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Lietuva šaukiasi pasaulio lietuvius gaivinti ekonomikos

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) –
Lenkijos užsienio reikalų ministrui
Radoslaw Sikorski, pareiškusiam,
kad tarpukariu Lenkija neokupavo
Vilniaus krašto, Lietuva priminė
tuometinių politinių veikėjų maršalo
Jozef Pilsudski ir Mykolo Riomerio
pasisakymus, kuriuose, anot Lietu-
vos diplomatų, Vilniaus priklauso-
mybė Lietuvai neginčijama.

Tokį atsakymą į R. Sikorski žo-
džius Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas išsiuntė
per ambasadą Varšuvoje.

Lenkijos užsienio reikalų minist-
ras neseniai Lenkijos televizijos ete-
ryje pareiškė, kad tarpukariu Lenki-
ja Vilniaus neokupavo.

Lietuva laikosi nuostatos, kad
Lenkija tarpukariu Vilnių užgrobė
neteisėtai, pažeisdama galiojančius
susitarimus. Dėl to tarp valstybių
Pirmosios Nepriklausomybės metais
nebuvo palaikomi diplomatiniai san-
tykiai.

V. Ušacko Lenkijos ministrui iš-
siųstame tekste cituojama tarpu-
kario Lenkijos valstybės vadovo J.
Pilsudski kalba Vilniuje 1922 m. ba-
landžio 20 d. Joje J. Pilsudski pripa-
žino, kad Vilnius įžengė į naują gy-
venimą, ,,kuris klostosi kitaip, ne
toks, kokį duodavo jo istorinė praei-
tis”. J. Pilsudski kalboje sakė, kad
Vilnius ,,į sostinių rangą” buvo iš-
keltas ,,didžiųjų lietuvių tautos pas-
tangų dėka”.

R. Sikorski taip pat išsiųstos Pir-
mosios Nepriklausomybės metų Lie-
tuvos Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 3 d. (ELTA) –
Lietuva šaukiasi po pasaulį išsibars-
čiusius žymius savo tautiečius susi-
burti ir savo žiniomis, tarptautine pa-
tirtimi, investicijomis bei lietuviško
eksporto skatinimu padėti gaivinti
šalies ekonomiką. Tokia pasaulio lie-
tuvių pagalba ypač svarbi sunkmečio
sąlygomis, kai Lietuva išgyvena fi-
nansinę ir ūkinę krizę.

Pažymint Lietuvos vardo tūks-
tantmetį įvairiais kultūriniais rengi-
niais į juos įsiterps ir trečiasis Pasau-
lio lietuvių ekonomikos forumas
(PLEF), vyksiantis liepos 2–3 d. Vil-
niuje. Jo atidarymas ir pirmieji ren-
giniai bus surengti prezidentūroje, o
vėliau persikels į kitas sales. Tikima-
si, kad susibūrę lietuviai, forumo me-
tu dalyvausiantys ir verslo ryšių mu-

gėje, įlies minčių, žinių, konkrečių
pastangų ir lėšų į jau esamą ar naują
šalies verslą, padės pritraukti inves-
ticijų ir padidinti prekių bei naujų pa-
slaugų eksportą. Be to, garsių tautie-
čių, baigusių mokslus užsienyje ir tu-
rinčių patirties tarptautinėse bend-
rovėse, laukiama ir valdžios bei ki-
tose įstaigose.

Nukelta į 6 psl.

Popiežius Lietuvâ pavadino didñia
katalikiõka õalimi

Minime 21-ąsias Sąjūdžio gimimo metines. 1988 metų birželio 3-iąją Vilniuje suburta Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio iniciatyvinė grupė.

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotraukoje: Sąjūdžio surengtas mitingas1988 metų liepos 9-ąją Vilniaus Vingio parke.

Vilnius, birželio 3 d. (Bernardi-
nai.lt) – Popiežius Benediktas XVI,
trečiadienį priėmęs užsienio reikalų
ministrą Vygaudą Ušacką, pasveikino
Lietuvą su vardo paminėjimo tūks-
tantmečio sukaktimi ir pavadino ją
didžia katalikiška šalimi, turinčia gi-
lias krikščioniškas tradicijas.

Audiencijoje pas Šventąjį Tėvą
dalyvavęs V. Ušackas Vatikano rū-
muose taip pat susitiko su Vatikano
valstybės sekretoriumi kardinolu
Tarcisio Bertone, sekretoriumi santy-
kiams su valstybėmis arkivyskupu
Dominique Mamberti, Kardinolų ko-
legijos dekanu, buvusiu ilgalaikiu
valstybės sekretoriumi, kardinolu
Angelo Sodano, paskirtu popiežiaus
legatu asmeniniu atstovu Lietuvos
tūkstantmečio iškilmėse.

Per susitikimus pabrėžtas glau-
dus, vertybėmis grįstas Lietuvos ir
Šventojo Sosto bendradarbiavimas,
ginant žmogaus teises ir laisves, ypač
religijos laisvę, siekiant užtikrinti
tarptautinės humanitarinės teisės
įgyvendinimą.

Ministras pasidalijo susirūpini-
mu dėl lietuvių, gyvenančių užsieny-
je, sielovados. Nukelta į 6 psl.

Popiežius Benediktas XVI pasveikino
Lietuvą su vardo paminėjimo tūks-tant-
mečio sukaktimi. SCANPIX nuotr.

Lenkijos ministrui
Lietuva primin∂

J. Pilsudski žodžius
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Redakcijos žodis

BBC pranešė, kad Vatikano
radijas – Romos katalikų bažny-
čios balsas – nuo liepos mėnesio
dėl didėjančių išlaidų pasuks
komerciniu keliu. Vatikano radi-
jas yra vienas seniausių pasauly-
je, pradėjęs veikti dar 1931 m.
Dabar stotį išlaikyti kainuoja
apie 30 mln. dolerių metams, to-
dėl Vatikanas ieško įvairių būdų
gauti finansavimą. Liepos 6 d.
per Vatikano radiją pasigirs pir-
moji jo istorijoje reklama. Ta-
čiau eteryje pasigirsiančios rek-
lamos, prieš pasiekdamos klau-
sytojų ausis, dar bus peržiūri-
mos. Radijo skelbimai turės ati-
tikti moralinius katalikų moky-
mo reikalavimus. Taigi, kaip be-
svarstytume, besikeičiantis laik-
metis ir rinkos dėsniai daro sa-
vo. Aršioje kovoje dėl vietos po
saule laimi tie, kurie prisitaiko
prie visiems mirtingiesiems ga-
liojančių taisyklių.

Redaktorė Loreta Timukienė

Europarlamento rinkimams ruošėsi gamtoje

Airijos lietuviai Tūkstantmečio odisėjos įgulą
pagerbė parke

Gegužės 23 dieną iniciatyvinės
grupės „Aš esu” sukviesti žmonės
vyko į šalia Dublino esančius Wiclow
kalnus paminėti artėjančių Europos
Parlamento (EP) rinkimų. Išvykos
tikslas buvo kūrybingai pasidalinti
žiniomis apie EP ir šauniai praleisti
dieną kalnuose su lietuviškais šaš-
lykais, žaidimais ir užduotimis.

Kelios dešimtys entuziastų at-
vykę į nuostabų gamtos kampelį,
kaipmat įsiruošė stovyklavietę. Nuo-
bodžiauti niekam neteko – „Aš esu”
komanda buvo paruošusi daug žai-
dimų apie Europos Sąjungos. Išky-
lautojai pasiskirstė grupelėmis: vieni
kepė šašlykus ir ruošė užkandžius,
kiti rinko šakas, akmenis, lapus ir
kitus gamtos siūlomus išteklius me-
ninei instaliacijai – Europos žemė-
lapiui, treti įsitraukė į karštus ginčus
apie kandidatus į EP.

Nors airiškas oras visad nenus-
pėjamas, iškylautojus užklupęs lietus
nuotaikos niekam nesugadino ir jam
praėjus linksmybės kalnuose tęsėsi
iki pat šeštos valandos vakaro. Atlikę
pagrindinę užduotį – ES žemėlapio
„statybą” ant žolės, entuziastai pasi-
stiprinę šašlykais tęsė dieną žaisdami
tenisą ir kitus grupinį darbą skati-
nančius žaidimus. Pasyvesni iškylau-
tojai mėgavosi saule ir grožėjosi savo
pačių sukurtu žemėlapiu, pasinerda-
mi į vis karštesnes diskusijas.

Į išvyką taip pat buvo pakviesti
Airijos lietuvių fotoklubo „Fotoma-
nai” nariai, kurie ne tik dalyvavo žai-
dimuose ir diskusijose, bet ir įamžino
visą išvyką savo nuotraukose. Foto-
klubo prezidentė Ieva Sungailaitė
labai džiaugėsi „Aš esu” komandos
idėja kūrybingai skleisti žinią apie
EP rinkimus: „Dažniausiai apie rin-
kimus pateikiama informacija būna
sausa, todėl taip sunku sudominti
skaitytoją ar pašnekovą. Tačiau šis

sumanymas nuostabus, mane iškart
sudomino ši išvyka, žaidimai ir
diskusijos tikrai praplėtė mano
žinias apie EP.”

Iškylautojams diena neprailgo ir
vakarop visi sotūs, pavargę, bet lai-
mingi, patraukė namo, dauguma iš jų
jau apsisprendę, už kuriuos kandida-
tus balsuos rinkimuose.

Parengė Ieva Statkutė

„Aš esu“ komanda su grupe entuziastų kūrė Europos Sąjungos žemėlapį iš
vietoje surinktų gamtos išteklių. Ievos Statkutės nuotr.

Saulėtą gegužės 30 d. šeštadienio
popietę iniciatyvinės grupės „Aš esu”
nariai bei jų pagalbininkai Dublino
centre, Merrion Square esančiame
parke, traukė praeivių dėmesį iš ilgų
popieriaus volų lipdydami ir lanksty-
dami keistą kompoziciją. Ją lipdžiu-
siems kompozicija anaiptol nebuvo
keista ar sudėtinga – grupė lietu-
vaičių stropiai lankstė didelį laivą į
Dubliną penktadienį atplaukusiai
Tūkstantmečio odisėjos įgulai, kuri
savo ruožtu laivą parveš į Lietuvą ir
įteiks Tūkstantmečio odisėjos auto-
riui ir sumanytojui Raimondui Dau-
borui.

Prie lankstomo laivo plušo apie
dešimt žmonių: suklijavę keletą ilgų
popieriaus juostų, entuziastai atsar-
giai, tačiau užtikrintai, lankstė didelį
laivą, tokį patį, kokį visi lankstyda-
vome vaikystėje. Pasibaigus lanksty-
mo darbams, iš už šnarančių medžių
išniro visa Tūkstantmečio odisėjos
įgula. Maloniai nustebinti parke plu-
šančių tautiečių, jie nieko nelaukę čiu-
po už teptukų ir su įvairiaspalviais
dažais ėmė pasirašinėti ant laivo.

Visiems įgulos nariams palikus
savo pėdsaką ant popierinio laivo, į
darbą kibo ir mažieji entuziastai – jie
piešė trispalves, airiškus dobilo la-
pus, linkėjo saulės ir, svarbiausia,
vėjo. Iniciatyvinės grupės „Aš esu”
narė Dalia Bulotaitė labai džiaugėsi
sugalvota ir įgyvendinta laivo idėja:
„Norėjome sugalvoti kažką origi-
nalaus ir įsimintino, todėl, ma-

nau, didelio popierinio laivo statyba
mums pasirodė labai smagi idėja.”

Be galo saulėtą ir karštą šešta-
dienio popietę „statybininkai” bei
odisėjos įgula susilaukė nemažai
dėmesio iš praeivių. Vieni klausė, kas
čia vyksta, kiti fotografavosi prie
laivo, treti rašė sveikinimus ir palin-
kėjimus Lietuvai, kurios vardo pa-
minėjimui šiemet sueina tūkstantis
metų. Palinkėjimų buvo užrašyta net
keliomis kalbomis: tikrąja airių kal-
ba, ispanų, anglų bei portugalų.

Iniciatyvinės grupės koordinato-
rius Vaidas Šiliauskas džiaugėsi sėk-
mingai praėjusia diena: „Šiandien
beprotiškai nuostabi diena, geresnio
oro negalėjome tikėtis. Su savo dide-
liu laivu susilaukėm nemažai praei-
vių dėmesio, visi noriai ir su entuzi-
azmu sveikino mūsų šalį ir žmones
tukstantmečio proga. Mes labai tiki-
mės, kad mūsų įgulai dovanotas lai-
vas saugiai pasieks gimtąją žemę ir
visi užrašyti linkėjimai bei sveikini-
mai pradžiugins mūsų tautiečius.”

Parengė Ieva Statkutė

,,Aš esu“ iniciatyvinės grupės nariai su pagalbininkais bei Tūkstantmečio odi-
sėjos įgula prie pabaigto statyti laivo. Tomo Rimkaus nuotr.
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RINKIMAI Į EUROPOS
PARLAMENTĄ (VI): TRYS
POLITINIAI NYKŠTUKAI

ANDRIUS NAVICKAS

Dabar arba niekada

Nr. 8. Lietuvos lenkų
rinkimų akcija

Jei Lietuvos lenkų rinkimų akci-
jai (LLRA) nepavyks patekti į Euro-
pos Parlamentą (EP) šiemet, tikrai
netikiu, kad ji turės bent mažiausią
progą po penkerių metų. LLRA ir
toliau išlieka išskirtinai nacionalinių
mažumų interesams atstovaujanti
partija, visą dėmesį sutelkusi į lenkų
apgyvendintus regionus. Deja, LLRA
veiklą galima vertinti kaip „meškos
paslaugą” Lietuvos lenkams. Pasta-
rieji išlieka savotiško rezervato gy-
ventojais. Kol jie stengsis kuo labiau
išsiskirti iš lietuvių, kovos už teisę
rašyti gatvių pavadinimus lenkų
kalba, palaikys tik lenkiškas mokyk-
las, tol LLRA turi pagrindą po kojo-
mis. Tačiau patys lenkai save pas-
merkia „antrarūšių” gyventojų sta-
tusui ir „aukos sindromui”. Kol Len-
kijos valdžia dosniai šelpė „vargstan-
čius” tautiečius Lietuvoje, gyventi
„rezervate” apsimokėjo. Dabar jau –
ne. Rajonai, kur gyvena dauguma
Lietuvos lenkų, ekonominiu išsivys-
tymu atsilieka nuo kitų. Tikras įsi-
jungimas, išsaugant kultūrinį ir tau-
tinį tapatumą, pirmiausia naudinga
patiems Lietuvos lenkams. Ji galėtų
praturtinti ir Lietuvos kultūrą. Ta-
čiau tokia integracija reikštų LLRA
politinę mirtį.

Valdemaras Tomaševskis sėk-
mingai pasirodė prezidento rinki-
muose. Jis surinko 4,68 nuošimčius
rinkėjų balsų, pralenkė net Kazi-
mierą Prunskienę ir Loretą Grauži-
nienę. Per rinkimus jam taip pat
pavyko politiškai legalizuoti „lenko
kortą” ir parodyti, kad turi neblogą
politinį užnugarį. Kita vertus, šio po-
litiko pasisakymai viešose diskusijose
paliko slogų įspūdį. Jis kartojo, kad
dėl visų bėdų kaltas Vytautas Lands-
bergis, jog svarbiausia moralė ir šei-
ma, pamiršdamas, kad iki šiol LLRA
prireikus buvo ištikima Lietuvos eks-
komunistų sąjungininkė.

Dar slogiau atrodo tai, kad ant-
ruoju numeriu sąraše įrašyta Irina
Rozova, pagarsėjusi kaip skundo dėl
rusų padėties Baltijos šalyse Vladimir
Putin signatarė. Beje, kiek žinau, tai
vienintelė eksparlamentarė, kuri da-
bar dirba Seimo nario padėjėja. Tre-
čias sąraše ilgą darbo Seime patirtį
turintis Gabrielis Janas Mincevičius.
Gerbiu šį žmogų už tai, jog soviet-
mečiu nukentėjo, nes neatsisakė re-
liginių pažiūrų. Tačiau kaip politikas
jis pasireiškė kaip gana aršus lenkų
nacionalistas.

LLRA sąrašas: 1. Valdemar To-
maševski; 2. Irina Rozova; 3. Gabriel
Jan Mincevič; 4. Olga Gorškova; 5.
Tadeuš Andžejevski; 6. Tamara Lo-
chankina; 7. Juzef Kvetkovskij; 8.
Oleg Daviduk; 9. Leonard Talmont;
10. Viačeslav Karmanov; 11. Zbignev
Jedinskij; 12. Andrejus Jeršovas; 13.
Rimantas Mačiulaitis; 14. Marija
Puč; 15. Vaigutis Stančikas; 16.
Zdzislav Palevič; 17. Vladimir Vlasov;
18. Beata Maliučickaja; 19. Jaroslav
Kaminski; 20. Renata Cytacka; 21.
Gžegož Sakson; 22. Jurgita Nausė-
dienė; 23. Renata Sobeska; 24. Marija
Rekst.

LLRA rinkimų į EP programos
lietuvių kalba rasti nepavyko. Viliuo-

si, kad visgi tokia yra. Nors LLRA
apeliuoja ne į kokią nors programą,
bet į tautybę. Tiesa, dar kalba apie
krikščionybę, šeimą. Nepaisant to,
LLRA Lietuvoje mielai bendrauja su
„kairiaisiais” ir niekaip neranda ben-
dros kalbos su „dešiniosiomis” parti-
jomis.

(...)
Subjektyvus vertinimas. Jei

LLRA pavyks į rinkimus sukviesti
bent tuos žmones, kurie balsavo už
Tomaševskį per prezidento rinkimus,
ši partija turi neblogų progų turėti
savo atstovą EP. Tačiau tai nebus pa-
prasta, nes lenkų rinkėjams, kurie
paprastai menkai domisi politika,
antrą kartą per trumpą laiką eiti į
rinkimus gali pasirodyti netikslinga.
Mano įsitikinimu, puiku, jog Lietu-
voje egzistuoja gyvybingos lenkų vi-
suomeninės ir religinės organizacijos,
tačiau ir patiems Lietuvos lenkams
būtų geriau, jei LLRA pamažu išnyk-
tų.

Margaspalvė pilietininkų
kompanija

Nr. 9 Pilietinės demokratijos
partija

Politiniame gyvenime įmanomi
patys keisčiausi vingiai. Kažkada
grupė politikų, vadovaujamų Viktoro
Muntiano, sukilo prieš Viktorą Us-
paskichą. Pradžioje bandyta perimti
vadovavimą Darbo partijai. Nepa-
vykus nuspręsta kurti naują darinį
skambiu pavadinimu Pilietinės de-
mokratijos partija. Tikėtasi nesun-
kiai pervilioti „darbiečių” gerbėjus.
Tačiau nors Muntianas garsėjo kaip
puikus organizatorius, jam labai trū-
ko vadovo charizmos. Jau netrukus
paaiškėjo, kad Darbo partija nesuny-
ko ir net išliko gerokai populiaresnė
už PDP.

Vėliau Muntianas įsivėlė į skan-
dalą, juo susidomėjo teisėsauga, o jo
vadovaujama partija prarado visą
politinę įtaką. Didelė dalis partijos
narių išsivaikščiojo kas sau. Subren-
do radikalių pokyčių metas, ir prie
partijos vairo stojo per VSD skandalą
išpopuliarėjęs milijonierius Algiman-
tas Matulevičius. Tačiau jo politinės
ambicijos buvo didesnės nei galimy-
bės ir per Seimo rinkimus PDP pa-
tyrė triuškinamą pralaimėjimą. At-
rodė, kad ši partija išnyks iš politinio
žemėlapio, tačiau ji nusprendė trink-
telėti durimis ir Matulevičius rinki-
mams į EP subūrė įspūdingą ko-
mandą.

Sąraše pirmauja per partijas ke-
liavęs europarlamentaras Eugenijus
Maldeikis. Prieš penkerius metus jis
buvo išrinktas liberaldemokratų są-
raše. Tačiau dabar nusprendė į EP
brautis kartu su PDP. Jam kompani-
ją palaiko ne tik jo žmona ekonomistė
Aušra, bet ir europarlamentarė Mar-
garita Starkevičiūtė. Ji į EP buvo iš-
rinkta Liberalų ir centro sąjungos są-
raše, tačiau galiausiai jos ir Zuoko
keliai išsiskyrė. Dar norėčiau pami-
nėti aštuntuoju sąraše įrašytą vieną
turtingiausių šilališkių, vietinio laik-
raščio savininką Antaną Damulį.

PDP sąrašas: 1. Eugenijus Mal-
deikis; 2. Algimantas Matulevičius; 3.
Margarita Starkevičiūtė; 4. Vilma
Atkočiūnienė; 5. Aušra Maldeikienė;
6. Stanislavas Černeckas; 7. Česlovas
Banevičius; 8. Antanas Damulis.

Nukelta į 4 psl.

Ar Lietuvai reikia
geležinės ledi?

KÊSTUTIS GIRNIUS

„Tai tokia, žinokite, ryžtinga moteris”, – sakė buvęs prezidentas Al-
girdas Brazauskas, kalbėdamas apie išrinktąją prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę. Užsienio spauda vadina ją Lietuvos geležine ledi. Savaitraštis „Eco-
nomist” šį trafaretu jau tapusį apibūdinimą šiek tiek pakeitė – Gry-
bauskaitė yra „plieninė magnolija”. Pripažįstu, kad nesuprantu tos me-
taforos.

Pati Grybauskaitė kuria energingos, ryžtingos moters įvaizdį. Tokia ji
ir yra. Bet ryžtingumo negana. Amerikos prezidentas Georges Bush laikė
save itin ryžtingu vadovu, kuris lemia visus svarbiausius nutarimus. Bush
net viešai pasakė, kad jis yra „sprendėjas” („I am the decider”). Tačiau
ryžtingasis prezidentas tapo vienu nepopuliariausių žmonių Amerikoje ir
pasaulyje, sugriovė JAV įvaizdį ir moralinį autoritetą. Jam trūko išminties
ir žinių.

Grybauskaitė drąsiai reiškia savo nuomonę, nevynioja reikalų į vatą.
Tai sveikintina nuostata, bet atsargumas ir tikslus savo galių žinojimas
gėdos nedaro.

Neseniai ji net sakė, kad labiau pasikliaus „prezidento dekretų galia,
kuri yra privaloma vyriausybei”. Bet, kaip pažymėjo ne vienas politologas,
prezidento dekreto galios yra ribotos, tai nėra įrankis, kuriuo būtų galima
tvarkyti kasdienį šalies gyvenimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 85
straipsnyje aiškiai nurodomos sritys, kuriose prezidentas gali leisti dekre-
tus. Prezidentas dekretu gali teikti pilietybę, aukščiausius karinius laip-
snius, aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus, skirti diplo-
matinius atstovus ir skelbti nepaprastąją padėtį. Konstitucija nurodo, jog
dekretai „privalo būti pasirašyti ministro pirmininko arba atitinkamo
ministro”.

Išrinktoji prezidentė pareiškė, kad vyriausybės darbo grupė negali
leisti sau tris mėnesius ieškoti teisinio būdo išformuoti „Leo LT”. Ji
nurodė, kad „visi sprendimai būtų ant mano stalo”, kai ji perims prezi-
dento postą. Jei teisininkams trūksta laiko, „tegu dirba naktį; Lietuvai
yra per sunkus momentas, kad temptume gumą”. Tai pasakiusi, ji išvyko
į Briuselį, kur ji ketina derinti rengimąsi prezidentauti su pareigomis
Europos Komisijoje (EK).

Grybauskaitei didžiausią rūpestį kelia penkios sritys – finansai, socia-
linė apsauga, sveikata, ūkis ir energetika. Pasikalbėjusi su jas prižiūrin-
čiais ministrais, ji nutars, ar jie toliau eis šias pareigas. „Sprendimai bus
labai greiti: arba, arba. Arba sugeba dirbti ir taiso, arba ne.” Kalbėta
griežtai, nors išrinktoji prezidentė pridūrė, kad ji nesišvaistys žmonėmis
tik dėl švaistymosi.

1998 metais prezidentas Valdas Adamkus išreikalavo, kad keli minis-
trai, tarp jų ir įtakinga Europos reikalų ministrė Laima Andrikienė, būtų
atleisti. D. Grybauskaitė nebus pasyvesnė. Socialinės apsaugos ir darbo
ministras Rimantas Dagys grįš į Seimą. Finansų ministro Algirdo Šeme-
tos pašalinimu džiaugtųsi ne tik opozicija, bet ir daugelis verslininkų bei
paprastų žmonių, kurie laiko jį atsakingu už Vyriausybės mokesčių ir
finansų politiką. Ūkio ministras D. Kreivys irgi neįkvepia didesnio pasi-
tikėjimo. Bet premjeras Andrius Kubilius, kurio ryšiai su abiem minis-
trais glaudūs, veikiausiai priešintųsi jų pašalinimui, o priverstas nu-
sileisti, jaustų nuoskaudą.

Naujos vyriausybės sudarymo procesas suteikia prezidentei ypatingą
galią veikti vidaus politiką. Jei energetikos ministras A. Sekmokas laiku
nepristatys „Leo LT” pertvarkymo plano, valstybės vadovė gali užkirsti
kelią jam toliau eiti šias pareigas. Patvirtinus vyriausybę, šio sverto ji
nebeturės. Prezidentė galės reikalauti, kad popieriai būtų ant jos stalo,
bet nustatytą dieną ministras galės ramiai pasakyti, kad teisiniai klausi-
mai yra tokie sudėtingi, jog dieną ir naktį dirbantys, gumos netampantys
advokatai tiesiog nesuspėjo parengti plano. Dekretu ministro neatleisi iš
pareigų.

Grybauskaitės sprendimai dėl ministrų bus svarbūs, nes daug pasa-
kys apie tai, kaip ji ketina vadovauti ir kaip įsivaizduoja santykius su vy-
riausybe ir Seimu.

Prezidentė nesėdės sudėjusi rankų. Adamkus nuolat reikšdavo savo
susirūpinimą, apgailestavimą, liūdesį, nusivylimą, pasipiktinimą dėl įvai-
riausių reiškinių, bet net dažniau skundėsi neturįs galių įvykiams paveik-
ti. Tokių kalbų negirdėsime iš Grybauskaitės.

Bus imamasi priemonių „Leo LT” išardyti. Žmonių dauguma to nori.
Jie laukia ir kitų pokyčių, nors turbūt aiškiai nežino kokių. Įtariu, kad
Grybauskaitė irgi nelabai žino. Ūkio stabilizavimas yra absoliuti pirme-
nybė, bet tai nėra valstybės alfa ir omega. Interviu savaitraštyje „Atgi-
mimas” ji sakė neturinti veiksmų plano, nors konkretaus plano reikalaus
iš vyriausybės. „Geriau nerašysiu, nekalbėsiu, bet dirbsiu. To turbūt žmo-
nės labiausiai laukia.” Bet be konkretesnio plano sunku dirbti konkre-
čiai.

Kalbėjimo tonas ir vadovavimo stilius pasikeis iš esmės. Sunkiau at-
sakyti į klausimą, kiek pasikeis šalies valdymas. Nukelta į 8 psl.
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

D. Grajauskienė – ilgametė
Hartford LB apylinkės

pirmininkė
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè

Hartford Lietuvių Bendruome-
nės apylinkė Connecticut valstijoje
glaudžiasi prie Šv. Trejybės bažny-
čios. Ten ir vyksta pagrindiniai apy-
linkės renginiai. Hartford lietuviai
didžiuojasi ,,Berželio” tautinių šokių
grupe, radijo valandėle ,,Tėvynės gar-
sai”, skautais, ateitininkais. Grajaus-
kienę pažįstu jau aštunti metai ir ga-
liu drąsiai sakyti, kad ji – viena iš ak-
tyviausių ir pareigingiausių apylin-
kės valdybos pirmininkių visoje Con-
necticut valstijoje.

Grajauskienės vadovaujamoje
apylinkėje priskaičiuojama apie 70
lietuviškų šeimų. Veiklesnių lietuvių
suskaičiuojama iki 40. Bet aktyvios,
nepailstančios apylinkės valdybos
pirmininkės dėka hartfordiečiai į sa-
vo renginius sukviečia kur kas dau-
giau žmonių. Pačiai teko pabuvoti
renginyje, skirtame Motinos dienai
paminėti.

Valdybos narė R. Nenortienė po
šv. Mišių pasitiko moteris, mamas su
gražiomis pavasarinio gvazdiko ša-
kelėmis. Buvo paruoštos vaišės ir ka-
va. Renginio metu vyko ir balsavi-
mas už Connecticut kandidatus į JAV
LB XIX Tarybą.

Po renginio pakalbinau mielą
pirmininkę ir sužinojau, kas ją pa-
skatino lietuviškai veiklai. Antanas ir
Zuzana Giedraičiai gyveno Kaune.
Ten ir gimė visi keturi jų vaikai: Algi-
mantas, Danutė, Irena ir Rolandas.
Tėvelis buvo ekonomistas, aukštuo-
sius mokslus baigęs Šveicarijoje. Pra-
sidėjus karui, šeima išsikėlė į Rasei-
nius. Danutė puikiai atsimena, kaip
mama rūpinosi, kad šeimoje netrūktų
maisto – tam ji nusipirko ožką, vištų,
karvelių. Artėjant frontui, šeima
traukėsi į Vakarus su manta, kuri til-
po į vežimą. Danutei tada buvo 10
metų. Vokietijos žemėje, DP stovyklo-
se, Giedraičių šeima praleido 5 me-
tus.

Savo lietuvišką bendruomenišką

veiklą Danutė Giedraitytė pradėjo
dar Vokietijoje. Jos tėvelis buvo nuo-
širdus, pasiaukojantis lietuvis. Sto-
vykloje jis leisdavo lietuviams biule-
tenį, o vaikai, tarp jų ir Danutė, išne-
šiodavo visiems.

Atvykusi į Ameriką 1949 metais
Giedraičių šeima apsigyveno New
Britain. Tėvelis tuoj pat įsijungė į lie-
tuvišką veiklą, vedė laidas New Bri-
tain veikiančioje lietuviškoje radijo
valandėlėje, lietuviškam radijui ten
vadovavo P. Žalnieraitis. Danutei taip
pat teko kalbėti šioje radijo progra-
moje. Po keleto metų Giedraičių šei-
ma persikėlė gyventi į Hartford. Dar
ir dabar Grajauskienė gražiai prisi-
mena apie New Britain miestelį, jo
lietuvius. Moteris, važiuodama į Šv.
Andriejaus bažnyčią, į vietinių lietu-
vių renginius, jaučiasi lyg sugrįžtų į
savo namus.

Po New Britain gimnazijos pa-
baigimo gabi Danutė studijas tęsė Šv.
Dvasios kolegijoje, Putnam, kur stu-
dijavo verslą. Kolegijoje mokėsi ket-
verius metus.

Visos tos kolegijos studentės lie-
tuvaitės gyveno Nekaltai Pradėtosios
Mergelės Marijos seserų vienuolyno
bendrabutyje. Merginos, gyvendamos
bendrabutyje, šeštadieniais turėdavo
lietuvių kalbos pamokas ir daug įvai-
rių užsiėmimų: mokėsi šokti liaudies
šokius, statė vaidinimus, dainavo. Su
gerai paruošta programa vykdavo į
NY, Boston, Brockton ir aplinkines
vietoves koncertuoti, taip padėdavo
sutelkti lėšų vienuolynui ir Neringos
stovyklai išlaikyti. Labiausiai Danutė
mėgo vaidinti ir šokti. Tautinius šo-
kius šoko 7 metus. Pirmuosius prad-
menis tautiniams šokiams gavo iš K.
Marijošienės New Britain. Studentes
šokti tautinius šokius mokė seselė
Paulė.

Kaip prisimena Danutė, jas, stu-
dentes, žavėjo ir dar daugiau skatino
lietuviškai veiklai pažintis su tokio-
mis asmenybėmis kaip kunigas Sta-
sys Yla, kunigas A. Smilga. Kai Danu-
tė mokėsi kolegijoje, kun. Yla buvo

seselių vienuolyno kapelionas. Po po-
kalbių su tais garbiais žmonėmis stu-
dentės dar uoliau mokėsi ir sėmėsi
lietuviško šokio meno, šalia veikė
skautai, ateitininkai. Jaunos studen-
tės buvo pagrindinės ateitininkų sto-
vyklų paruošimo organizatorės. Dar
besimokydama kolegijoje Putnam
Danutė įsijungė į Lietuvių Bendruo-
menės gretas.

Baigusi mokslus Grajauskienė
sugrįžo gyventi į Hartford, ilgus me-
tus dirbo apdraudos kompanijoje. Vi-
sada jai patiko dirbti su skaičiais,
bendrauti su žmonėmis, prekiauti.
Netrukus po atvykimo į Hartford vie-
tiniai ateitininkai išrinko Danutę į
savo valdybą, vėliau pasiūlė jai vado-
vauti.

A. A. Alfonsas Dzikas, ilgametis
LB valdybos narys, radijo valandėlės
,,Tėvynės garsai” įkūrėjas ir vedėjas,
pakvietė jauną, energingą moterį įsi-
jungti į Hartford LB gretas. Tai buvo
1962 metais. Nuo tos dienos ir galime
pradėti skaičiuoti Danutės lietu-
viškos veiklos pradžią Hartford

apylinkėje.
Džiaugiasi ir gerbia Hartford lie-

tuviai savo aktyvią, niekada nepa-
vargstančią pirmininkę. Jos valdybos
dėka Šv. Trejybės parapijos salėje
pastatytas LB informacinis stendas,
kuriame yra įvairūs pranešimai apie
LB veiklą. Apylinkės pirmininkė su
savo valdyba ruošia pagrindinius mi-
nėjimus: Vasario 16-osios, Motinos
dieną, Birželio 13-osios minėjimą, me-
tinį pokylį. Anksčiau vasaros pra-
džioje apylinkė ruošdavo gegužines.

Connecticut lietuvių renginyje
,,Pavasarinė mozaika”, kuriame pir-
mą kartą dalyvavo profesionalūs ba-
leto šokėjai Vilia Putrius ir Mindau-
gas Baužys, ilgametei bendruomeni-
ninkei, apylinkės pirmininkei Gra-
jauskienei buvo įteiktas JAV LB Pa-
dėkos raštas už visuomeninį ir pasi-
aukojantį darbą Lietuvių Bendruo-
menei.

Linkime mielai pirmininkei ir to-
liau nenuilstamai darbuotis lietuvy-
bės labui ir kviesti visus į LB gre-
tas!

Hartford LB apylinkės pirmininkė su vicepirmininku Viktoru Kogeliu.
S. Šimkuvienė nuotr.

Atkelta iš 3 psl. Kas jungia šią
margaspalvę kompaniją? Akivaizdu,
jog siekis kaip nors išlikti politinio
gyvenimo tirštumoje ar net patekti į
EP. Tik tai? Nežinau. Tačiau spėju,
kad du europarlamentarai, nuspren-
dę laimę bandyti būtent šioje kom-
panijoje, turės gerokai nusivilti. Neti-
kiu, kad PDP pavyks pasiekti gerą
rezultatą. Be to, pritrūks ir laiko. Jei
iki rinkimų būtų dar koks pusmetis,
o sąrašo nariai būtų nusiteikę atkak-
liai dirbti, sakyčiau, kad nedidelę pro-
gą įsiterpti į mandatų dalybas jie turi.
O dabar trinktelėjimas durimis vei-
kiausiai bus silpnas.

Kiek keista, kad PDP savo tin-
klalapyje net nesugebėjo paskelbti
rinkimų į EP programos. Apsiribo-
jama pranešimu, kelintas numeris
teko partijai rinkimų biuletenyje ir
keliais Maldeikio straipsneliais. Iš jų
sužinome, kad PDP pasisako už
europietišką kelią, pabrėžiantį socia-
linės apsaugos reikšmę ir progresi-
nius mokesčius, o ne už amerikietiš-
ką rinkos fundamentalizmą. Ką tai
turi bendro su darbu EP, nežinau.

Subjektyvus vertinimas. PDP
sąraše tikrai pakanka patyrusių eko-
nomistų – net du europarlamentarai.
Sąrašas primena mišrią frakciją
Seime, į kurią paprastai patenka tie,
kurie nepritapo kitur. Deja, mišri
frakcija paprastai neturi didesnės
įtakos parlamento darbui, taip pat ir
PDP vargu ar įtikins rinkėjus, jog
verta ja pasitikėti. Garsios pavardės
neblogai, bet dar reikia ryškios idėjos,
aiškios politinės komunikacijos stra-
tegijos ir bendravimo su žmonėmis
įdirbio. Viso to, mano galva, pilieti-
ninkais pasivadinusiai kompanijai
trūksta.

Paskutiniai G. Vagnoriaus
rinkimai?

Nr.10 Krikščionių konservatorių
socialinė sąjunga

Po to, kai Gediminas Vagnorius
per Seimo rinkimus net nepateko į
antrą ratą Telšių vienmandatėje apy-
gardoje, pasigirdo kalbų, jog jis ne-
bepuoselėja jokių politinių ambicijų.
Esą gaus ekspremjeras signataro
rentą, o jo politiniai bendražygiai ty-
liai įsijungs į Tėvynės sąjungą. Tačiau
Tėvynės sąjungos vadovybė netryško
džiaugsmu dėl sūnaus palaidūno
noro sugrįžti. Ir štai per EP rinkimus

vėl matome Krikščionių konserva-
torių socialinės sąjungos (KKSS)
sąrašą. Jam vėl vadovauja Vagnorius,
sąraše matome ir eksministrą Algį
Žvaliauską, nesėkmingai bandžiusį į
Seimą patekti, remiant Liberalų
sąjūdžiui.

Naujasis Vagnoriaus koziris –
europarlamentarė Danutė Budrei-
kaitė. Nepaprastai darbšti ir tikrai
kompetentinga specialistė. Būtų
labai gaila, kad jos didžiulė patirtis,
sukaupta darbo EP metu, nebūtų
panaudota kurioje nors valstybinėje
institucijoje. Tačiau apie dar vieną
kadenciją EP Budreikaitė gali tik
svajoti. Labai tikėtina, kad KKSS bus
vieni iš rinkimuose pralaimėsiančių.

Jų vienintelė viltis, kad žmonės,
nusivylę Tėvynės sąjunga, ieškos al-
ternatyvų ir galbūt pasirinks KKSS.
Tačiau, mano galva, tai iliuzija –
rinkėjai paprastai labai inertiški, o be
to, jei paklaustume Lietuvos žmonių,
kas ką nors žino apie G. Vagnoriaus
vadovaujamą organizaciją, paaiškėtų,
kad žino koks vienas nuošimtis. Tiesa
ta – jei nešmėžuoji nuolat žiniask-
laidoje, tave paprasčiausiai pamirš-
ta.

KKSS sąrašas: 1. Gediminas Vag-
norius; 2. Danutė Budreikaitė; 3. To-
mas Josas; 4. Algis Žvaliauskas; 5.
Jurgis Staševičius; 6. Karolis Rugys;
7. Mindaugas Luobikis; 8. Tomas
Dambrauskas; 9. Deimantė Gude-
lienė; 10. Albinas Pilipauskas.

Ką KKSS siūlo rinkėjams? Svar-
biausias KKSS politinės veiklos EP
tikslas yra siekti didesnio ES soli-
darumo: veiksmingesnės Bendrijos
finansinės ir darbo vietų kūrimo pa-
ramos neturtingesnėms Rytų Euro-
pos valstybėms, ryžtingiau mažinti
naujųjų narių ekonominį ir socialinį
atsilikimą. KKSS yra už eurobiurok-
ratijos mažinimą, valdymo išlaidų
apkarpymą ir spartesnį prisijungimą
prie Eurozonos.

Subjektyvus vertinimas. Spė-
ju, kad tai paskutiniai rinkimai šiai
partijai. Pabaiga bus tokia pat neįs-
pūdinga, kaip ir visa šios partijos
veikla. Kažko išskirtinio ši partija ne-
siūlo ir per EP rinkimus. Nieko tokio,
už ko užkliūtų rinkėjų dėmesys.
Regis, tikisi, kad Lietuva pasirinks
darbų patikrintus politikus. Viltis
miršta paskutinė, tačiau kartais
miršta labai skaudžiai...

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

RINKIMAI Į EUROPOS PARLAMENTĄ (VI)
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Lietuvių tautinių šokių institutą aplankė
taikos paukštė

DALIA CIDZIKAITÈ

Neseniai ,,Draugo” redakcijoje
apsilankiusi Lietuvių tautinių šokių
instituto (LTŠI) pirmininkė, Los
Angeles lietuvių tautinių šokių ,,LB
Spindulys” vadovė, XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventės Los Angeles meno
vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė
sakė atvežusi parodyti ne tik nese-
niai jai Lietuvoje įteiktą Lietuvos
liaudies kultūros centro ,,Aukso
paukštę”, bet ir pasidalinti geromis
naujienomis.

,,Atvažiavau pakalbėti ne apie
aukso paukštę, bet apie taikos
paukštę”, – sakė Varnienė. Pakeliui į
Toronto miestą, kur vyko LTŠI
susirinkimas, LA ,,Spindulio” vadovė
užsuko į Čikagą, Detroit ir Boston
miestus, kur su Boston Lietuvių
Bendruomenės nariais tarėsi dėl ga-
limybės jų mieste surengti XIV lietu-
vių tautinių šokių šventę, taip pat ap-
lankė buvusius LTŠI šokių vadovus.

Varnienė prisipažino, jog ši ke-
lionė jai yra svarbi. Ne tik bandymu
gerai surengti būsimą šventę ir per-
duoti lazdelę jauniems mokytojams,
bet ir dėl noro atnaujinti LTŠI veiklą
ir visam laikui užversti juodą lapą
Instituto istorijoje. ,,Jeigu praeityje
buvo kokių nesklandumų, o lietu-
viškoje veikloje asmeniškumų yra
labai daug, kai žmonės susipyksta ir
nesikalba visą gyvenimą, jei galima
susitaikyti, tą reikia padaryti”, – įsi-
tikinusi LTŠI pirmininkė.

Varnienė papasakojo apie įvykį,
kai 1988 metų Lietuvių tautinių šo-
kių šventė Kanadoje dėl susiklos-
čiusių aplinkybių įvyko be LTŠI.
Nors, anot Instituto pirmininkės,
šventė įvyko, po šventės Instituto lyg
ir neliko. O po to vėl prasidėjo intri-
gos.

Varnienė žinojo apie tą įvykį, nes
tuo metu ji jau buvo tautinių šokių
mokytoja. Po 2008 metais Los An-
geles surengtos XIII šokių šventės ji
paskambino vadovams ir pranešė,
kad atėjo laikas LTŠI pastatyti ant
tvirtų kojų. Ir ne tik pastatyti ant
kojų, bet ir įkurti tikrą organizaciją.

,,Po šventės dirbome, parašėme
įstatus, tapome incorporated, – džiau-
gėsi Varnienė. – Ir vakar gavome ir
inkasavome dingusius LTŠI pinigus
tolesnei mūsų kilniai veiklai.” Pa-
keliui į Toronto ji su viena iš LTŠI

valdybos narių Nijole Semėnaite-
Etzwiler užsuko į Detroit, kur ap-
lankė vadovę Gobienę, kuri 22 me-
tams pasitraukė iš lietuviškos veik-
los, nes buvo įžeista praeities įvykių.
,,Jai 86 metai ir aš jos atsiprašysiu
dėl to, kas įvyko. Ir pasakysiu, kad
Jūsų kilnus darbas nenuėjo veltui,” –
sakė dabartinė LTŠI pirmininkė.

Praėjus porai savaičių po Var-
nienės apsilankymo redakcijoje su-
laukėme jos laiško, kuriame oficialiai
pranešama apie Lithuanian Folk
Dance Institute, Inc. įkūrimą ir
prisikėlimą naujam gyvenimui. Jį
palydi nuotraukos, kuriose Varnienė,
tesėdama pažadą, susitiko su buvusia
LTŠI pirmininke Galina Gobiene,
taip pat ,,Lietuvos Vyčių” steigėju
Frank Zapoliu, buvusia LTŠI valdy-
bos iždininke Stase Bacevičiene,
Petru ir Genovaite (ilgamete Hamil-
ton tautinių šokių grupės ,,Gyvata-
ras” vadove) Breichmanais.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
INSTITUTO PRANEŠIMAS

SPAUDAI

Ar girdėjote apie Lietuvių tau-
tinių šokių institutą (LTŠI)? Ar
buvote JAV ir Kanados tautinių šokių
šventėse? Gal šokote, grojote arba da-

lyvavote ruošos komitetuose? O gal
tik džiaugėtės lietuvišku šokiu kaip
žiūrovai ir kultūros mėgėjai? Ar ži-
note, kad Šiaurės Amerikoje įvyko
trylika puikių šokių švenčių, prade-
dant 1957 metais, baigiant nepapras-

tai sėkminga švente Los Angeles
mieste 2008 metais?

Šiuo pranešimu norime pranešti
gerą naujieną visiems, kuriems rūpi
gerų darbų tęstinumas lietuviškoje

visuomenėje. Su pasididžiavimu sa-
vo, kaip LTŠI pirmininkės, vardu
pranešu, kad šiandien žengiame į
ateitį su nauja energija, atnaujintu
ryžtu ir gražiausiu pažadu mūsų
ateinančioms kartoms. Šių metų kovo
mėnesį LTŠI organizacija buvo inko-
rporuota Illinois valstijoje LIT-
HUANIAN FOLK DANCE INSTI-
TUTE, INC. vardu. Surašytas statu-
tas ir gautas ne pelno siekiančios
organizacijos statusas.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie
taika ir vienybe padėjo pasiekti šį tik-
slą. Palikę asmeniškumus, jie surado
drąsos nežvelgti į praeitį, o dirbti
ateičiai, pavyzdingai bendradarbiau-
jant visų gerovei. Po įvykusio nesu-
sipratimo organizacijoje prieš dvide-
šimt dvejus metus gerumas ir susi-
taikymas pagaliau pražydėjo!

Išeivijos paveikslas pasikeitęs.
Jau išmirę daugelis mūsų steigėjų,
visuomenės milžinų, geradarių. Nuo-
širdžiai dėkoju tiems, kurie atvedė
mūsų šokių veiklą iki šios dienos, ir
kurie tiki, kad ,,vienybėje – galybė”.
Giliai vertiname buvusių LTŠI pir-
mininkių Dalios Dzikienės ir Nijolės
Pupienės pastangas.

Pagarbiai dėkoju dabartinei
LTŠI valdybai, taikos paukštėms:

Aldonai Zander, Vidai Brazaitytei ir
Nijolei Semėnaitei-Etzwiler. Bendra-
mintė valdyba dėkoja Stasei Bacevi-
čienei, Frank Zapoliui, Galinai
Gobienei ir Genovaitei Breichmanie-
nei už kantrybę ir paramą, puoselė-
jant ateities veiklą. Dėkoju savo bro-
liui Aloyzui Razučiui už patarimus ir
pagalbą teisiniais klausimais. Tik
gailiuosi, kad šios dienos nesulaukė
mūsų mylima, iškili vadovė Jadvyga
Matulaitienė ir mano mama Ona
Razutienė. Abi buvo pavyzdingos ben-
druomenininkės, kurios būtų džiau-
gusios kartu su mumis.

Lietuvių tautinių šokių instituto,
įsteigto prieš 50 metų, tikslas visuo-
met buvo ir bus – užtikrinti šokių
švenčių gyvavimą, tobulinti šokių
vadovus kursuose, pasidalyti užra-
šais, medžiaga ir muzika. Svarbiau-
sias tikslas – mokyti gražių lietuviš-
kus tautinių šokių savo vienetus, ne-
paisant, iš kokio didumo miesto,
miestelio, mokyklos, klubo, ansamb-
lio ar organizacijos jie yra.

LTŠI, gimęs iš didelės meilės šo-
kiui, buvusių kartų išaugintas ir iš-
saugotas, dirbs ir veiks toliau lietuvy-
bės labui su nauju, oficialiai inkor-
poruotu vardu LITHUANIAN FOLK
DANCE INSTITUTE, INC.

Danguolė Razutytė-Varnienė
LTŠI (Lithuanian Folk Dance

Institute, Inc.) pirmininkė

Buvusi LTŠI pirmininkė Galina Go-
bien� (Detroit).

,,Aukso paukšte” džiaugiasi LTŠI pirmininkė Danguolė Varnienė, ,,Lietuvos
Vyčių” steigėjas Frank Zapolis, buvusi LTŠI valdybos iždininkė Stasė Bace-
vičienė ir ,,Lietuvos Vyčių” vadovė Lidija Ringienė.

N. Semėnaitės-Etzwiler nuotraukos

LTŠI pirmininkė Danguolė Varnienė svečiuose pas Petrą ir Genovaitę (ilga-
metę Hamilton tautinių šokių grupės ,,Gyvataras” vadovę) Breichmanus.

Lietuvių tautinių šokių instituto valdyba: Nijolė Semėnaitė-Etzwiler, Danguolė
Razutytė-Varnienė (pirmininkė), Aldona Zander, Vida Brazaitytė.
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Kino gerumo estafetê per∂m∂ Vengrija

Popiežius Lietuvâ pavadino didñia
katalikiõka õalimi

Lenkijos ministrui Lietuva primin∂
J. Pilsudski žodžius

Vilnius, birželio 3 d. (ELTA) –
Nepritardami Vyriausybės sprendi-
mui suvienodinti medicinos darbuo-
tojų darbo ir atostogų laiką trečia-
dienį prie Seimo susirinko apie 300–
400 piketuotojų. Jie teigia, kad pakei-
timai su jais nebuvo derinti ir reika-
lauja sveikatos apsaugos ministro Al-
gio Čapliko bei socialinės apsaugos ir
darbo ministro Rimanto Jono Dagio
atsistatydinimo.

Tuo metu, kai ministras iš tri-
būnos patikino, kad sprendimai buvo
derinti, piketuotojai jį apšaukė mela-
giu. ,,Socialinės apsaugos ir darbo bei
sveikatos apsaugos ministrai yra įpa-
reigoti užtikrinti medikams sociali-

nes garantijas profesinės rizikos as-
menims. Jei jie abu derino tik tarpu-
savyje, tegu abu atsistatydina”, – tei-
gė Lietuvos medikų profesinės sąjun-
gos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė.

Sveikatos apsaugos ministras tei-
gia, kad visose šiose aistrose yra su-
painiojamos trys problemos – finan-
savimas, darbo laikas ir atostogų
trukmė. Kalbėdamas apie sprendimą
suvienodinti visų medikų darbo laiką
ir atostogų trukmę A. Čaplikas pažy-
mėjo, kad taip norima pereiti prie
Europoje įprastos praktikos. Esą nie-
kur Europoje šia prasme nėra išskir-
tinių medikų kategorijų.

Lietuva šaukiasi pasaulio lietuvius
gaivinti ekonomikos

Medikai reikalauja ministr¨ atsistatydinimo

Gerumo pamokos tęsiasi ir Lietuvoje, ir užsienyje – į vakarus ir rytus skleidžiant
žinią „Gera daryti gera”. Balsas.lt nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
teisininko Mykolo Riomerio, ku-

riam J. Pilsudski yra nesėkmingai
siūlęs vadovauti prolenkiškai Lietu-
vos Vyriausybei, griežtas atsakymas į
pastarojo kalbą. M. Riomeris tada ra-
šė, kad ,,Vilnius – Lietuvos kūrinys ir
sostinė – yra ir lieka tuo, kas sukurta
didžiule kartų ir tautos valia: visi kiti
deriniai grius, visi spekuliatyvūs mė-
ginimai pateikti kitokią Vilniaus pri-
gimtį per prijungimo aktą, Seimo nu-
tarimą ir t. t. sugrius kaip nevykęs
šiuolaikinis namas, šiuolaikinių len-
kų statytas dėl pelno Varšuvoje ar ta-
me pačiame Vilniuje”.

Lietuvos atsakas į Lenkijos mi-
nistro žodžius pasirodė netrukus po
to, kai prieš kelias dienas Lenkijos ži-
niasklaida pranešė, kad ,,krizė” stab-
do bendro dvikalbio lietuvių ir lenkų
istorijos vadovėlio ruošimą.

Kaip katalikiškam lenkų dienraš-
čiui ,,Nasz Dziennik” sakė Lietuvos
ir Lenkijos Seimų asamblėjos vicepir-
mininkas, Lenkijos Seimo švietimo,

mokslo ir jaunimo komisijos narys
Arturas Gorskis, bendro lietuvių ir
lenkų istorijos vadovėlio sukūrimas
gali tapti sunkiai įgyvendinamu už-
daviniu.

,,Lietuviai labai prieštaringai
vertina mūsų bendrą istoriją, prade-
dant Vladislavo Jogailos laikais, kurį
patį tik neseniai nustojo vadinti iš-
daviku, o Jozef Pilsudski daugelį me-
tų buvo vienu iš svarbiausių lietuvių
persekiotojų ir statomas greta Stali-
no ir Hitlerio”, – sakė lenkų parla-
mentaras.

Lietuva teigia, kad 1920 metais
Lenkija Vilnių užgrobė pažeisdama
Suvalkų sutartį, pagal kurią Vilnius
buvo priskirtas Lietuvai. Vėliau Vil-
niaus krašte buvo surengti rinkimai,
kuriuose dalyvaujant vietos lenkams
išrinktas Seimas nusprendė prisi-
jungti prie Lenkijos. Lietuva tokių
vienašališkų Lenkijos veiksmų nepri-
pažino ir laikosi nuostatos, kad Len-
kija įvykdė neteisėtą užpuolimą. Lie-
tuva Vilnių atgavo 1939 metais.

Atkelta iš 1 psl.
V. Ušackas teigė, kad mažėjantis

senųjų lietuviškų parapijų skaičius
pasaulyje, lietuvių kunigų stoka, ma-
terialinės pastoracinės veiklos prob-
lemos yra iššūkis, reikalaujantis ne-
tradicinių sprendimų ir glaudesnio
Bažnyčios ir valstybės bendradarbia-
vimo.

Užsienio reikalų ministras su
Šventojo Sosto pareigūnais aptarė ga-
limybes artimai bendradarbiauti,
Lietuvai rengiantis 2011 m. pirmi-
ninkauti Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijai (ESBO),
skleidžiant darnaus valstybių sam-
būvio, religinės laisvės vertybes.

Italijoje viešintis V. Ušackas taip
pat susitiko su Italijos užsienio rei-
kalų ministru Franco Frattini ir pa-
sirašė su juo Lietuvos ir Italijos už-
sienio reikalų ministerijų sustiprinto
bendradarbiavimo pareiškimą.

Susitikime V. Ušackas priminė
neišspręstą Lietuvos diplomatinės at-
stovybės Romoje pastato klausimą.
Lietuvos diplomatijos vadovas patei-
kė technines Lietuvos atstovybės Ita-
lijoje pastatui keliamas sąlygas.

Italijos užsienio reikalų minist-
ras F. Frattini patikino, kad šiuo me-
tu ieškoma tinkamo pastato Lietuvos
diplomatinei atstovybei Romoje.

Vilnius, birželio 3 d. (Balsas.lt) –
Kino gerumo pamokos „Gera daryti
gera” – kino filmo „Prieš parskren-
dant į Žemę” pasiūlyta labdaros ir ge-
rumo akcija, kurios metu siekiama
atkreipti dėmesį į onkologinėmis li-
gomis sergančius vaikus ir paskatin-
ti daryti gerus darbus ir kurti atjau-
tos projektus.

Akcija prasidėjo gegužės viduryje
renginiais Elektrėnų „Versmės” gim-
nazijoje ir Taline, kur jie buvo su-
rengti Lietuvių Bendruomenės jėgo-
mis. Vėliau gerumo estafetę perėmė
Vengrija.

Gegužės 21 d. Kodály Zoltán
Énekzenei vardo mokykloje prasidėjo
pamokų apie leukemiją ciklas šimtui
8–9 metų amžiaus vaikų. Užsiėmi-
muose dalyvavo onkologinių ligų gy-
dytoja ir kai kurie tėvai, tiesiogiai su-
sidūrę su šia liga savo šeimose. Pamo-
kų dalimi buvo ir režisieriaus A. Ma-
telio filmas „Prieš parskrendant į Že-

mę”, kurį mažieji peržiūrėjo susido-
mėję rodomų vaikų likimu, klausinė-
dami, ar organizatoriai filme rodo-
mus vaikus sutikę, kalbinę.

Gegužės 28 d. mokinukai sėdo
gaminti žaislų iš natūralių žaliavų,
kuriuos atsiųs padovanoti vaikų on-
kologijos skyriui Santariškių kliniko-
je Vilniuje – jų draugystės vardan, su
nuoširdžiausiais linkėjimais pasveikti.

„Gerumo pamokas” sustiprinto
muzikinio lavinimo mokykloje su-
rengė mokykloje dirbantis archeolo-
gas ir muzikantas Raimondo Gavia-
no, kuris savo norą vykdyti projektą
įvardino sakydamas: „Tiek maža te-
galime padaryti, tačiau maži mūsų
darbai gali būti labai reikšmingi
tiems, kuriems kažkuriuo požiūriu
mažiau pasisekė.”

Kino gerumo pamokos tęsiasi ir
Lietuvoje, ir užsienyje – į vakarus ir
rytus skleidžiant žinią „Gera daryti
gera”.

Prie Seimo susirinko apie 300– 400 piketuotojų. ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
PLEF organizatorius – Tarptau-

tiniai prekybos rūmai ICC Lietuva,
jiems talkina Ūkio, Užsienio reikalų
ministerijos ir kitos valstybės įstai-
gos, renginį globoja prezidentas Val-
das Adamkus. Iš viso į PLEF ketina
susirinkti apie 200 verslo ir ekono-
mikos visuomenės atstovų iš užsienio
bei Lietuvos. Į forumą jau yra užsire-
gistravę per 90 lietuvių kilmės versli-
ninkų ir Lietuvos garbės konsulų iš
23 pasaulio valstybių – JAV, Jungti-
nės Karalystės, Šveicarijos, Izraelio,
Italijos, Vokietijos, Australijos, Čilės,
Filipinų, artimesnių Europos kaimy-
nių. Užsiregistravę dalyviai atsto-
vauja ir savo įsteigtoms įmonėms, ir
garsioms tarptautinėms organizaci-
joms, tokioms kaip ,,State Street Global
advisors”, ,,Nordic investment bank”,
, ,Chevron”,, ,Procter&Gamble”,
,,TransUnion, LLC”, ,,Spencer House
Capital Management LLP” ir kitoms.

Trečiadienį organizatoriai, ren-
ginio garbės tarybos nariai, ūkio mi-
nistras Dainius Kreivys ir verslinin-
kų atstovai susitiko su prezidentu V.
Adamkumi ir aptarė PLEF tikslus,
darbotvarkę bei kitas detales. Pasak
prezidento, sunkmečiu Lietuvai ypač
reikalinga tarptautinį įdirbį versle ar
finansų rinkose turinčių tautiečių pa-
tirtis ir galimybės. Jis paragino vals-
tybines įstaigas ir privatų verslą
glaudžiai bendradarbiauti rengiant
tokį svarbų forumą.

Ūkio ministras D. Kreivys pažy-
mėjo, kad šis renginys – tai mūsų tau-
tos, jos pajėgumų, žinių ir patirties
versle bei ekonomikoje savotiškas ga-
limybių patikrinimas. Jo teigimu, da-
lis jaunų tautiečių, įgijusių išmoksli-
nimą užsienyje, jau dirba šalies mi-
nisterijose ir Vyriausybėje bei įsi-
traukė ,,į valstybės atstatymo darbą”,
o iš forumo dalyvių tikimasi, kad jie

galėtų įsukti ir šalies verslo bei eko-
nomikos ratą.

Tarptautinių prekybos rūmų ICC
Lietuva vadovas Algimantas Aksti-
nas teigė, kad garsių tautiečių ,,in-
ventorizacija” atliekama jau seniai, o
dabar turima beveik 300 aktyvių
asmenų, kurie gali padėti Lietuvai
tvarkyti finansus, bankus, verslą. Anot
jo, tai yra procesas, kuris tęsiasi.

UAB ,,Microsoft Lietuva” gene-
ralinis direktorius Mindaugas Glodas
sakė, kad skirtingų kartų užsienio
lietuviai verslininkai ir ekonomikos
specialistai kartu su lietuvių įmonių
vadovais kalbės apie eksporto skati-
nimą sunkmečio sąlygomis bei žinių
ekonomiką ir inovacijas, kurios yra
raktas į Lietuvos verslumą.

Anot organizatorių, į Lietuvą at-
vykstančius verslininkus domina pre-
kių ir paslaugų eksportas bei impor-
tas, prekyba moksliniais, biotechno-
loginiais prietaisais, aplinkosauga,
ekologiniai projektai, verslo teisinės
patarimų paslaugos, informacinių
technologijų, spaudos, IT įmonių
plėtra. Lietuva siūlo investuoti į Klai-
pėdos ir Kauno laisvąsias ekonomi-
nes zonas, regioninius pramoninius
parkus, didesnės pridėtinės vertės
produktus, taip pat padėti atverti rin-
kas smulkiems šalies verslininkams.

Ryšių muge jau susidomėjo Lie-
tuvos maisto produktų, tekstilės, me-
dienos ir kitų tradicinių sektorių eks-
portuotojai, investiciniai parkai ir ki-
tos įmonės.

PLEF gali kainuoti apie 200
tūkst. litų, iš jų trečdalio lėšų tiki-
masi iš valstybės žinybų. Anot A.
Akstino, yra ypač taupoma ir pasi-
tenkinama tik būtinais dalykais.

Ankstesni pasaulio lietuvių vers-
lininkų suvažiavimai irgi vyko Lie-
tuvai ekonomine prasme sudėtingais
1990 ir 1992 metais.
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paslaptis. Informacija buvo apibūdin-
ta kaip ,,salpta, tačiau neįslaptinta”.

* * *
Jemeno pilietis, laikomas sulai-

kymų centre JAV bazėje Guantana-
me, mirė, kaip manoma, dėl savižu-
dybės, pranešė CNN, remdamasi
Pentagono atstovų pareiškimu. Ka-
linį Mohammadą Ahmad Abdallah
Salih, kuris Guantanamo yra laiko-
mas nuo 2002 m., prižiūrėtojai rado
be gyvybės požymių, apeidami pagal
planą kalinius pirmadienį vakare.

NEW YORK
Keturiems New York gyvento-

jams, kurie buvo suimti įtariant juos
mėginus susprogdinti vieną sinagogą
ir numušti karinius lėktuvus, buvo
pateikti 8 kaltinimai, tarp jų – mė-
ginimas panaudoti masinio naikini-
mo ginklus. Jeigu šių asmenų, kurie
gegužės 20 d. buvo suimti New York,
kaltė būtų pripažinta, jiems gali būti
kelis kartus skirtas įkalinimas iki
gyvos galvos. Trys kaltinamieji yra
JAV piliečiai, o ketvirtas – imigrantas
iš Haičio.

VANCOUVER
Buvęs Rusijos šnipas, kuris vė-

liau nusprendė siekti mokslo aukš-
tumų, pasiprašė prieglobsčio vienoje
Kanados bažnyčioje, kad išvengtų de-
portavimo, šios bažnyčios atstovas
sakė naujienų agentūrai AFP. Migra-
cijos tarnybos pareigūnai nurodė
Michail Lennikov trečiadienio rytą
prisistatyti, kad jį būtų galima iš-
skraidinti į Vladivostok. Teismas ga-
lutinai atmetė buvusio slaptosios tar-
nybos agento prašymą leisti jam pasi-
likti Kanadoje su žmona ir paaugliu
sūnumi.

DUBAJUS
Teroristinės organizacijos ,,al

Qaeda” vadovas Osama bin Laden
naujausiame garso įraše sukritikavo
JAV prezidento B. Obama politiką
musulmoniškų kraštų atžvilgiu, pra-
nešė ,,al Jezeera” televizija. Pasak O.
bin Laden, B. Obama musulmoniš-
kame pasaulyje pasėjo ,,keršto ir ne-
apykantos” Jungtinėms Valstijoms
sėklas. Anot O. bin Laden, B. Obama
žengia savo pirmtako George W. Bush
pėdomis ir perspėjo amerikiečius,
kad jie būtų pasirengę sutikti tokios
Baltųjų rūmų politikos padarinius.

Pasaulio naujienos

JAV prezidentas atskrido
î Saudo Arabijâ

,,Air France” lèktuvo nelaimès
priežastys neaiškios

RYGA
Euro įvedimą artimiausiais me-

tais Latvijoje turi paremti vyriausy-
bė, sakė Latvijos prezidentas Valdis
Zatlers. Jis pažymėjo, kad anksčiau
pagrindinis tikslas buvo įvesti eurą
2008 m. sausį, bet ankstesnės vyriau-
sybės jo nepasiekė, todėl dabar yra
daug problemų, kurių galėjo nebūti.
Todėl euro įvedimą 2012 ar 2013 m.
turi paremti vyriausybė.

LONDONAS
Britų ministras pirmininkas

Gordon Brown susidūrė su atsistaty-
dinimų banga su vidaus reikalų
sekretore Jacqui Smith priešakyje,
praneša žiniasklaida, kuri nurodo,
kad ji atsistatydins artimiausiomis
dienomis, pertvarkant ministrų kabi-
netą. G. Brown, kuris per metus turi
surengti visuotinius rinkimus, pati-
ria didžiulį spaudimą dėl išlaidų
skandalo, sukrėtusį parlamentą ir
privertusį atsistatydinti virtinę de-
putatų.

DELIS
Naujasis Indijos parlamentas iš-

sirinko pirmąją per visą šalies istori-
ją pirmininkę moterį, kuri taip pat
priklauso ,,neliečiamųjų” kastai dali-
tams, o šalies premjeras Manmohan
Singh tai pavadino ,,istoriniu atve-
ju”. 64 metų Meira Kumar 543 vietų
žemuosiuose parlamento rūmuose,
kuriuose yra 59 moterys, buvo iš-
rinkta be prieštaraujančiųjų.

WASHINGTON, DC
JAV vyriausybė atsitiktinai pa-

skelbė slaptą ataskaitą, kurioje smul-
kiai aprašomos branduoliniai objek-
tai, programos ir netgi tikslios bran-
duolinių ginklų atsargų vietos, pra-
nešė laikraštis ,,The New York Ti-
mes”. ,,Federalinė vyriausybė per
klaidą paviešino 266 puslapių atas-
kaitą”, – pranešė laikraštis, pažymė-
damas, kad ta klaida buvo atskleista
pirmadienį internetiniame informa-
ciniame biuletenyje apie federalines

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

ŠIAURĖS AMERIKA
Rijadas, birželio 3 d. (AFP/BNS)

– JAV prezidentas Barack Obama
atvyko į Saudo Arabiją ir pradėjo ke-
lionę po Artimuosius Rytus, kurios
metu sieks gerinti santykius su mu-
sulmonų pasauliu ir skatinti taiką.
Saudo Arabija iškilmingai sutiko JAV
vadovą, kuris susitiks su karaliumi
Abdullah. Specialistai sako, kad ši B.
Obama kelionė patvirtina, jog Egip-
tas kartu su Saudo Arabija laikomi
pagrindiniais regiono diplomatijos
žaidėjais.

JAV prezidentas sakė, kad savo
kalboje Kairo universitete, kuri yra
dalis jo pastangų nutiesti tiltus tarp
Washington ir islamiškojo pasaulio,
skirs dėmesio Artimųjų Rytų taikos
procesui, tačiau nepateiks jokio deta-
lesnio plano. Baltieji rūmai žadėjo
pasitelkti visas technines ir ryšio
priemones, kad šią istorinę preziden-
to kalbą išgirstų kiek įmanoma dau-
giau žmonių.

B. Obama užima išskirtinę vietą
tarp JAV vadovų savo pastangomis
užmegzti naujus santykius su islamo
pasauliu. Prezidentas, kurio tėvas
buvo Afrikos musulmonas, nemažą
dalį vaikystės praleido Indonezijoje,
kurios gyventojų daugumą sudaro
musulmonai.

B. Obama antrasis vardas yra
Hussein – šis faktas prezidento rin-
kimų kampanijos metu kartais buvo

laikomas tam tikru kliuviniu, tačiau
neabejotinai bus palankiai įvertintas
daugumoje vietų, kurias jis aplankys
per keliones į Artimuosius Rytus.

JAV vadovas neseniai sakė esąs
tikras, kad pavyks atnaujinti pras-
mingas Izraelio ir palestiniečių dery-
bas, tačiau Baltieji rūmai vengė ko-
mentuoti jo strategiją po virtinės pas-
tarosiomis savaitėmis vykusių B.
Obama susitikimų su regiono vado-
vais.

Manoma, kad prezidentas, kuris
praėjusią savaitę susitiko su pales-
tiniečių vadovu Mahmud Abbas,
spaus Saudo Arabiją ir Egiptą žengti
tokį žingsnį, kuris išplėstų B. Neta-
nyahu politinio veikimo erdvę.

Jungtinių Valstijų vadovui teks
atsakyti į Saudo Arabijos karaliaus
Abdullah klausimus apie prezidento
planus užmegzti ryšius su senu JAV
priešininku Iranu. Saudo Arabijoje
būgštaujama, kad šie ryšiai ilgainiui
galėtų pakenkti šalies interesams.

Kai kurie apžvalgininkai mato
galimybę pasinaudojus musulmonų
valstybių nerimu dėl Irano bran-
duolinės programos pasiekti arabų ir
Izraelio susitarimą, nors praeityje
panašios viltys nepasiteisino.

Po B. Obama apsilankymo kitą
savaitę į šį regioną vyks JAV specia-
lusis pasiuntinys George Mitchell.

Paryžius, birželio 3 d. (AP/BNS)
– ,,Air France” lėktuvo nelaimę ti-
riantis prancūzų tyrėjas sakė, jog
nėra jokių ženklų, kurie rodytų, kad
prieš jo pakilimą būtų buvę kokių
nors problemų, ir vis dar nėra aišku,
ar tuo metu, kai jis nukrito į Atlanto
vandenyną, jį valdė pagrindinis pilo-
tas.

Prancūzijos avarijų tyrimo agen-
tūros vadovas Paul-Louis Arslanian
taip pat sakė, jog viltingai nevertina
tikimybės, kad gelbėtojai suras lėktu-
vo ,,juodąsias dėžes”, kurios, kaip
manoma, guli nelygiame jūros dugne
kelių kilometrų gylyje.

447-uoju reisu skridusio lėktuvo,
kuriame buvo 228 žmonės, ryšys su
skrydžių kontrolieriais nutrūko jam
išskridus iš Rio de Žaneiro į Paryžių
sekmadienį vakare. Įgula prieš nelai-
mę nepasiuntė jokio nelaimės ženklo,
bet lėktuvo sistema prieš pat jo din-

gimą pasiuntė automatinį pranešimą,
kad kabinoje krito slėgis ir dingo
elektra.

Nelaimės priežastys tebėra ne-
aiškios, tarp galimų nelaimės scena-
rijų minima smarki audra, žaibas ar
nelemta priežasčių visuma. Kariškių
lėktuvai ir laivai iš Brazilijos bei
Prancūzijos renka lėktuvo nuolaužas
640 km į šiaurės rytus nuo Fernando
de Noronjos salų, esančių prie šiau-
rinių Brazilijos krantų, kur dieną
anksčiau buvo pastebėti viena lėktu-
vo sėdynė, degalų dėmė ir baltų nuo-
laužų gabalai. Rinkti nuolaužų taip
pat plaukia kelių valstybių gelbėjimo
laivai.

Už tyrimą atsakingas Alain
Bouillard sakė, kad avarijų tyrimo
agentūra BEA savo pirmąją prelimi-
narią ataskaitą pateiks birželio pa-
baigoje.

B. Obama užima išskirtinę vietą tarp JAV vadovų savo pastangomis užmegzti
naujus santykius su islamo pasauliu. SCANPIX nuotr.
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PORAIPORAI
(L(Leekseeks))

Paruošė Nijolė Nausėdienė El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Viena skaitytoja prašė parašyti
receptų su porais. Tad pirmiausia no-
riu trumpai supažindinti su pačiais
porais.

Porų gimtinė – Viduržemio jūros
pakrančių rytinė dalis. Kaip daržovė
ir prieskonis jie buvo vartojami
Mažojoje Azijoje, Egipte, Graikijoje.
Dabar porai plačiai auginami dauge-
lyje pasaulio šalių. Poruose gausu
žmogaus organizmui reikalingų mi-
neralinių medžiagų, baltymų, anglia-
vandenių, eterinių aliejų bei vitami-
nų. Baltojo poro dalyje sausų medžia-
gų yra daugiau negu lapuose, tačiau
lapuose beveik du kartus daugiau
mineralinių medžiagų, baltymų ir
riebalų. Vitamino C yra tiek pat poro
lapuose ir baltojoje jo dalyje. Svarbu
tai, kad pavasarį tinkamai per žiemą
išlaikytuose poruose vitamino C yra
pusantro, du kartus daugiau nei ru-
denį.

Gydomosios porų savybės

Poruose esantys eteriniai aliejai
žadina apetitą, aktyvina kepenų, tul-
žies pūslės veiklą ir žarnyno peri-
staltiką (padeda išsituštinti). Poruose
yra daug mineralinių druskų ir kalio,
kuris gerai veikia inkstų veiklą. Porai
skatina šlapimo skyrimąsi, todėl juos
patariama vartoti sergant reumatu,
inkstų akmenlige, podagra, aterosk-
leroze, turint antsvorio. Dažnai jie
padeda ir sergant virškinamojo trak-
to ligomis.

Bulvienė su porais

Šia paprasta, bet labai kvapnia ir
gardžia sriuba galima mėgautis išti-
sus metus. 4 puodukams sriubos nu-
lupkite ir nuplaukite 4 bulves ir 4 po-
rus. Porus supjaustykite plonais grie-
žinėliais ir 15 minučių, nuolat mai-
šant, pakepinkite ant labai lėtos ug-
nies su šaukštu sviesto – žiūrėkite,
kad nepakeistų spalvos. Sudėkite la-
bai plonai suraikytas bulves, už-
denkite ir 10 minučių kaitinkite ant
labai lėtos ugnies. Supilkite 8 puo-
dukus šalto vandens, užvirinus įmes-
kite nediduką prieskonių žalėsių
ryšelį, pagal skonį druskos, pipirų ir
valandą pavirkite neuždengtą ant
labai lėtos ugnies. Nukėlus puodą
daržoves išgriebkite, sugrūskite grūs-
tuvu ir vėl sumeskite. Pridėkite trūk-
stamų prieskonių ir patiekite dar
karštą, apibarsčius sukapotomis pet-
ražolėmis. Galima pagardinti šaukš-
tu kitu grietinėlės ar grietinės.

Pikardijos (s. Prancūzija)
kepaišis su porais

6 asmenims. Iškočiokite apie
vieną svarą jau paruoštos trapios teš-
los pyragaičiams, išklokite ją sviestu
išteptą ir miltais pabarstytą apskritą
kepimo skardą (normalaus dydžio).
Kruopščiai, kad neliktų žemių, nu-
plaukite, nulupkite išorinius lapus,
plonai suraikykite ir 40 minučių pa-
kepinkite su sviestu ant labai lėtos
ugnies (bet kad tik nepakeistų spal-
vos) 6 didelius porus. Pagardinkite
druska, pipirais, ataušinkite ir suk-
rėskite tešlos įklotan. Dubenėlyje
gerai sumaišykite puodelį grietinėlės,

3 kiaušinius, pagal skonį įberkite
druskos, pipirų, maltų muškatų ir už-
pilkite ant porų. Dar galima pridėti
keletą gabaliukų sviesto. Viršų ap-
klokite tešla, užspauskite, aptepkite
plaktu kiaušiniu ir kepkite 375 F
karštumo orkaitėje apie 40 minučių.
Ištraukus keletą minučių palikite at-
aušti, paskui suraikykite ir patiekite
dar karštą.

Porai kiaulienos kumpio
vystykluose

Reikės:
16 mažų porų,
kumpio,
šaukšto sviesto,
1 šaukšto miltų,
pusės galvutės smulkiai supjaus-

tyto svogūno,
druskos,
pipirų,
maltų muškatų,
2 puodukų pieno,
tarkuoto sūrio.
Kruopščiai nuplaukite ir nudary-

kite mažus porus: nulupkite išorinius
lapus, nupjaukite du trečdalius žalių
viršūnių, supjaustykite ketvirčiais,
25–30 minučių pavirkite pasūdytame
vandenyje, išgriebkite, nuvarvinkite.
Kiek ataušinus po 4 suvyniokite į plo-
nus virto kiaulienos kumpio grieži-
nius. Sudėkite sviestu ištepton skar-
don.

Mažoje keptuvėje pakaitinkite
sviestą, tolygiai įberkite vieną šaukš-
tą miltų ir vis pamaišant pakepinkite
4 minutes. Atidėkite į šalį. Į puodą
suberkite pusę smulkiai supjaustyto
svogūno, druskos, pipirų, maltų muš-
katų, užpilkite ką tik užvirintu pienu
ir 10 minučių pakaitinkite ant lėtos
ugnies. Nukaiskite, svogūnus nukoš-
kite ir išmeskite. Įplakite pakepintus
miltus, kol sutirštės.

Vėl užkaitus, 3 minutes lėtai mai-

šant, pakaitinkite ant labai silpnos
ugnies. Paragavus pridėkite trūksta-
mų prieskonių. Jei susidarė gumulų,
jų neplakite, nes padažą gali sutrauk-
ti. Geriau jau perkoškite per sietą.
Perkošus užpilkite ant kepimo skar-
doje suklotų porų, apiberkite sutar-
kuotu sūriu, keletu sviesto kąsnelių
ir 15 minučių kepkite orkaitėje 350 F.

Vištiena su baltu padažu ir
porais

4 šeimos nariams, ruošiamas 15
minučių, troškinamas dvi valandas.

Reikės:
2–3 morkų,
3 sv. porų,
2 ropių (turnip),
vienos vištienos dalių,
3 puodukų vištienos sultinio

(vandens),

puoduko sauso balto vyno,
patinkamų prieskonių,
žalėsio ryšelio su daug salierų,
1 svogūno su įsmeigtais gvazdi-

kėliais,
peletrūno (tarragon),
puodelio grybų,
1 šaukšto sviesto,
puodelio grietinėlės,
2 kiaušinių,
druskos, pipirų.
Nulupkite ir nuplaukite daržo-

ves. Morkas ir ropes supjaustykite
smulkiai, šviesiąją porų dalį supjaus-
tykite šiaudeliais.

Mėsą nuplaukite, sudėkite į puo-

dą, suberkite morkas, ropes, žaliąsias
porų dalis, suberkite peletrūnus,
įmeskite prieskoninius žalėsius, svo-
gūną. Užvirinkite, uždenkite ir pu-
santros valandos virkite ant lėtos ug-
nies. Baigiant virti įberkite pagal sko-
nį druskos, pipirų.

Mėsą išgriebkite, atidėkite. Nuo-
virui nugriebkite riebalus, perkoški-
te. Į švarų puodą sudėkite mėsą, už-
pilkite perkoštu sultiniu, sudėkite
baltąsias porų dalis. Užvirinkite, už-
denkite ir pusvalandį troškinkite ant
lėtos ugnies.

Nuvalykite, nuplaukite grybus.
Kotelius, jei kieti, nupjaukite, kepu-
rėles supjaustykite ketvirčiais.

Vištienai baigiant troškintis kep-
tuvėje pakaitinkite sviesto, pakepin-
kite su juo grybus, sudėkite į troškinį.
Grietinėlę suplakite su kiaušinių try-
niais ir, smarkiai maišant nukaistą
troškinį, labai pamažu į jį supilkite ir
dar kiek pamaišius patiekite pakai-
tintame dubenėlyje drauge su virtais
ryžiais. Galima apibarstyti šviežiais
peletrūnais.

Sveikatai

Šią daržovę, svogūno giminaitę,
dažnai vartojo, net garbino senovės
Egipte. Ją tinka vartoti ne tik mais-
tui, bet ir peršalus, gydant kosulį,
gerklės ligas (teigiama, kad porai yra
ypač mėgiami dainininkų, nes tai bal-
so stygas sauganti, stiprinanti daržo-
vė), anemiją, po sunkių ligų.

Sirupas vaikams. Reikia smul-
kiai supjaustyti 2 porus, sudėti į stik-
lainį ir užpilti cukrumi. Laikyti šilto-
je vietoje kelias valandas. Paskui
tokio porų sirupo duoti kosinčiam
vaikui po šaukštelį kas valandą.

Sirupas suaugusiems. Reikia
kelis porus išvirti vandenyje, nukošti,
išspausti per marlę. Nuovirą pasal-
dinti šaukšteliu medaus ir vartoti
nuo kosulio, peršalimo po šaukštelį 3
kartus per dieną.

Sergant inkstų bei šlapimo
pūslės ligomis. Reikia kelis porus
užpilti 2 puodeliais pieno ir virti va-
landą ant nestiprios ugnies. Kai at-
vės, perkošti ir išgerti po kelis šaukš-
tus per dieną.

Po sunkių ligų. Reikia 10 porų
užpilti 3 ltr. (12 puodukų) vandens,
uždengti ir lėtai virti 2 valandas. Kai
atvės, perkošti ir gerti po 3 šaukštus
nuoviro 3 kartus per dieną.

Porais gydomi nestiprūs nu-
degimai. Tam tikslui 3 porus užpil-
kite 2 stiklinėmis pieno ir virkite 20
minučių. Dar šiltus ir perkoštus po-
rus susmulkinkite, suvyniokite į mar-
lę ir atsargiai uždėkite ant žaizdų.

Pastaba. Būtina žinoti, kad po-
rų vartojimą turi apriboti (ar net vi-
sai nevartoti, ypač nevirtų) sergantys
kepenų ligomis, kamuojami skran-
džio, dvylikapirštės žarnos opų.

Atkelta iš 3 psl. Lemiamą žodį
dažniausiai taria vyriausybė ir Sei-
mas, tad prezidentas turi įtikinti
arba įvairiais spaudimo būdais pri-
versti juos vykdyti jo valią ir įgyven-
dinti jo siekius.

Nežinau, kaip ji reaguos į tradi-
cinį politikų „gumos tampymą”. Šiek
tiek nuogąstauju, kad prezidentė gali
per daug įsijausti į ryžtingą vadovės
vaidmenį – ji reikalaus pokyčių,
iškvies ministrus „ant kilimo”, viešai
kritikuos politikus ir ministrus. Jos
pastaba, kad užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas neturi pakan-

kamai politinio svorio, kad galėtų
taikytis į gerą portfelį EK, neskatins
artimesnio jų bendradarbiavimo. Ką
darys Grybauskaitė, kai po visų ra-
ginimų ir barimų nebus paisoma jos
reikalavimų ir pastabų? Ponia Mar-
garet Thatcher buvo geležinė ledi,
nes Didžiosios Britanijos politinė sis-
tema sudaro sąlygas šiam vaidme-
niui. Lietuvos konstitucinėje sant-
varkoje prezidentas neturi panašių
galių, tad jam prireiks švelnesnių
priemonių.

Alfa.lt

Ar Lietuvai reikia geležinės ledi?
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Skelbimû skyriaus
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai

Akiû ligos

Vidaus ligos

Stuburo ir skausmo ligos

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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,, MMDD
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.. 
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 30

Šis gedimas, jų ir mechaniko
nuomone, buvo praktiškai nepataiso-
mas, todėl naują mašiną reiks nu-
rašyti.

– Palaukit, nesikarščiuokite. Aš
nemanau, kad Bžeskis tyčia tą varik-
lį sugadino. Čia, turbūt, paprasčiau-
sias žmogaus žioplumas. Reikia su-
prasti, kad nauja technika, nepaty-
ręs... – pulkininkas Banys, kaip
įmanydamas, bandė švelninti padėtį.
Jis ramino tuos du įsiutusius žvėris,
prašydamas nesiųsti karių į stotį, bet
ieškoti kokios nors žmoniškos išei-
ties, neaukojant atpirkimo ožio.

Viršininkams pasitraukus, aš
staiga prisiminiau, kad lygiai toks
pats atvejis atsitiko, kai aš dirbau
motoristu AMLIT bendrovėje. Ten
(kartu su pasmerktojo Bžeskio tėvu)
dirbo labai geri šaltkalviai ir jie suge-
bėjo sėkmingai suvirinti trūkusią
špižinę detalę.

– Šią galvutę galima suvirinti! –
džiaugsmingai paskelbiau Jucaičiui.

– Nešnekėk nesąmonių – čia gi
špižius! – atšovė vyr. mechanikas.

Bet kai papasakojau apie nagin-
gus AMLIT’o meistrus, jis nenorom
patikėjo ir nulėkė pas plk. Banį. Šis
su dar didesne viltimi, kad galima
išgelbėti Bžeskį, nulindo į palapinę
pas ,,draugą” komisarą ir ,,draugą”
Petronį.

Abramenka iškart nepatikėjo,
kad galima suvirinti špižinę detalę, o
ypač sudėtingos konfigūracijos, liepė
iškviesti mane. Atėjęs vėl, kiek galė-
damas įtikinamiau, pasakojau atsi-
tikimą iš savo civilinio gyvenimo, bet
šį kartą jau rusiškai. Pagaliau įtiki-
nau, ir komisaras nenorom atšaukė
įsakymą suimti Bžeskį, bet ,,tik laiki-
nai”. Tuo ypač džiaugėsi pulkininkas
Banys. Tik išėjus iš raudonųjų pala-
pinės, jis paklausė:

– Kiek dienų reikės tam darbui
atlikti?

– Daugiausia – pora dienų, tams-
ta vade.

Bolševikai jau reikalavo, kad mes
į karininkus kreiptumėmės ,,drau-
gas”, bet su neparsidavėliais mes
kalbėjome, kaip įprasta.

– Gerai, kad gelbėji savo draugą.
Štai tau pinigai apmokėti už suviri-
nimą, – iš savo piniginės vadas išima
50 litų ir duoda man. Jo sujaudintose
akyse žiba ašaros. – Ar pakaks?

– Ką jūs, pone pulkininke, gal
tiek daug ir nereikės! – man buvo
nepatogu imti asmeninius Banio
pinigus.

– Paimk, paimk. Jeigu liks, tai
panaudosi savo reikmėm, o kelionei
gausi dar ir valdiškų pinigų.

Pulkininkas greitu žingsniu sug-
rįžo į palapinę – ,,štabą” sutvarkyti
mano komandiruotės dokumentų.
Tuo tarpu aš jau džiaugiausi, kad po
ilgos pertraukos vėl galėsiu pabūti
gimtajame Kaune, pas savuosius. Po
,,ištrėmimo” į Vilnių Laikinojoje
sostinėje mūsų karių jau seniai
niekas nematė, nes tuo laiku rusai nė
vieno neišleisdavo atostogų, o ypač į
Kauną.

Trūkusi variklio galvutė jau buvo
nuimta, tad netruko ją suvynioti į
popierių, ir, aprišus virvele, svarbus
,,paketas” buvo paruoštas. Aš tuo
tarpu apsirengiau išeigine uniforma
ir laukiau dokumentų. Netrukus plk.
Banys pats asmeniškai atnešė ir
įteikė man leidimą – komandiruotę ir

valdiškus kelionpinigius, įspėdamas:
– Išprašiau Abramenkos, kad

išleistų beveik savaitei – 4 dienoms.
Sakiau jam, kad būtent tiek reikia
remontui. Tad tu neprasitark.

Diviziono vadas, palinkėjęs man
geros kloties, atsisveikino ir tėviškai
paspaudė ranką, sakydamas:

– Esu dėkingas tau, kad gelbsti
mūsų vyruką! – mačiau jo veide kaž-
kokį džiaugsmą ir pasitikėjimą mani-
mi. Man, eiliniui, buvo nemaža garbė
tai girdėti iš Lietuvos pulkininko, ku-
ris nepadlaižiavo bolševikams (mes –
eiliniai kariai, tai jautėme).

* * *
Pasiekęs Varėnos geležinkelio

stotį, aš gan greitai sulaukiau trau-
kinio, kuris važiavo link Kauno, ir
jau apie 3-čią valandą dienos buvau
gimtajame mieste. Iš Kauno stoties
aš tiesiai su savo dalinio ,,paketu”
nužingsniavau į AMLIT’o dirbtuves,
kurios buvo Kęstučio-Maironio gat-
vių kampe (visai netoli Laisvės alė-
jos).

Lauke buvo graži pavasario po-
pietė. Miestas jau buvo pasipuošęs
šviesia žaluma. Buvo smagu vėl iš-
didžiai žygiuoti gimtojo Kauno gat-
vėmis, Laisvės alėja. Poligone jau
atpratau matyti civiliai apsirengusių
žmonių, o čia jų buvo labai daug.
Artindamasis prie buvusios darbo-
vietės, jau džiugiai nerimavau, kad
greit pamatysiu savo bendradarbius,
,,pasipuikuosiu” savo gražia lietuviš-
ka uniforma (nors ir apskabyta),
pasidalinsiu įspūdžiais ir t. t. Dėl sėk-
mingo detalės pataisymo buvau
užtikrintas.

Iš Maironio gatvės pasukau į
Kęstučio ir nustėrau, žado netekęs:

– Stoj! Propūsk! – prie garsiosios
Amerikos lietuvių akcinės bendrovės
vartų stovėjo kažkoks tamsus azija-
tas su apšiurusia okupantų uniforma
ir šautuvu ir toliau manęs neleido –
reikalavo kažkokio ,,leidimo”. Labiau
sugadinti nuotaiką nebuvo įmanoma.
Štai tau, ir ,,pasipuikavau”...

Atsikvošėjęs paprašiau rusų
kareivio, kad tas iškviestų man kokį
nors darbininką. Pamatęs mane su
mūsiška uniforma, priėjo visai nepa-
žįstamas civilis tarnautojas, tuo metu
slankiojęs kieme:

– Ko jūs ieškote?
– Savo buvusių bendradarbių.

Pakvieskite, prašau, ką nors iš me-
chanikų: Birulį – mano buvusį meist-
rą, arba Raudonikį, Kregždį, Stašaus-
ką arba Bžeskį..., –  pradėjau vardinti
žinomiausius meistrus.

– O, brolyti, jie visi iš čia jau se-
niai išėjo. Kai sukarino šią bendrovę,
jie pasiliuosavo, ir didesnė dalis pe-
rėjo į savivaldybės autobusų garažą
Šančiuose. Ten rasi ir savo meistrą, ir
kitus.

Sužinojęs iš to civilio adresą ir
padėkojęs už informaciją, aš nedels-
damas pro geležinkelio stotį patrau-
kiau atgal į Šančius. Tai buvo pake-
liui į Panemunę, į namus.

Šančius pažinojau ne blogiau, nei
gimtąją Panemunę, todėl savivaldy-
bės garažą radau lengvai. Ten ir už-
tikau daugelį savo pažįstamų meist-
rų. Jie su džiaugsmu mane sutiko ir
iškart puolė klausinėti:

– Na, pasakok, kaip jums ten
sekasi tarnauti prie bolševikų val-
džios?                         Bus daugiau.

Sofijoje pastato sieną papuošė 
lietuvių poetinė instaliacija

Net 9 iš 10 imigrantų apsistoja Anglijoje

VENGRIJA

Budapešte atidaryta E. Juchnevičiaus
akvarelių paroda

Paskelbus naujausius statis-
tinius duomenis, paaiškėjo, kad 92
proc. į Jungtinę Karalystę atvyk-
stančių imigrantų apsistoja Anglijoje.
Kiti šalies regionai – Škotija, Velsas ir
Šiaurės Airija – imigrantams yra ma-
žiau patrauklūs.

Šalies statistikos departamento
direktorė Karena Dunnell pranešė,
kad per 16 metų laikotarpį nuo 1991
m. iki 2007 m. Anglijoje apistojo dau-
giau nei 2,1 milijono imigrantų. Tai
net 11 kartų daugiau nei kituose ša-
lies regionuose.

Parlamentarų grupės „Balanced

Migration”, sudarytos iš įvairių par-
tijų narių, atstovai teigia, kad tokia
neproporcinga imigracija skaudžiai
atsilieps Anglijai, nes krūvis įvai-
rioms socialinėms institucijoms labai
padidės. „Balanced Migration” teigia,
kad Vyriausybė nekreipia dėmesio į
kylančią imigracijos problemą.

„Balanced Migration” atstovai
pareiškė, kad, esant dabartiniams
imigracijos į Angliją greičiams, 2031
m. regione reikės pastatyti 8 Bir-
mingham dydžio miestus. 

Anglija.lt

Budapešto Instant Bar Kert
galerijoje „OO” gegužės 28 dieną ati-
daryta žymaus lietuvių grafiko, tapy-
tojo, dramaturgo ir poeto iš Šiaulių
Eduardo Juchnevičiaus akvarelių pa-
roda. 

Tai jau trečioji Juchnevičiaus
darbų paroda, pristatyta Vengrijos

visuomenei. Originalūs menininko
darbai pasižymi istorine tematika,
žavi švelniai minkštomis spalvomis.
Darbuose dailininkas sujungia meno
ir istorijos pasaulius. Juose aiškiai
atsispindi baltiška stilistika.

Paroda veiks iki birželio 18 die-
nos.                         Lietuviams.com

Sofijoje birželio 1 dieną atideng-
ta lenta su lietuvių poeto Marcelijaus
Martinaičio kūrinio „Kukučio bala-
dės” ištrauka. Poetinę instaliaciją
atidengė Lietuvos ambasadorius Bul-
garijoje Arūnas Vinčiūnas, Bulgarijos
Europos reikalų ministrė Gergana
Pasi ir kultūros viceministras Javo-
ras Miluševas.

Lietuvių menininkų Remigijaus
ir Algirdo Gataveckų kūrinys yra
bendro Europos Sąjungos šalių am-
basadų Sofijoje projekto „Sienų poe-
zija” dalis. Projekte dalyvaujančios
ES šalys savo poezijos fragmentais
papuošia vieną iš Sofijos pastatų
sienų.

Baigiantis projektui liepos mėne-
sį numatoma išleisti turistinį vadovą
apie kiekvieną pastatą ir projekte da-
lyvavusią šalį.

Delfi.lt
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Konkurso ,,Metraščio viršelis” nugalėtojos Diana Orentaitė (kairėje) ir Gytė Ra-
monaitė su tautodailės mokytojomis (iš kairės): Ramune Slavikiene ir Daiva Blažu-
lioniene bei mokyklos direktore Jūrate Doviliene.       Laimos Apanavičienės nuotr.

... lituanistinę mokyklą

Čikagos lituanistinė mokykla yra
vieta, kurioje aš pasijuntu, lyg ir vėl
būčiau Lietuvoje, vieta, kurioje aš
galiu pašnekėti lietuviškai su visomis
mano draugėmis, išmokti naujų,
įdomių faktų apie savo gimtinę.

Gabrielė Bieliauskaitė

Čikagos lituanistinė mokykla –
vieta, kurioje jaučiuosi lyg Lietuvoje,
o mano klasė yra pati geriausia!

Nida Šaparnytė

Čikagos lituanistinė mokykla – ji
tiesiog nuostabi. Man labai patinka į
ją eiti. Čia daug išmokstu ir susitinku
su draugais. Joje visi draugiški ir
geri. Į šią mokyklą aš einu nuo
ketvirtos klasės ir galvoju ją baigti.

Mantas Dirsė

Čikagos lituanistinė mokykla yra
nuobodi, joje reikia mokytis. Visi atei-
na čia dėl draugų, tačiau visi žino,
kad turi mokintis.

Agata Verkytė

Čikagos lituanistinė mokykla yra
smagi, kai kurios klasės įdomios.
Sma gu kas savaitgalį susitikti su
draugais.

Aitvaras Sineokis

Čikagos lituanistinė mokykla yra
labai neįdomi. Joje turėtų būti kom-
piuterių, kad galėtume žaisti.

Klaudas Vinkleris

Čikagos lituanistinę mokyklą la-
bai patinka lankyti. Mano klasė yra
labai juokinga, mes daug išmokstame
kartu.

Aleksas Sutrinaitis

Čikagos lituanistinė mokykla yra
labai tvarkinga ir linksma. Ši mokyk-
la yra geriausia iš visų kitų. Man la-
bai patinka mokyklinės šventės, jos
švenčiamos iškilmingai ir linksmai.

Rūta Survilaitė

... klasę

Mano klasė yra labai judri, šneki
ir įdomi.

Karolis Arnatkevičius

Mano klasė yra džiaugsminga ir
maža. Bet kartais ji per daug išdy -
kauja. Mano klasėje turėtų būti kom-
piuteriai ir televizoriai.

Karolis Vaičius

Mano klasė triukšminga ir išdy -
ku si.

Gerdas Gudzevičius

Mano klasėje yra dvidešimt vai-
kų. Mūsų klasės auklėtoja mus moko
lietuvių kalbos. Mano draugės yra
Vik torija, Viltė ir Julija. Mes turime
gražią klasę.

Monika Satkauskaitė

... draugystę

Man šitas žodis yra labai svarbus
dėl to, kad be draugių būtų viskas
atvirkščiai. Dienos bėgtų lėtai, būtų

labai liūdna. Aš laiminga, kad turiu
tokių gerų draugių.

Greta Kanclerytė

... susižavėjimą

Aš žaviuosi dabartinio Lietuvos
Prezidento Valdo Adamkaus žmona
Alma Adamkiene. Ji labai gera, ori,
kantri, išmintinga, kukli, graži. Ji
globoja Lietuvos mokyklas ir kaimo
vaikus. Žaviuosi Alma, nes ji užsiima
labdaringa veikla, kurios pagrindinis
tikslas – padėti Lietuvos vaikams. Ji
visus tuos metus buvo šalia savo vyro
ir palaikė jį bet kokioje gyvenimo si-
tuacijoje. Alma be galo mylėjo ir rū-
pinosi savo mama iki pat jos gyveni-
mo pabaigos.

Greta Kanclerytė

... svajones

Mano svajonė yra apkeliauti ap -
link pasaulį. Būtų įdomu pamatyti,
kaip kiti žmonės gyvena, ką valgo. Ir
šiaip būtų įdomu, nes važinėjant
pavyktų pamatyti daug gražių vietų.

Mantvydas Rupšas

Norėčiau gyventi Seattle mieste,
kol atsibos. Ten ramu, geras oras, ža-
liuojantys miškai ir gyvuojanti gam -
ta. Turėčiau butą miesto centre. Leis -
čiau dienas plaukiodamas buriniu lai -
veliu po Ramųjį vandenyną. Ragau -
čiau vietinių delikatesų, žuvies pa -
tiekalų. Malonus būtų gyvenimas...

Benas Tijušas

Kaip ir dauguma mano amžiaus
žmonių, aš turiu ne vieną, bet daug
svajonių. Tačiau, jei kas prieitų prie
manęs ir paklaustų, kas yra mano
svajonių svajonė, aš atsakyčiau, jog
svajoju aplankyti Braziliją. Aš noriu
keliauti po džiungles, po gražius
miestus, noriu pamatyti kelis įžymius
Brazilijos festivalius, ir apskritai
praleisti linksmai laiką ne kaip turis-
tas, bet kaip vienas iš vietinių.

Karolis Usonis

Mano svajonių svajonė yra ap-
lankyti daugumą pasaulio šalių. No-
rė čiau keliauti aplink pasaulį ir ap-
lankyti Japoniją, Egiptą, Turkiją,
Prancūziją ir daug kitų šalių. Tikiuo-
si, kad vieną dieną mano svajonė
išsipildys.

Laura Puzelytė

Kiekvienas žmogus yra kažkuo
ypatingas ir kažkuo išskirtinis. Mes
visi, kurie mokomės lietuvių mokyk-
loje, skiriamės nuo kitų Amerikos gy -
ventojų pirmiausia tuo, kad esame
lie tuviai.

Aš iki 5 metų augau Lietuvoje, o
vėliau tenai praleisdavau beveik visas
vasaras ir dabar dažnai nuvažiuoju,
todėl Lietuva man yra labai artima.
Visi mano draugai amerikietiškoje
mokykloje žino, kad esu lietuvis, ir
ge riausius draugus net esu išmokęs
ke letą lietuviškų žodžių ir sakinių.
Lie tuvių mokyklą pradėjau lankyti 5
metų. Buvo ir gerų, ir blogų dienų.
Kartais ir visai nebenorėdavau ten
važiuoti. Vis dėlto džiaugiuosi ir
didžiuojuosi, kad jau esu dešimtokas.
Gaila, kad šitie metai jau paskutiniai.
Manau, visi supratome, jog tikrai bu-
vo verta kiekvieną šeštadienį anks-
čiau atsikelti ir atvažiuoti į lietuvių
mokyklą. Juk ir skaityti, ir rašyti lie-
tuviškai daugelis išmokome čia, kaip
ir Lietuvos istoriją, ir geografiją. Ir,
žinoma, draugai, surasti čia. Rimas,
Rokas ir Matas – tai vardai, kuriuos
aš visada prisiminsiu. Noriu padėkoti
Agnei, Žymantei, Bertai ir Ievai už
draugystę. Mokytojoms Agnei  Vertel-
kaitei, Kristinai Lapienytei ir Audro-
nei Sidaugienei už tai, kad ištvėrė pa -
mokas su manim ir kad vis dėlto aš
tikrai kažką išmokau. Arvydui Bag-

donui – už jo gerą humoro jausmą ir
už tai, kad buvo ne tik geras mokyto-
jas, bet ir tikras draugas. Netgi išmo-
kė mus apie ilgą Lietuvos istoriją.
Galiausiai noriu padėkoti Matui,
Rokui ir Rimui už tai, kad buvo, yra
ir bus tikriausi ir geriausi mano
drau gai. Prabėgo daug laiko nuo mū -
sų susipažinimo, daug šeštadienių ir
netgi visų savaitgalių praleista kartu.
Lakstėme po kiemą žaisdami van-
dens šautuvais, pykomės, taikėmės,
bet vis dėlto išlikome draugais iki da -
bar. Norėčiau, kad mūsų draugystė
tęs tųsi visą gyvenimą.

Šiandien penktadienio vakaras ir
kaip visada ruošiu lietuvių pamokas.
Tik šį kartą viskas truputį kitaip. Šį
vakarą rašau paskutinį savo rašinėlį,
kuris bus įdėtas į paskutinį mano lie-
tuvių mokyklos metraštį. Galvoju
apie praleistus šeštadienius lietuvių
mo kykloje, apie mokytojus, savo
drau gus ir prisiminimus, kurių turė-
si me tiek daug. Galvoju ir apie tai, ką
išmokau, sužinojau, kaip pasikeičiau
nuo pirmosios pamokos čia.

Manau, kad lietuvių mokykla
mums visiems išliks kaip geriausias
prisiminimas ir kad mes visi, tiek
metų praleidę kartu, ir toliau ben-
drausime. Tai ir yra svarbiausia.

Markas Mongirdas
Čikagos lit. m-los 17-os laidos

abiturientas

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad baigiau
lituanistinę mokyklą

Čikagos lituanistinės mokyklos Čikagos lituanistinės mokyklos 
metraštį pavarčiusmetraštį pavarčius

Baigėsi mokslo metai JAV lituanis-
tinėse mokyklose. Ant mano stalo – Čika-
gos lituanistinės mokyklos metraštis.
Spalvingas, gražiai išleistas. Šiemet jį
sumaketavo mokyklos tėvų komiteto narė
Nora Alonso, suredagavo mokytoja Loreta
Timukienė, daug darbo kopijuodamas
nuotraukas įdėjo raštinės darbuotojas
Paulius Vertelka. Viršelį puošia konkurso
,,Metraščio viršelis” nugalėtojos Gytės
Ramonaitės piešinys, o paskutiniame
viršelyje šio konkurso II vietos laimėtojos
Dianos Orentaitės darbelio kopija. 

Metraštyje ne tik mokinių nuotrau-
kos. Jame daug mokinių rašinėlių, pieši-
nių, žinios apie mokykloje 2008–2009
mokslo metais vykusias šventes, ra šinio ir

piešimo konkursą, apie mokykloje buvusius svečius. Tad siūlau skaity to jams
kartu pavartyti metraštį.

Laima Apanavičienė

Mokinių mintys apie...
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,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 

Apsilankykite —
www.draugas.org

Margumynai

WORCESTER, MA

a. a. Teresė (Ciginskaitė)
Adomavičienė

Worcester, MA lietuvių telkinys
neteko vienos iš savo vadovių. Teresė
Ciginskaitė-Adomavičienė po sunkios
ligos baigė savo žemišką kelionę š. m.
gegužės 2 d., šeštadienį, Knollwood
Nursing Home. Ji buvo sulaukusi 80
metų amžiaus.

Nuliūdę liko: Jos vyras, ilgametis
Lietuvių labdaringos draugijos Mai-
ronio parko (Shrewsbury, MA) pirmi-
ninkas Kazys Adomavičius, taip pat
keletas pusbrolių ir pusseserių Lietu-
voje ir čia, JAV. Jos brolis ir sesuo iš-
keliavo amžinybėn prieš Teresę.

Teresė, Antano ir Elenos Cigins-
kų dukra, gimė Worcester mieste.
Ten pat baigė Šv. Petro gimnaziją.

Velionė aktyviai reiškėsi įvairiose
lietuvių organizacijose. A. a. Teresė
buvo aktyvi Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos Worcester narė, Lietuvos
vyčių 26-tos kuopos narė, ėjo įvairias
vadovaujančias pareigas. Ji buvo Lie-
tuvių labdaringos draugijos Mai-
ronio parko narė, finansų sekreto-
riaus pavaduotoja. Anksčiau Teresė
buvo Maironio parko generalinio di-
rektoriaus pavaduotoja. Ji išdirbo to-
se pareigose su entuziazmu ir nuo-
širdumu 15 metų.

Velionė taip pat daugelį metų vei-
kė Nekaltai Pradėtosios Marijos sese-
lių (Putname) Worcester rėmėjų
skyriuje, tapdama seselių rėmėjų sky-
riaus pirmininke. Ji sėkmingai vado-
vavo šiam skyriui, organizuodama
įvairius renginius seselėms paremti.

Tuo pat metu, kai Teresė dirbo
visuomeninį darbą, ji dirbo JAV So-
cial Security administracijoje kaip
Benefits Eligibility atstovė. Ji, laisvai
kalbėjusi lietuvių ir anglų kalbomis,
padėjo daugeliui žmonių, mokėjusių

tik lietuvių kalbą (pvz., naujiems
emigrantams), kaip lengviausiu būdu
susitvarkyti su JAV valdžios biurok-
ratijos reikalavimais. Teresė buvo vi-
sada pasiruošusi padėti visiems, ku-
riems reikėjo pagalbos.

Trečiadienį, gegužės 6 d., po iš-
kilmingų šv. Mišių 10 val. r. Šv. Kazi-
miero Lietuvių parapijos bažnyčioje
velionė buvo palydėta į jos amžino po-
ilsio vietą Notre Dame kapinėse,
Worcester.

Velionės meilė ir rūpestis vyrui,
artimiesiems ir bendrai lietuviškie-
siems reikalams, jos prasmingi įnašai
į lietuviškos išeivijos gyvenimą nie-
kad nebus užmiršti. Amžinos ramy-
bės Tau, Terese, linki visi, kurie tave
pažinojo ir mylėjo.

EVM

Didysis žygis po Baltijos šalis 2009
Prasideda jau trečiasis projektas

„Didysis žygis po Baltijos šalis”,
kurio metu siūloma aplankyti 30 tu-
ristinių vietų – po 10 kiekvienos vals-
tybės teritorijoje, o rudenį pasi-
džiaugti ne tik įgytomis žiniomis, pa-
tirtimi, įspūdžiais, bet ir aktyviausių
žygio dalyvių laukiančiais prizais.

Kasmet siūloma aplankyti 30
naujų vietų, taigi sužinoti 30 naujų
istorijų apie Baltijos šalių praeitį ir
dabartį, patirti 30 naujų nuotykių,
nukeliavus nuo namų vos kelias ar
keliolika valandų. Štai Lietuvoje tarp
dešimties naujų lankytinų vietų pris-
tatomas „Dainuojančių akmenų slė-
nis Madzuchai” netoli Kretingos,
Latvijoje siūloma atrasti romantišką
Cesio pilį, o estai siūlo leistis į Piusos
olas požemyje.

Projektas turėtų sudominti tuos,
kuriems nepakanka kelionių vado-
vuose pristatomų pagrindinių lanky-
tinų vietų ir kurie nori geriau pažinti
kraštą, perprasti jo unikalumą. Nuo
gegužės 15 d. iki spalio 31 d. po Bal-

tijos šalis keliaujantys galės turi-
ningai ilsėtis ir susipažinti su trijų
kaimyninių šalių turizmo galimy-
bėmis. Taip siekiama skatinti vietinį
turizmą, didinti turistų srautus į
Baltijos valstybes ir kurti palankių
turizmui šalių įvaizdį.

Šių metų „Didysis žygis po Bal-
tijos šalis” vyksta lygiai dvidešimt
metų po to, kai 1989 m. rugpjūtį Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos žmonės
rankomis susijungė į Baltijos kelią ir
parodė vieningą laisvės siekį. Tai
ypatingos svarbos projektas, įtrauk-
tas į LR Vyriausybės nutarimu tvirti-
namą programą. 

Norintiems dalyvauti šių metų
žygyje reikia bet kuriame Lietuvos,
Latvijos ar Estijos turizmo informaci-
jos centre pasiimti lankstinuką su
žemėlapyje pažymėtomis vietomis,
prisiregistruoti internetinėje sve-
tainėje www.greatbaltic.eu ir pradėti
savo kelionę. 

Balsas.lt 

Žinomiausias krikščionių pilig-
rimų šv. Jokūbo kelias (labiau žino-
mas Santiago vardu) apie 900 km
vingiuoja vandenyno pakrante per
Prancūziją ir šiaurės Ispaniją. Vis
dažniau šiuo keliu patraukia ne tik
tikintieji, bet ir šiaip dvasinės ramy-
bės ieškantys keliautojai.

Nors visas kelias gana ilgas ir
jam įveikti prireiktų dviejų mėnesių,
galima rinktis bet kurią kelio atkarpą
ir ja traukti iki galutinio tikslo –
Santiago de Compostela miesto, ku-
rio katedroje palaidotas šv. Jokūbas.
,,Kaip pati patyriau, šios vietos atro-
do šventesnės nei kitos. Čia kitokia
atmosfera, visi pakelės miesteliai,
kaimeliai, atrodo, tik ir laukia pilig-
rimų, gyvena bendrom emocijom.
Maloniai nuteikia vietos žmonių
nuoširdumas. Gera jausti, kad esi
laukiamas, kad kiekvienas tau nori
padėti”, – pasakojo į kelionę lietuvių
grupę lydėsianti Elena, pati dalį šio
kelio nuvažiavusi dviračiu. Ji tikina,
kad šv. Santiago kelią (lietuviškai –
šv. Jokūbo) labai mėgsta ispanai, por-
tugalai, prancūzai.

,,Jie šeimomis traukia pėsčiomis,
dviračiais – per ilguosius savaitga-
lius. Ir tai nebūtinai tik labai religin-
gi žmonės. Apie šį kelią sužinojau iš
netikinčio žmogaus, kai dvejus metus
studijavau ir dirbau Portugalijoje, –
pasakojo Elena. – Kelyje galima su-
tikti daug vienišų keliautojų. Daug
kam tiesiog norisi tylos ir ramybės,
susikaupti, pabėgti nuo triukšmingos
kasdienybės, o čia – puikios sąlygos
pamąstyti ir išbandyti save. Žmonės
atvažiuoja jau žinodami, ko nori.
Juos visus vienija bendras emocinis
nusiteikimas ir jį sustiprinanti aplin-
ka. Tai, galima sakyti, dvasinio su-
sikaupimo kelias.” Jis buvo žinomas
dar iki krikščionybės. Keltų žyniai
šioje vietoje pastebėjo esantį ypatingą
energetinį koridorių.

P. Coelho ,,Piligrimas”

Eidamas šiuo keliu savo ištvermę
yra išbandęs ir garsusis brazilų rašy-
tojas Paulo Coelho. Čia, kaip pats
prisipažino, patyrė dvasinį nušvitimą
ir tuos išgyvenimus vėliau aprašė
romane ,,Piligrimas”. ,,Šiame kelyje
turi būti nuolatos – gyventi jo dva-
sia”, – rašė Coelho.

Bet kuriame miestelyje pradėjus
žygiuoti galima įsigyti žemėlapius, o
pasiklysti neįmanoma, nes visur ke-
lias pažymėtas rodyklėmis ir kriauk-
le paženklintomis lentomis. Jūros
kriauklė – šio kelio simbolis, ją, kaip
manoma, nešėsi kažkada ėjęs šv.
Jokūbas. Kriaukles piligrimai prisi-
riša visur – ant kuprinių, lazdų. Tai –
juos vienijantis simbolis.

Sakoma, kad šį kelią nuėjusiam
žmogui atleidžiamos visos nuodėmės
ir jis gali tikėtis, jog išsipildys vienas
karščiausias jo troškimas.

Po atviru dangum

Pasak kelionių vadovės Elenos,
šiose vietovėse niekad nebūna jokių
nusikaltimų, apiplėšimų. Gal todėl,
kad ir žmonės čia suvažiuoja kitokie,
kitaip nusiteikę. ,,Kiekvienas žino,
dėl ko jis išsiruošė, ko čia atvyko. Tai
ne tas pats, kaip susirengti į Miami, –
pastebi ji. – Taip jau sutampa, kad
maždaug kas 20 km, kuriuos per
dieną įmanoma įveikti pėsčiomis, yra
pakelės miesteliai, o juose – pigūs
nakvynės namai. Jei jie būna perpil-
dyti, su savo miegmaišiais galima
pernakvoti tiesiog po atviru dangumi.
Juk Ispanijoje vasarą šilta.”

Baigdami kelionę Santiago de
Compostela mieste piligrimai ant
vandenyno kranto sudegina senus
drabužius – tai simbolizuoja dvasinį
atsinaujinimą.

Jūratė Mičiulienė 
„Lietuvos žinios” 

Santiago kelias - dvasinės
ramybės beieškantiems

Teresė Ciginskaitė-Adomavičienė 
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�Birželio 7 d., sekmadienį, ren -
gia ma Čikagos ir jos apylinkių Atei -
tininkų šeimos šventė. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje
9 val. r. bus aukojamos šv. Mišios,
PLC di džiojoje salėje 10:30 val. r.
vyks iškilmingas posėdis. 12 val. p. p.
Ateitininkų namuose, 12690 Archer
Ave Lemont, IL, vyks gegužinė. Link -
s ma muzika, skanūs pietūs. Visi lau -
kiami.

�Čikagos lietuvių Prekybos rū -
mai kviečia pagerbti Frank Zapolį ir
atvykti į iškilmingus pietus Wi llow -
brook po kylių salėje 2009 metų birže-
lio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.  Bi -
lie tus už sisakyti galite paskambinę
Eve  linai Oželienei telefonu: 773-254-
7553. 

�Primename kad rinki mai į Eu -
ro pos Par lamentą vyks 2009 m. bir -
že lio 7 d. Daugiau informacijos apie
organizuojamus rinkimus bei rinkėjo
anketą galite rasti generalinio konsu -
lato Čikagoje svetainėje adresu
www.konsulatas.org, paspaudę nuo -
ro  dą Europos Parlamento rinkimai. 

�Pasaulio lietuvių centre, Le -
mon te, birželio 8–19 dienomis, šio -
kiadieniais, nuo 8:30 val. r. iki 6 val.
v. mokyklinio amžiaus vaikus kvie čia
10 dienų vasaros stovykla ,,Ma žoji
kino akademija”. Stovykla vyks lietu-
vių kalba. Informacija ir re gistracija
tel.: 708-207-8406.

�JAV LB Lemonto apylinkė bir -
želio 21 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje šalia PLC  rengia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

�Vasarą žadantys krikštyti vai -
kučius kviečiami daly vau ti tėvų ir
krikšto tėvų pokalbyje. Susitikimas
vyks sekmadienį, birželio 28 d., po 11
val. r. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje. Pageidautina apie dalyvavi -
mą iš anksto pranešti misijos raštinė-
je tel.: 630-257-5613. Išimties atveju
galima susitarti Krikštui ruoštis ir
atskirai. Susitikimų pokalbių vadovė
– Dai va Kisielienė.

�Birželio mėn. JAV lankysis lie -
tuvių beisbolo komanda – Kauno ,,Li -
tuanica”, kuri žais draugiškas rung -
ty nes su keletu pusiau profesionalų
ko mandų Čikagoje ir Daven port, IA.
Birželio 12 d. ,,Li tuanica” susitiks su
Chicago ,,Wild cats” (Molthian, IL), o
bir želio 15 d. 6 val. v. – su Lexington
,,Sni pes” (Bloomington, IL). Daugiau
informacijos galima gauti susisiekus
su Will Gordon el. paštu: wtgor-
don@gmail.com.

�Birželio 24 – liepos 6 d. Cle -
veland, OH lankysis Lietuvos jaunių
beisbolo komanda. Birželio 27 d.,
šešta dienį, lietuviai žais draugiškas
run gtynes su Cleveland ,,Blaze AAU”
beisbolo komanda, birželio 28 d. lie -
tuviai susitiks su Cleveland ,,Sta -
llions AAU” beisbolo komanda. Lie -
pos 2–5 d. lietuviai rungsis Con ti nen -
tal Cup Baseball čempionate. Dau -
giau informacijos: www.continental-
cupbaseball.com. 

�„Draugo” istorinės knygos su -
tiktuvės Vilniuje vyks liepos 9 d. 6
val. v. (Lietuvos laiku) Na cionalinėje
dailės galerijoje, Konstitucijos pr. 22,
LT-08105, Vilnius.

�Sekmadienį, rugpjūčio 16 d. 2
val. p. p. Brockton, MA lietuviai kvie -
čia į naujo pa minklo ,,Žuvusiems už
Lietuvos lais vę” ati da rymą Nukry -
žiuo tojo Jėzaus seselių vienuolyno
ka pinėse, 16 Tha tcher Street, Brock -
ton, MA ir Šaulių są jungos 90-mečio
iškilmes. Daugiau informacijos tel.:
978-685-4478 (Jo nas Stundžia), 508-
586-0650 (M. Bi zinkauskas arba 781-
982-0765 (L. Su žiedėlis). 

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Kvietimas visiems
kartu atšvęsti

Lietuvos vardo 
paminėjimo 
1000-metį

Mieli tautiečiai,

Norime džiugiai ir didžiuoda mie -
si Lietuva Jums pranešti, kad prieš 8
mėnesius iš Klaipėdos į žygį aplink
pa saulį išplaukusi ,,Tūkstantmečio
odisėja. Vienas vardas – Lietuva” ar -
tėja prie finišo! Atlikusi savo misiją –
aplankiusi 26 Lietuvių Bendruome -
nes 20-yje šalių, 5 žemynuose ir pa -
kvietusi juos vieningai švęsti Lietu -
vos vardo paminėjimo tūkstantmetį,
liepos 5-ąją, Karaliaus Mindaugo ka -
rūnavimo – Valstybės dienos išva ka -
rė se Odisėjos jachta ,,Ambersail”
LTU 1000 sugrįš į gimtąjį krantą. 

Odisėjos buriuotojų sugrįžimą į
tė vynę ir Tūkstantmečio šventę įp -
rasminsime ypatingai. Liepos 5 die -
ną, 9 val. v. Lietuvos laiku, visame pa -
saulyje, visur, kur tik yra lietuvių,
visi vienu metu giedosime Lietuvos
him ną. Būsime tauta, kuri pirmą
kartą istorijoje tokiu būdu garsiai ir
iš didžiai visam pasauliui praneš, kad
Lietuvos vardui – tūkstantis metų!
Iškilmingą istorinį įvykį tiesiogiai
transliuos TV3 televizija.

Kviečiame Jūsų bendruomenę
aktyviai įsijungti į šį istorinį patrio -
tinį renginį. Manome, kad Lietuvos
tūkstantmečio jubiliejaus proga ypač
svarbu būti kartu visiems – lietu -
viams ir jų palikuonims, kurie jaučia -
si lietuviais. Tikime, kad Lietuvos
tūkstantmečiui pagarbą turi atiduoti
visi – kuriantys savo gyvenimą
Lietuvoje ir tie, kurie išvyko į kitus
žemynus, tačiau išlaikė lietuvišką
kul tūrą. „Tautiškos giesmės” giedoji-
mo vaizdo įrašus, filmuotus įvairiose
šalyse ir miestuose, surinksime iš vi -
so pasaulio ir sujungę į vieną vaizdo
kūrinį paskleisime visam pasauliui.

Kviečiame pažiūrėti nedi delį pris-
tatomąjį filmuką Odisėjos interneto
svetainėje 

http://1000odiseja.lt/index.ph
p/pageid/546.

Pagarbiai,
Raimundas Daubaras

„Tūkstantmečio odisėjos”
vadovas,

jachtos ,,Ambersail” LTU 1000
kapitonai ir įgulų nariai

Nuostabiame gamtos prieglobstyje Dainavoje vasarą praleis ne vienas lietu-
vis. Čia susirenkama ne tik padirbėti, pasisemti žinių, padiskutuoti. Smagu pasi-
maudyti Spyglio ežere, pasigėrėti gamta, pažaisti krepšinį ar tenisą, o vakare,
susėdus prie laužo smagiai padainuoti. 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovykla Dainavoje vyks liepos 5–15 d. 7–14
metų amžiaus vaikams. Sto vyklos programa vyks lietuvių kalba. Registracijos an-
ketos tinklalapyje www.ateitis.org.

Moksleivių ateitininkų stovykla Dainavos stovyklavietėje Man ches ter, Mi-
chigan veiks liepos 15–26 die nomis. Priimami gimnazistai, bai gę 8–12 skyrius.
Daugiau in for macijos ir registracijos anketas ra si te www.mesmas.org. Jei turi-
te klau simų, rašykite valdybos pir mi nin kei Dainei Quinn el. pašto adresu:
dainequinn@gmail.com. 

Akimirka iš 2008 m. mokytojų tobulinimosi kursų savaitės Dainavoje.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Vasara, daugelis galvoja apie
atostogas. Ne vienas mūsų šią vasarą
lankysis Lietuvoje. Bet ką daryti
tiems, kurie jau išnaudojo atostogas
arba dėl vienokių ar kito kių prie -
žasčių negali išvykti atostogauti?

Gyvenantiems Čikagoje Čikagos
kultūros departamento Turizmo sky -
rius vasarą siūlo vienadienes ekskur-
sijas į kaimyninius priemiesčius ir po
Čikagą. Daugiau informacijos rasite
tinklalapyje:

www.explorechicago.org.
Skaitytojus gali sudominti

vienadienės stovyklos šeimai.
Tokios sto vyk los organizuojamos
liepos 10 – rug  pjūčio 28 dienomis nuo
9:30 val. r. iki 3:30 val. p. p. Jos ski-
riamos vai kams nuo 6 metų amžiaus
kartu su su augusiais ir vyks bet
kokiu oru ar lis, ar švies sau lė. Kai-
na – 10 dol. asmeniui (su maistu ir
transportu). Registracija tel.: 312-
742-8497. Štai keletas tokių išvykų.

Liepos 10 d. išvyka į Garfield
Park. Galėsite aplankyti vieną di -
džiausią pasaulyje Botanikos sodą,
kuris pernai šventė savo šimtmetį, po
stiklu apžiūrėti nuos tabius čia au -

gan čius tropinius au galus. Mėg s -
tantys žvejoti galės iš mėginti žvejo
laimę parko tvenkiniuose.

Liepos 17 d. organizuojama ke -
lionė į Pilsen. Šiame miestelyje įsi -
kū ręs Nacionalinis Meksikos meno
muziejus, kuriame galėsite ne tik su -
sipažinti su šios šalies menu, bet ir
dalyvauti meno pamokoje. 18 gatvėje
įsikūrusiuose nedideliuose meksikie -
tiškuose restoranėliuose paskanau si -
te tradicinių šios šalies patiekalų.
Neužmirškite pasiimti maudymosi
kostiumų ir rankšluosčių – Harrison
Park veikia pliažas.

Lincoln Park liepos 24 d.
Theater on the Lake galėsite pa si -
žiūrėti beždžionių pasirodymą, ap -
lan kyti Peggy Notebaert gamtos mu -
ziejų, pažvejoti.

Liepos 31 d. Jackson Park
jūsų laukia žvejyba, pietūs 63-os
gatvės Pliažo namuose (Beach Hou -
se), maudymasis Michigan ežere.
Neužmirškite atsinešti maudymosi
kostiumus ir rankšluosčius.

Tad gerų jums atostogų Čikagoje.

Paruošė L. A.

Ką veikti vasarą Čikagoje?

,,Beach Hou se” Jackson parke.


