viltis,
kad Birželio 14-osios įvykiai nepasi-
kartos, bus mažiau juodų gedulo die-
nų, bus daugiau vilties ir šviesos.
Paskaitininkė pakvietė visus sustoti
ir minutės tyla pagerbti žuvusius
tolimajame Sibire.

Diena buvo užbaigta pakvietus
Alvitą Kerbelienę, kuri gražiai pa-
skaitė Adolfo Žalėno eilėraštį „Aš su-
grįžtu”.

Gražiai atšvęsta
Tėvo diena

Birželio 15 d., sekmadienį, visi
tėvai atsilankę klubo popietėje buvo
pavaišinti alumi. Sveikindama tėvus,
pirmininkė Loreta Kynienė priminė,
kad Amerikoje Tėvo diena pradėta
švęsti daug vėliau, negu Motinos
diena. Ji pakvietė Alvitą Kerbelienę
paskaityti nežinomo autoriaus laišką
vaikams. Rūtelė Navickaitė, litu-
anistinės mokyklos mokinė, mokyk-
los vardu pasveikino tėvelius ir pa-
deklamavo jiems skirtą eilėraštį.

Pirmininkė paskaitė gautą laišką
iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus,
kuriame jis dėkoja už auką, kuri jam
buvo įteikta jo atsilankymo St.
Petersburg metu ir buvo skirta Šilu-
vos stebuklo 400 metų minėjimui.
Popietę užbaigė Mečys Šilkaitis su
žiniomis iš Lietuvos.

Knygelė apie Marijos
namelius

Šiais metais Lietuvoje išleista St.
Pete Beach, Florida gyvenančios
Jadvygos Giedraitienės knygelė
„Marijos nameliai Turkijoje”, kurią
redagavo Jūratė Tamulaitienė. Tai
yra Marijos paskutiniosios žemiškos
buveinės Efezo miesto (Turkijoje)
apylinkėse trumpa istorija. Autorė
sako, kad ji skirianti šią knygelę ste-
buklingajai, gailestingajai Švč. Mer-
gelei Marijai, visos žmonijos Globėjai
ir Motinai tikėjimo, vilties, taikos bei
meilės Mokytojai.

Knygelę galima įsigyti sekmadie-
niais Lietuvių klube pas Rimą Kil-
bauskienę.

Šiluvos minėjimo komiteto
posėdis

Birželio 22 d. po pietų klubo ma-
žojoje salėje grupė lietuvių posėdžia-
vo, kaip geriau surengti Šiluvos ste-
buklo 400 metų minėjimą St. Peters-
burg, kuris numatytas šių metų lap-
kričio 9 d. Kadangi pirmininkaujan-
tis šiam minėjimui kan. B. Talaišis iš-
vyksta ilgesniam laikui į Lietuvą, bu-
vo sudarytas minėjimui ruošti ko-
mitetas, kurį sudaro: Aldona Čės-
naitė, Vilius Juška, Angelė Karnie-
nė, Loreta Kynienė ir Mečys Šil-
kaitis.

Apžvelgta Žemaitija

„Lietuvių žiniose” buvo minėta,
kad vasaros metu klubo kultūros
būrelis mėgins paįvairinti sekmadie-
nio popietes su Lietuvos apžvalga,

kuri turėtų apimti visas jos dalis.
Birželio 22 d. buvo padaryta pradžia
su Žemaitijos apžvalga.

Kultūros būrelio pirmininkė
Angelė Karnienė pakvietė Židikuose
gimusią Danutę Mažeikienę, kuri
žemaitiška tarme pasveikino visus
popietės dalyvius. A. Karnienė pri-
minė, kad žemaičių vardas pasirodė
1217 m. rusų kronikoje ir yra sieja-
mas su Nemuno žemupiu. Nustatyti
žemės ribas yra labai sunku. Am-
žiams bėgant, į žemaičius įsiliejo
kuršiai, rytiniai žemaičiai suaukš-
taitėjo, o ir šiaurinė Sūduvos dalis
yra buvusi Žemaitijos dalimi. Gra-
žiosios žemaičių žemės vagojamos
apdainuotomis upėmis: Dubysa, Jū-
ra, Minija, Mituva, Mūša, Venta su
daugybe intakų. Žemaitiją puošia ir
poetų įamžintos aukštumos: Med-
vėgalis, Šatrija, Lopaičiai, Pilių,
Burbiškių, Vilkaičių, Girgždutės ir
daugybė mažesnių kalvų. Tarp miš-
kų žemaičius karštą dieną gaivina
ežerai, kurių didžiausi yra Plateliai,
Lukštas, Mastis.

Žemaitis – tvirtas žmogus, atlai-
kęs kryžiuočių antplūdį, jis išvalė
Lietuvos žemes nuo jas mindžiojusių
vokiečių, anglų, italų, prancūzų, ny-
derlandų, ispanų, švedų, lenkų ir
rusų. Nuo giliausiai mūsų istorijoje
įsibrėžusių Kražių skerdynių iki
1941–1952 metais rezistencinių par-
tizaninių kovų žemaitis visada buvo
narsus ir ištikimas savo kraštui.

Nukelta į 9 psl.

St. Petersburg, FL.
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V. Putin bus paskelbtas
šventuoju

PETRAS KATINAS

Nuo pat naujojo Rusijos prezidento Dmitrij Medvedev išrinkimo
Rusijos prezidentu prasidėjo ir tebevyksta savotiškas konkursas,
kas kuo žemiau nusilenks ne naujajam prezidentui, o jo pirm-

takui. Ir štai tame konkurse jau išryškėjo naujas „laureatas”. Tai buvęs
specialus Rusijos prezidento V. Putin įgaliotinis žmogaus teisių Čečėnijoje
klausimais, o dabar vienas iš valdančiosios „Vieningosios Rusijos” partijos
vadovų Abdul-Chakim Sultygov. Šiomis dienomis jis per visas Kremliaus
prižiūrimas masinės informacijos priemones paskelbė naują Rusijos pert-
varkymo planą atėjus naujajam prezidentui. Sultygov siūlo paskelbti Vla-
dimir Vladimirovič Putin visaliaudiniu vadovu ir prisiekti jam Piliečių
susirinkime (sobore). Šitą Sultygov siūlymą galima drąsiai pavadinti tikru
nuolankumo ir pataikavimo pavyzdžiu. Esant norui ir reikalui galima
pakeisti vardus, pavardes, datas ir pavadinimus, faktiškai pritaikomus
bet kokiam autoritariniam šiuolaikinės epochos vadovui, nesvarbu, ar tai
būtų velioniai Saddam Hussein, ar turkmėnų tautos tėvas (turkmėnbaši)
Saparmurat Nyjazov ar ir dabar besipuikuojantis beduinas, „Libijos revo-
liucijos tėvas” Muamar Kadaffi.

Sultygov planas gana paprastas, jo autorius tik patvirtina, kad praėję
Valstybės Dūmos ir prezidento rinkimai buvo tik komedija. Sultygov pa-
brėžia, kad tie rinkimai buvo visuotinis referendumas dėl pasitikėjimo
Putin. Na, o rusų rinkėjai balsavo tik už Putin įpėdinį, o ne už naciona-
linį vadovą.

Štai iš to išplaukia būtinybė dar šiemet rudenį sušaukti atitikmens
neturintį piliečių susirinkimą, pavadintą visos liaudies forumu. O tame
forume Vladimir Vladimirovič būtų (ar bus) išrinktas nacionaliniu vado-
vu, turinčiu visas teises prižiūrėti įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją val-
džią.

Sultygov plano tekste daug kalbama apie kažkokį Vakarų šalių pa-
tyrimą panašiais klausimais. Tačiau geriau pagalvojus matome, kad plano
esmė ta, jog tuo siekiama paversti Rusiją kažkokios dar negirdėtos demok-
ratijos analogu, kaip du vandens lašai panašiu į Iraną. Ten irgi yra visos
tautos išrinktas prezidentas Achmadinežad. Tačiau už jo nugaros tvirtai
stovi ir visus mygtukus spaudo dar vienas vadas – tautos dvasinis vadas
ajatola Ali Khamenei. Nė vienoje kitoje pasaulio valstybėje nėra nieko pa-
našaus. Panašią sistemą Irane dar galima suprasti, net ir pateisinti religi-
nėmis tradicijomis. Bet kaip galima būtų pateisinti tokios sistemos atsira-
dimą Rusijoje? Atsakymas gana paprastas: ogi giliai įsišaknijęs visų lygių
valdininkų sąmonėje noras ir siekis įrodyti, jog po „didžiųjų tėvų ir vadų”
Lenino, Stalino ir Brežnevo Rusijoje atsirado dar vienas – pats pats pro-
tingiausias ir išmintingiausias tėvas ir mokytojas. Galima neabejoti, kad
Sultygov paskelbtas ir išplatintas „išminties šedevras” iš anksto buvo per-
skaitytas, pataisytas ir patvirtintas Kremliuje.

Tačiau sprendžiant iš įvairių prezidento D. Medvedev aplinkos vei-
kėjų pasisakymų atrodo, kad Sultygov planas vargu ar bus įgyvendintas.
Labai abejotina, kad išsilavinęs D. Medvedev sutiks pastatyti Rusiją prieš
pasaulį kaip pajuokos objektą, tuo labiau vykdant groteskinius viduram-
žiškus žaidimus su visokiais visaliaudiniais soborais ar karnavaliniais pa-
puošimais. Solidžių politologų įsitikinimu, Sultygov planas turi kitą tik-
slą: galutinai sulydyti premjeru tapusio Putino ir parlamentinės daugu-
mos bloką bei įbauginti D. Medvedev nesiimti jokių veiksmų prieš nacio-
nalinį vadovą.

Žinomas Rusijos politikos specialistas Michail Rostovski, kurio prog-
nozės ne kartą išsipildydavo, pareiškė, kad jį tiesiog nustebino Sultygov
planas. „Nejaugi mes po komunizmo žlugimo grįžtame atgal į viduram-
žius ir sekame Irano mulų pėdomis?” – klausia jis.

Gerbiami Seimo nariai,

Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžino Seimo priimtą Pilietybės įsta-
tymą (XP-2953(3)) persvarstyti ir pataisyti.

Pagal 72 Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnį pakartotinai Seimo
apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu buvo priimtos Respublikos
Prezidento teikiamos pataisos ir papildymai arba jeigu už įstatymą balsavo
daugiau kaip 1/2 visų Seimo narių.

Prieš metus plati Lietuvos žmonių apklausa parodė, kad daugiau kaip 80
proc. Lietuvos žmonių pritaria išsaugoti Lietuvos pilietybę (prigimtinę teisę)
visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kurią įgijo gimstant.

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2007 m. spalio 17 d. sudarė darbo gru-
pę Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimui įgyvendinti. Darbo
grupės pirmininkas – Arminas Lydeka. Darbo grupę sudarė 18 narių, vienas
jų – Prezidento patarėjas. Darbo grupė dirbo intensyviai ir ilgai. Prezidento
patarėjas Prezidento vardu nepateikė jokios atskiros nuomonės ar pasiūlymo.

Darbo grupė pateikė projektą Seimui su viena atskira 4 darbo grupės na-
rių nuomone. Seimas padarė keletą reikalingų pataisų ir priėmė projektą (XP
–2952(3)) 2008 m. birželio 30 d. Balsavime dalyvavo 91, balsavo už – 78, prieš
– 4 ir 9 susilaikė, t.y. už įstatymą balsavo daugiau kaip 1/2 visų Seimo narių.

Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžindamas šį įstatymą aiškiai sakė ir
anksčiau reiškė, kad jis tiki, jog kiekvienas lietuvių kilmės asmuo turi teisę
išlaikyti Lietuvos pilietybę, įgydamas kitos valstybės pilietybę. Per pusantrų
metų Prezidentūra nesugebėjo pateikti Seimui jokių alternatyvių pasiūlymų.
Reikia taip pat suprasti, kad Konstitucinis Teismas, o ne Prezidento patarėjai
sprendžia, koks įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Lietuvos Respublikos
Konstitucija reikalauja išvardyti „atskirus atvejus”, pagal kuriuos asmuo gali
kartu būti ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės netekimo tvarką nustato
Seimas įstatymais. Atskiri atvejai, išvardyti Seimo priimtame įstatyme, yra
pateisinami ir tai nepažeidžia asmenų lygiateisiškumo.

Deja, šis įstatymas neapima visų užsienio lietuvių. Jis nėra toks platus.
Šiandieną buvo įmanoma susitarti tik dėl šių atskirų atvejų. Ateityje šį
įstatymą bus galima ir reikalinga toliau tobulinti ir taisyti. Nepriėmus šio
įstatymo bus padaryta dar didesnė žala ne tik užsienio lietuviams, bet ir
Lietuvos tautai. Lietuvos piliečiams gims vaikai, kurie nebus Lietuvos pilie-
čiais, Rusijos žala mūsų tremtiniams, politiniams kaliniams, okupacijos metu
pasitraukusiems, etninėse žemėse gyvenantiems lietuviams bei ekonomi-
niams emigrantams bus toliau pratęsta.

Svarbu užtikrinti visais būdais kaip galima greičiau mums ir mūsų
palikuonims Lietuvos Respublikos pilietybę, įgytą gimstant.

Prašome balsuoti už Seimo 2008 m. birželio 30 d. priimtą Pilietybės
įstatymą.

Pagarbiai,
Regina Narušienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė

PASAULIO LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

THE LITHUANIAN WORLD COMMUNITY

www.plbe.org

PARAŠAI DĖL LR PILIETYBĖS
RENKAMI TOLIAU

Š. m. birželio 30 d. 78 LR Seimo nariai balsavo už dvigubos pilietybės nau-
jąjį įstatymą. Be jokios abejonės, jis nėra tobulas. 2006 m. lapkričio 13 d.
sprendimu Konstitucinis Teismas (KT) LR pilietybę atėmė didelei daliai lietu-
vių, kurie dėl įvairiausių priežasčių išvyko dirbti, gyventi už Lietuvos ribų.
Priimtas LR Seimo naujas dvigubos pilietybės įstatymas iš dalies ištaisė KT
klaidą. Nepaisant, kad dalies valstybių, kur gyvena lietuviai, ir neaprėpė nau-
jasis įstatymas, tai buvo žingsnis į priekį, mažinantis įtampą, supriešinimą ir
tautos skaldymą. LR Seimas turi teisę šį įstatymą patvirtinti ir paleisti į
gyvenimą. Tūkstančiai žmonių atsikvėptų ir pasakytų – aš reikalingas savo
Tėvynei.

Mes, JAV lietuvių Visuomeninio komiteto už Lietuvos pilietybės
išlaikymą nariai, tikime, kad LR Seimo priimtas įstatymas teikia vilties, jog
ateityje jis bus patobulintas ir sugrąžins visiems lietuviams jų prigimtinę teisę
į LR pilietybę (įgijus kitos šalies pilietybę).

Tęsiame parašų rinkimo akciją po Peticija (www.biciulyste.com). Dar ne-
pasirašiusius kviečiame prisijungti.

JAV lietuvių Visuomeninis komitetas
už Lietuvos pilietybės išlaikymą

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Kasinėjimai uostamiesčio Kurpių
gatvėje archeologams atvėrė dar ne-
matytą, prabanga alsuojančią kelių
šimtmečių senumo Klaipėdą. Tokių
aukso, sidabro, vario ir bronzos dir-
binių čia iki šiol dar nebuvo aptikta.

Kurpių gatvėje 3 stovinčiame
pastate, kurį planuojama rekons-
truoti ir įrengti svečių namus, buvo
atkastos dviejų užstatymų liekanos –
grindys, mediniai statramsčiai, kar-
kasas. Pasak Klaipėdos universiteto
doktorantės archeologės Ievos Ma-
siulienės, matyti, kad pirmasis pasta-
tas buvo statytas ant akmeninių pa-
matų. Vėliau jis sudegė, o ugnies ne-
suniokotos medinės dalys buvo pa-
naudotos statyti naujam pastatui –

mediena buvusi brangi. ,,Greičiausiai
tai buvo nedidelis ūkinės paskirties
pastatas, susijęs su gamyba. Čia buvo
rasti šešių statinių dugnai”, – ,,Va-
karų ekspresui” pasakojo I. Masiu-
lienė. Beje, viršutinis pastatas, kaip
ir jo pirmtakas, išnyko liepsnose –
manoma, kad per 1678 metų gaisrą.

Kasinėjama teritorija archeolo-
gams buvo dosni ir smulkesnių ra-
dinių, manoma, jog iš XVI–XVII a. Be
koklių dalių, keramikos, langų stiklo
duženų (langų krašteliai buvo švi-
niniai) ir vyriškų odinių batų frag-
mentų, čia aptikti apie buvusių gy-
ventojų turtingumą liudijantys sidab-
rinis šaukštas, auksinis smeigtukas,
paauksuotas Nukelta į 9 psl.

Klaipėdos senamiestyje -
neregėtas lobis
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WORCESTER, MA BROCKTON, MA

Vyskupo sprendimas
tvirtas

JANINA MILIAUSKIENÈ

Vietos vyskupas Robert J. Mc-
Manus nusprendė uždaryti mūsų
parapiją, remiantis Vyskupijos pas-
toralinio planavimo komiteto patari-
mu. Kaip anksčiau buvo rašyta, nuo
š. m. liepos 1 dienos Šv. Kazimiero
parapija bus prijungta prie Šv. Jono
parapijos, kuri perims visą Šv. Ka-
zimiero parapijos turtą: pastatus, že-
mę, kurios yra nemažai, trijų aukštų
plytinę mokyklą, pastatytą parapi-
jiečių lėšomis, ir visa kita. Taip ir
įvyko. Paliko tik vieneriems metams
atidarą parapijos bažnyčią, kurioje
klebonas Ričardas Jakubauskas kiek-
vieną sekmadienį lietuvių kalba au-
kos šv. Mišias.

Bažnyčios apgynimo komitetas ir
parapijiečiai nepatenkinti šiuo spren-
dimu, ypač komitetas, kurio tikslas,
kad Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia
pasiliktų atidara ir po metų. Šio tik-
slo komitetas siekė ir sieks.

Vigilija

Birželio 28 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. Bažnyčios apgynimo komitetas,
kuriam pirmininkauja Frank Stat-
kus, šventoriuje prie bažnyčios durų
suruošė Vigiliją – susikaupimo ir
maldos valandėlę. Buvo kalbamas ro-
žinis. Paslaptis lietuvių kalba kalbėjo
Česius Savickas, anglų – Ona Leas-
man. Giedojome giesmes vadovau-
jant parapijos vargonininkui David
Moulton ir Irenai Markevičienei.
Pabaigoje sugiedoti Lietuvos ir JAV
himnai. Įspūdingai visus dalyvius,
kurių buvo susirinkę apie šimtas,
nuteikė šventoriuje, prie Dr. Vinco
Kudirkos šaulių kuopos prieš 30
metų pastatyto paminklo „Žuvu-
siems už Lietuvos laisvę” papėdės
išdygęs „Kryžių kalnas”, kuriame
buvo pristatyta 40 iš medžio padary-
tų įvairaus dydžio, stiliaus ir formos
kryžių. Jų prasmę apibūdino komi-
tete dirbęs Romas Jakubauskas: kaip
tikintieji Lietuvoje tais sunkiais so-
vietų okupacijos laikais kalne prie
Šiaulių statė kryžius, kuriuos nak-
timis atvažiavę komunistai su di-
džiausiomis mašinomis sunaikinda-

vo, kitą dieną jų vietoje stovėdavo
pastatyti nauji. Puošniai atrodė mo-
terys, pasipuošusios tautiniais drabu-
žiais, o visi dalyviai rankose su tris-
palvėmis vėliavėlėmis užpildė šven-
torių. Saulutė šiltais spinduliais vi-
sus šildė, guodė ir nušvietė taką į
bažnyčią, kurioje klebonas kun.
Jakubauskas atnašavo šv. Mišias.
Reikia daugiau maldų, melskimės.

Eucharistijos garbinimas

Birželio 27 d. įvyko paskutinės
Eucharistijos garbinimo pamaldos,
kurias turėdavome kiekvieną savaitę,
trečiadienių rytais nuo 8:30–11:30
val. r., tik paskutiniu laiku buvo
pakeista diena ir laikas. Į jas dau-
giausia atsilankydavo 10 žmonių.
Dažnai iš jų išeidama palikdavau
vieną moterį ir altoriaus patarnauto-
ją George Sopczak, o kartais tik jį vie-
ną. Jis išbūdavo nuo jų pradžios iki
pabaigos. Per paskutines, kurios dėl
bažnyčios uždarymo buvo nutrauk-
tos birželio 27 dieną, dalyvavome tik
7 moterys.

Per savaitę neturime lietuviškų
šv. Mišių. Kasdien angliškos, išskyrus
šeštadienio rytą ir sekmadienį, ku-
rios būna 10 val. r. Parapijos choras
per jas gražiai gieda. Ilgą laiką trečia-
dieniais 7:30 val. ryto būdavo anglų
kalba, po jų 8 val. r. lietuvių, vėliau
klebonas jas panaikino, palikdamas
visą savaitę tik angliškas Mišias. Ir
niekas neprotestavo.

Šie metai mums, lietuviams, ypa-
tingi, jubiliejiniai. Švenčiame 400
metų Dievo Motinos apsireiškimo
piemenėliams, ganiusiems aveles
prie Šiluvos miestelio, sukaktį. Ko-
kios gražios ir didingos iškilmės Jos
garbei vyksta įvairiuose miestuose,
ne tik Amerikoje, bet ir Kanadoje,
Vokietijoje, Anglijoje ir kitur. Mūsų
telkinyje niekas apie tai neužsiminė,
o Marijos pagalba ypač reikalinga
šiuo laiku, kai kovojama dėl Šv. Kazi-
miero parapijos ir bažnyčios uždary-
mo. Istorija liudija, kaip Marija yra
padėjusi lietuviams kovose ir kituose
pavojuose. Prašykime jos pagalbos ir
šiuo laiku, kad taptume laimėtojais, o
ne nugalėtaisiais.

Šv. Kazimiero lietuviška
parapija: išlaikyti ar

pasiduoti?
Š. m. gegužės 2 d. ,,Drauge” ra-

šėme apie uždaromą dar vieną lietu-
višką – Šv. Kazimiero – bažnyčią
Brockton, MA. Birželio 29 d. šioje
bažnyčioje buvo aukotos paskutinės
šv. Mišios. Po jų parapijiečiai išsi-
skirstė dvejopai nusiteikę: vieni pa-
siruošę toliau kovoti dėl šios bažny-
čios išlaikymo, kiti – slegiami nostal-
giškų jausmų. Šv. Kazimiero bažny-
čia šiais metais šventė 110 jubiliejų.
Tai viena seniausių lietuviškų bažny-
čių JAV.

Po paskutinių šv. Mišių susirinkę
pabendrauti parapijiečiai teigė nepa-
miršiantys bažnyčios, kuri, jų teigi-
mu, buvo neteisėtai iš jų atimta. Šv.
Kazimiero parapija buvo sujungta su
netoliese esančia St. Michael (Avon,
MA) parapija. Tad Boston apylinkėse
liko tik viena lietuviška parapija – Šv.
Petro bažnyčia, esanti South Boston.

Per paskutiniuosius ketverius
metus dėl mažėjančio tikinčiųjų skai-
čiaus Massachusetts kardinolas Sean
P. O’Malley sumažino bažnyčių skai-
čių nuo 357 iki 292. Šiuo metu Bos-
ton arkivyskupijoje įvairiose bažny-
čiose šv. Mišios aukojamos 20 skir-
tingų kalbų. Tačiau O’Malley teigi-
mu, Mišios užsienio kalbomis auko-
jamos tam, kad tikintieji suprastų ir
dalyvautų Mišių aukoje, o ne tam,
kad išlaikytų ankstesniųjų kartų imi-
grantų kultūrą.

Šv. Kazimiero bažnyčioje per
šiuos metus buvo vienerios vestuvės,
dvejos laidotuvės, o per sekmadie-
nines Mišias vidutiniškai bažnyčioje
susirinkdavo apie 161 tikintysis. Ar-
kivyskupo kardinolo Patrick O’Mal-
ley išsiuntinėtame laiške parapijie-
čiams teigiama, kad sprendimas už-
daryti Šv. Kazimiero bažnyčią buvo
padarytas dėl didesnių Bostono ar-
kivyskupystės sumanymų, kurie leis
Bostono arkivyskupystei naudingiau
naudoti savo išteklius ir geriau aptar-
nauti Dievo žmones. Arkivyskupo
teigimu, Brockton esančios likusios
vietinės bažnyčios puikiai gali pa-
tenkinti visų tikinčiųjų poreikius.

Tačiau lietuviai nepasiduoda.
Paskutinėmis savaitėmis priešais

bažnyčią ant pievelės, gėlynuose ir
ant tvoros tikintieji pristatė kryžių,
kurie savaip primena Lietuvoje esan-
tį Kryžių kalną.

Birželio 18 d. Šv. Kazimiero baž-
nyčios parapijiečiai nubalsavo, kad
vyskupui John A. Dooher ir kitiems
dvasininkams nebūtų leista dalyvau-
ti paskutinėse šv. Mišiose, nes būtent
šie bažnyčios vadovai yra atsakingi
už bažnyčios uždarymą. Dauguma
parapijiečių rengiasi pateikti ape-
liaciją dėl šio sprendimo. Kaip teigė
Šv. Kazimiero bažnyčios kantorė Ma-
rytė Bizinkauskas, parapijiečiai tik-
rai pateiks apeliaciją, tačiau tai dar
nereiškia, kad arkivyskupija pakeis
savo nuomonę. Apeliacijos procesas,
pirmiausia kreipiantis į arkivyskupi-
ją, vėliau, jei ten bus atmestas, į Ro-
mą, gali užtrukti ne vienerius me-
tus.

Šv. Kazimiero bažnyčia Brock-
ton, MA yra svarbi visai lietuvių emi-
grantų kultūrai ir paveldui, ši baž-
nyčia yra Lietuvos Vyčių organizaci-
jos įkūrimo namai. Kažin ar XIX a.
pab. – XX a. pr. iš paskutiniųjų įkūrę
ir pastatę bažnyčias lietuviai emi-
grantai galėjo numatyti, jog po 100
metų jų palikuonys šių bažnyčių
lankyti jau nebegalės…

Parengta pagal ,,The Boston
Globe“, Enterprisenews.com infor-
maciją.

,,Draugo” info.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios Worcester, MA šventoriuje
birželio 28 d. per suruoštą vigiliją kalbamas rožinis.

Zigmo Dabrilos nuotr.

Sužinojus apie ketinimą uždaryti šv. Kazimiero bažnyčią, netrukus ant
šventoriaus išdygo kryžių kalnas.

Už šv. Kazimiero Brockton, MA baž-
nyčią – dar vienas kryželis.
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SOVIETINIAI SIMBOLIAI
Lietuvoje Seimas išleido įstaty-

mą, kuris uždraudė Lietuvoje nau-
doti nacistinius ir komunistinius sim-
bolius. Negalima bus demonstruoti
sovietų kūjo ir pjautuvo ženklo bei
raudonos žvaigždės. Gal galėtumėte
per spaudą raginti, kad Amerikos
lietuviai masiškai siųstų Vilniaus
merui laiškus elektroniniu paštu
(Juozas.imbrasas@Vilnius.lt), reika-
laudami, kad kuo greičiausiai būtų

pašalintos komunistinės stovylos nuo
Vilniaus Žaliojo tilto. Jos gadina visą
Vilniaus vaizdą. 

Lietuviai skundžiasi, kad rusai
juos okupavo, skriaudė, trėmė į
Sibirą, o čia, pačiam Vilniaus miesto
centre, garbingoje vietoje laiko savo
okupantų stovylas.

L. Stankevičius
Laval, Quebec, Canada

LIETUVIÛ STEBUKLAI JAV
Man labai patinka skaityti kūry-

bingo ir raštingo mūsų kaimyno dr.
Romualdo Kriaučiūno iš Mičigano
valstijos sostinės Lansing’o miesto
vedamuosius, komentarus, laiškus,
straipsnius, statistikas, palyginimus
ir recenzijas. Jie sukelia geras mintis,
norą daugiau galvoti ir net įsijungti į
diskusijas. Juos skaitydamas daug
sužinau ir išmokstu.

Prieš porą savaičių dr. R. Kriau-
čiūnas kvietė pagalvoti ir parašyti
apie JAV gyvenančių lietuvių išeivių
stebuklus. Galvojau. Atrodo, kad visi
jie, iki šiol ,,Drauge” jau paskelbti yra
tikrai verti. Tikriausiai tokių surasim
net apie septyniasdešimt septynis.
Ypač jei skaičiuosime nuo maždaug
1850 metų, kai į JAV imigravo labai
daug lietuvių ir pradėjo kurti pir-
muosius lietuvių stebuklus: parapi-
jas, laikraščius, lietuviškų knygų lei-
dyklas, draugijas, klubus, chorus,
teatrus, susivienijimus, vėliau kon-
ferencijas, šventes, seimus, kongre-
sus (su tūkstančiais dalyvių) ir t.t. 

Pritariu visiems iki šiol R. Kriau-
čiūno ir skaitytojų laiškuose suminė-
tiems maždaug 37 stebuklams, kurių
dauguma yra tie, kuriuose mes patys
(tai yra dabartiniai ,,Draugo” skaity-
tojai) matėme, girdėjome, dalyvavo-
me ar dalyvaujame, arba juos kūrė-
me, steigėme ir dirbome. Tad steng-
siuosi jų nepakartoti. Papildysiu ne-
paminėtais: 

1. Lietuvos Vyčių (Knights of Lit-
huania) 95 metų organizacija (įsteig-
ta 1913 m.).

2. ,,Dirvos” laikraštis, pradėjęs
eiti 1916 metais ir dar leidžiamas
Cleveland, Ohio. 

3. JAV lietuvių padovanotas Lais-
vės varpas Lietuvai (1919 m).

4. 126 lietuviškos parapijos ir
bažnyčios, pastatytos iki 1955 m.,
vienuolijos, religinės organizacijos.

5. Jungtinės JAV lietuvių organi-
zacijos, tokios kaip Amerikos lietuvių
taryba (ALT), Bendras Amerikos lie-
tuvių fondas (BALF), JAV Lietuvių
Bendruomenė (JAV LB) ir kitos. 

6. Pasaulio Lietuvių Bendruome-

nės (PLB) seimai (kurių pirmasis bu-
vo suorganizuotas JAV lietuvių ben-
druomenininkų ir įvyko 1958 m. New
York. Jame buvo išrinkta I-ji PLB
valdyba). 

7. Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresai (kurių pirmasis įvyko 1966 m.
JAV. Jį organizavo PLB valdyba, ku-
rią sudarė JAV bendruomeninkai ir
visų JAV lietuvių jaunimo organizaci-
jų atstovai).

8. PLB Lituanistikos katedra Ili-
nojaus universitete Čikagoje.

9. Lietuvių sporto klubai,
ŠALFASS, jų šventės, turnyrai, ke-
lionės (Lietuvių atletų klubas New
York įsteigtas 1903 m. ir gyvuoja 105
metus). 

10. ,,Lithuanian Mercy Lift”.
11. ,,Pasaulio lietuvis”, atgaivin-

tas 1963 m. ir PLB toliau leidžiamas
bei kiti leidiniai (,,Skautų aidas”,
,,Bridges”, ,,Eglutė”, ,,Vytis” (The
Knight) ir kiti). 

12. Įvairūs (dar nepaminėti) lie-
tuvių fondai (Ateities fondas, ,,Dai-
navos” fondas, Lietuvių katalikų reli-
ginė šalpa (Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid), PLB fondas bei daugelis
kitų).

13. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus.

14. ,,Rako” skautų stovyklavietė.
15 Radijo programos JAV lietu-

vių telkiniuose.
16. ,,Amerikos lietuvis”, kiti nau-

ji laikraščiai ir lietuviškos svetainės
internete.

17. Dar yra daugiau, bet reikia
sustoti. Per ilgas laiškas. Redakcija
nepraleis. 

Pastaba. Bostoniškę ,,Lietuvių
Enciklopediją” išleido ne Feliksas Ka-
počius (žinomas kanauninkas), kaip
buvo rašyta viename laiške ,,Drau-
gui”, bet Juozas Kapočius. Abu jie ki-
lę iš to paties valsčiaus (Žemaitkie-
mio) Ukmergės apskrityje. Turbūt gi-
minės.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI 

AMÑINAS VARGAS SU SVETIMÑODÑIAIS
Žinia, beviltiškas reikalas siekti

nuoseklumo svetimžodžių rašyboje
,,Drauge”. O vienok, knieti priminti
korespondentei Stasei Semėnienei, š.
m. liepos 3 d. ,,Drauge” paminėjusiai
eilę lietuviškų stebuklų, tarp jų ir

,,Lietuvių enciklopediją”, kad toje
enciklopedijoje yra žodis ,,Parteno-
nas” (ne ,,Parthenon”).

Raimundas Kiršteinas
Rochester, NY

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. 

Nauji karininkai
RIMAS GEDEIKA

Birželio mėnuo – vienas įdomiau-
sių  mėnesių metuose. Pavasaris pe-
reina į vasarą, šį mėnesį yra ilgiausia
metų diena, viso pasaulio lietuviai
švenčia Jonines, ir šimtai tūkstančių
studentų baigia mokslus, palieka
savo ,,knygų pasaulį” ir narsiai žen-
gia  į ,,tikrąjį pasaulį”.

Amerikoje yra daug įvairių  kole-
gijų, akademijų. Tarp jų – keletas ka-
ro akademijų. Nors šios  akademijos
yra panašios į visas  kitas kolegijas,
jos turi keletą labai svarbių skir-
tumų. Per visus ketverius metus
kadetams diena iš dienos yra kalama
į galvą, kad baigę akademiją jie bus
atsakingi už daug jaunų vyrų ir mo-
terų gyvybių. Šiomis dienomis ši
atsakomybė yra labai reali, nes tūks-
tančiai kareivių žūsta Irake ir Afga-
nistane (iš pereitais metais West
Point baigusio kurso jau yra žuvę 15
leitenantų ir šimtai sužeistų). Kartu
kadetai puikiai supranta, kad jų
kelionė, kuri prasideda baigus moks-
lus, gali labai staigiai  pasibaigti. Jie
yra  susitaikę su realybe.

Žinodami apie tokią atsakomybę,
šitos kelionės  galimybes, kadetai  vis
tiek su entuziazmu žengia  pirmyn.
Kasdien jie mintyse kartoja  generolo
Mac-Arthur įamžintus žodžius: ,,Pa-
reiga, garbė, tėvynė” (Duty, Honor,
Country).

Šių 2008-ųjų metų West Point
kursą baigė 972 kadetai, tarp jų –
trys lietuviai: vienas iš Lietuvos, o
likę du iš Amerikos.

Aurimas Metrikis gimė Kaune,
nuo pat jaunystės norėjo būti karei-
viu. Nors jis buvo priimtas į Lietuvos
karo akademiją, jo svajonė buvo pa-
tekti į Amerikos West Point. Jam už-
truko dvejus metus, kol jo prašymas
buvo priimtas ir jo svajonė išsipildė. Į
West Point  jis įstojo  2004 metų bir-
želį. 

Aurimo noras patekti į Amerikos
karo mokyklą buvo toks didelis, kad
jis mielai paaukojo du paskutiniuo-
sius savo studijų metus ir pradėjo
mokslą vėl iš pradžių, kaip pirmo
kurso studentas.

Per visus ketverius metus jis ir-
klavo už West Point komandą, studi-
javo inžineriją. Studijas pabaigė su
3.5 GPA.

Skirtingai nei likęs  971 kadetas,
Aurimas gavo tik diplomą, bet nega-
lėjo gauti karininko laipsnio, mat nė-
ra  Amerikos pilietis. Jaunesnio leite-
nanto laipsnį jis gavo, kai grįžo atgal
į  Lietuvą.

Šiuo metu Aurimas yra paskirtas
vieno garbingiausių Lietuvos kariuo-
menės dalinių – Skautų būrio vadu.

Ryan Hodgson – yra trečios
kartos lietuvis iš Long Island, New
York. Ryan nuo pat gimnazijos dienų
aktyviai dalyvavo lietuvių sportinėje
veikloje, ypač krepšinyje. Jo tėvas,
Bob Hodgson, padėjo atgaivinti spor-
to veiklą rytiniame pakraštyje. 2005
metais jis buvo Amerikos lietuvų
krepšinio komandos, kuri Vilniuje
per Sporto šventę laimėjo pirmą
vietą, treneris.

Per visus ketverius metus Ryan
žaidė  West Point krepšinio komando-
je ir paskutiniais metais  buvo išrink-
tas komandos kapitonu. Baigęs aka-
demiją jis gavo antrojo leitenanto
laipsnį inžinierių Korp.

Andrius Mažeika – taip pat tre-
čios kartos lietuvis iš California. Per
visus ketverius metus Andrius žaidė
amerikietišką futbolą West Point
komandoje. Andrius akademiją baigė
su antrojo leitenanto laipsniu artile-
rijoje. Šiuo metu jis lanko Jaunųjų
leitenantų kursus Ft. Bliss, Texas. Po
jų Andrius pradės vienus iš sunkiau-
sių, daug prakaito ir sielos reikalau-
jančių kariuomenės kursų – Ranger.

Andrius yra Antano Mažeikos,
kuris 1960, 1970 metais buvo labai
didelis visuomenininkas, įdėjęs daug
pastangų dėl Lietuvos išlaisvinimo,
sūnus. Andrius yra ir Mykolo Biržiš-
kos, kuris pasirašė Lietuvos atkūri-
mo  aktą, proanūkis, ir Tado Kosciuš-
kos, vieno iš Amerikos revoliucijos
karo didvyrių, giminaitis.

Visi 972 baigę karininkai nuo
pirmų dienų žinojo, kokią didelę atsa-
komybės naštą jie neša, dar didesnę
jiems tapus karininkais. Jie šią atsa-
komybę priima noriai, kad mes visi
galėtume eiti laisvais, demokratiš-
kais keliais. 

Andrius Mažeika.
Nuotr. iš asmeninio albumo

Aurimas Metrikis (d.) atiduoda pa-
garbą. Nuotr. iš asmeninio albumo

Ryan Hodgson. 
Rimo Gedeikos nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.                 lietu-
vių imigrantų. Šiandien lietuvių
kilmės brazilų skaičius yra išaugęs
iki maždaug 250 tūkstančių. Pirmoji
Brazi-lijos Lietuvių Bendruomenė
buvo įs-teigta 1958 m. Šiuo metu San
Paulo veikia Lietuvos–Brazilijos
draugija, leidžiamas mėnesinis
spalvotas žurnalas lietuvių kalba
,,Mūsų Lietuva”.

Į Argentiną pirmieji lietuviai at-
vyko XIX a. pabaigoje. Šiuo metu Ar-
gentinoje gyvena apie 30 tūkst. lietu-
vių kilmės žmonių, gimusių Argenti-
noje, bet laikančių save lietuviais.
Lietuviškoje veikloje dalyvauja apie
tūkstantis tautiečių. 2000–2001 m.
Argentinos Lietuvių Bendruomenė
sustabdė visų lietuviškų leidinių

spausdinimą, todėl šiuo metu šalyje
lietuviškos spaudos nėra. Lietuvoje
nuo diplomatinių santykių su Argen-
tina atkūrimo surengta nemažai ben-
drų kultūrinių renginių.

Urugvajuje yra susitelkusi 4–5
tūkstančių lietuvių bendruomenė, ta-
čiau aktyvių, išlaikiusių lietuvybę
žmonių yra vos du ar keturi šimtai.
Lietuviai susitelkę vienoje parapijoje,
turi šeštadieninę mokyklą. Šalyje lei-
džiamas Urugvajaus lietuvių katali-
kų sekmadieninis leidinys ,,Žinios”,
kuris platinamas lietuvių parapijos
bažnyčioje. Yra įsikūrusi Urugvajaus
lietuvių kultūros draugija.

Lietuvos ir Čilės ryšiai daugiau-
sia telkiasi į ekonominį ir teisinį ben-
dradarbiavimą, o kultūriniai saitai

Valstybè� pripañino adventistû 
religinê bendrijâ

Sparçiai kyla knygû kainos

Plaukikas sieks atkreipti 
lietuviû� dèmesî� î ekologijâ�

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) – Lie-
tuvos knygynuose pastaruoju metu
pastebimai šoktelėjo knygų kainos.
Tikėtina, kad knygos šiemet brangs
dar 10 proc. Knygynai ir leidėjai sako,
kad kainas smarkiai kelia infliacija ir
brangstančios sąnaudos.

„Užėjusi į Pilies knygyną, buvau
labai nustebinta: kai kurios knygos,
už kurias anksčiau mokėdavau apie
30 Lt, buvo įkainotos 50–60 Lt”, –
stebėjosi vilnietė Dovilė. Pasak knygų
mylėtojos, jei knygos ir toliau taip

brangs, jas teks pirkti keliese su
draugais arba lankytis bibliotekoje.

Pasak „Baltų lankų” knygynų
tinklo Kauno filialo vadovės Kamilės
Paulikienės, kai kurios leidyklos pra-
dėjo branginti knygas iškart po Nau-
jųjų. Kitos neskubėjo kelti kainų, ta-
čiau dabar jau beveik visos knygos
yra pabrangusios. „Grožinė literatū-
ra nuo žiemos pabrango 2–3 Lt”, – sa-
kė „Baltų lankų” atstovė. Anot leidė-
jų, knygas brangina nepalanki ekono-
minė padėtis.

Sausio 13-osios perversmininkai
patyrè� galutinî� pralaimèjimâ�

Lietuva stiprina kultùrinius
ryšius su Lotynû� Amerika

Vilnius, liepos 16 d. (Delfi.lt) –
Telekomunikacijų specialistas And-
rejus Mekionis, persikėlęs iš Lietuvos
į Švediją ir susižavėjęs šios šalies dar-
bais ekologijos srityje, nusprendė lie-
tuvių dėmesį į jas atkreipti neįprastu
būdu. 29 metų vyras rengiasi per-
plaukti dalį Oresundo sąsiaurio palei
tokio pat pavadinimo tiltą, kuris jun-
gia Švediją ir Daniją.

Į Baltijos jūros bangas A. Mekio-
nis ketina šokti šeštadienį ir per 4–5
val., priklausomai nuo bangavimo,
vėjo krypties ir stiprumo, kitų aplin-
kybių, pasiekti Daniją. Atstumas, ku-
rį jis rengiasi įveikti, – beveik 7,9 km.
Plaukiką turėtų lydėti valtis, kurioje
bus medikas ir gelbėtojas.

A. Mekionis teigė nesantis profe-
sionalus plaukikas, tačiau vylėsi, kad
patirties nepritrūks. Savo žygiui jis
pradėjo rengtis pernai vasarą. Tiesa,
pašnekovas neslėpė, kad tokio ilgo
atstumo jam dar neteko plaukti.

Paklaustas, kodėl plaukimui pa-

sirinko ne kurį nors vandens telkinį
Lietuvoje, A. Mekionis sakė mūsų ša-
lyje neradęs itin įsimintinos vietos.
Be to, nuo 2004 m. Švedijoje gyve-
nantis vyras panoro atkreipti lietuvių
dėmesį į švedų sumanymus ekologi-
jos srityje.

A. Mekionis – ne vienintelis, ku-
riam kilo mintis tokiu būdu įveikti
Oresundo sąsiaurį. Pirmasis pasauly-
je iš Dragoro (Danija) į Malmę (Švedi-
ja) palei minėtą tiltą nuplaukė švedų
plaukikas 25-erių Tobias Eldh. Anot
A. Mekionio, remiantis oficialiais įra-
šais, kartą sąsiauriu iš Švedijos į Da-
niją palei tiltą perplaukė viena ame-
rikietė.

Oresundo tiltas yra  keturių juos-
tų automobilių ir dviejų juostų trau-
kinių tiltas, nutiestas per to paties
pavadinimo sąsiaurį. Tiltas jungia
Danijos sostinę Kopenhagą ir Švedi-
jos miestą Malmę. Tai yra ilgiausias
tiltas pasaulyje, jungiantis dvi vals-
tybes.

Atkelta iš 1 psl. Per
pra-ėjusius Parlamento rinkimus Vil-
niaus Naujamiesčio apygardoje buvo
išrinkta konservatorė Janina Degu-
tienė.

J. Vidugirienė ne tik vadovauja
ALB, bet yra ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos narė bei
Naujosios emigracijos reikalų komi-
sijos pirmininkė. Pastaruoju metu ji
dirba naujai kuriamame projekte –
Lietuvos informacijos mainų centre –
LITH(c) (Lithuanian Information
Trading Hub) Dubline.

Kartu su vyru Mindaugu Vidu-
giriu ji augina Airijoje gimusį sūnų
Jovarą Vėtrą. M. Vidugiris yra Lie-
tuvos liberalų sąjūdžio narys ir minė-
to centro vadovas.

Šaltiniai Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenėje teigia, jog J. Vidugirienę
dalyvauti Seimo rinkimuose paskati-
no noras, kad užsienio lietuvių balsas
būtų pagaliau išgirstas.

Jau anksčiau buvo pasigirdusi

kritika ir nuogąstavimai, kad užsie-
nyje gyvenantiems lietuviams gali
kilti sunkumų siekiant parlamentarų
pareigų. Seimo rinkimų įstatyme tei-
giama, kad „Seimo nariu gali būti
renkamas Lietuvos Respublikos pilie-
tis, kuris nuolat gyvena Lietuvoje.
Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respub-
likoje laikomas Lietuvos Respublikos
pilietis, kurio duomenys apie gyvena-
mąją vietą įrašyti Lietuvos Respubli-
kos gyventojų registre, arba pilietis,
kuris pagal Civilinį kodeksą pripažįs-
tamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją
vietą Lietuvos Respublikoje.”

Tačiau J. Vidugirienė patikino,
kad nuogąstauti nėra dėl ko, nes ji
yra registruota Lietuvoje ir čia yra jos
nuolatinė gyvenamoji vieta.

Nepriklausomos Lietuvos istori-
joje įvairiuose  rinkimuose (Seimo,
prezidento) dalyvavo ir keletu atveju
laimėjo ne vienas užsienio lietuvis,
tačiau kol kas – tik iš senosios išeivi-
jos kartos.

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) – Sei-
mas suteikė netradicinei religinei
bendrijai – Septintosios dienos ad-
ventistų bažnyčiai valstybės pripa-
žintos religinės bendrijos statusą.

Septintosios dienos adventistai iš
kitų krikščioniškų bažnyčių išsiskiria
tuo, kad švenčia ne sekmadienį, o
kaip žydai – šeštadienį, taip pat pri-
pažįsta sveiką gyvenseną, jos nariai
nevalgo kiaulienos, labai atsargiai
žiūri į alkoholio ir ypač tabako gami-
nių vartojimą.

Naujas statusas protestantiškai
bažnyčiai suteiks galimybę sudaryti
valstybės pripažįstamas bažnytines
santuokas, kurių neprivaloma regis-
truoti metrikacijos biure. Be to, pagal
įstatymus, valstybės pripažintos re-
liginės bendrijos dvasininkams iš biu-
džeto bus mokama mažiausia sociali-
nio draudimo įmoka.

Tam, kad būtų pripažinta valsty-
bės, netradicinė religinė bendrija turi
Lietuvoje veikti bent jau 25 metus ir
būti pelniusi visuomenės palaikymą.

Septintosios dienos adventistų
Bažnyčia Lietuvoje pradėjo veikti
XIX a. pabaigoje. 1920 metais organi-
zuotas šios religinės bendrijos Lietu-
vos misijos laukas priklausė Rytų Vo-
kietijos unijai. Sovietų okupacijos
metais adventistų veikla labai apribo-
ta, Atgimimo laikotarpiu adventistai
,,atsigavo”.

1994 metų birželį įvyko steigia-
masis Septintosios dienos adventistų
Bažnyčios suvažiavimas. Jame nutar-
ta kreiptis į vyriausybę su prašymu
atnaujinti Bažnyčios registraciją.

Šiuo metu įvairiose adventistų
bendruomenėse yra daugiau kaip 900
narių, dirba 28 dvasininkai. Ši bažny-
čia pripažįstama 112 pasaulio šalių.

Švedų plaukikas Tobias Eldh, pirmasis pasaulyje įveikęs sąsiaurį tarp Dragoro
(Danija) ir Malmės (Švedija) palei Oresundo tiltą.                         Delfi. lt nuotr.

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) – Eu-
ropos žmogaus teisių teismo teisėjų
kolegija atmetė už nepavykusį per-
versmą 1991-ųjų sausį nuteisto Juozo
Kuolelio prašymą perduoti nagrinėti
jo bylą Didžiajai kolegijai. Sprendi-
mas yra galutinis ir įsigaliojo paskel-
bimo dieną.

Strasbūro teismas į vieną bylą
buvo sujungęs visų perversmininkų –
J. Kuolelio, L. Bartoševičiaus ir M.
Burokevičiaus skundus, nors jie juos
parašė ir atsiuntė kaip atskirus.

Perversmininkų skundai Stras-
būre buvo priimti nagrinėti 2006 m.
Tai buvo pirmosios bylos prieš Lietu-
vą, dėl kurių Vyriausybei pateikti
klausimai dėl sąžinės ir susivienijimų
laisvės.

Buvę komunistų partijos nariai
skundėsi, kad jų bylos Lietuvos teis-
muose buvo nagrinėjamos nepagrįs-
tai ilgai ir prašė milijoninio atlygio už
moralinę ir materialinę žalą.

Baudžiamoji byla dėl sąmokslo
siekiant užgrobti valdžią 1991-ųjų
sausį Vilniaus apygardos teisme buvo
pradėta nagrinėti 1996 m. Jos nagri-
nėjimas tęsėsi iki 1999 m. 248 pusla-
pių nuosprendį pakaitomis skaitė visi

trys kolegijos teisėjai.
Prieš teismą stojo 6 iš 51 kaltina-

mojo, nes kiti Lietuvos teisėsaugos įs-
taigoms yra nepasiekiami. 1999 m.
Vilniaus apygardos teismas dėl tyči-
nių nužudymų bei sunkių kūno suža-
lojimų organizavimo, antivalstybinių
organizacijų kūrimo ir kitų nusikal-
timų M. Burokevičių nuteisė kalėti
12 metų. 5 metų laisvės atėmimo
bausme nuteistas J. Kuolelis ir 3 me-
tams nuteistas L. Bartoševičius buvo
suimti nuosprendžio paskelbimo die-
ną.

Europos žmogaus teisių teismas
savo sprendime pabrėžė, kad Lietuvą
apskundusių perversmininkų byloje
būtina remtis istorinėmis bei politi-
nėmis aplinkybėmis, be to, atsižvelgti
ir į įvykius iki Europos žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos įsigaliojimo Lietuvoje,
t.y. iki 1995 m. birželio 20 d.

Tai buvo būtina dėl to, jog pa-
reiškėjai ne tik įrodinėjo, jog jie per-
sekiojami už veiklą, kuri jų padarymo
metu nebuvo laikoma nusikaltimu,
bet ir apskritai ginčijo Lietuvos ne-
priklausomybės praradimo bei jos at-
kūrimo aplinkybes.

Airijos lietuviû� vadovè� sieks 
parlamentarès pareigû�
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JEKATERINBURG
Šimtai Rusijos Ortodoksų Baž-

nyčios narių trečiadienį susirinko į
iškilmes, surengtas 90-osioms pas-
kutinio caro Nikolaj II ir jo šeimos
narių nužudymo metinėms paminė-
ti. Tikintieji, kuriems vadovavo Je-
katerinburg arkivyskupas Vikentij,
ėjo šio Uralo miesto gatvėmis. Naktį
rengiama atgailos už tas žmog-žu-
dystes, kurios reiškė senos valdovų
giminės pabaigą ir Sovietų Sąjungos
atsiradimą, vigilija. Prieš šiuos ren-
ginius prokurorai paskelbė, jog DNR
testai patvirtino, kad dviejų ligi šiol
nenustatytų Romanov giminės pali-
kuonių palaikai iš tikrųjų yra caro
Nikolaj II sūnaus Aleksej ir dukters
Marijos.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

paragino Kongresą kuo greičiau pri-
imti įstatymus, kurie padėtų atsi-
gauti būsto paskolų milžinėms ,,Fan-
nie Mae” ir ,,Freddie Mac”, bei pava-
dino JAV finansų sistemą ,,iš esmės
sveika”. Dar jis paragino demokratų
daugumą turintį Kongresą pasekti jo
pavyzdžiu ir kuo greičiau atšaukti
draudimą gręžti naftos gręžinius šel-
fe, kad padidėtų naftos gavyba šalies
viduje. Brangstant degalams, stebint
didžiausią per dešimtmečius nuos-
mukį būsto rinkoje, pingant būstui,
sunkiau gaunant finansavimą, G. W.
Bush pažymėjo: ,,Dabar sunkūs lai-
kai daugeliui amerikiečių šeimų.”
Tačiau jis pabrėžė, kad šalies ūkis au-
ga, nors ir lėtai. 

***
JAV Kongreso Atstovų Rūmai

antradienį vykusiame posėdyje pa-
teikė naują rezoliuciją dėl JAV prezi-
dento G. W. Bush apkaltos, kurią tu-
rės išnagrinėti Rūmų juridinis komi-
tetas, praneša „RIA Novosti”. Rezo-
liucijoje, kurią pateikė buvęs kandi-
datas į JAV prezidentus, Kongreso
narys demokratas Dennis Kucinich,
reikalaujama surengti JAV vadovui
valstybės apkaltą už tai, kad nurodęs
melagingą priežastį jis suklaidino
JAV Kongresą, siekdamas gauti pa-
ramą karui su Iraku. 

TBILISIS
Gruzijos parlamentas antradienį

patvirtino šalies ginkluotųjų pajėgų
dydį nustatančio įstatymo pataisą,
kuria remiantis kariškių skaičius
nuo 32 tūkst. padidinamas iki 37
tūkst. Parlamento gynybos ir nacio-
nalinio saugumo komiteto pirminin-
kas Givi Targamadzė posėdyje pa-
reiškė, kad šį sprendimą lėmė padi-
dėjusi rizika dėl Rusijos veiksmų. Jis
taip pat pareiškė, kad didinti armiją
verčia ir Gruzijos kariuomenės daly-
vavimas įvairiose taikos palaikymo
operacijose vykdant NATO keliamus
reikalavimus.

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy gali paprašyti Airijos suren-
gti antrą referendumą dėl Europos
Sąjungos (ES) pertvarkų sutarties su
tam tikrais nedideliais jos pakeiti-
mais, trečiadienį sakė prezidento pa-
dėjėjas. N. Sarkozy, kaip ES šiuo me-
tu pirmininkaujančios valstybės va-
dovas, pirmadienį turi nuvykti į Dub-
liną ir ieškoti sprendimo krizei, kuri
kilo Airijos rinkėjams per praėjusio
mėnesio referendumą atmetus Lisa-
bonos sutartį. Tačiau Airijos politikai
piktai reagavo į N. Sarkozy žodžius,
antradienį pasakytus parlamenta-
rams per susitikimą už uždarų durų
Paryžiuje. To susitikimo metu Pran-
cūzijos prezidentas pasakė, kad Airi-
ja turėtų balsuoti iš naujo.

MADRIDAS
Saudo Arabijos karalius Abdullah

antradienį atvyko į Ispaniją, kur da-
lyvaus Madride įvyksiančioje tarp-
tautinėje konferencijoje, skirtoje plė-
toti pokalbį tarp svarbiausių pasau-
lio religijų. Renginys organizuoja-
mas tvyrant įtampai tarp islamiškojo
pasaulio ir Vakarų šalių. Šią prieš-
priešą taip pat kursto dalyje Europos
šalių galiojantys draudimai moterims
ryšėti plaukus ir kaklą slepiančias
skareles ar dėvėti visą kūną den-
giančius drabužius, kai kurios mu-
sulmonų šventvagiškomis laikomos
karikatūros, taip pat neišspręstas
Izraelio ir Palestinos konfliktas.

JAV

RUSIJA

Europos Komisija kritikuojama dèl
slovakû� branduolinio projekto

Washington, DC, liepos 16 d.
(AFP–BNS) – Keisdamos savo politi-
ką Jungtinės Valstijos šį savaitgalį
pasiųs pasiuntinį į susitikimą su Ira-
no derybininku, antradienį sakė Vals-
tybės departamento pareigūnas.

Trečiasis pagal pareigas Valsty-
bės departamento darbuotojas, vals-
tybės sekretorės pavaduotojas Wil-
liam Burns šeštadienį dalyvaus Že-
nevoje įvyksiančiame Europos Są-
jungos (ES) užsienio politikos vadovo
Javier Solana ir Teherano vyriausiojo
branduolinės programos derybininko
Saeed Jalili susitikime.

Pasak vieno anonimu panorusio
likti Valstybės departamento parei-
gūno, derybose ,,bus pateiktas Irano
atsakymas į naujausią šešių įtakingų
valstybių pasiūlymą”.

Washington savo politiką šiuo
klausimu keičia penkioms nuola-
tinėms Jungtinių Tautų (JT) Saugu-
mo Tarybos narėms ir Vokietijai sie-
kiant susitarti su Teheranu dėl jo
branduolinės programos, kurios tiks-
las, kaip baiminasi Vakarai, gali būti
branduolinių ginklų gamyba.

Iki šiol Jungtinės Valstijos ne vie-
ną mėnesį tvirtino, kad derėsis su
Iranu tik šiam sustabdžius urano
sodrinimo darbus, kuriuos Teheranas
atsisako nutraukti.

Vienas JAV valstybės depar-ta-
mento pareigūnas laikraščiui ,,The
Washington Post” sakė, kad W. Burns
nesiderės ir nerengs atskirų susitiki-
mų su iraniečiais. Vietoje to jis pa-
kartos Washington reikalavimą, kad
Iranas sustabdytų urano sodrinimą,
ir nurodys, kad tik tada JAV galės
pradėti rimtas derybas.

Irano prezidentas Mahmoud Ah-
madinejad pirmadienį sakė, kad S.
Jalili ir J. Solana turi aptarti būsimų
derybų laiką. Be jokio paaiškinimo jis
pridūrė, jog ,,įmanoma, kad netoli-
moje ateityje įvyks derybos su Jung-
tinėmis Valstijomis įvairiose srityse”.

Tačiau įtampa dėl branduolinio
klausimo per pastarąsias dvi dienas
vėl padidėjo, nes Iranas per karines
pratybas, kurios privertė tarptautinę
bendriją susirūpinti, išbandė raketas,
įskaitant raketą, kuri galėtų pasiekti
Izraelį.

JAV keiçia santykiû
su Iranu politikâ

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

EUROPA

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) –
Europos Parlamento žalieji užsipuolė
energetikos komisarą Andris Pie-
balgs dėl leidimo pratęsti rusiškos
atominės elektrinės Slovakijoje dar-
bą, rašo nepriklausomas Briuselio lei-
dinys ,,EUobsever”.

,,Skandalinga, kad komisaras
Piebalgs davė leidimą prikelti pase-
nusį branduolinį projektą”, – sakoma
bendrame pareiškime, kurį paskelbė
įtakingos žaliųjų europarlamentarės
Monica Frassoni ir Rebecca Harms.

Pasak jų, Komisijos nuomonė dėl
Slovakijos vakaruose esančios Mo-
chovcų elektrinės ,,išryškina jos ben-
drininkavimą su energetikos ,,milži-
nais”.

Šis kritiškas pareiškimas buvo
paskelbtas netrukus po to, kai Euro-
pos Komisija antradienį pateikė savo
nuomonę apie minimą ,,Slovenske
Elektrarne”, kuri priklauso Italijos
energetikos įmonei ,,Enel” ir Slova-
kijos valstybei, projektą pastatyti Mo-
chovcų elektrinei du reaktorius.

ES pareigūnai visus metus verti-
no Slovakijos paraiškos statyti nau-
jus reaktorius saugumo klausimus, o
šalies premjeras Robert Fico dažnai
reiškė nepasitenkinimą šio proceso
lėtumu.

Ginčai vyksta dėl to, ar Mochov-
cų elektrinė turėtų turėti visapusišką
apsauginį gaubtą: papildomas reakto-
rių saugančias betono ir plieno sie-
nas. Pagal tarptautinius reikalavi-
mus tai nėra būtina, tačiau kai kas tai
laiko geriausia apsaugos priemone.

Abi šalys – Bratislava ir Briuselis
– galiausiai sutarė, kad pagal Mo-
chovcų projektą ten negalima įterpti
didelių statinių. Vietoje to Komisija
patarė investuotojams užtikrinti ,,ly-
giavertį apsaugos, kaip visapusiško
apsauginio gaubto, lygį”.

Slovakijos premjeras R. Fico Ko-
misijos nuomonę pavadino ,,geromis
naujienomis”. Briuselio pasiūlymai
nėra įpareigojami ir kaip jų bus laiko-
masi, priklausys nuo investuotojų,
pabrėžė Komisijos atstovas. 

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Javier Solana Teheranui sako, kad
pasaulio valstybės susilaikys nuo naujų draudimų, jei Iranas nebetęs urano sodri-
nimo darbų.                                                                                   SCANPIX nuotr. 
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Mūsų stalui

Nutariau truputį dėmesio skirti
jaunosioms šeimininkėms, kurioms
gal daugiau trūksta patyrimo ir žinių
virtuvėje. Galbūt ir ne visos skaityto-
jos, bet dalis jų pajus, kad kulinarija
yra menas ir nuo jo priklauso visos
šeimos sveikata. Šį meną dauguma
pajunta augdami prie mamos šei-
mininkės, o patys išėję į gyvenimą
toliau domisi juo ir tobulėja.

Šiais laikais tūkstančius žmonių
pamaitina valgyklos, restoranai, ka-
vinės, maisto pusgaminiai, tačiau
namų virtuvė vis dar vaidina svarbų
vaidmenį šeimoje. Tik reta moteris
nemėgsta suktis virtuvėje. Pati ruoš-
dama artimiesiems maistą, ji sa-
votiškai parodo jiems savo meilę. Nuo
tinkamai paruošto maisto priklauso
šeimos narių sveikata, jų darbingu-
mas.

Norėčiau papasakoti Tau, mano
jaunoji drauge, kaip virtuvė tapo
mėgstamiausia mano šeimos suėjimo
vieta. Už tai turiu būti dėkinga savo
mamai, kuri nuo mažų dienų pri-
pratino mane prie namų ruošos. Dar
nėjau į mokyklą, o jau suplaudavau
mažesnius indus, su mama kartu
valydavau kambarius. Reikėjo viską
daryti tvarkingai, mama tikrindavo
ir jei ne taip – viską tekdavo daryti iš
naujo. Paūgėjusi gaudavau jau
rimtesnių darbų virtuvėje. Būdavo
malonu, kai patiki tau išsukti kremą,
išplakti kiaušinio baltymus, padengti
stalą. Vėliau, jau studijuodama, už-
sirašiau į namų šeimininkės kursus,
norėjosi daugiau išmokti visokių vir-
tuvės paslapčių. Su mama viską
išbandydavome, dalinomės patirtimi.
Praktiką atlikau tuo metu garsiame
Kauno ,,Metropolio” restorane.

Pietums mūsų šeimyna sueidavo
į virtuvę-valgomąjį. Stalas visados
turėdavo būti padengtas gražia stal-
tiese, tvarkingai išdėliotos, kiekvie-
nam patiekalui skirtos lėkštės, stalo
įrankiai, pamerktos darželio gėlės,
lūpoms nusišluostyti švari medžia-
ginė servetėlė. Jei tuo metu kas nors
netikėtai užeidavo, pirmas klausimas
būdavo: ,,Ar mes laukiame svečių?”
Mama atsakydavo, kad tik namuose
vaikai įgus, kaip tinkamai valgyti,
kaip elgtis prie stalo ir tinkamai nau-
dotis stalo įrankiais. 

Tai buvo seniai, kai dar nebuvo
dujinės viryklės, kai indų plovyklės,
skalbimo mašinų, karšto vandens,
įvairių elektros įrenginių. Dabar visa

tai palengvina darbą, sutaupo laiką,
tad nereikėtų bodėtis virtuve. Tiesa,
mano jaunoji drauge, Tu gal dabar
dirbi ir turi mažai laiko. Bet jeigu su-
gebėsi į namų ruošą linksmu žodžiu
įtraukti vyrą, o vėliau vaikučius – tai
virs smagiu žaidimu. 

Man sekėsi įtraukti, jei ne vyrą,
tai bent savo sūnus nuo mažų dienų.
Kartu valėme namą, kartu virtuvėje
sukomės. Net dabar berašant
mintyse iškilo toks malonus
prisiminimas. Tai buvo dar rusų
laikais, kai pas mane atvažiavo į
svečius pusseserė iš Lietuvos.
Vyriausiam sūnui buvo pen-
keri metukai, o kitam – ket-
veri. Aš tuo metu dirbau
Balzeko muziejuje, išva-
žiavau į darbą, o juos
palikau miegančius.
Apie 9 val. ryto vy-
resnis sūnus man
skambina į
darbą ir
klausia:
,,Mama,
ką man
iškepti
t e t a i

pusryčiams?” Aš buvau maloniai
sujaudinta tokio jo rūpesčio. Pasa-
kiau, kad iškeptų kiaušinienę, pakep-
tų lašinukų, paskrudintų duonos –
amerikietiškai. Paskui pusseserė pa-
sakojo, kaip ji rado jai paruoštus pus-
ryčius, gražiai išdėliotas lėkštutes,
servetėles. Ji net ir dabar tai prisime-
na ir visiems pasakoja. 

Kiek paūgėjęs sūnus man pa-
reiškė, kad jam greit manęs nerei-
kės, nes jis jau moka valgyti daryti,
namus valyti. Tik nuo mažų dienų
patrauksime vaikus prie tokių darbų,
tada jie net didžiuosis, kad mama
jiems patiki darbus, kurie jiems –
tarsi smagus žaidimas.

***
Virtuvė – tai mokslu pagrįstas

menas, kuriam reikia žinių. Ar žinote
maisto sudėtį, ar mokate nustatyti
produkto kokybę? Daugelis reiškinių,

Jaunajai šeimininkei

gaminant valgius, vyksta pagal fizi-
kos ir chemijos dėsnius. Todėl reikia
susipažinti su kulinarijos pagrindais.
O pateikusi pagrindines kulinarijos
mokslo žinias, patarsiu, ką galima
pasigaminti neverdant ir nekepant,
kaip virti, kepti ir troškinti, kokius
prieskonius kur vartoti, ką pasiga-
minti iš šaldytuvo atsargų, kaip su-
tikti netikėtai užklydusį svečią.

Maisto sudėtis

,,Nieko nėra paprastesnio už
maistą”, – atsakys beveik kiekviena
šeimininkė, drąsiai spręsdama apie
produkto kokybę, jei nežinos, koks
maistas vertingesnis, iš kokių medžia-
gų jis susideda. Fiziologai visą mūsų

maistą yra suskirstę į baltymus,
angliavandenius, riebalus, mine-
ralines druskas ir vandenį.

Iš BALTYMŲ žmogaus orga-
nizmas gamina savo
kūno ląsteles. Be balty-
mų negali būti gyvybės.
Daugiausia baltymų yra
mėsoje, žuvyje, sūryje

ir ankštinėse daržo-
vėse.

A N G L I A -
VANDENIAI or-

ganizmui teikia
šilumą ir ener-

giją. Dau-
giausia jų
yra auga-
l in iame

maiste
–

miltuose, kruopose, bulvėse, vaisiuo-
se ir meduje.

RIEBALAI – didžiausia organiz-
mo energijos versmė. Iš jų lengviau-
siai virškinamas sviestas, o sunkiau-
siai – lajus. Sveiki yra paukštienos
taukai, ypač anties, todėl patartina
vartoti paukštienos taukus. Kepda-
mos antį, neišmeskime tų taukų, juos
panaudokime kepdamos kotletus,
troškindamos kopūstus. Pamatysite,
koks bus skanus kugelis, jei į jį įdė-
sime anties taukų su visais drebu-
čiais.

MINERALINES MEDŽIAGAS
sudaro druskos. Jos skatina nervų
sistemos ir liaukų veiklą, reguliuoja
medžiagų apykaitą. Mineralinių me-
džiagų gausu augaliniame maiste,
lapinėse daržovėse (špinatuose, briu-
seliniuose kopūstuose, salotose, ko-
pūstuose).

VANDUO padeda organizmui

įsisavinti maisto medžiagas; per parą
organizmas jo sunaudoja apie 2
galonus.

VITAMINAI. Net sveikiausias
žmogus, negaudamas vitaminų, ima
silpti, jausti nuovargį, silpsta jo imu-
ninė sistema ir organizmas tampa
neatsparus įvairioms ligoms. Be vita-
minų organizmas nesugeba tinkamai
įsisavinti baltymų, riebalų ir mine-
ralinių medžiagų, sutrinka medžiagų
apykaita. Ne veltui jų pavadinimas
kilęs iš lotyniško žodžio ,,vita” – liet.
gyvenimas. Pastaruoju metu vis dau-
giau žmonių vartoja dirbtinius sinte-
tinius vitaminus, nekreipdami dėme-
sio, kad pakankamai vitaminų gauna
iš šviežių produktų. Reikia žinoti,
kad bet kokių vitaminų perviršis yra
mums labai kenksmingas, todėl ge-
riau pasitikėti gamtos teikiamomis
gėrybėmis ir užmiršti sintetines me-
džiagas.

Norėdamas gauti vitamino A,
žmogus turi valgyti sviesto, grietinės,
kiaušinių, morkų, salotų, rūgštynių,
špinatų, žuvies taukų. Vyresniems
žmonėms būtina suvalgyti kelis
kiaušinius per savaitę. Žuvies taukai
ypatingai reikalingi vaikams. Jie pa-
deda normaliai vystytis kaulų sis-
temai, apsaugo kvėpavimo bei virš-
kinimo takų gleivines. Juos galima
vartoti tik nuo spalio iki gegužės.
Šiuo metu žuvų taukai yra visai ma-
lonaus skonio, tad užmirškime senus
laikus. Vaikus nėra taip sunku
apgauti, juk kiekviena mama gali
rasti su kuo juos sumaišyti.

B grupės vitaminų (B1, B2 ir PP)
yra ankštinėse daržovėse, vištienoje,
kiaulienoje, rupiai maltų miltų ga-
miniuose. Šis vitaminas apsaugo nuo
nervų sistemos, virškinimo organų,
odos, kraujo ligų.

VITAMINO C daugiausia yra cit-
rinose, erškėtrožėse, juoduose ser-
bentuose, saldžiose paprikose, gra-
natuose. Šis vitaminas padidina or-
ganizmo atsparumą užkrečiamoms
ligoms, stiprina venų sieneles.

VITAMINAS B 12 labai svarbus
kraujo gamybai, normaliam nervų
sistemos darbui. Šio vitamino yra gy-
vulių ir žuvų kepenyse, inkstuose.

VITAMINAS F sulėtina atero-
sklerozės vystymąsi. Augaliniame
aliejuje jo yra kartu su vitaminu E,
kuris neleidžia suirti vitaminui F.

Skrandžio sulčių sumažėjusiam
rūgštingumui, kepenų ir žarnyno su-
sirgimams gydyti vartojamos žalių
kopūstų sultys. Jų gydomasis veiki-
mas aiškinamas tuo, kad kopūstų sul-
tyse yra medžiagų, vadinamų vita-
minu U.

Paruošė 
Nijolė Nausėdienė 

nausediene@aol.com

ELŽBIETA MONKEVIÇ

Puikus ir toks pamirštas naminis
limonadas! Vanduo su citrinų sul-
timis, citrina ir cukrumi arba medu-
mi puikiai atgaivins karštą vasaros
dieną, numalšins troškulį ir suteiks
jėgų.

Gaminti limonadą namuose labai
paprasta. Patogiausia yra supjaustyti
nuplautą ir apiplikytą citriną, užpilti
ją cukraus sirupu ir kelias valandas
atšaldyti. Tie, kas abejoja, ar pavyko
švariai nuplauti citriną, gali išspausti
tik sultis ir sumaišyti jas su cukraus
sirupu ir atšaldyti. Galima pridėti
mėtų, čiobrelių, levandų, įpilti kito-
kių sulčių arba tiesiog kūrybiškai

pažaisti su įvairiais produktais… gal
mums pasiseks atrasti kažkokį naują
skonį.

Levandų ir medaus 
limonadas

1 stiklinė citrinų sulčių
4 st. ir 2 valgomieji šaukštai van-

dens
6 valg. š. medaus
1/2 valg. š. smulkiai supjaustytų

levandų
Užkaitinti medų su vandeniu.

Nukaisti ir įberti levandų. Ataušinti
ir perkošti. Citrinų sultis sumaišyti
su vandeniu ir medaus bei levandų
sirupu.

Arbūzų ir bazilikų limonadas

1 st. vandens
3/4 st. cukraus
1 st. smulkiai supjaustytų bazi-

likų lapelių
8 stiklinės kubeliais supjaustyto

arbūzo (išimti sėklas)
1/2 st. citrinų sulčių
Užvirinti vandenį su cukrumi.

Nukaisti nuo ugnies ir suberti bazi-
likus. Palikti valandai ir perkošti.
Arbūzą susmulkinti smulkintuvu,
perkošti. Arbūzo sultis sumaišyti su
bazilikų sirupu. Limonadą patiekti
atšaldytą.

Aviečių limonadas

3 st. vandens
10,5 oz cukraus

1/2 st. šviežiai išspaustų ir per-
koštų aviečių sulčių

1/2� st. citrinų sulčių
Iš vandens ir cukraus išvirti si-

rupą. Ataušinti. Sumaišyti su aviečių
ir citrinų sultimis.

Rabarbarų limonadas

14 oz nuvalytų ir supjaustytų
rabarbarų

7 oz cukraus
1/2 arbatinis šaukštelis cinamono
1 st. verdančio vandens
4,2 puoduko gazuoto vandens
Rabarbarus užpilti cukrumi ir

palikti 2–3 valandoms. Įberti cina-
mono ir užpilti verdančiu vandeniu.
Išmaišyti ir ataušinti. Perkošti ir
sumaišyti su gazuotu vandeniu.

Nukelta į 11 psl.

Naminis limonadas
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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

SIÙLO DARBÂ

SKELBIMAI

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

Padorūs lietuviai, vienykimės!
Vilius Orvidas

Gyvenimas nėra nei juodas, nei
baltas. Jis įvairiaspalvis. Jei visuo-
menė progresuoja – gyvenimas švie-
sėja, jei degraduoja –  ji tamsėja. Ka-
dangi esame baltai, turėtumėm rū-
pintis baltumu – šviesa ir šviesėjimu,
tačiau gyvenimas Lietuvoje kažkodėl
vis dažniau matomas bei piešiamas
gana niūriai, tamsiai, tarsi be išeities. 

Ne vienam Lietuvos piliečiui kyla
klausimas – ar egzistuoja kokia nors
strateginė Lietuvos vizija? Kodėl ne-
ieškoma atsakymų į tokius papras-
tus, atrodytų, klausimus – kam mes
čia gyvename, kokią Lietuvą kuria-
me, kokią norėtume matyti Ją po
šimto ar po dviejų šimtų metų? Ar
išnykusią, degradavusią, kaip prūsai?
Ar ištirpusią, beveidę Europos kon-
tekste? O gal garbingą, sąmoningą ir
savaran-kišką, klestinčią dvasioje ir
kūne, kaip išpranašauta Oskaro
Milašiaus regėjimuose? Ir ką reikėtų
daryti, kad Lietuva kuo greičiau imtų
keltis, kad ,,neišsivaikščiotų”? 

Norėdami ieškoti išeičių ir prisi-
dėti prie šviesios, skaidrios Lietuvos
sukūrimo, kreipėmės į šviesius pro-
tus – į žinomus Lietuvos menininkus,
visuomenės veikėjus, kunigus, prašy-
dami atsakyti į ,,BALTOSIOS ANKE-
TOS” klausimus:

1. Kokią Lietuvą norėtumėte
matyti po šimto metų? 

2. Ar jaučiatės esąs Lietuvos
bendruomenės narys? 

3. Ar Jus tenkina Lietuvos
valstybės kultūros politika? 

4. Ar Jus tenkina Lietuvos
valstybės švietimo politika? 

5. Kokių permainų Lietuvos
Valstybės strategijoje reikėtų
pageidauti, norint susigrąžinti
masiškai į Vakarus emigruojan-
čią jaunąją Lietuvą?

6. Lietuva dažnai įvardina-
ma, kaip šalis, pirmaujanti pagal
savižudybių skaičių. Kodėl taip
yra ir ką daryti, kad būtų kitaip? 

7. Ar Jus tenkina tai, kaip
Lietuva suvokia ir pateikia save
– žiniasklaidoje ir televizijoje?

8. Kokios lietuvio tautinės
savybės jums atrodo gražiausios,
o kokios ne? Lietuvos žmonių
moralė, sąmoningumas ir patrio-
tizmas: diagnozė ir perspek-
tyvos.

9. Kokiais moraliniais princi-
pais vadovaujatės savo gyve-
nime? 

Anketa 2005-2006 metais buvo
spausdinama ,,Lietuvos žiniose” bei
,,Bernardinai.lt”. Į klausimus tąsyk
atsakė nemažai žmonių, tarp jų – ra-
šytojai Juozas Aputis, Justinas Mar-
cinkevičius, Vanda Juknaitė, Renata

Šerelytė, Marcelijus Martinaitis,
Jurga Ivanauskaitė (mirusi), Vytau-
tas Bubnys, literatūros kritikė Nijolė
Bukelienė (mirusi), filosofai Leonidas
Donskis, Jūratė Baranova, Leonarda
Jekentaitė, kraštotyrininkas Jonas
Vaiškūnas, vyskupas Jonas Kau-
neckas ir kunigas Vaclovas Aliulis bei
daugelis kitų šviesių, iniciatyvių
žmonių.  

Ačiū visiems, atsakiusiems ir
atsiprašome tų, kurių atsakymai į šią
knygelę netilpo.

su pagarba -
Vytautas V. Landsbergis  

I. Lietuva po šimto metų

Poetas Justinas MARCINKE-
VIČIUS

Tikrai norėčiau, kad ir po šimto
metų (ir dar po šimto ir t.t.) Lietuva
būtų. Ne tik žemė, vardas, bet ir žmo-
nės, kalba, tradicijos... O kad visuo-
menė išliktų daugiau ar mažiau gyva
ir sveika, kad ji pajėgtų augti ir tęsti
save, turėtų bent pakenčiamai funk-
cionuoti pagrindinės jos saviraiškos
formos – demokratinės, politinės,
socialinės, demografinės, ūkinės,
kultūrinės, pilietinės, dvasinės... Pa-
brėžčiau: ir patriotinės (nereikėtų
švilpti išgirdus šį žodį – be jo žmo-
gaus gyvenimas tėvynėje netenka
šaknų ir motyvacijos). 

Manau, kad visuomenės raidą ir
raišką iš vienos pusės turėtų for-
muoti įstatymai (arba bent padėti,
netrukdyti formuoti), iš kitos pusės –
pati visuomenė siekdama, keldama,
kurdama save kaip sąmoningą pilie-
tinį organizmą. Kokie reikalingi įsta-
tymai? Pirmiausia tie, kurie kuriami
žiūrint į Lietuvos lūpas, o ne į kokios
grupės interesus. 

Rašytojas Juozas APUTIS
Ką nors tiksliai ir išmintingai čia

sunku pasakyti – Lietuvos, kaip ir
viso pasaulio, ateitis ne tik po šimto,
bet ir po dešimties metų priklausys
nuo daugybės atsitiktinumų ir būti-
nybių. Ne racionaliai, o nuojautomis
man driekiasi tokia pasaulio eigos
perspektyva: jei neatsiras ypatingos
prigimties, ypatingo proto ir ypatin-
gos valstybinės ar visuomeninės pa-
dėties žmonių (kaip Sovietijoj Sa-
charovas), išdrįsiančių pasipriešinti
savo laiko sukurtiems globalizacijos
ir standartizacijos stabams, gali ištik-
ti baisi katastrofa, kurios sulaukusi
didžiuma pasaulio žmonių gal šito
net ir nesuvoks, tiktai paskiri indi-
vidai spindinčiomis akimis galės
gręžtis į praėjusių laikų (t.y. mūsų
laikų) istoriją, kai žmoguje dar ru-
seno grožio, natūralios darnos, atjau-
tos jei ir ne visai tvirti pavidalai, tai
bent tų pavidalų ilgesys. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 1

IŠNUOMOJA

Išnuomojami 2 mieg. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

Atkelta iš 1 psl.    Nelengvai
atsisakė savo pagoniško tikėjimo, ir,
nors oficialiai buvo Vytauto pakrikš-
tyti, dažnai laikydavosi savo senų
tikybos papročių.

Žemaičiai gali didžiuotis tam-
siausioje balanos gadynėje Lietuvai
davę  Dionizą Pošką, Simoną Stane-
vičių, Motiejų Valančių, Simoną
Daukantą.  Vėliau – Žemaitę, Laz-
dynų Pelėdą,  Šatrijos Raganą, Povilą
Višinskį, Maironį. Dar vėliau – net
tris brolius Biržiškas, brolius Naru-
tavičius, o prieš pat karą 73 jaunus
patriotus, kuriuos bolševikai nukan-
kino Rainiuose.

Albinas Karnius paskaitė Vytau-
to Cinausko eilėraštį „Žemaičiai”. A.
Karnienė keliavo per miestus: Kre-
tingą, Laukžemę (kur buvo krikšty-
tas mūsų Šv. Kazimiero misijos va-
dovas kan. Bernardas Talaišis),
Gargždus, Platelius (suminėdama,
kad iš šios apylinkės Notėnų kaimo
yra kilusi mūsų klubo bibliotekos
vedėja Monika Andrejauskienė),
Šventosios uostą, Lenkimų miestelį,
Mosėdį, Skuodą.

Aldona Čėsnaitė papasakojo apie
Telšių apskritį, savo kalbą pradėda-
ma Maironio eilėraščiu „Šatrijos kal-
nas”. Ji papasakojo apie Telšius,
Plungę, kur net pats caras, ruoš-
damasis karui su prancūzais, lankėsi
Zubovų dvare. Suminėjo Luokę ir
Kegus, iš kur kilęs mūsų klubo direk-
torius Zigmas Radvila. Čia buvo
pagrota „Dainavos” ansamblio vyrų
vieneto įdainuota „Pempel, pempel
kouduotoji” daina.

Iš ten A. Karnienė nukeliavo į
Tauragės apskritį. Kaltinėnuose gimė
antrasis Lietuvos prezidentas Alek-
sandras Stulginskis ir mūsų klubo

narė Irena Šilkaitienė. Gaurės mies-
telyje gimė klubo narė Stella Ciplie-
nė. Žemaičių Naumiestyje gimė ir
maža bėgiojo klubo narė Irena  Gu-
daitienė. Elena Jasaitienė papasako-
jo, kaip Eržvilko miestelis gavo savo
vardą.

A. Karnius papasakojo apie Ma-
žeikių apskritį, kur miestas pradėtas
statyti tik 1871 metais su geležinke-
lio nutiesimu. Suminėjo Židikus, kur
gyveno ir darbavosi rašytoja Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Židi-
kuose taip pat gimė ir klubo narė
Danutė Mažeikienė.

Šiek tiek pakeliavus į rytus, atsi-
duriame Šiaulių apskrities vakarinėje
dalyje, kurios žmonės pagal tarmę
yra priskiriami žemaičiams. Prie
Virvyčios upės įsikūrusiuose Tryš-
kiuose gimė ir augo seserys Sofija
Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė ir Ma-
rija Lastauskienė, kurios abidvi rašė
ir kūrė Lazdynų Pelėdos slapyvar-
džiu. Taip pat aplankyti buvo Papilė,
Kurtuvėnai, Šaukėnai, Užventis. Ko-
lainių bažnytkaimyje buvo krikštytas
ir mūsų klubo narys dr. Adolfas Šle-
žas.

Nebuvo pamiršti ir Raseinių
apskrities miestai ir miesteliai. Il-
giau sustota ties Kražiais, toliau sekė
Kelmė, Šiluva ir Jurbarkas. Kultūros
būrelio pirmininkė pažadėjo kitą
kartą keliauti per Vidurio Lietuvą ir
žaviąją Aukštaitiją. Padėkojusi kul-
tūros būrelio vardu už išklausymą, ji
paprašė susirinkusių dainininkų su-
dainuoti dainą „Kur Šatrija, Ram-
bynas”.

St. Petersburg, 
FL Lietuvių klubo biuletenis 

,,Lietuvių žinios”

ST. PETERSBURG, FL

LIETUVIÛ TELKINIAI

LIETUVIŲ ŽINIOS

Neris. Vaizdas nuo Kernavės piliakalnio.
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Radvilų rūmuose atidaryta kolekcininko Edmundo Armoškos
dailės rinkinio paroda „Lietuvos dailės atodangos. XVI–XXI amžiai”

E. Armoška atkuriamiems Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmams padovanojo itin vertin-
gą ir retą italų Renesanso meistrų
kūrinį – XVI a. vidurio marmuro
skulptūrą, vaizduojančią Genujos
valdovą Andrea Doria. Ši darbas
eksponuojamas Taikomosios dailės
muziejuje veikiančioje ilgalaikėje
ekspozicijoje „Atkuriamiems Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmams įsigytos ir dovanotos
vertybės”.

Liepos 3 d. Lietuvos dailės mu-
ziejaus Radvilų rūmuose (Vilniaus g.
22) atidaryta kolekcininko Edmundo
Armoškos dailės rinkinio paroda
„Lietuvos dailės atodangos. XVI–XXI
amžiai”, kuri veiks iki rugpjūčio 31 d.
Finansinę paramą parodai skyrė
Kultūros rėmimo fondas. 

Per 40 metų prieštaringai verti-

namas E. Armoška yra surinkęs ver-
tingų dailės kūrinių kolekciją. Nors
anksčiau jis domėjosi įvairių sričių
meno vertybėmis, vėliau dėmesį su-
telkė į lituanistiką, ypatingą reikšmę
skirdamas tapybos kūrinių kolekcio-
navimui. Atsisakęs kolekcionuoti bal-
dus, kitų rūšių taikomosios ar vaiz-
duojamosios dailės kūrinius, jo rin-
kinys dabar itin vertingas ir aprėpia
visas Lietuvos dailės raidos tapybos
apraiškas. Dailėtyrininkės Nijolės
Tumėnienės nuomone, tai didžiau-
sias ir reikšmingiausias iš visų pri-
vačių tapybos rinkinių. 

Šioje parodoje eksponuojama per
200 paveikslų. Tai vos trečdalis visos
E. Armoškos kolekcijos. Salėse – ver-
tingiausia XIX a. – XX a. tapyba. Iš
senosios – įdomus ir retas nežinomo
XVI a. dailininko paveikslas – ikona
„Švč. Dievo Motina su kūdikiu”. Spe-

cialistų spėjimu, paveikslas galėtų
būti siejamas su XV – XVI a. Vakarų
Europos daile. Parodoje yra dar kele-
tas tokių pat retų paveikslų. Be to,
čia matomi Vilniaus meno mokyklos
dailininkų ir jų mokinių darbai. Toks
Pranciškaus Smuglevičiaus paveik-
slas „Atpirkimo alegorija”. Taip pat
kitų garsios Smuglevičių giminės
dailininkų – P.  Smuglevičiaus tėvo
Luko bei  Felikso Smuglevičiaus ta-
pytos drobės. Paroda papildo dailės
istorijos žinias apie kelių Riomerių
kartų dailininkus – garsius ir mažiau
žinomus. Parodoje atstovauti ir itin
vertingi, Lietuvoje retai kur matomi
Varšuvos dailės mokyklos vadovo,
pirmųjų lietuvių dailės parodų XX a.
pr. dalyvio Kazimiero Stabrausko
kūriniai. Nemažą kolekcijos dalį
sudaro XIX a. pabaigos – XX a. pra-
dios. Vilniaus piešimo  mokyklos auk-
lėtinių kūriniai. E. Armoška yra su-
rinkęs retą ir gausią Vilniaus piešimo
meno mokyklos (1866–1915) auklė-
tinių kūrinių kolekciją.

Reikšminga parodos dalis – XX a.
pirmos pusės Nepriklausomos Lie-
tuvos dailininkų tapyba – Adomo
Varno, Justino Vienožinskio, Adomo
Galdiko, Petro Kalpoko, Viktoro Viz-
girdos, Antano Samuolio ir daugelio
kitų paveikslai. Jie liudija to laikotar-
pio tapybos raidą ir krypčių įvairovę.
Iš XX a. vidurio ir antrosios pusės
dailę atstovauja unikali Vytauto Ka-
siulio, Adolfo Valeškos, Jono Rimšos
ir kt. tarpukario ir išeivijos meto dar-
bų kolekcija. 

Pagal XX a. pirmosios pusės
Nepriklausomos Lietuvos tapybos

rinkinį, anot dailėtyrininkės N. Tu-
mėnienės, galima susidaryti pakan-
kamai išsamų to meto tapybos vaizdą
ir spręsti apie jos raidą, krypčių įvai-
rovę, meninių individualybių išaugi-
mą ir pagrindinę dailininkų orien-
taciją į Vakarų Europos meną.

Lietuvoje gyvenančių dailininkų
kūryba surinkta atsižvelgus į kiek-
vieno meninius pasiekimus, teikiant
pirmenybę plačiai pripažintiems au-
toriams, dažniausiai išėjusiems ana-
pilin.

Parodoje surinkti išėjusiųjų mū-
sų amžininkų – Antano Gudaičio,
Antano Martinaičio, Vinco Kisaraus-
ko, Algimanto Švėgždos, Raimundo
Sližio, ir dabar tebekuriančių daili-
ninkų – Augustino Savicko, Lino Ka-
tino, Jono Daniliausko, Algimanto Ku-
ro, Šarūno Saukos ir kt. paveikslai.

Viename pokalbyje kolekcionie-
rius prisipažino, kad pažįsta daug
šiuolaikinių tapytojų, bet pamilo tik
kelis – Šarūną Sauką, Raimundą Sližį
ir Joną Daniliauską. Apie Š. Sauką
sako, kad tai pasaulinio lygio tapyto-
jas. 

E. Armoška sako, jog dažnai eina
žiūrėti jaunų dailininkų parodų, bet
ryškių talentų randa labai retai.

E. Armoška su šeima gyvena J.
Basanavičiaus gatvės, Vilniuje mo-
derniai restauruotame XIX a. pastato
trečiame aukšte – du pirmuosius
užima antikvarinė parduotuvė ir ga-
lerija ,,Maldis”,  kurioje nuolat vyks-
ta parodos.

Pagal lietuvišką spaudą paruošė 
Laima Apanavičienė

Atsisveikinant su generaliniu konsulu Čikagoje
Arvydu Daunoravičiumi

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Čikagiečiai atsisveikina su pen-
kerius metus Čikagoje išdirbusiu Lie-
tuvos Respublikos generaliniu kon-
sulu Čikagoje Arvydu Daunoravičiu-
mi.

Tas atsisveikinimo maratonas
tęsiasi jau kelinta savaitė – su gene-
raliniu konsulu atsisveikino Vidurio
Vakarų apygardos metinio suvažiavi-
mo dalyviai, ,,Seklyčios” lankytojai,
Dariaus ir Girėno transatlantinio
skrydžio 75-ųjų metinių paminėjimo
organizatoriai ir dalyviai bei daugelis
kitų. Suprantama, ženkli konsulato
veikla, ypač kultūrinėje srityje, ne-
liko nepastebėta Amerikos lietuvių.
Užmegztas nuoširdus ryšys tarp kon-
sulato ir žmonių, įvykdyti projektai,
atlikti darbai – nemažas generalinio
konsulo Čikagoje A. Daunoravičiaus
nuopelnas. 

Liepos 15 d. JAV LB Lemonto
apylinkės pakviesti į Lietuvių dailės
muziejų rinkosi įvairių organizacijų
vadovai, skautai, sportininkai –
žmonės, kurie vienaip ar kitaip ben-
dravo su konsulatu ar asmeniškai su
generaliniu konsulu. Ir nors dėl kelią
pastojusios avarijos A. Daunoravičius
į susitikimą vėlavo, niurzgėjimų ne-
buvo – visi kantriai laukė.

Lemonto apylinkės pirmininkas
Rimantas Dirvonis atidarydamas atsi-
sveikinimo vakarą pristatė salėje
esančius organizacijų atstovus ir pa-
kvietė į sceną garbės konsulą Vaclovą

Kleizą, kuris trumpai papasakojo
konsulato istoriją ir kalbėjo apie ben-
dradarbiavimą su dabartiniu gene-
raliniu konsulu. Per veik 85 metų
konsulato Čikagoje istoriją A. Dau-
noravičius – aštuntasis generalinis
konsulas. 

Pakviestas R. Dirvonio, generali-
nis konsulas pasakė, kad jis Čikagą
palieka liepos 27 dieną.  Jis paskirtas
dirbti LR užsienio reikalų ministeri-
joje.

Konsulas prisiminė daug gražių
akimirkų iš bendradarbiavimo su či-
kagiečiais ir Čikagos apylinkių lietu-
viais. Ypač jis sveikino tuos, kurie per

daugelį metų ne tik patys nepamiršo
lietuvių kalbos, bet išmokė ja kalbėti
savo vaikus bei vaikaičius. A. Dauno-
ravičius sakė, kad su žmona Loreta
patys patyrė, kaip sunku vaiką ame-
rikietiškoje aplinkoje išlaikyti lietu-
viu. Jų prieš penkerius metus atsi-
vežta dukra Emilija namie kalbėjo tik
lietuviškai, tačiau jai pradėjus lan-
kyti amerikietišką mokyklą anglų
kalba greitai ,,ėmė viršų”. Generali-
nis konsulas sakė, kad tik tada supra-
to, kokį titanišką darbą atliko lietu-
viai tėvai, augindami jaunąją kartą
lietuviška dvasia.

Generalinis konsulas dėkojo vi-

siems, kurie tiek metų dirbo lietuvy-
bės naudai, dėkojo ir tiems, kurie ne-
seniai atvykę, aktyviai įsitraukė į
bendruomenės gyvenimą. 

Po neilgos kalbos ir padėkos A.
Daunoravičius atsakė į susirinku-
siųjų klausimus. 

Išlydėdami į Lietuvą, Lemonto
apylinkės valdybos nariai visų susi-
rinkusiųjų vardu atminčiai padova-
nojo žinomo fotografo Algimanto
Kezio knygą ,,Chicago”, o Marytė
Černiūtė įteikė puokštę gėlių Loretai
Daunoravičienei. 

Generalinį konsulą sveikino
organizacijos ,,Vaiko vartai į moks-
lą” pirmininkė Rita Venslovienė,
A.P.P.L.E. atstovė Ritonė Rudaitienė. 

Čikagiečiai nesako ,,sudiev”, jie
sako ,,iki pasimatymo”, o pats gene-
ralinis konsulas pažadėjo, jeigu ap-
linkybės leis, jie su žmona atvyks į
Čiakagą Padėkos dienos savaitgalį.
Jie numatę dalyvauti Čiurlionio
kvarteto ir Andriaus Mamontovo
koncerte Čikagoje. 

Gyvenimas tęsiasi. Su nekantru-
mu lauksime atvykstant naujosios
generalinės konsulės Skaistės Aniu-
lienės. Tikimės, kad generalinė kon-
sulė neapsiribos vien konsuline (vizų
išdavimas, pilietybės, konsulinės pa-
galbos ir kt. klausimai) ir ekonomine
(investicijų į Lietuvą skatinimas,
ryšių su verslo struktūromis palaiky-
mas ir t.t.) sritimis, ji aktyviai įsi-
trauks į mūsų bendruomenės gyve-
nimą.

Atsisveikinimo akimirka. Nuotraukoje iš kairės: Asta Kleizienė, Loreta Dau-
noravičienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir
garbės konsulas Vaclovas Kleiza.                       Laimos Apanavičienės nuotr.

E. Armoška parodos atidarymo metu.                           J. Kupreščenko nuotr.
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Margumynai Skaudžią netekties valandą broliui 
A † A

RIČARDUI DUDZEVIČIUI

mirus, dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame DANGUOLEI MACKEVIČIENEI ir
visiems šeimos nariams bei giminėms. 

,,Draugo” bendradarbiai

Ėjo žmonės visi į tą šalį
Iš gyvybės skubėjo į mirtį

Vytautas Mačernis  

PADĖKA
Dėkojame visiems, atėjusiems palydėti į

Amžino poilsio šalį išėjusį

A † A
PETRĄ PELECKĄ

Kunigui A. Budriui ir Šv. Marijos Nekalto Prasidėjimo
klebonui Thomas R. Koys už laidotuvių šv. Mišias ir už
nuoširdžias maldas, giesmininkams už lietuviškas giesmes,
Vytauto Didžiojo ir Jūros šaulių rinktinės nariams už ati-
duotą pagarbą savo bendražygiui.

Poniai Danutei Kapačinskienei už ištiestą pagalbos ran-
ką, visiems visiems susirinkusiems, artimiesiems iš Kana-
dos, draugams, pažįstamiems už maldas, už dosnias aukas,
gražias gėles, nuoširdžius atsisveikinimo ir užuojautos žo-
džius, skaudžios netekties dienose, mirus mūsų brangiam
vyrui, tėvui ir seneliui.

Liūdinčios Peleckų, sesers ir brolio šeimos

Atkelta iš 8 psl.
Spanguolių limonadas

10,5 oz spanguolių
7 oz cukraus
4,2 puoduko gazuoto vandens
ledukų
smulkiai supjaustytos citrinos

žievelės
Spanguoles pertrinti per sietelį,

tyrę sumaišyti su cukrumi. Įpilti
gazuoto vandens. Į stiklines sudėti
citrinos žievelių, įberti ledukų ir įpilti
gėrimo.

Čiobrelių limonadas

7,7 oz cukraus

7–8 čiobrelio šakelės
1–2 čiobrelio šakelės papuošti
6 citrinų sulčių
1 smulkiai supjaustyta citrina
4,2 puoduko + 1 puodukas van-

dens

Išvirti sirupą iš 1 puoduko van-
dens ir viso kiekio cukraus. Užvirus
įdėti 7–8 čiobrelių šakeles ir maišant
pavirti ant mažos ugnies 5 minutes.
Ataušinti. Dideliame ąsotyje sumai-
šyti čiobrelių sirupą, likusį vandenį ir
citrinų sultis. Į aukštas stiklines arba
taures įdėti ledukų, šviežių čiobrelių
šakelių, citrinų gabaliukus ir įpilti
paruošto gėrimo.

Alfa.lt

Naminis limonadas

Klaipėdos senamiestyje - neregėtas lobis
Atkelta iš 3 psl. varinis odinio
knygos viršelio apkaustas, tikriausiai
vilnonė miestiečio kepurė, bronzinis
puodelis su dangteliu, žalvarinis puo-
delis, 1510 metų Žygimanto Senojo
sidabrinė moneta, langų vitražo frag-
mentai. Pasak I. Masiulienės, nei to-
kių puodelių, nei sidabrinio šaukšto
Klaipėdoje iki šiol nebuvo aptikta. Šie
daiktai tikrai pateks į Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus ekspozi-
ciją.

Uostamiestis nelepino tyrinėtojų
ir aukso radiniais – iki šiol buvo ap-
tiktas tik auksinis renesansinis žie-
das su brangakmeniu. Rasti senovinę
monetą Klaipėdoje – taip pat reteny-
bė. Atkurti čia gyvenusių žmonių
kasdienybės paveikslą padeda ir su-
rasti žąsų, vištų, galvijų, kiaulių,
netgi tauriojo elnio kaulai, lydekos
bei menkės ašakos. Maistui buvo

naudojami ir graikiniai bei lazdyno
riešutai – aptikta jų kevalų, rasta ir
moliūgo sėkla. Šiems radiniams išlik-
ti padėjo drėgna durpinga žemė – joje
viskas gerai užkonservuojama.

Savo įdomybes dar nuo praėjusių
metų teritoriją tyrinėjantiems arche-
ologams toliau atveria ir piliavietė.
Neseniai čia atkasti įspūdingi medi-
niai XVII-XVIII a. pirmosios pusės
gynybiniai įtvirtinimai – antroje
XVIII amžiaus pusėje pilis jau nebe-
buvo naudojama. Ištirti ir užfiksuoti,
jie vėl bus užkasti – tik taip yra ga-
limybė įtvirtinimus išsaugoti.

Pasak archeologo Gintauto Za-
bielos, apsauginiai pylimai nuolat
buvo aukštinami, tvirtinami, kad
neslinktų vandenin. Pylimų šlaitai
nusėti styrančiais kuolais, trukdžiu-
siais prieiti arčiau.

ELTA

Pasaulio muzikos dienose Vilniuje – 
magiškas teatro projektas

Rudenį Lietuvoje pirmą kartą
rengiamose „Pasaulio muzikos
dienose” (http://www.wmd2008.org/
lt/ news/view/66) bus parodytas vieno
iš svarbiausių šiuolaikinio muzikinio
teatro atstovų, kompozitoriaus ir
režisieriaus Heiner Goebbels spek-
taklis „Eraritjaritjaka – museé des
phrases”.

Šis kūrinys, pelnęs net 6 euro-
pinius apdovanojimus, pripažintas
geriausiu teatro „Vidy Lausanne”
(Šveicarija) paskutinio dešimtmečio
pastatymu. Goebbels „Eraritjarit-
jaka” spalio 28, 29 d. bus rodoma
Nacionaliniame dramos teatre Vil-
niuje. Kūrinį atliks prancūzų akto-
rius André Wilms ir garsusis „Mon-
driaan” styginių kvartetas iš Ams-
terdamo.

Iš visų Goebbels muzikinių teat-
ro kūrinių „Eraritjaritjaka” pelnė
bene plačiausią pripažinimą: 2004 m.
spektaklis apdovanotas „Herald An-
gel” premija Tarptautiniame Edin-
burgo festivalyje, 2005 m. pelnė
„OPUS Stage” prizą už režisūrą, taip
pat – prancūzų kritikų „Grand Prix”
už geriausią užsienio spektaklį,
„Grand Prix Mira Trailovic” BITEF
festivalyje Belgrade ir serbų dien-
račio „Politika” prizą už geriausią
režisiūrą, o 2006 m. – lenkų kritikų
„Teatro ateities” apdovanojimą Var-
šuvoje.

„Eraritjaritjaka – museé des
phrases” (premjera 2004 m.) parašy-
ta pagal Nobelio premijos laureato,
Bulgarijoje gimusio žydų sefardų

palikuonio Elias Canetti (1905–1994)
autobiografinius tekstus. Pavadini-
mas pasiskolintas iš Arandos – Aust-
ralijos aborigenų – kalbos: „Eraritja-
ritjaka” reiškia „ilgėjimąsi kažko, kas
negrįžtamai prarasta”. Tačiau, kaip
po premjeros rašė „Basler Zeitung”,
„čia nėra nieko sentimentalaus ar
nostalgiško, viskas fokusuojama į
dabartį – kaip ir Šostakovičiaus
muzika, kuri pradeda spektaklį ir
kurios melancholija kaip niekada
anksčiau pabrėžia mūsų dienų diso-
nansus”.

Muzikinis spektaklio variklis yra
„Mondriaan Quartet” griežiamas
„garso takelis”, kurį „Financial Ti-
mes” apžvalgininkas pavadino miši-
niu ištraukų „nuo Bach iki Bryars”
(įskaičiuojant Ravelį, Scelsi, minėtąjį
Šostakovičių ir patį Goebbels). Jis
netyla per visą pusantros valandos
spektaklį, išskyrus paties režisieriaus
sukurtus elektroninius intarpus.
Savo ruožtu tekstas, kaip byloja pa-
antraštė, tai – „frazių muziejus”, pa-
teikiantis „apmąstymus apie žmogų
ir jo santykius su kitais, apie jo
įpročius, madas, muziką, kalbą ir
daugelį kitų dalykų” („Basler Zei-
tung”).

Vaizdinė „Eraritjaritjaka” pusė
asketiška ir kartu magiška, kaip ir
visas Goebbels teatro pasaulis, kaip jį
dažnai apibūdina kritikai. Puikaus
prancūzų aktoriaus André Wilms
personažas nuo pat pradžių tarsi
įkalinamas balto apšvietimo kvadrato
(įspūdingas apšvietimo dailininko ir
scenografo Klaus Grünberg darbas),
o aktoriaus meistriškumą atskleidžia
ne tik vaidyba, anot kritikų, „alsuo-
janti autentika ir gyvybe”, bet ir,
pavyzdžiui, tai, kaip jis tobulai sin-
chroniškai su M. Ravelio Styginių
kvarteto pizzicato geba kirsti svo-
gūną... Dar vieną išmatavimą spek-
takliui suteikia gyvas video (Bruno
Deville darbas).

Balsas.lt 

„Eraritjaritjaka”.

Lagaminas su Kafka
Liepos 3-ią, minint Franco Kaf-

kos 125-ąsias gimimo metines, pa-
skelbta, kad mokslininkai galės ištir-
ti dar niekam nerodytą rašytojo
palikimo dalį.

Apie tai, kad egzistuoja „Pro-
ceso” autoriaus archyvas, buvo žino-
ma nuo jo mirties 1924 metais die-
nos. Pagal testamentą visą F. Kafkos
turtą valdė jo draugas Max Brod. Jis
privalėjo viską – laiškus, rankraščius,
užrašus – sudeginti, bet įpareigojimo
neįvykdė. Ir tik todėl pasaulį išvydo
žymiausi F. Kafkos kūriniai: „Pro-
cesas”, „Pilis” ir „Amerika”. Juos lei-
dybai M. Brod pats ir parengė.

1939 metais, prieš pat Vokietijos
įsiveržimą, M. Brod pabėgo iš Prahos.
Apsistojo Tel-Avive. Ir su savimi
atsivežė F. Kafkos archyvą. Nedarė iš
to paslapties, bet ir niekam nerodė.

Bevaikis M. Brod mirė 1968 me-
tais, o lagaminą su dokumentais pa-
veldėjo Esther Hoffe, jo sekretorė. Ji
taip ir nesileido įtikinama, kad ge-
riausia vieta F. Kafkos archyvui yra
universiteto biblioteka. „Galų gale
nustojome ją įkalbinėti, nors mus
situacija labai erzino”, dienraščiui
„Haarec” pasakojo profesorius Mark
Gerber, Ben Guriono universiteto

Vokiškų studijų centro vadovas.

Dar blogiau tai, kad E. Hoffe
buvo godi. Ji nelegaliai vežė į Europą
archyvo fragmentus. 1974 metais
Tel-Avivo oro uoste net buvo sulaiky-
ta už bandymą išvežti F. Kafkos
laiškus ir kelionės dienoraštį. Į
kalėjimą nepateko tik todėl, kad leido
mokslininkams perrašyti saugomus
dokumentus, bet ir tuomet visko
neparodė.

Dalis nežinomo archyvo vis
pasirodydavo aukcionuose, o 1988
metais E. Hoffe už milijoną svarų
pardavė „Proceso” rankraštį.

Pagyvėjimą tarp mokslininkų
sukėlė žinia, kad praėjusiais metais
mirusios (išgyveno 101 metus) E.
Hoffe dukros sutiko, kad dokumen-
tus pradėtų tvarkyti restauratoriai.

Ko galima laukti iš lagamino su
nežinomais F. Kafkos rašiniais? Sun-
ku tikėtis, kad bus surasti nauji kū-
riniai. Tikriausiai bus daug nuotrau-
kų, eskizų, užrašų, siužetų apra-
šymų. Labiausiai tyrinėtojus domina
F. Kafkos ir M. Brod susirašinėji-
mas.

Balsas.lt
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��Liepos 27 d., sekmadienį, Atei-
tininkų namuose, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, vyks metinė JAV
LB Vidurio vakarų apygardos gegu-
žinė.

�Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12
val. p.p. Generolo T. Daukanto jūros
šaulių kuopa rengia metinę gegužinę.
Visi laukiami ir kviečiami atvykti į
Ateitininkų namus (12690 Archer
Ave., Lemont, IL 60439). Skambės
muzika, bus loterija, vaišinsimės šaš-
lykais ir įvairiais gėrimais. Daugiau
informacijos galite gauti telefonais:
773-550-4609 (Sigitas) arba 708-482-
3557 (Regina).

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime šeštadienį, rugsėjo 6 d.,
Ohio State University filosofijos pro-
fesorius Algis Mickūnas skaitys pas-
kaitą „Politika ir religija”.

�Atveskite savo vaikučius į Pipi-
rų ratelį!  Kiekvieną savaitę tėveliai
su savo vaikučiais gali praleisti keletą
valandėlių lietuviškoje aplinkoje –
padainuoti, pažaisti, kurti rankdar-
bius ir papietauti.  Rudens semestras
prasideda 2008 m. rugsėjo 8 d.  Kvie-
čiame vaikučius nuo 18 mėn. iki 4
metukų. Galite pasirinkti lankymo
dienas: pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais, ar penktadieniais nuo
9:30 val. r. iki 11:30 val. r.  Siūlome
vieną popietinę klasę trečiadieniais
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p.p.
Renkamės Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre. Kreipkitės į Ingridą Naudžiūtę-
Sherpitis 312-621-4824. Registracija
vyks iki rugsėjo mėn. pabaigos.   

�LR generalinis konsulatas Či-
kagoje praneša, kad nuo šiol, lankyto-
jų patogumui, LR generaliniame kon-
sulate Čikagoje už suteiktas kon-
sulines paslaugas galima mokėti ir
mokėjimo kortelėmis, kurioms nėra
būtinas PIN kodo įvedimas. Gene-
raliniame konsulate priimamos šių
kompanijų mokėjimo kortelės: Visa,
MasterCard, Discover bei American

Express. Kaip ir anksčiau, už suteik-
tas konsulines paslaugas taip pat ga-
lima mokėti grynais pinigais, ,,Money
Order” arba ,,Cashier's Check”. Pri-
mename, kad asmeninių banko čekių
nepriimame. 

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejui Čikagoje reikalingi darbuotojai:
1. Savanoris neapmokamas darbuo-
tojas, kuris norėtų dirbti muziejaus
foto, geneologijos ir bendrame  archy-
vuose; 2. Puse ar pilnu etatu galintis
dirbti apmokamas darbuotojas dar-
bui bibliotekoje (tai būtų gera prakti-
ka ir besimokančiam bibliotekinin-
kystės specialybės); 3. Puse ar pilnu
etatu galintis dirbti apmokamas dar-
buotojas, nusimanantis apie Lietuvos
menininkus ir galintis administruoti
muziejaus menų skyrių. Visi darbuo-
tojai turi mokėti lietuvių ir anglų
kalbas bei pagrindines kompiuterines
programas. Dėl šių darbų prašome
skambinti į muziejų Reginai kasdien
darbo dienomis nuo 10 val. ryto iki 4
val. popiet telefonu 773-582-6500.

�Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulas New York, ambasado-
rius Jonas Paslauskas, Amerikos Lie-
tuvių Bendruomenės New York apy-
garda ir dr. Paul Michael Kazas,  Vy-
čių Maspeth 110-os kuopos preziden-
tas nuoširdžiai kviečia į  iškilmingą
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą 75-mečio minė-
jimą šeštadienį, 2008 m. liepos  19 d.,
12 val. p.p. Floyd Bennett Field Ryan
Visitor Center, Brooklyn, New York.

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

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

Nuotrauka konkursui: mažieji šventės dalyviai šoka ,,Viru viru ko-
šę”.                                                                             Ramintos Jautokas nuotr.

Birželio 22 d. ,, Rūtos” klubo (www.rutaclub.com) narės susirinko Vidos
Kosmonienės namuose paminėti Maria High School baigimo 50 metų
sukaktį.  (,,Rūtos” klubas buvo gimnazijoje veikianti organizacija, kuriai
priklausė „dipukų” kartos lietuvaitės.) 

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Milda Jurkūnaitė-Harris,
Jūratė Prielgauskaitė-Goslin, Irena Švembergerytė-Dunski, Irena Odi-
naitė-Morkūnienė, Rūta Graužinytė-Daukienė. Stovi: Vida Deveikytė-Ma-
leskienė,  Ilona Literskytė-Rubienė, Angelė Nausėdaitė-Stropienė, Gražina
Baliūnaitė-Austin, Violeta Pabarčiūtė-Woodward, Danutė Kriščiūnaitė-
Putrienė, Violeta Umbrasaitė-Kriščiūnienė, Dalia Stakytė-Anysienė, Vida
Ramonaitė-Kosmonienė, Angelė Kleivaitė-Dirkienė (buvusi klubo pirmin-
inkė), Irena Vytauskaitė-Valatienė.                                      Rimo Putriaus nuotr.

D ė m e s i o ! D ė m e s i o ! 
Nuotraukų konkursasNuotraukų konkursas Lietuvos Respublikos Švietimo ir

mokslo ministerija, vykdydama Li-
tuanistikos (baltistikos) studijų ir
mokslinių tyrimų skatinimo užsienio
šalių mokslo ir studijų institucijose
2008-2010 programą, patvirtintą Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2008
m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 222
(Žin., 2008, Nr. 33-1167), skelbia
konkursą šios Programos priemonių
projektams finansuoti. 

Lietuvos mokslo ir studijų insti-
tucijos kartu su Lituanistikos (bal-
tistikos) centrais užsienyje kviečia-
mos teikti: 1) bendrus užsienio ir Lie-
tuvos lituanistų ir (ar) baltistų moks-
linių tyrimų, 2) lietuvių kalbos ir kul-
tūros ar mugių organizavimo 3) lietu-
vių kalbos užsienyje dėstytojų kvali-
fikacijos kėlimo kursų, 4) užsienio ša-
lių lituanistų (baltistų) stažuočių Lie-
tuvoje ir Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų lituanistų (baltistų) studi-
jų ir mokslinių stažuočių užsienio li-
tuanistikos centruose projektus.

Vertinant ir atrenkant projektus
pirmenybė bus teikiama projektams,

kuriuose atsispindės planuojamos
veiklos svarba lituanistinio (baltisti-
kos) centro išlikimui, projekto plėtra
ir tęstinumas tolesnėje centro li-
tuanistinėje veikloje (pasibaigus pro-
jektui), ryšys su kitomis mokslo ir
akademinių mainų programomis, ga-
limas santykis su vietos lietuvių emi-
gracine bendruomene. Taip pat bus
atsižvelgiama į projektų rengėjų ir li-
tuanistinių centrų indėlį į lituanisti-
kos ir baltistikos populiarinimą už-
sienyje bei projektų finansinį pagrįs-
tumą.  

Projektų paraiškas ir numatomų
išlaidų sąmatas prašome pateikti
Švietimo ir mokslo ministerijos Stu-
dijų departamento Akademinio mobi-
lumo skyriui iki 2008 m. rugsėjo 15
d., adresu Sierakausko g. 15, LT-
03105  Vilnius.

Iškilus klausimams prašome
kreiptis į Studijų departamento Aka-
deminio mobilumo skyriaus vyresnįjį
specialistą Saulių Grybkauską tel.: 8
(5)-219-0123, el. paštas:

Saulius.Grybkauskas@smm.lt

Studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio
šalių mokslo ir studijų institucijose 

2008-2010 programa

JAV LB Švietimo tarybos organizuojami 
Mokytojų kursai

rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 dienomis 
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno patalpose, 

37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260

Pagrindinė programos prelegentė – dr. Audronė Skrupskelienė,  Uni-
versity of South Carolina Pedagogikos departamento darbuotoja. Ji kalbės
apie mokymosi teoriją (Learning theory).

Susirinkę mokytojai pasidalins savo darbo lituanistinėse mokyklose
patirtimi.

Paskaitų metu vaikams organizuojama speciali programa. Kviečiame
atvykti ir kitus mokytojų šeimos narius. Jie galės susipažinti su nuostabio-
mis istorinėmis aplink vienuolyną esančiomis vietovėmis: netoliese yra
nacionalinis parkas su nuostabiais ežerais, kur galima maudytis ir žuvauti.

Laukiame atvykstant visų mokytojų, ypač iš rytinio pakraščio. Prašome
užsiregistruoti iki rugpjūčio 1 d. Registracijos anketas rasite JAV LB Švie-
timo tarybos tinklalapyje: www.svietimotaryba.com

Užpildytas anketas siųsti adresu: Dr. Edward Bubnys, 289 Abbott Run
Valley Road, Cumberland, RI 02864-3253 arba el. paštu: 

edward.bubnys@cox.net

www.draugas.org


