
Rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos am-
basadoje Washingtone įvyko Lietuvių Fon-
do organizuotas Amerikos lietuvių ben-

druomenės susitikimas su vienu ryškiausių dai-
nuojančiosios revoliucijos simbolių grupės „Ant-
is” vadovu Algirdu Kaušpėdu. Šis susitikimas –
tai tęsinys visą savaitgalį įvairiuose JAV mies-
tuose vykusių 25-ųjų Baltijos kelio ir 75-ųjų Rib-
bentropo-Molotovo pakto metinių minėjimo ren-
ginių.

A. Kaušpėdas su lietuvių bendruomene pa-
sidalijo savo įspūdžiais iš žymiųjų Roko maršų, ta-
pusių tikra legenda, taip pat jo požiūriu į muzi-
kos prasmę jam pačiam bei atgimstančiai tautai
ir jos įtaka svarbiausiais valstybės bei visuome-
nės gyvavimo etapais. Be to, didžiulio susidomė-
jimo sulaukė ir A. Kaušpėdo pristatytos penkio-
lika tikro „frontmeno” taisyklių, leidusių susi-
rinkusiems sužinoti, kaip iš tikrųjų grupės pa-
sirodymai tampa legendiniais.

Be to, renginio svečiai turėjo ir neeilinę galimybę su-
sipažinti su ilgųjų nuotolių bėgiku Aidu Ardzijausku – 42
m. ugniagesiu gelbėtoju iš Lietuvos, kuris vos prieš kele-
tą dienų New Yorke baigė daugiau negu 5,000 km bėgimą
iš Los Angeles į Rytų pakrantę. Bėgimą Aidas pradėjo bir-

želio 19 d. kasdien įveikdamas ne mažiau negu 80 km. Ai-
das su susirinkusiais pasidalijo savo bėgimo įspūdžiais ir
didžiausiomis pergalėmis, garsinančiomis Lietuvos vardą
visame pasaulyje.

LR ambasados JAV info
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Arklio saugokis iš užpakalio, karvės iš priekio, o pikto žmogaus iš visų pusių. – Lietuvių priežodis 
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Ambasadoje – vakaronė su A. Kaušpėdu

A. Kaušpėdas Ludo Segers nuotr.

Istorinio minėjimo dalyviai Kapitolijaus Laisvės rotundoje Ludo Segers nuotr.

Juodojo Kaspino diena Washingtone 

Šeštadienį, rugpjūčio 23 dieną, Washingtone, JAV
parlamentarizmo ir demokratijos širdyje – JAV
Kongrese – pirmą kartą istorijoje vyko oficialus

Juodojo Kaspino dienos ir 75-ųjų Molotovo-Ribbentropo
pakto, padalijusio ir atvedusio Europą į Antrąjį pasau-
linį karą ir atnešusio nelaimes dešimtims milijonų
žmonių, o Baltijos šalims reiškusio daugiau nei 50 metų
trūkusią okupaciją ir daugybės nekaltų žmonių pri-
verstinę deportaciją, metinių paminėjimas. Renginyje da-
lyvavo JAV Kongreso nariai, užsienio šalių diplomatinių
atstovybių JAV vadovai bei Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Ukrainos ir kitų bendruomenių vadovai ir atstovai. Ren-
ginį organizavo Lietuvos Respublikos ambasada JAV ir
Jungtinis Baltijos Amerikos nacionalinis komitetas
(JBANC).

Iškilmingame minėjime Washingtone (kaip ir Či-
kagoje) dalyvavo Lietuvos draugas ir rėmėjas, lietuvių

kilmės JAV Kongreso narys John Shimkus. Būtent di-
delėmis jo pastangomis šių metų gegužės 22 dieną JAV
Atstovų rūmai priėmė rezoliuciją H.R. 4435, kuria rugp-
jūčio 23-ąją oficialiai siūloma pripažinti Juodojo Kaspino
diena. Jei šiam siūlymui pritars JAV Senatas, Jungtinės
Amerikos Valstijos taps dar viena valstybe, kurioje ofi-
cialiai kiekvienas metais pagerbiamos totalitarizmo
Europoje aukos.

Vienoje svarbiausių Kapitolijaus vietų – Laisvės ro-
tundoje, kurioje buvo minima pirmoji JAV Kongreso is-
torijoje Juodojo Kaspino diena, J. Shimkus pasakė jau-
dinančią kalbą apie Baltijos šalių kovą už laisvę, priminė
tremtis, citavo Rasos Juknevičienės mamos istoriją iš
knygos ,,Children of  Siberia”, prisiminė Baltijos kelią
bei sėkmingą Baltijos šalių įsijungimą į ES ir NATO.

– 7 psl.



samesnis, įspūdingesnis, platesnis. Mano manymu,
kai kurie lietuviški videoreportažai ir straipsniai, pa-
sakojantys apie NATO pratybas, bylojo priešingas
tendencijas – nenorą ypatingai garsiai džiaugtis ame-
rikiečių karių vizitais į Lietuvą. 

Taip, „nepakantumas prorusišką imperialistinę,
antilietuvišką ir antiukrainietišką propagandą sklei-
džiantiems puslapiams buvo vainikuotas tuo, jog
buvo uždaryta keletas pačių įžūliausių ir šlykš-
čiausių grupių ‘Facebook’ socialiniame tinkle”. 

Bet kada gi suprasime, jog „įžūliausi, šlykščiausi
puslapiai” yra mažiausiai pavojingi? Pavojingiausi
tie, kurie meluoja subtiliai, kurie tik sukuria įspū-
dį, jog išklausomos „abi pusės”, kurie, siekdami su-
mėtyti pėdas, paskelbia ir keletą Ukrainą bei Vaka-
rus giriančių straipsnių. Ar mes pajėgūs suskaičiuo -
ti, kiek tokių sąsajas su Kremliumi išradingai sle-
piančių puslapių – puslapėlių atsirado per pasta-
ruosius keletą metų mūsų viešojoje erdvėje?

Taip, „naujosios TS-LKD žvaigždės Gabrieliaus
Landsbergio reklaminiame stende pavaizduoti NATO
naikintuvai”. Teisinga pozicija. O kaip kitaip? Lie-
tuva privalo nustot drovėtis priklausanti galin-
giausiam Vakarų kariniam aljansui. Bet kiek Lie-
tuvoje paskelbta ir tebeskelbiama informacijos,
kuri ragina abejoti NATO padorumu? Ar suskai-
čiavome, kurių daugiau, kurie įtakingesni?

Taip, „...sovietinė nostalgija dar niekada anks-
čiau čia nesijautė tokia svetima. Tai geriausiai sim-
bolizuoja Lietuvos istorinės vėliavos Vyčio bei NATO
vėliavų plevėsavimas prie Žaliojo tilto sovietinių bal-
vonų”.

Nejaugi tos vėliavos – geriausias simbolis? Vė-
liavos išbluks, sudūlės, supliš, o Žaliojo tilto balvo-
nai kaip stovėjo, taip stovės, šiurpindami kiekvieną
blaiviai mąstantį lietuvį. Vadovaujantis sveiku pro-
tu, iš geležies ar plieno nulietos sovietinių okupan-
tų skulptūros – ilgaamžiškesnės, nei vėjo, lietaus ir
saulės blukinamos vėliavos. Tie, kurie pakabino
NATO vėliavas prie Žaliojo tilto, siekė būtent tokio
palyginimo?

;;;

Tad pritardamas E. Kazlausko optimizmui vis tik
raginu nepamiršti realistinių perspėjimų. Štai bri-
tų savaitraščio „The Economist” apžvalgininkas Ed-
ward Lucas interviu „Info TV” informacinei laidai
„Info diena” prieš keletą dienų pareiškė abejojąs, ar
NATO supranta, kad „Baltijos šalims iškilo didelė
grėsmė”. 

Žurnalistas, politikos žinovas E. Lucas taip pat
nu sivylęs JAV prezidentu Barack Obama, akivaiz-
džiai „nenorinčiu rimtai įsitraukti į Europos sau-
gumo problemas”.

;;;

Optimizmo nesuteikia ir Didžiojoje Britanijoje

neseniai išleista istoriko Viktoro Madei -
ros knyga „Britanija ir Meška: Anglijos
ir Rusijos žvalgybiniai karai, 1917–1929
m.” Tai veikalas – apie sovietų vykdytą
šnipinėjimą Didžiojoje Britanijoje pir-
maisiais bolševikų diktatūros metais.

Pasak istoriko, Didžiosios Britani-
jos politinė aukštuomenė ne tik neįsi-
vaizdavo viso prieš ją kariaujamo slap-
to karo masto, bet ir neturėjo tuo metu
pakankamai išteklių sėkmingai jam

pasipriešinti. Dabartinė kontržvalgy-
bos tarnyba MI 5 dar tik kūrėsi, o Lon-
dono policijos Ypatingojo skyriaus dydis
anuomet neatitiko bolševikų ardomosios
veiklos dydžių.

Svoboda.org tinklalapiui duodamas
išsamų interviu istorikas V. Madeira, be kita ko, pa-
stebi, jog Vakaruose daugelis iki šiol galvoja, kad so-
vietų agentų infiltravimas į Vakarų vyriausybines
struktūras prasidėjo kažkur tarp ketvirtojo de-
šimtmečio pradžios ir vidurio. Esą tai sietina tik su
vadinamuoju ,,Cambridge Quintet”. 

Iš tikrųjų dar 1918–1919 metais buvo Britanijos
piliečių, kurie aktyviai dirbo jaunos sovietų valstybės
žvalgybai. Tie asmenys prasiskverbė net į Londono
policijos Ypatingąjį skyrių, kuris tuo metu užsiėmė
kontržvalgyba...

;;;

Vakarai buvo akli ir anuomet, akli jie ir šiandien.
Ar Vakarų žvalgybos turėjo informacijos, kokiam ka-
rui ruošiasi buvęs KGB auklėtinis Vladimiras Pu-
tinas? Ar Vakarai turi žvalgų, kurie žinotų, kokie pla-
nai bręsta V. Putino galvoje dabar? Tiek Amerikos,
tiek Didžiosios Britanijos slaptosios tarnybos jokios
rimtos informacijos apie tikruosius Kremliaus dik-
tatoriaus planus neturi. Jos tik spėlioja. Jos pateikia
rimtesnių išvadų tik tuomet, kai jau šaukštai – po pie-
tų, kai jau nelaimė – įvykusi. Jei būtų priešingai, jos
puikiai žinotų, ar Kremlius ketina pradėt platų įsi-
veržimą į Vakarų Ukrainą.

;;;

Jeigu kas ir vertas pagyrimo žodžių, tai, re-
miantis „Newsweek” (apie tai rašo ir postimees.ee, ir
15min.lt) – tik Estijos kontržvalgyba. Estija, regis, vie-
nintelė Europoje gaudo Rusijos šnipus. KAPO jau pa-
rodė savo sugebėjimą rimtai kovoti su aukšto rango
Rytų kaimynės šnipais (Herman Simm atvejis). 

Kitos Europos valstybės apie rusų šnipų sukel-
tus skandalus garsiau prabyla nebent tuomet, kai at-
siranda pretekstas pabarti už tikras ar tariamas nuo-
dėmes JAV slaptąsias tarnybas. Kiek prirašyta, pri-
kalbėta, jog amerikiečiai elgiasi nedraugiškai, klau-
sydamiesi Vokietijos politikų pokalbių telefonu?
Kiek ašarų dėl tokio Washingtono elgesio išliejo Vo-
kietijos kanclerė Angela Merkel, kiek raginta atsi-
žvelgti į Vokietijos žvalgybos BND perspėjimus dėl,
tik pamanyk, netinkamo amerikiečių žvalgų elgesio?
O kad oficialusis Berlynas kurį laiką BND vadovy-
bei subtiliai rekomendavo nematyti rusų šnipų
siautėjimo, – nė užuominos.

Todėl ir susidaro įspūdis, jog Europai nerūpi Ru-
sijos slaptųjų tarnybų ardomoji veikla, jog Europa
stengiasi nematyti, kokias šunybes jos teritorijoje or-
ganizuoja Kremliaus pasiuntiniai. Prie šiltnamio są-
lygas rusų šnipams sudariusių valstybių, deja, pri-
skirtina ir Lietuva. 

;;;

Tad jei kas ir gali mėgautis optimizmu, tai grei-
čiau ne Lietuva, o Estija.

Lietuvai optimizmas – reikalingas.
Optimizmas padeda laimėti be-
viltiškiausiose situacijose. Op-

ti mizmas skatina dirbti, užuot verkš-
lenus.

Vis tik visur reikalingas saiko
jausmas. Blogai elgiamės, puldami į ne-
viltį, bet neteisingai elgiasi ir tie, kurie
nemato pavojų, sunkumų, išdavysčių.
Perdėtas optimizmas gali būti toks pat
pavojingas kaip ir depresijon stu-
miantis pesimizmas, girdi, beprasmiš-
ka stengtis, nes esame per silpni situa-
ciją pakeisti savo labui.

Apie besaikio optimizmo keliamus
pavojus prabilau perskaitęs itin opti-
mistišką Emilio Kazlausko straipsnį
„Lietuva pereina į puolimą” (politologas.lt). Pritar -
damas autoriui, jog šiandieninė Lietuva turi kuo di-
džiuotis, vis tik negaliu nepastebėti, jog keletas ar
keliolika mūsų pastarųjų metų pasiekimų dar nereiš -
kia, kad juos galima vadinti rimtomis, ilgalaikėmis
pergalėmis. Istorijoje apstu pavyzdžių, kai net patys
išmintingiausi karvedžiai, laimėję dešimtis svarbių
mūšių, pralaimėdavo lemiamas kautynes.

Straipsnio „Lietuva pereina į puolimą” autorius
mano, jog 2014-ieji byloja apie fundamentalius tei-
giamus šalies pokyčius nuo pat Sąjūdžio laikų. 

Būtų džiugu, jei nebūtų ... graudu. Kur tie fun-
da mentalūs teigiami pokyčiai?

Taip, prie Rusijos ambasados surengėme pro-
testo akcijų, smerkiančių Krymo okupaciją bei
Kremliaus pastangas veržtis į Rytų Ukrainą. Bet ar
turime teisę jas vadinti labai skaitlingomis? Rusijos
ambasada greičiau džiūgavo, nei pergyveno, išvydusi
prie savo vartų „milžiniškas” pasipiktinusių lietu-
vių gretas. 

Be kita ko, kiek tose neva skaitlingose ir išra-
dingose protesto akcijose buvo Lietuvos rusakalbių,
lenkakalbių politikų? Daugelis per TV parodytų dis-
kusijų leidžia manyti, jog Lietuvos rusakalbių ir len-
kakalbių  vadovai neatėjo į protesto mitingus ne to-
dėl, kad negalėjo, o būtent dėl to, kad turi kitokią
nuomonę nei mes, linkintys Ukrainai pergalės.

Džiaugiuosi, jog Lietuvoje „nusidriekė norin-
čiųjų eilės įsijungti į Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgas, Šaulių sąjungą”. Bet ar tai reiškia, kad šis įsi-
jungimas bus ilgas ir produktyvus? Ar užsidegimas
tapti savanoriais ir šauliais po kelių mėnesių neiš-
blės? O jei noras neišblės, ar entuziastams bus leis-
ta išmokt ginti valstybę? Juk 1998 – 2003-aisiais, leis-
damas karinį priedą „Vardan Lietuvos”, mačiau
daug popierinių užsiėmimų, kurių metu neįmano-
ma pramokti karo meno. 

Sveikinu tuos, kurie „noriai aukoja savo mo-
kesčių dalį Lietuvos kariuomenei.” Gražu, pras min-
ga. Bet ar ilgai šis noras išliks? Galų gale – ar daug
ginklų įmanoma nupirkti už senolių pensijas? Mūsų
turtuoliai, įskaitant ir verslininkus, ir politikus, ne-
skuba pervesti į kariuomenės biudžetą nei milijonų,
nei juo labiau – milijardų. Kiek pinigų į krašto ap-
saugos biudžetą pervedė socialdemokratų ir kon-
servatorių  vadovai, europarlamentarai milijonieriai
ar verslininkai, turintys prekybos atstovybių Vla-
dimiro Putino valdomoje Rusijoje?

O gal norima pasakyti, jog Lietuvos valdžia pa-
žadėjo karinėms reikmėms skirti būtinus 2 proc. nuo
BVP? Ne, valdžia tik žadėjo ... didinti. Turint ome-
nyje, ko verti mūsų valdžios pažadai, galima drąsiai
manyti, jog Lietuvos kariuomenė ir toliau bus „pri-
versta taupyti ten, kur negalima taupyti”.

Nesiginčiju, jog „pozityviai karingas nuotaikas
kurstė ir kasdienės naujienos apie Lietuvoje vyks-
tančias karines pratybas, kurių nušvietimas buvo
kaip niekad išsamus”. Bet kaip buvęs karinio prie-
do leidėjas manau, jog „kaip niekad išsamus” ka-
rinių pratybų nušvietimas galėjo būti kur kas iš-
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Begalinis optimizmas
– ne mažiau pavojingas 
nei viską apimantis pesimizmas

GINTARAS VISOCKAS

Pavojingiausi tie, kurie meluoja subtiliai, kurie tik
sukuria įspūdį,  jog išklausomos „abi pusės”
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Rugpjūčio 23-osios rytas prasi-
dėjo anksti – 9 valandą šv. Mi-
šiomis Vilniaus arkikatedroje.

Katedros aikštėje susirinkusieji rašė
savo linkėjimus Lietuvai ir metė juos
į tam skirtą urną. Linkėjimų sparčiai
daugėjo, nes susirinkusieji turėjo ką pa-
sakyti šalies ateičiai. Stebuklinga nuo-
taika – visi sveikino vieni kitus, ap-
žiūrinėjo fotoparodą, tos dienos nuo-
traukose, darytose lygiai prieš 25-erius
metus, ieškojo savęs, savo artimųjų,
jaudinosi pamatę save, aikčiojo žiūrė-
dami į savo vaikus, dabar jau suaugu-
sius žmones. Viena vidutinio amžiaus
šeima, tuomet stovėjusi Baltijos kely-
je su kūdikiais ant rankų, pasakoja,
kad jų duktė, sėkmingai baigusi aukš-
tuosius mokslus, dabar yra žinoma
menininkė, o sūnus stažuojasi Pran-
cūzijoje ir netrukus grįš Lietuvon –
namo. Kai paklausiau, ar neketina už-
sienyje pasilikti – mane nužvelgė kaip
visišką nesusipratėlį: „net tokių min-
čių nebuvo – jis nori dirbti savo ša-
liai...”   

Netrukus atėjusi Prezidentė į urną
taip pat įmeta savo palinkėjimą ir šil-
tai mus išlydi: 

Mieli Lietuvos žmonės, sveikinu su
Baltijos kelio diena! Dargie Latvijas ied-
zyvuotaji, sveicu Jūs Baltijas ceļe ga-
dadienā! Kallid Ėėsti inimėsėd, ыnnit-
len tėid Balti kėti aastapeeva puhul!

Lygiai prieš 25-erius metus, nuo
Gedimino bokšto Vilniuje, per Lietuvą,
Latviją ir Estiją nusidriekė gyva gran-
dinė, sujungusi milijonus rankų ir šir-
džių. Trys Baltijos šalys visam pasau-
liui drąsiai pareiškė – mes sieksime
Laisvės! Aukštai iškėlę savo valstybių vė-
liavas parodėme, kad atsisakome gy-
venti pagal slaptus Molotovo-Ribbent-
ropo protokolus.

Atkūrėme savo valstybes. Tapome
sparčiai augančiu ir pažangiu regionu.
Esame Europos šalių šeimoje. Mus sau-
go NATO. Tačiau Laisvė nėra duotybė.

Ją saugoti ir ginti turime kasdien. Sim-
boliška, kad šiandien savo Vėliavos
dieną mini ukrainiečiai, o rytoj – Ukrai -
nos nepriklausomybės diena. Diena
valstybės, kuriai šiuo metu ypač reikia
mūsų palaikymo ir pagalbos kovoje už
laisvę. Tad nutieskime šiandien savo šir-
dyse bendrą Baltijos valstybių ir Ukrai -
nos laisvės kelią.

Mieli Lietuvos žmonės, Baltijos ke-
lias – visų mūsų sėkmės istorija. Nuo-
širdžiai sveikinu Jus su švente! Tegy-
vuoja Baltijos  tautos,  laisvos ir stip-
rios!

Važiuojame per Vilnių, lydimi po-
licijos automobilių su švyturėliais. Vi-
sos miesto gatvės laukė mūsų prava-
žiuojant, meta link mūsų gėles, mo-
juoja... Vežame ne tik palinkėjimų
urną, bet ir 70 specialiai pašventintos
lietuviškos duonos kepalėlių. 

Tada, prieš 25-erius metus, kiek-
vienas miestas, kiekvienas rajonas tu-
rėjo sau paskirtą automagistralės at-
karpą, kur žmonės stovėjo susikibę
rankomis. Tose vietose tada, arba mi-
nint Baltijos kelio dešimtmetį, buvo pa-
statyti kryžiai, paminkliniai akme-
nys. Tie žmonės šiandien vėl čia. Su
dainomis, su savo miestų ar miestelių
vėliavomis, dauguma pasipuošę tauti-
niais drabužiais laukia mūsų. 

Palinkėjimų Tėvynei keliu  
Tada dar mūsų Laisvė buvo itin trapi... Nors jau jautėm jos artėjimą, jos

šilumą, jau vilgėme lūpas jos saldesiu – primenančiu gaivią sulą...
Ir tarti žodį Laisvė tuomet dar buvo nedrąsu. Kažkaip neįprasta liežu-

viui, o ir mintis dar pernelyg jauna buvo, bijojome, kad nesuglebtų taip ir
neprasiskleidus antrajam lapeliui.

...25-eri metai. Vėl žvelgiu į tą kryžkelę, kurioje stovėjau Baltijos kelyje.
Bet jau – pro automobilio langą. Baltijos kelio sąšaukos organizatoriai man,
„Draugo” žurnalistui, padarė išimtį – pakvietė vykti kartu su Linkėjimų Lie -
tuvai knyga ir šventinta duona nuo pat Vilniaus arkikatedros aikštės iki Lie -
tu vos-Latvijos sienos Saločiuose. Per visą Baltijos kelią – nuo pat jo pradžios
iki paskutiniojo metro Lietuvos žemėje.

Štai dėl ko mūsų autobusai stoja
magistralėje Vilnius-Talinas vos ne
kas keli kilometrai, prie tų kryžių ir ak-
me nų. Laukiantys perduoda mums
sa vo palinkėjimus – mes jiems įtei-
kiame po šventintos duonos kepalėlį.

Kelias mūsų laukia tolimas – nuo
Vilniaus iki Saločių, Lietuvos ir Lat-
vijos pasienyje, ne vienas šimtas kilo-
metrų, todėl neužtrunkame per ilgai.
Negalėjau nesistebėti šios akcijos su-
manytojų nuostabia organizacija –
kiekvienas sustojimas apskaičiuotas
minučių tikslumu. Todėl nors ir kaip
norėtųsi su kiekvienu laukiančiu ir pa-
lydinčiu apsikabinti, prisiminti anuos
laikus, paklausti, kaip gyvenasi šian-
dien, to daryti neleidžia laikrodis.

Pravažiuojantys draugiškai mums
signalizuoja, mojuoja, daugybė auto-
mobilių ta proga papuošti tautinėmis
vėliavėlėmis. Kai kuriose vietose ma-
tome ir netikėtų pagarbos Baltijos ke-
liui ženklų: tai kažkas palei savo so-
dybą žiedais išdėlioja užrašą „Baltijos
keliui – 25-eri”, tai sužybsi įvairiausiais
raštais išdėliotos pakelėje žvakutės, tai

pasipila ant mūsų gėlių žie-
dai arba mojuoja prie de-
gančio laužo švęsti susi-
rinkę žmonės...

Kaip ir tuomet, prieš
25-erius metus, priskirto-
se vietose stovi varėniš-
kiai, alytiškiai, raseiniš-
kiai, jurbarkiečiai ir šilu-
tiškiai, kauniečiai ir tau-
ragiškiai, radviliškiečiai ir
Nidos gyventojai... Na, o
Panevėžio centrinėje aikš-
tėje susirinkusiųjų jau nebe
šimtai, o tūkstančiai.

Bet net ir čia negalime
užsibūti – dar beveik šimtas
kilometrų kelio, o palei jį,
prie savų atminimo pa-
minklų laukia Klaipėdos

ir Skuodo, Mažeikių ir Akmenės, Bir-
žų ir Joniškio delegacijos... 

Į Lietuvos-Latvijos pasienį Salo-
čius atvykstame jau pradėjus temti.
Čia susitinka Lietuvos, Latvijos ir Lie-
tuvos parlamentų vadovai. Vėl – tūks-
tan  čiai žmonių. O ir šneka jau ne vien
lietuviška – daug latvių, estų, ukrainie -
čių.

Nuskamba trijų tautų himnai, pa-
keliamos trys laisvų valstybių vėliavos,
per vakarėjantį pasienio dangų praūžia
NATO naikintuvai, parlamentų vado-
vai atidengia atminimo paminklą. Po
to – trikalbė vakaronė prie laužo su lie-
tuviškomis, latviškomis bei estiškomis
dainomis ir sveikinimo kalbomis. 

O linkėjimų urna – pilnutėlė. Jie
visi bus perskaityti ir sudėti į Palin-
kėjimų Lietuvai knygą. Kiek juose
jausmų ir nuoširdumo, gerumo ir mei-
lės savo Tėvynei!

Dabar jau galime šokti ir dainuo-
ti nebežiūrėdami į laikrodį.

Vilnius-Saločiai
2014 m. rugpjūčio 23 d.

Prienuose delegacija sutikta su daina.                                                                                                                       Vitaliaus Zaikausko nuotraukos

Urna su „Palinkėjimais Lietuvai” pilnėja po kiekvieno sustojimo. 

„Baltijos kelio sąšaukos” dalyviai lygiai toje pačioje vietoje, kaip ir prieš 25-erius metus.

Arūnas Grumadas (k.) renka ,,Palinkėjimus Lietuvai” 
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Ateitininkų savaitė vyko jaukioje pranciškonų užuovėjoje
SIMONA MINNS

Ateitininkų veikloje dalyvauju jau daugiau nei
penkiolika metų, tačiau niekada nebuvau
sendraugių renginyje. Esu aplankiusi dau-

gybę jaunučių, moksleivių vasaros stovyklų, vėliau,
jau būdama studentė, dirbdavau Berčiūnų stovyk-
lose Lietuvoje, tačiau patirtis su sendraugiais  buvo
pirmoji. Taip  pirmoji patirtis su ateitininkais už At-
lanto – tai turbūt dar labiau sustiprino įspūdį. Vyk-
dama į Kennebunkporto miestelyje esantį pranciš-
konų vienuolyną nežinojau ko tikėtis, o patekau į
mažą lietuvišką salelę su lietuviškais paveikslais,
drožiniais, čiobreliais kvepiančiom pievelėm ir net
,,baltiškai” banguojančiu Atlanto vandenynu. Vis-
kas Maine man priminė Lietuvą: vėsus ir drėgnas
vakaro oras, kvapai, gamta, na, ir, žinoma, lietuviškai
kalbantys vienuoliai bei lietuviškai aukojamos šv.
Mišios. Manau, tokia aplinka yra ideali poilsiui, su-
sikaupimui, studijoms ir maldai. Ne veltui šiai sa-
vaitei ateitininkai susirenka jau penkiasdešimt
metų iš eilės!

Savaitė – jubiliejinė

Kiekviena stovyklos diena buvo pradedama ry-
tinėmis šv. Mišiomis pranciškonų vienuolyne. Šv. Mi-
šios buvo aukojamos kunigo Andriaus Dobrovolsko
ir praturtinamos dalyvių skaitomais skaitiniais. Mi-
šiose taip pat buvo giedamos tradicinės stovyklos
giesmės lietuvių kalba ir pritariama lietuviškomis
kanklėmis ir trombonu. Rytinės šv. Mišios suteik-
davo stovyklos dienoms ypatingą ir dvasingą pradžią,
kuri yra būtina bet kokiam ateitininkų renginiui.

Savaitė prasidėjo šventiniu klasikinės muzikos
pianino rečitaliu. Pianistė dr. Frances Covalesky pri-
statė klasikinį repertuarą, pridėjo lietuvių kompo-
zitoriaus M. K. Čiurlionio kūrinį, o koncerto pabaigai
įnešė šiek tiek amerikietiškos nuotaikos su  George
Gershwin „I Got Rhythm”. Kaip ir įprasta šiai tra-
dicinei savaitei – į didžiuosius koncertus susirenka
Kennebunkporto miestelio bendruomenė, su malo-
numu klausosi atlikėjų ir negaili jiems plojimų bei
pagyrų. Po pianistės Frances koncerto visi buvo pa-
kviesti į gražų savaitės atidarymą, kuriame įžanginį
žodį tarė Paulius Sabalis, vienas iš savaitės orga-
nizatorių. Taip pat buvo pristatyti pagrindiniai sa-
vaitės organizatoriai: Paulius ir Monika Sabaliai, Eli-
gijus Sužiedėlis ir Laima Lileika. Savaitės svečius
sveikino Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įga-
liotoji ambasadorė prie Šventojo Sosto daktarė Ire-
na Vaišvilaitė ir Šiaurės Amerikos ateitininkų ta-
rybos pirmininkas Tomas Girnius. Kadangi ši sa-
vaitė neįprasta – jubiliejinė, tai ir savaitės atidary-
mas buvo itin iškilmingas. Stovyklos dalyviai siejo
daug vilčių su būsima savaite, o svečiai buvo suža-
vėti pianistės F. Covalesky kruopščiu kūrinių atli-
kimu ir virtuoziškumu.

Į „Ateities” savaitę Kennebunkporte, Maine, ateitininkai sendraugiai susirenka jau penkiasdešimt metų iš eilės.                                                           ,,Ateities” savaitės org. nuotraukos

Stovyklos uždarymo vakare koncertavo dainininkė
Danutė Mileika.

Kalbėjo apie Vatikano aktualijas

Antrąją savaitės dieną dalyviai turėjo galimybę
pasiklausyti ambasadorės Irenos Vaišvilaitės pas-
kaitos apie Lietuvos ambasadą Vatikane. Dr. I. Vaiš-
vilaitė išsamiai pasakojo apie ambasados istoriją, da-
bartinę veiklą bei popiežių Pranciškų. Nemažai bu -
vo kalbama apie Popiežiaus idėjas, ateities planus,
vizijas bei keliones. Dr. I. Vaišvilaitės paskaita buvo
labai išsami ir konstruktyvi – paliečianti pačius ak-
tualiausius Vatikano klausimus: Popiežių bei jo
idėjas, pasaulio problemas, Vatikano santykį su
Lietuva, Vatikano santykį su lietuvių bažnyčiomis
JAV bei kitomis šalimis. Paskaitos klausytojai ak-
tyviai įsitraukė į diskusiją ir uždavė daug klausimų
apie lietuviškas parapijas Amerikoje, apie popiežiaus
atvykimą į Lietuvą ir Ameriką ir kt. klausimus.

Dalyviai sportavo ir 
dalyvavo talentų  pasirodyme

Diskusijas ir paskaitas paįvairino trečioji sa-
vaitės diena, kuri buvo paskirta aktyviam poilsiui
ir sportiniams žaidimams. Alex Lileikos organi-
zuotose futbolo žaidynėse dalyvavo dvi komandos:
tėvų ir vaikų. Dienos pabaigoje buvo pristatyti ne-
tikėti žaidynių rezultatai – vaikai laimėjo prieš tė-

vus! Po žaidynių jauniausios šeimų atžalos turėjo ga-
limybę pasirodyti „Talentų šou”. Talentų vakaras –
tai ilgametė šios stovyklos tradicija, pirmuosiuose
vakaruose dalyvavusios atžalos šiandieną jau vado -
vauja organizacijoms ir stovykloje skaito paskaitas.
Ne išimtis ir Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos
pirmininkas dr. Tomas Girnius, tą patį vakarą skai-
 tęs pranešimą Ateitininkų konferencijos Lietuvoje
tema. 

Dr. Tomas Girnius minėjo, jog pats yra kadaise
dalyvavęs Kennebunkporto talentų pasirodyme ir
skambinęs pianinu. T. Girniaus paskaita  aktyviai
įtraukė klausytojus į diskusijas. Buvo  pristatoma At-
eitininkų federacijos veikla Lietuvoje, renginiai,
naujai išrinkta Ateitininkų federacijos valdyba ir fe-
deracijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis.

Paskaitų ir studijų savaitės viduryje man pačiai
teko koncertuoti kartu su Berklee muzikos koledžo
studentais Dorsey Minns ir Caleb Hensinger bei pa-
siklausyti Dariaus Shubert jaunatviškai virtuoziš-
ko skambinimo  pianinu.

Dėmesį skyrė ateities planams

Stovyklos metu taip pat buvo pristatytas Lietu-
vių katalikų religinės (LKR) šalpos fondas, jo istorija,
veikla, paskutiniųjų metų statistiniai duomenys. Fon-
do pristatymas pertraukė retrospektynes stovyklos
nuotaikas ir daugiau  sutelkė  dėmesio į ateities pla-
nus, vizijas ir misijas. Pristatymui specialiai į Ken-
nebunkportą atvyko LKR šalpos reikalų vedėjas
Salvijus Kungys. 

Stovyklos organizatoriai taip pat pasinaudojo
proga savaitės pabaigoje  aptarti Kennebunkporto sto-
vyklos ateitį, pokyčius, tobulėjimo galimybes. Nors
stovykla jau pasiekė penkiasdešimtmečio jubiliejų,
viskam ateina laikas keistis ir tobulėti, vienas tra-
dicijas tęsti, o kitas  pakeisti  naujomis.  Tad galime
tikėtis tobulėjančios ir besikeičiančios kasmetinės
ateitininkų  sendraugių  poilsio  ir  studijų   savai-
tės!

Stovyklos uždarymas buvo paminėtas itin šven-
tišku klasikinio vokalo koncertu. Pasirodė daini-
ninkai Danutė Mileika ir Antanas Meilus, akompa-
 navo jau stovyklos dalyviams pažįstama dr. Frances
Covalesky.

Kasmetinė stovykla visada sulaukia svečių, ta-
čiau verta pastebėti, kad Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkams reikia plėstis, pritraukti jaunų žmonių, ku-
rie ilgainiui perimtų ir tęstų Kennebunkporto sto-
vyklos tradicijas. Prie to galime prisidėti ir mes –
skaitytojai, nešdami žinią apie ateitininkijos dvasią
ir istoriją, apie ateities viziją ir misiją – „Visa at-
naujinti Kristuje!”, o tam tinkamos formos ir idėjos
visad ateina su idėja tikinčiais žmonėmis. Esame dė-
kingi stovyklos organizatoriams už darbą ir rūpes-
tį ir su nekantrumu laukiame 51-osios sendraugių sto-
vyklos ant Atlanto vandenyno kranto!
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Rugpjūčio 2–8 d. jaukiame mažame
Kennebunkport, Maine, miestelyje At-
lanto vandenyno pakrantėje įsikūru-
siuose pranciškonų namuose šurmu-
liavo ateitininkų sendraugiai, atvykę į
jubiliejinę, jau 50-ąją, „Ateities” poilsio
ir studijų savaitę. Kaip minėjo viena iš
šios savaitės organizatorių Laima Lileika
iš Palm Beach, Floridos, rengėjai tikisi
švęsti ir 100-ąjį jubiliejų.

Programa buvo kupina renginių,
apie kuriuos šios dienos „Drau-
ge”  pasakoja  juose dalyvavusi

ateitininkė, Berklee muzikos koledžo
studentė Simona Minns. Vieno iš va-
karų programų kartu su studijų kole-
gomis koncertavo ir pati Simona. Savo
energija, nuoširdumu ir įdomia mu-
zikos programa ji žavėjo susirinku-
siuosius. Kaip po koncerto pastebėjo
žiūrovai, šis vakaras išsiskyrė iš metų
metais rengtų klasikinės muzikos kon-
certų, buvo kitoks, puikiai suderinęs
klasikinę muziką su lietuviškomis
dainomis, kanklėmis, trombono gar-
sais ir džiazo melodijomis.

Jaunuolis talentingai 
skambino pianinu

Vakaro programą pradėjo  šešio-
likmetis pianistas Darius Shubert,
gyvenantis Bellingham, Massachu-
setts valstijoje. Jau ne pirmus metus
„Ateities” savaitėje koncertuojantis
ir daugeliui puikiai pažįstamas Darius
žiūrovus malonino klasikiniais kom-
pozitorių Joseph Haydn, Ludwig van
Beethoven ir Frederic Chopin kūri-
niais. Pianinu groti pradėjęs nuo pen-
kerių metų, Darius muzikos teorijos ir
pianino meno mokosi privačiai pas
Bostono New England konservatorijos
vadovą  ir dėstytoją Scott Nicholas.

Aktyvus moksleivis yra baigęs
Bostono  lituanistinę mokyklą, daly-
vauja Bostono liaudies šokių an-

Skambėjo klasikinė ir šiuolaikinė muzika

Baigiantis vasarai ir sugrįžus  prie darbų,  Los Angeles ir apylinkių lietuviai
pradeda ruoštis savo metinei  šventei – Lietuvių dienoms, kurios visuomet
vyksta pirmąjį spalio savaitgalį.  Šiais metais, savaitę po Lietuvių dienų, spa-

lio 10–12 dienomis įvyks kitas ne mažiau reikšmingas renginys – JAV Lietuvių Ben-
druomenės Tarybos sesija-suvažiavimas.  Tai bus JAV LB XX Tarybos trečioji se-
sija bei pirmoji Amerikos vakaruose. Posėdžiai, kurie prasidės penktadienį, spa-
lio 10 d., vyks Los Angeles priemiestyje, Glendale, Hilton viešbutyje.  Šeštadie-
nio vakare sesijos dalyviai rinksis Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje iš-
klausyti šv. Mišių, po kurių parapijos salėje vyks  iškilmingas pokylis. Linksma po-
kylio programa patiks visiems – tiek pirmos, tiek ir antros jaunystės dalyviams.
Tikimės, kad visi šios Tarybos nariai atvyks į sesiją. Taip pat kviečiame jų šeimas,
kitus  Lietuvių Bendruomenės veikėjus bei svečius aplankyti Californiją ir pa-
bendrauti su Los Angeles lietuviais. 

samblyje „Sambūris”. Jį galima iš-
vysti įvairiuose JAV Naujosios Ang-
lijos regiono koncertuose. Kitą vasarą
jis išvyksta į Europą – Prancūziją, Bel-
giją ir Šveicariją – kaip „American Ab-
road” muzikos programos dalyvis. 

Tą vakarą pilnutėlė žiūrovų salė
dar ilgai plojimais nenorėjo „paleisti”
Dariaus, ir jam teko sugrįžus į sceną
pamaloninti žiūrovus papildomu kū-
riniu.

Skambėjo kanklių melodijos

Antrojoje programos dalyje žiū-
rovų dėmesį prikaustė Simona Minns
kartu su vyru Dorsey Minns (trom-
bonas) ir studijų kolega Caleb Hen-
singer (klavišiniai). Pati būdama at-
eitininkė nuo jauno amžiaus, Simona
džiaugėsi suradusi progą tęsti šią
veiklą bei dėkojo likimo vėjams, at-
nešusiems ją į Bostoną.

Antrojoje programos dalyje žiūrovų dėmesį prikaustė Berklee muzikos koledžo studentai Simona Minns kartu su vyru Dorsey Minns
(trombonas) ir Caleb Hensinger (klavišiniai). Gary Lowell nuotraukos

Pranciškonų vienuolyno salės
skliautuose pasklido kanklių muzika.
Nedažnai Maine valstijoje galima pa-
ma tyti tiek vienoje vietoje susibū rusių
lietuvių. Ypatingą vienybės jausmą
kūrė Simonos dainuojama „Viešpaties
lelija” (žodžiai Gintarės Jautakaitės): 

Lietuva – vėjuose lelija, 
Lietuva – mariose lelija, 
Lietuva mana, Lietuva....
Ne mažiau žiūrovus malonino Si-

monos aranžuota lietuvių liaudies dai-
na „Eina našlaitėlė”, persipinanti su
trombono garsais. Talentingi studentai
pristatė ir džiazo bei bliuzo melodijų,
kurios įnešė naujoviškumo į tradicinę
ateitininkų savaitę. Žiūrovai ilgai plo-
jo ir leido muzikantams palikti sceną
tik atlikus papildomą kūrinį.

Bostono lietuvių bendruomenė turi
daug progų išgirsti  Simoną ir jos kole-
gas, o jos galvoje jau sukasi tarptauti
niai projektai, taikinyje ir Lietuva. 

Los Angeles ruošiasi 
JAV LB Tarybos sesijai

Iš kairės: PLB pir mininkė Danguolė Navickienė, JAV LB Prezidiumo sekretorė Jani-
na Udrienė, JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė Violeta Gedgaudienė.

Mindaugo Gedgaudo nuotr.

Žiūrovai dėkojo talentingiems jauniems muzikantams už puikią programą. Iš kairės: Da-
rius Shubert, Simonna ir Dorsey Minns bei Caleb Hensinger.
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SKAUT YBĖS KELIAS

Pirmoji diena, liepos 16 d.

New Buffalo-South Haven, MI; apie 54 mylios.
Kėlėmės 6 valandą ryto, susidėjome daiktus, pa-

valgėme paprastus pusryčius: javainiai, bulkutės,
švieži vaisiai. Į brolio Juozo „Bake For Me” sun-
kvežimį sukrovėme stovyklavimo reikmenis, kurių
važiuojant dviračiais nereikės. Aštuntą valandą
ryto grupė nusifotografavo ir pirmą sykį išbandė iš-
siskaičiavimą prancūziškai (tuo metu vyko „Tour de
France”) ir prancūzišką šūkį: „Vive La Lituanie!”
(Tegyvuoja Lietuva!)

Oras vėl auksinis, nekaršta, dangus saulėtas.
Visi dvylika dviratininkų pradėjo kelionę į Rako sto-
vyklą. D. Ramanauskas – priekyje, V. Lietuvninkas
– gale, kaip buvo iš anksto sutarta.  Voros viduryje
ki ti greitai surado savo vietą ir tokios tvarkos laikėsi
visą kelionę. Pavažiavę apie 15 mylių sustojome Lake
Township parke, netoli Bridgman, MI. 

isiems buvo išdalinta po užkandžių paketėlį
„birdseed” – tai riešutų, razinų ir šokoladinių sal-
dainiukų „m&m’s” mišinys. Siūloma po saujelę
valgyti maždaug kas valandą, palaikyti energiją. Bet,
pasirodo, dėl to per daug nereikėjo rūpintis, nes už
dešimties mylių brolis Vytenis buvo paruošęs staig-
meną – sustojome „Bit of  Swiss” kepykloje, netoli
Stevensville, MI, miestelio. 

Ten mus sutiko vietos lietuvis Jonas Nakas. To-
kia gausybė skanumynų, kad buvo sunku išsirink-
ti. Dėkojome broliui Vyteniui už jo dosnumą. Po ska-
naus užkandžio keliavome šiaurėn. Artėjant prie St.
Joseph miesto brolio Arno dviračiui nuleido padan -
gą. Padedant broliui Juliui išsiaiškinome, kad vinis
pradūrė abi – viršutinę padangą ir kamerą ir užlo-
pyti neįmanoma. Teko keisti vidinę kamerą. 

Apie vidurdienį atsiradome St. Joseph mieste
prie  Boulevard ežero. Nuo tenykščio parko kalno ma-
tyti Michigano ežeras. Ten radome nedidelę pasto-
gę, kur patogiai išsidėliojome „Broad Street Bagels”
(riestainius iš vietinės kepyklos, beje, labai šviežius
ir skanius), sūrį, mėsą, šviežias daržoves ir vaisius
pietums. Visi skaniai ir sočiai pavalgėme. 

Popiet pavažiavome dar apie 23 mylias, kol
apie ketvirtą valandą pasiekėme Van Buren State
Park, netoli South Haven, MI. 

Įsikūrėme stovyklavietę nakvynei, persiren-
gėme maudymosi kostiumais ir nužygiavome į Mi-
chigano ežero pliažą po kelionės atsigaivinti. Van-
duo buvo truputį šaltas, bet visi bent įbrido. Grįžę
į stovyklavietę pradėjome vakarienės ruošą.

O vakarienei – staigmena: koldūnai, grietinė,
kepti lašiniai, – tikras rojus. Suraitėme tris šimtus
koldūnų, litrą grietinės ir tris gabalus lašinių. Bai-
gę valgyti sukūrėme laužą, nes saulei leidžiantis tem-
peratūra greitai pradėjo kristi.  Kai kas ant laužo
kepė zefyrus (marshmallows). Prie laužo ilgai ne-
sėdėjome, nes visi žinojo, kad rytojaus dieną teks nu-

„Tour de Rakas”-2
2014 m. kelionė dviračiais į Rako stovyklą:

keliauti dar daugiau mylių. „Ateina nak-
tis”, labanaktis.

Antroji diena, ketvirta-
dienis, liepos 17 d.

Van Buren State
Park, South Haven,
MI-Hoffmaster
State Park,
Muskegon, MI;
apie 70 mylių.

Temperatū-
ra: 48–52F, dangus
giedras. Kėlėmės
penktą valandą ryto
ir pradėjome ruoštis:
reikėjo susidėti daiktus ir
palapines. Po pusryčių juos sukro-
vėme į sunkvežimį. Dviratininkų grupė pajudėjo 6:25
val. r. Už keleto mylių – South Haven, MI, miestelis,

Po pietų prie istorinės patrankos, St. Joseph, MI. Priekyje sėdi ir klūpo iš kairės: Vilmantas Stankus, Petras Remeikis,
Vidas Žimkus, Arnas Liesis, Donatas Ramanauskas, Vytenis Lietuvninkas. Antroje eilėje stovi iš kairės: Kęstas Jod walis,
Juozas Kapačinskas, Harvey Levin, Julius Lietuvninkas, Linas Kelečius, Karolina Stankutė, Vidas Žimkus, Andrius Ra su -
tis.  V. Lietuvninko nuotraukos

kur į Michigano ežerą įteka Black River. Trum-
pai sustojome pakrantėje padaryti nuotraukų.

Saugatuck miestelis yra labai populiarus
turistinis centras, kuriame veikia daug mažų
parduotuvyčių ir valgyklėlių. Nors dar buvo tik

10 val. r., sustojome „Kilwin’s Fudge and Ice
Cream”, kur brolis Vytenis visiems „užfun -
dijo” labai skanių ledų.

„Tie ledai mums buvo kaip raketų
kuras (rocket fuel)”, – sakė brolis Linas Ke-

lečius, nes juos suvalgę labai sparčiai nu-
keliavom dar dvidešimt mylių iki kito su-
stojimo Holland, MI. Poilsiui ir pietums

sustojome Centennial parke (sumuštiniai,
švieži vaisiai ir daržovės).

Pasistiprinę ir pailsėję palikome Holland
miestą ir dviračiams skirtu taku keliavome link

Grand Haven miestelio. Nors ir saugiau važiuoti šiuo
taku, šaligatvyje buvo daug plyšių ir kauburėlių, ir
tai labai vargino. Visi buvo laimingi pasiekę Grand
Haven uostą prie Grand upės, kuri įteka į Michiga-
no ežerą. Brolis Juozas pagailėjo dviratininkų ir, ra-
dęs ten „Boardwalk Dairy Creme” ledų parduotuvę,
antrąsyk šiandien mus atgaivino ledais. Ačiū broliui
Juo zui!

Atsigaivinę ledais pervažiavome didelį tiltą per
Grand upę. Paskui važiavome dar dešimt mylių, ir
penktą valandą popiet pasiekėme Hoffmaster State
Park. Šiandien dviračiais nuvažiavome apie 70 my-
lių. Nuovargis nemažas. Iki Michigano ežero – tolo-
ka, todėl nusprendėme šiandien ežere nesimaudyti,
o tuojau pat pradėti vakarienės ruošą: chili su laši-
niais, jautiena ir itališka dešra.

O „ant trečio” buvo šiandienos trečiasis skanu-
mynas: trijų skirtingų rūšių pyragai (pies), kepti
„Grand Traverse Pie Co.”, Norton Shores, MI.  Buvo
galima pasirinkti obuolių, mėlynių ir/ar vyšnių-
obuolių arba paragauti visų trijų (net keli dvirati-
ninkai taip darė). Kol susitvarkėme ir suplovėme in-
dus, jau buvo tamsu ir tapo šalta.  Prie mažo lauže-
lio sugiedojome „Ateina naktis”, o po to nuėjome mie-
goti į palapines. Saldžių sapnų...

Bus daugiau

„Bro D”
Donatas Ramanauskas

Van Buren State Park, South Haven, MI. Sesė Karolina pjausto lašinius, o brolis Juozas kepa spirgučius.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Vasara jau prie pabaigos, bet dar neturėjau progos
pasidžiaugti iš laužo kylančiomis kibirkštimis. Mano
motornamiukas tebėra paruoštas žiemai. Tuo tarpu
mano „dūšia” tiesiog trokšta atgaivos kur nors miš-
ke prie lauželio. 

Mano ryšiai su ugnimi siekia vaikystę. Jau po
karo, gyvenant pabėgėlių stovykloje, su
draugais kur nors pasikasdavome bulvių,

susikurdavome lauželį ir jas kepdavome.  Dažnai tai
būdavo mūsų tos dienos pagrindinis valgis. Vieną
kartą vyresni vaikai – tiesiog piemenys – miške su-
krovė krūvą sausų šakų ir jas padegė.  Liepsna be-
veik siekė eglių šakas ir man atrodė, kad miškas už-
sidegs.  Tai pamatę ugniakuriai pabėgo, o mes, žiop-
liai, likome. Laimei miškas neužsidegė ir niekas ten
mūsų prie to laužo nerado. 

Tikra, nuoširdi, tebesitęsianti draugystė su ug-
nimi išaugo jau atvykus į Ameriką. Sukūrus šeimą
su mažiukais sūneliais pradėjome stovyklauti.  O sto-
vyklauti neįmanoma be lauželio saulutei leidžiantis.
Bestovyklaujant metai po metų išvažinėjome Ame-
riką, Kanadą ir dalį Meksikos. Stovyklaujant žmo-
na rūpinosi maistu, o mano pareiga buvo pasirūpinti
benzinu mašinos bake ir  malkomis vakaro lauželiui.
Kai kur buvo galima tų malkų nusipirkti, bet me-
dieną aš vis stengiausi susirasti pats, supjaustyti ir
sukapoti. Tam turėjau ir tebeturiu kirvuką ir pjūk-
lelį.  

Atsimenu vieną atvejį Kanadoje, pakelėje į Alas-
kos valstiją. Ten stovyklavietėse paprastai būdavo pa-
rūpinta laužui tinkamų malkų. Ir dar – veltui. Vie-
ną kartą persistengiau ir laužą sukroviau didesnį nei
reikėjo. Jis taip įsiliepsnojo, kad aš išsigandau, bi-
jodamas, kad neužsidegtų eglių šakos. Neužsidegė,
bet tas nejaukus jausmas liko iki šios dienos. Prisi-
menu ir kitą atvejį – visai priešingą aptartam, irgi
nutikusį Kanadoje, Newfoundland provincijoje. Visą
dieną lijo. Lijo ir įvažiavus į numatytą stovyklavie-
tę. O man vakaras be lauželio – tarsi širdis be mei-
lės. Įdėjau daug pastangų, kol pagaliau lauželio ug-
nis nukonkuravo nesibaigiantį lietutį, ir mano „dū-
šia” po ilgos dienos kelionės atsigavo. Kitą dieną iš-
važiuojant iš parko tarnautojas nusistebėjo, kad
vakare matęs mano lauželį, ir prašė jam išduoti pa-
slaptį, kaip man pavyko tai padaryti. Jam pasiūliau
degtukų ir kantrybės. 

Laužo mėgėjai yra sukūrę tradiciją, kuri ypač
prigijusi Kanados vakarinėse provincijose. Ten sto-
vyklautojas, prieš išvykdamas iš stovyklos, paruošia
krūvą malkų kitam stovyklautojui ir  sukrauna jas
po stalu, kad nesušlaptų. Ar ne gražus paprotys?!
Priešingybė tam, ypač Amerikoje, į laužavietes su-
mesti šiukšles – skardines, plastmasinius indus ir t.
t. Kita kultūra, sau galvodavau. Atvirai pasakius, kuo
stovyklavietė turi daugiau patogumų, tuo ji pri-
traukia daugiau triukšmadarių ir šiukšlininkų.
Kiek galėdamas vengdavau tokių stovyklaviečių, bet
kartais tiesiog nebūdavo kito pasirinkimo.  

Mano skoniui geriausios stovyklavietės yra ku-
rios nors valstijos, provincijos ar nacionalinės girios
stovyklavietės. Ten daugiau vietos, daugiau ramybės
ir daugiau erdvės ugnies liežuviams šokinėti. Savam
lauželiui jau blėstant, mėgstu takeliu apeiti aplinkoje
degančius kaimynų laužus. Daug kur grupės – šei-
mos ar draugų būrys – apsėdę aplink laužą šneku-
čiuojasi, bendrauja, išdykauja. Labai retais atvejais
galima nugirsti ir dainelę kitą, palydimą gitara, bet
geriausia vieta dainelei išgirsti yra lietuvių jaunimo
suėjimai prie laužo. Galvoje turiu Dainavos, Nerin-
gos, Rako, Rambyno ir kitas Amerikoje esančias jau-
nimo stovyklas, kur sutartinių, anot dainos žodžių,
klausos gėlės, klausos pievos ir miškai.

Mano ryšys su ugnimi nėra tik mano prasima-
nymas. Nežinau, ar čia kokie lietuviški genai, ar dar
primityvesni archetipai veikia. Tuo pačiu apsidairęs
aplink matau, kad lietuvių tauta ir liepsnos, laužai
eina kartu. Kasmet, minint Sausio įvykius, prie Lie-
tuvos Respublikos Seimo, Vilniaus televizijos bokš-
to, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pasta-
to dega atminimo laužai, skirti Laisvės gynėjų die-
nai. 

Senovėje vaidilutės saugodavo amžinąją ugnį.

Neringos stovyklos laužas Neringa.org nuotr.

„Laužas dega, aiškiai šviečia, kyla kibirkštys aukštai…”

Misionieriai rašė, jog lietuviai buvo bebaimiai ko-
vose, lyg visai nebijotų mirties, ir ypač aršiai gynė
šventyklas, kuriose ruseno amžinoji ugnis. Nuo
amžių dega Joninių laužai. Prieš 778 metus baltų gen-
tys susivienijo ir rugsėjo 22 d. įvykusiame Saulės mū-
šyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio die-
ną Lietuvos ir Latvijos seimų yra paskelbta Baltų vie-
nybės diena. Ant kalvų ir piliakalnių dega laužai. Už-
degta ugnis tampa vienybės, stiprybės ir bendrumo
simboliu. Siekiama, kad švenčiantieji pamatytų
vieni kitų uždegtus laužus. 

Sporto pasaulyje ugnis yra neatsiejama olim-
pinių žaidynių dalis.

Beieškodamas kokio nors apibendrinimo apie

ugnį ir gyvenimą http://alkas.lt užtikau įdomų ug-
nies simbolikos aptarimą. Anot to šaltinio, ugnis sa-
vyje įkūnija amžinojo gyvenimo, besikartojančių pa-
saulio ciklų prasmę. Ji ne tik parodo žmogaus atsi-
davimą dievui Perkūnui, bet kartu reiškia, kad savo
širdyje jis saugo tautos dvasią, amžinąją ugnį, reiš-
kiančią jo meilę tautai, ir tikėjimą žmogaus nemir-
tingumu. Dar priduriama teigiant, kad nors šiais lai-
kais jau nebegalime saugoti amžinosios ugnies au-
kuruose, ją galime saugoti savo širdyse, kaip atsi-
davimą ir meilę savo tautai. 

Tuo nesiūlau grįžti į pagonybę, bet tai man pa-
deda daugiau ir giliau suprasti savo nesibaigiantį ,,ro-
maną” su ugnimi.

Juodojo Kaspino diena
Atkelta iš 1 psl.

Visas kalbas ambasadoriai bei kiti kalbėję bai-
gė viena tema – Ukraina. ,,Turime sutelkti visas jė-
gas, kad Ukraina išsaugotų savo laisvę ir įsitvir-
tintų laisvoje ir suvienytoje Europoje,” – teigė
am basadoriai. Ukrainos ambasadorius Olexan-
der Motsyk padėkojo Lietuvai už visapusišką pa-
ramą ir išreiškė užuojautą dėl Lietuvos garbės kon-
sulo Mykolos Zelenec, nužudyto Luhanske.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pa-
vilionis pabrėžė, kad ,,JAV Kongresas yra svar-
biausias demokratijos Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose ir pasaulyje simbolis, todėl minėdami Juodojo
Kaspino dieną turime ne tik prisiminti visas to-
talitarinių režimų aukas ir jas pagerbti, bet ir aiš-
kiai pasakyti ‘ne’ bet kokiems bandymams tą patį
daryti šiandien, kai prisidengiant melu ir pasitel-
kus bauginimus ir smurtą bandoma parklupdyti
laisvės kelią pasirinkusią Ukrainą. Istorijos pa-
mokyti, turime tam vieningai pasipriešinti ir vi-
somis jėgomis paremti Ukrainą.”

Komunizmo nusikaltimų aukos taip pat buvo
pagerbtos iškilmingai padedant vainikus prie 2007
metais pastatyto Komunizmo aukų memorialo
Washingtone. Šį renginį organizavo Komunizmo
aukų memorialinis fondas, kartu su Europos At-
minties ir sąžinės platforma ir Jungtiniu Baltijos
Amerikos nacionaliniu komitetu. Jame dalyvavo
šių organizacijų vadovai, Estijos, Latvijos, Lietu-
vos, Gruzijos ir Čekijos ambasadų vadovai ir jų pa-
vaduotojai bei daugiau nei šimtas dalyvių. Rengi-
nyje priminta apie siekį jau 2017 metais Washing-
tone atidaryti Komunizmo aukų memorialinį mu-
ziejų.

LR ambasados JAV info
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Lietuvos gene-
ralinė prokuratūra gavo pranešimą,
kad didelės vertės Ūkio banko turto iš-
švaistymu įtariamas Vladimiras Ro-
manovas negali būti išduotas Lietuvos
Respublikai. Toks sprendimas priim-
tas vadovaujantis Lietuvos ir Rusijos
sutartimi dėl teisinės pagalbos ir tei-
sinių santykių civilinėse, šeimos ir
baudžiamosiose bylose – neišduodama,
jeigu asmeniui suteikta prieglobsčio
teisė.

Pažymėtina, kad įtariamo asmens
atžvilgiu baudžiamasis persekiojimas
Lietuvoje bus tęsiamas, taip pat pro-
kurorai vertins galimybes kreiptis į
Rusijos Federaciją su papildomais tei-
sinės pagalbos prašymais.

Maskvoje Interpolo prašymu su-
laikytas 66-erių metų V. Romanovas
ėmė skųstis širdies veiklos sutriki-
mais ir ten „gydosi” iki šiol. Dabar V.
Romanovas siekia būti Rusijos Fede-
racijos piliečiu. 

Prezidentas M. Abbas skelbia paliaubas

Rusija neišduos V. Romanovo Lietuvai

LLRA išėjo iš valdančiosios koalicijos

Vyriausybei – septynių užduočių komplektai

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pateikė Vyriausybės na-
riams savo įžvalgas dėl prioritetų nau-
jam politiniam sezonui. Jas sudaro
septyni užduočių paketai, kuriuose
apžvelgiami vidaus ir išorės politikos
iššūkiai. 

Pirmasis – Lietuvos gynybos stip-
rinimas: krašto apsaugos finansavimo
užtikrinimas, kariuomenės prioritetai
– finansavimas, pasirengimas atremti
informacines atakas. Prezidentė pa-
brėžė būtinybę įkurti Kibernetinio
saugumo centrą. 

Antrasis užduočių paketas susijęs
su energetinio savarankiškumo už-
tikrinimu. Prezidentė pažymėjo, kad
būtina užtikrinti, jog suskystintų dujų
terminalas pradėtų darbą laiku. 

Trečioji užduotis Vyriausybei yra
susijusi su pirmuoju euriniu Lietuvos
biudžetu 2015 metams. „Jis turi būti
grįstas žmonių gerovės principu iš-
laikant atsakingą fiskalinę politiką”, –
sakė D. Grybauskaitė. Prezidentė taip
pat pažymėjo, jog būtina užtikrinti, kad
lėšos būtų naudojamos skaidriai, o
antikorupcinis filtras išlaikomas. Pre-
zidentė pabrėžė būtinybę įvertinti Ru-
sijos taikomų ekonominių sankcijų
poveikį 2015 m biudžetui. 

Ketvirtoji užduotis –šalies vadovė
pabrėžė būtinybę pasiruošti euro įve-
dimui, užtikrinti sklandų perėjimą ir
išvengti nepagrįsto kainų didėjimo. Tai
yra ketvirtoji Prezidentės keliama už-
duotis Vyriausybei. 

Penktoji užduotis Vyriausybei – so-
cialinės atskirties mažinimas. Prezi-
dentė pažymėjo, kad įsipareigojimai
dėl pensijų kompensavimo turi būti
vykdomi bei įpareigojo Vyriausybę
pagal galimybes didinti mažiausias
socialines išmokas ir mažiausius at-
lyginimus. 

Šešta užduotis – sumažinti Rusijos
embargo poveikį ekonomikai, verslui,
darbo ir užimtumo lygiui, padėti vers-
lui, kuris ieško naujų skaidrių ir sta-
bilių rinkų, derėtis ir siekti kompen-
sacijų už padarytą žalą iš europinių
fondų 

Septinta užduotis yra susijusi su
regionine politika – būtina atnaujinti
dėmesį regionams, kuriuose vyrauja
viena ar kita tautinė mažuma. D. Gry-
bauskaitė kėlė idėją parengti Rytų
Lietuvos regionui specialią programą
ir numatyti finansavimą. „Į jį investuos
kiti, jei to nedarysime patys”, – sakė
Prezidentė. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos lenkų
rinkimų akcija (LLRA) pranešė išei-
nanti iš valdančiosios koalicijos. Ji nu-
tarė dirbti opozicijoje.

Tai po valdančiosios koalicijos
posėdžio pranešė LLRA pirmininkas
Valdemaras Tomaševskis. Jis pareiškė,
kad LLRA nepriimtinas diktatas.

V. Tomaševskis pareiškė, kad
LLRA deleguotas energetikos minist-
ras Jaroslavas Neverovičius ir vice-
ministrė Renata Cytacka pareigų ne-
teko dėl Lietuvos socialdemokratų
partijos interesų energetikoje.

Anot V. Tomaševskio, J. Nevero-
vičius su Vyriausybės vadovu susipy-

ko dėl šilumos ūkio pertvarkos Vil-
niuje.

Premjeras Algirdas Butkevičius
tvirtino, kad energetikos ministro pos-
tas atitenka Darbo partijai.

JAV žurnalisto egzekucija įvykdyta prieš metus?

Damaskas (ELTA) – Sirijos pre-
zidento Bashar al-Assad oficiali at-
stovė Boutaina Shaaban teigia, kad „Is-
lamo valstybės” (IS) kovotojai JAV
žurnalistui James Foley egzekuciją
galėjo įvykdyti prieš metus. 

„J. Foley iš pradžių sulaikė Lais-
voji Sirijos armija, kuri vėliau jį par-
davė ISIL (ankstesnis IS pavadini-
mas). Galite pasitikslinti su Jungti-
nėmis Tautomis (JT) (...), J. Foley buvo

nužudytas prieš metus, ne dabar. Tik
vaizdo įrašas paskelbtas dabar. Mes tu-
rime tikslios informacijos, kurios taip
pat turi JT”, – teigė ji.

Anot britų saugumo tarnybų, pa-
grindinis įtariamasis, ieškomas dėl
šio nužudymo, yra reperis iš Vakarų
Londono Abdel-Majed Abdel Bary.

Manoma, kad IS gretose Sirijoje
kovoja apie 500 britų, taip pat keli
šimtai JAV ir Kanados piliečių. 

Ukrainos prezidentas paleido parlamentą

Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka paleido parla-
mentą ir nurodė surengti pirmalaikius
rinkimus spalio pabaigoje.

Naujas parlamentas bus renka-
mas 2014 metų spalio 26 d.

Prezidentas sakė, kad parlamento
paleidimas atitinka „Ukrainos piliečių
didžiosios daugumos lūkesčius” ir pri-
dūrė, jog šis žingsnis padės „apvalyti”
Radą.

P. Porošenka ir jo liberalieji šali-
ninkai siekia tvirtesnio palaikymo sa -
vo griežtosios linijos politikai kare su
separatistais ir planams integruotis į
Europą, kurie pakurstė konfrontaciją
su Maskva.

Daugelis įstatymų leidėjų yra jei-
gu ne tiesioginiai separatistų kovoto-

jų rėmėjai ir bendrininkai, tai bent jų
šalininkai.

„Manau, kad pergalė Donbase ir
demokratinių jėgų pergalė Aukščiau-
sioje Radoje yra susiję procesai”, –
sakė Prezidentas, turėdamas omenyje
Ukrainos rytinį regioną, kuriame yra
separatistų tvirtovės Doneckas ir Lu-
hanskas.

Ukrainos Aukščiausiosios Rados
pirmininkas Oleksandras Turčyno-
vas teigia, kad šalies rytuose vykstan -
tis konfliktas negali būti efektyviai iš-
spręstas vien diplomatinėmis priemo -
nėmis: ,,Tik Ukrainos kariuomenė ir
Nacionalinė gvardija gali užbaigti šį
karą ir išvaduoti Donecko ir Luhans-
ko regionus. Kitos realios išeities
nėra.” 

M i n s k a s
(BNS) – Rusijos
prezidentas Vla-
dimiras Putinas
rugpjūčio 26 d.
pareiškė, kad
kri zės Ukraino-
je neįmanoma iš-
spręsti plečiant
karinius veiks-
mus arba nepra-
dėjus dialogo su
rusakalbių Uk-
rainos rytinių re-
gionų atstovais.

Jis taip pat
sakė, kad Rusi-
jos ekonomika
gali patirti maždaug 100 mlrd. rublių
(7,7 mlrd. litų) nuostolius, jeigu Euro-
pos prekės pasieks Rusijos rinką per
Ukrainą, Kijevui pasirašius prekybos
sutartį su Europos Sąjunga.

Jeigu taip atsitiktų, Maskva imtųsi
atsakomųjų prekybos priemonių, per-
spėjo V. Putinas ir pareiškė, jog tai pa-
veiks Baltarusiją ir Kazachstaną –
Maskvos partneres Muitų sąjungoje.

Pasak V. Putino, Rusija gerbia bet
kurios valstybės teisę pačiai pasirinkti
savą politinio gyvenimo būdą, taip

pat ir stojimą į sąjungas, bet tai netu-
rėtų kenkti Rusijos interesams.

P. Porošenka sakė, kad vienintelis
efektyvus instrumentas kraujo lieji-
mui sustabdyti Ukrainos rytuose yra
efektyvi sienos su Rusija kontrolė,
taip pat ir ginklų tiekimo maištinin-
kams nutraukimas bei karo belaisvių
paleidimas.

Ukrainos prezidentas pažymėjo,
kad visi veikėjai nori iš krizės Ukrai-
noje išeiti oriai ir kad jis išklausysiąs
visus siūlymus, kurie atneštų taiką.

V. Putinas susitiko su P. Porošenka

Ramala (BNS) – Savo kalboje Ra-
maloje palestiniečių prezidentas Mah-
moud Abbas paskelbė, kad susitarta su
Izraeliu dėl ilgalaikių paliaubų, ku-
riomis nutraukiama septynias savaites
trukusi kova Gazos Ruože.

Ugnies nutraukimas tarp Izraelio
ir kovingųjų palestiniečių organizaci-
jų įsigalioja 7 val. v. vietos laiku (6 val.
v.  Vidurio Europos vasaros laiku), pa-
reiškė jis antradienio, rugpjūčio 26-
osios vakarą kalbėdamas per televizi-
ją.

Paliaubų susitarimas, be kita ko,
numato visišką Izraelio vykdomos Ga-
zos Ruožo blokados atšaukimą. 

Izraelis liepos 8-ąją Gazos Ruože
pradėjo karinę operaciją, kaip atsaką
į besitęsiančias raketų atakas iš pa-
lestiniečių teritorijos. Antradienį, 50-
ąją konfrontacijos dieną, palestinie-
čių aukų skaičius išaugo iki 2 137. JT
duomenimis, tarp žuvusiųjų yra 491
vaikas ir 253 moterys. Izraelio pusėje
žuvo 64 kariai, trys izraeliečiai civiliai
ir tailandietis darbininkas.

Lietuva ir JAV kartu kovos su ,,šešėliu” 
Vilnius (ELTA) – Finansų mi-

nistras Rimantas Šadžius ir JAV am-
basadorė Lietuvoje Deborah McCarthy
pasirašė Užsienio sąskaitoms taiko-
mų mokestinių prievolių vykdymo
akto įgyvendinimo (IGA) susitarimą.

IGA susitarimas yra pagrįstas abi-
pusiško bendradarbiavimo principu,
todėl jį pasirašius Lietuvos mokesčių

administratorius ne tik teiks infor-
maciją JAV mokesčių administraci-
jai, bet ir periodiškai (kasmet) gaus mo-
kesčių apskaičiavimo ir deklaravimo
teisingumui patikrinti svarbią infor-
maciją apie atitinkamas JAV finansų
įstaigų Lietuvos mokesčių mokėto-
jams išmokėtas arba JAV finansų įstai-
gose kaupiamas pinigų sumas.

V. Tomaševskis M. Kulbio nuotr. 

V. Romanovas siekia Rusijos pilietybės
ELTA nuotr.

V. Putinas ir P. Porošenka paspaudė vienas kitam ranką
EPA-ELTA nuotr.
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Lietuva ieškos gintaro telkinių

Lietuviškas startuolis susidomėjo JAV

Naujų namų pardavimai sumažėjo JAV

Tik kelios dienos įsigyti galingą siurblį

Vaisių ir daržovių augintojai paramą gaus

JAV tinklas „Burger King” derasi su Kanados kava bei spurgomis pre-
kiaujančiu tinklu „Tim Hortons Inc” dėl galimo susijungimo. Manoma,
kad pasirašytas sandoris padėtų sukurti greitojo maisto restoranų tink-

lą, kurio rinkos kapitalas siektų 18 mlrd. JAV dolerių. 
Abi bendrovės patvirtino, kad naujoji bendrovė turėtų tapti trečiuoju pa-

gal dydį greitojo maisto restoranu. Šio būstinė bus įsikūrusi Kanadoje dėl ge-
rokai mažesnių čia registruojamų pelno mokesčių nei Jungtinėse Valstijose.

„Tim Hortons” ir „Burger King” nurodo ir toliau veiklą vykdysiančios at-
skirai, bendrai planuojama naudotis tik konsultacijų ir technologijų institucijų
teikiamomis paslaugomis. ELTA

Valiutų santykis (2014 metų rugpjūčio 27 d.) 
1 USD (JAV doleris) – 2,61 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,43 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,38 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,33 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,19 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Naujų namų pardavimai JAV liepą, palyginti su ankstesniu mėnesiu, su-
mažėjo 2,4 proc. iki 412 tūkst. namų dvylikos mėnesių ekvivalentu, rodo
Prekybos departamento paskelbi duomenys. Analitikai prognozavo, kad

liepą pardavimai padidės 5,7–5,9 procento. Pasak ekonomistų, JAV būsto rinkos
atsigavimas šiemet yra netolygus. Aktyvumo rinkoje lygis gerokai mažesnis,
negu tikėtasi. Rinka atsigauna, bet gerokai lėčiau, negu tikėtasi metų pradžioje.
Būsto pardavimai gerokai pagerės tada, kai amerikiečių darbo užmokestis iš
tikrųjų pradės didėti”, – teigia analitikai.Vidutinė naujo namo pardavimo kai-
na liepą, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, padidėjo 2,9 proc. iki 269,8 tūkst.
JAV dolerių. BNS

Druskininkuose antrą kartą organizuotas Sūrių festivalis subūrė sūri-
ninkus iš visos Lietuvos, pristatė sūrininkystės tradicijas, renginio da-
lyviams suteikė galimybę pasimėgauti vietos gamintojų produkcijos įvai-

rove, stebėti mocarelos sūrio gamybos eigą ir, žinoma, paragauti gardžiųjų sū-
rių. Šventės svečiai galėjo paragauti ir įsigyti įvairiausių brandintų, fermen-
tinių, pelėsinių ir dar niekur nematytų sūrių iš pačių gamintojų. Sūrių festi-
valyje savo produkciją – įvairius šviežius, brandintus, kietus, puskiečius, sal-
daus pieno, džiovintus, fermentuotus, rūkytus ir keptus sūrius iš karvių, ožkų
ir avių pieno – pristatė keturiolika sūrininkų iš Vilniaus, Molėtų, Švenčionių,
Varėnos, Prienų, Panevėžio, Tauragės ir Plungės rajonų, taip pat svečiai iš Len-
kijos, Latvijos. 

Šiemet festivalyje pirmą kartą surengtas sūrių konkursas, kuriame pagal
JAV sūrininkų asociacijos pasidalintą metodiką buvo vertinami sūriai. Komi-
sijai buvo pateikti 59 skirtingi sūriai. Festivalio Grand Prix pelnė sūris „Ūta”,
gaminamas Birutės ir Giedriaus Prakapavičių ūkyje, Molėtų rajone. Jis pri-
pažintas ir geriausiu avies pieno sūriu. B. ir G. Prakapavičių gaminamas pus-
kietis ožkos sūris pripažintas geriausiu ožkos pieno sūriu, o sūris ,,Ūta” pelnė
ir geriausio punskiečio sūrio apdovanojimą. Geriausias karvės pieno ir kieta-
sis sūris – „Briujeras” iš sūrinės „Varinis puodas”. Geriausiu brandintu rūgš-
tiniu-fermentiniu sūriu išrinktas taip pat šioje sūrinėje gaminamas sūris „Avies
širdelė”. manodruski-

Europos Sąjungos (ES) gyventojai, norintys įsigyti galingą dulkių siurb-
lį, turėtų paskubėti. Nuo rugsėjo 1 d. įsigalios naujos nuostatos, drau-
džiančios regiono įmonėms gaminti ar importuoti dulkių siurblius, ku-

rių galingumas viršija 1 600 vatų.
Vartotojų organizacija „Which?” nurodo, kad daugelis modelių, gyventojų

vertinamų kaip geriausi savo kategorijoje, viršija šiuos duomenis.
Savo ruožtu naujosios nuostatos, laikomos ES direktyvos 2009/125/EC da-

limi, – dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai – turėtų padėti su-
lėtinti klimato kaitą.

Praėjus dar trejiems metams taisyklė sugriežtės dar labiau – nuo 2017 metų
rugsėjo 1 d. visų naujų dulkių siurblių galingumas negalės viršyti 900 vatų. 

ELTA

Pablogėjus Lietuvos prekybiniams santykiams su Rusija dėl politinių įvy-
kių, nutrūko prekyba gintaro žaliava su gausiais jo ištekliais turtinga Ka-
liningrado sritimi. Lig šiol Lietuvoje nėra detaliai išžvalgytų ir pramo-

ninei gavybai tinkamų gintaro telkinių, todėl bus pradėta nuo žvalgybos. 
Kaip teigiama Aplinkos ministerijos pranešime, gintaras šalyje buvo iš-

gaunamas tik praėjusio šimtmečio pradžioje. Dabar į Valstybinę geologinės in-
formacijos sistemos duomenų bazę yra įrašytas preliminariai išžvalgytas
Juodkrantės gintaro telkinys ir trys perspektyvūs gintaro išplitimo plotai Kur-
šių marių priekrantėje. 

1992–1994 metais atlikti tyrimai patvirtino, kad Kuršių mariose yra gali-
mybių išgauti gintarą. Preliminariai išžvalgytame Juodkrantės telkinyje gin-
taro ištekliai sudaro 112 tonų. „Draugo” info

Žinių apie gyvenamąją aplinką stoka, ilgai jų ieškoma – tai įprasti sunkumai
su kuriais priversti susidurti gyvenamąją vietą keičiantys asmenys. Lie-
tuviškas startuolis PlaceILive (www.PlaceILive.com), kuriame pateikia-

ma aktualiausia susisteminta informacija apie gyvenimo kokybę bei gyvena-
mąją aplinką, po sėkmingos pradžios gimtinėje plečia savo veiklą į užsienio rin-
kas.

Projektas šią vasarą jau apėmė Londoną, Berlyną, Čikagą bei San Franciską.
Visai netrukus planuojama pateikti ir informaciją apie New Yorką, o iki 2014
-ųjų pabaigos tikimasi teikti informaciją apie daugiau nei 10 pasaulio miestų. 

PlaceILive.com vadovas Šarūnas Legeckas teigia, jog pirmieji miestai pa-
sirinkti neatsitiktinai: „Taip, startui rinkomės didelius ir globaliu lygmeniu įta-
kingus miestus, kuriuose trūko tokio pobūdžio informaciją teikiančios plat-
formos. Vis dėlto, didelę įtaką besirenkant pirmuosius miestus turėjo ir lietu-
vių bendruomenės dydis juose – esame lietuviška įmonė, tad po itin teigiamai
įvertintos veiklos Lietuvoje, norėjome suteikti galimybę priimti greičiausius
bei teisingiausius sprendimus ir užsienyje gyvenantiems lietuviams.”

Pasak Šarūno Legecko, platformoje pateikiama informacija yra aktuali ir
naudinga ne tik gyvenamąją vietą keičiantiems asmenims ar nuolatiniams gy-
ventojams, tačiau ir po  šiuos miestus keliaujantiems ar laikinai (pavyzdžiui
studijų laikotarpiui) juose apsistojusiems asmenims. „Dėl globaliam startui pa-
sirinktuose miestuose kur kas labiau išplėtotų atvirųjų duomenų panaudoji-
mo iniciatyvų, galime pateikti dar daugiau ir įvairesnės informacijos”, – tiki-
na PlaceILive.com sumanytojas.

Svetainėje pateikiama tokia nemokama informacija kaip atstumai iki svar-
biausių objektų, demografinių tendencijų palyginimai, oro ir triukšmo taršos
bei nusikalstamumo lygiai ir daugelis kitų duomenų konkretaus objekto/ad-
reso atžvilgiu. Naudojama unikali formulė, susidedanti iš daugelio kriterijų,
suskirstytų į septynias kategorijas (transporto infrastruktūra, kasdienis gy-
venimas, saugumas, sveikata, sportas bei laisvalaikis, bendruomenė ir pra-
mogos), suteikia galimybę kiekvieną nekilnojamojo turto objektą įvertinti skai-
tine išraiška – gyvenimo kokybės indeksu.                                         „Draugo” info

,,Burger King” susijungs su ,,Tim Hortons”?

Naujausi biotechnologijų pasiekimai atveria galimybę genetiškai keisti
vaisius ir kitus augalus neįterpiant svetimų genų, rašo tinklalapis „Scien-
ce Daily”. Mokslininkai tikisi, kad tokius genetiškai redaguotus  (GRO)

produktus pirkėjai vertins palankiau nei genetiškai modifikuotus (GMO). Tai
reikštų, kad parduotuvėse galime sulaukti genetiškai pakeistų bananų, gausesnių
vitamino A, neruduojančių obuolių ir kitų naujovių.

Nežymūs genomo pakeitimai jau leidžia padidinti arba sumažinti natūra-
lių ingredientų kiekius vaisių ląstelėse. Iki šiol naujieji genetiniai įrankiai vai-
sių pramonėje nebuvo taikyti: visos genetiškai modifikuotos veislės buvo su-
kurtos įterpiant svetimus genus panaudojant bakterijas.

Tyrėjų teigimu, maistinės kultūros, išvestos įterpiant ar kitu būdu keičiant
jų pačių genus, gali būti apibūdinamos kaip negenetiškai pakeistos ir atsiras-
ti prekyboje net tose ES valstybėse, kurios kritikuoja GMO technologijas.

MŪ info

Šventė ekologiškų naminių sūrių mėgėjams

Briuselyje nuspręsta, kad, skirstant paramą nukentėjusiems nuo Rusijos
embargo, didžiausią paramos dalį – 82 mln. eurų – gaus obuolių ir kriau-
šių augintojai, o visų kitų vaisų ir daržovių augintojams atiteks 43 mln.

eurų. Dėl paramos pieno sektoriui turėtų paaiškėti kiek vėliau.
Kaip jau skelbta, Europos Sąjunga dėl Rusijos embargo nukentėjusiems vai-

sių ir daržovių augintojams skyrė 125 mln. eurų (431,6 mln. litų). Parama bus
teikiama už produkto pašalinimą iš rinkos, už nenuimtą derlių ar nesunoku-
sio derliaus nuėmimą.

Europos Komisijos atstovas neatmetė, kad paramos gali sulaukti ir pieno
sektorius. Apie tai kalbėjosi ES šalių ir Europos Komisijos ekspertai.

„Draugo” info

GMO keičia GRO?

Sūrių gamintojas iš Palangos Robertas Grigas demonstravo, kaip gaminamas mocarelos
sūris. Laimos Rekevičienės nuotr.
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Vienos seniausių JAV lietuviškų visuome-
ninių organizacijų Lietuvos Vyčių Ant-
hracite, PA, 144-oji kuopa, tebeveikianti

Frackville, PA, Apsireiškimo parapijoje (Annun-
ciation of the Blessed Virgin Mary), š. m. rugp-
jūčio 16–17 d., Švč. Mergelės į Dangų Ėmimo (Žo-
linės) artimiausią savaitgalį surengė 100-ąsias Lie-
tuvių dienas, kurios vyko Schuylkill Shopping
Mall – Center Court prekybos centre, Frackville,
Pennsylvania. 

Šiemet Frackville festivalio tema buvo gin-
taras – „Amber – the Gold of the Baltics”. 

100-ąjį Lietuvių dienų etninį festivalį atidarė 144-
osios kuopos iždininkas Paul Domalakes. Įžangi-
niame žodyje P. Domalakes sveikino visus atvykusius
iš arti ir toli. 100-osios Lietuvių dienos prasidėjo šeš-
tadienį, rugpjūčio 16 d., Amerikos ir Lietuvos vėliavų
įnešimu ir abiejų valstybių himnų giedojimu bei in-
vokacija, kurią sukalbėjo Anthracite 144-osios kuo-
pos steigėjas ir buvęs Šv. Kazimiero Popiežinės ko-
legijos rektorius Romoje, garbės narys prelatas Al-
gimantas Bartkus. Maldoje prelatas A. Bartkus dė-
kojo Aukščiausiajam už suteiktas dvasines ir mate-
rialines dovanas. Išreiškė padėką mūsų brangiems
protėviams – „ąžuolams” ir jų šeimoms už jų indė-
lį giliausioje anglies kasykloje Anthracite regione.
„Šiems patriotams buvo svarbi Tėvynė Lietuva,
kurios papročius bei tradicijas jie brangino ir norėjo
išlaikyti. O jų atžalas, jų „ąžuoliukus” Aukščiausiasis
tegloboja dar bent šimtą metų! Esame dėkingi, kad
mūsų protėviai gyveno pagal Lietuvos Vyčių šūkį
„Dievui ir Tėvynei!”, – sakė prelatas. Buvo prisiminta
ilgametė kuopos valdybos narė, buvusi centro val-
dybos pirmininkė ir Šv. Kazimiero gildijos pirmi-
ninkė, garbės narė a. a. Anna Klizas-Wargo. Padėkota
Domalakes, Luschas šeimoms bei 144-osios kuopos
nariams už ryžtingą darbą puoselėjant ir garsinant
Lietuvą! Padėkota Dievui už prelatui pačiam suteiktą
progą kunigauti, klebonauti ir 20 metų būti Popie-
žinės Šv. Kazimiero kolegijos Romoje, Italijoje, rek-
toriumi.

144-osios kuopos pirmininkui Larry Domalakes
likus darbuotis prie maisto, programą toliau sklan-
džiai vedė lietuviška juosta per petį persijuosęs
Paul Domalakes. 

Schuylkill apskrities Commissioner George
Halcovage perskaitė ir įteikė prelatui A. Bartkui šios
apskrities valdybos  komisijos proklamaciją. Padė-
kojo prelatui A. Bartkui už jo visokeriopą pasiau-
kojimą ir indėlį į šio regiono gyvenimą. G. Halcovage
neseniai lankėsi Vilniuje ir turėjo progos susitikti
su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Gru-
šu, kuris perdavė nuoširdžiausius linkėjimus savo
seminarijos dėstytojui prelatui A. Bartkui. Padėko-
jo Lietuvos Vyčių 144-ajai kuopai už  jų pasiryžimą
ruošti Lietuvių dienas metų metus, kur svečiai ir ap-
silankiusieji gali įvertinti lietuvišką maistą, dainą,
muziką ir šokį. Džiaugiamės, kad šis regionas pa-
skelbtas Mažąja Lietuva Amerikoje – „Little Lit-
huania USA”, – perdavė arkivyskupas.

Lietuvos Vyčių 144-osios kuopos narius ir visus
susirinkusius švęsti 100-ąsias Lietuvių dienas svei-
kino LR garbės konsulė Pennsylvanijos valstijoje
Krista Butvydas-Bard. Konsulato vardu  K. Bard Lie-
tuvos Vyčių 144-ajai kuopai įteikė padėkos prokla-
maciją už  pavyzdingą Lietuvių dienų ruošimą. Lie-
tuvių dienų ruošimas – tai tikras kuopos pasiauko-
jimas dirbti pagal Lietuvos Vyčių šūkį „Dievui ir Tė-
vynei”. Vyčių organizacija yra šio krašto kultūrinio
gyvenimo pavyzdys. Palinkėjo sėkmės ateityje ruo-
šiant kitus Lietuvių dienų festivalius.

Toliau P. Domalakes tarti keletą žodžių pakvie-
tė Lietuvos Vyčių organizacijos centro valdybos
pir mininkę, garbės narę Reginą Juškaitę-Švobienę.
Pirmininkė Centro valdybos praėjusio – 101-ojo – me-
tinio suvažiavimo delegatų ir visų organizacijos na-
rių vardu sveikino 144-ąją kuopą, suruošusią puikų

Frackville, Pennsylvania, 
atšventėme Lietuvių dienų šimtmečio festivalį

100-ąjį lietuvišką festivalį šioje angliakasių Mažojo-
je Lietuvėlėje JAV, Frackville, PA. Dėkojo už narių pa-
siryžimą tiek metų be pertraukos ruošti Lietuvių die-
nas. Padėkojo kuopos nariams už degančios dvasios
patriotiškumą ir meilę lietuviškam žodžiui, dainai,
šokiui, kultūrai. Padėkota už Lietuvos garsinimą Ma-
žosios Lietuvos kampelyje – giliausioje anglies ka-
sykloje ir palinkėta gražaus bei sėkmingo Lietuvių
dienų jubiliejinio festivalio. Šios ypatingos šventės
prisiminimui 144-osios kuopos iždininkui Paul Do-
malakes, LR garbės konsulei Kristai Butvydas-Bard,
prelatui A. Bartkui buvo  įteiktos Lietuvos Vyčių šimt-
mečio jubiliejaus istorijos knygos.  

O sekmadienį, rugpjūčio 17 d., Lietuvos Vyčių
144-osios kuopos valdybos narius bei Lietuvių dienų
šimto metų jubiliejaus festivalio dalyvius sveikino
Lietuvos Respublikos ambasados Washington, DC, at-
stovas Mindaugas Žičkus. Garbės svečiui taip pat
buvo įteikta Lietuvos Vyčių istorijos knyga. 

Abi dienas vyko įvairi programa, pasirodė lie-
tuvių tautinių šokių grupės, muzikantų ansambliai
ir dainininkai: „Žilvinas” iš Philadelphia, Pennsyl-
vania; „Malūnas” iš Baltimore, Maryland; jaunųjų
Vyčių šokių kolektyvas „Gintaras” iš Mahanoy City,
Pennsylvania; „Lithuanian Family Polka” grupė iš
Catawissa, PA. Lietuvių kilmės akordeonininkė Lyn-
ne Cox ir lietuvių liaudies ansamblis „Varpelis” at-
liko tradicines lietuvių liaudies dainas. Visų labai lau-
kiamo „Kolorado vabalų” muzikos ansamblio vado-
vas Romas Zableckas (buvęs detroitietis ir Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos lituanistinės šeštadieninės
mokyklos muzikos mokytojas, Southfield, MI) vedė

liaudies dainų dainavimą visiems kartu. Buvo su-
dainuota „Ant kalno karklai”, „Noriu miego”, „Kur Ne-
munas ir Dauguva”, „Kas subatos vakarėlį”, „Du bro-
liukai kunigai”, „Buvo gera gaspadinė”, „Gražių dai-
nelių”, „Dar nejok”, „Mudu du broliukai” ir „Augo kie-
me klevelis”. Prisimenant partizanus „prie laužo” pre-
kybos centre dainuotos patriotiškos dainos „Mažam
kambarėly”, „Oi, sakalėli”, „Ant kalno mūrai”, „Bal-
nokit, broliai, žirgus”. Bendras dainavimas baigtas dai-
na „Žemėj Lietuvos”. Vėliau Romas Zableckas, pri-
tardamas sau gitara, dainavo apie gyvenimo svajones,
gyvenimo prasmės ieškojimą – „Tu vėjo paklausk, tau
vėjas atsakys...”, kitas nuotaikingas dainas. Visa ši me-
ninė programa labai sudomino renginyje apsilan-
kiusius amerikiečius. Jie turėjo progos įvertinti  lie-
tuviškus tautinius šokius, išgirsti gražias liaudiškas
dainas, skambią muziką. Ir net  pašokti polkutę, suk-
tis rateliuose bei dainuoti iš širdies gelmių! O taip pat
pasigardžiuoti tradiciniais lietuviškos virtuvės pa-
tiekalais: kugeliu, dešra su kopūstais, balandėliais, kol-
dūnais, kotletais, šaltibarščiais, namuose raugintais
agurkais, pyragaičiais bei tortu. 

Šiam šimtmečio festivaliui buvo iškeptas pro-
ginis tortas su Vyčiu, trispalve gėle ir užrašu „Cong-
ratulations – 100 Lithuanian Days”. P. Domalakes pa-
kvietė prelatą A. Bartkų, LR garbės konsulę Penn-
sylvanijoje K. Butvydas-Bard, Schuylkill apskrities
patikėtinį G. Halcovage prie torto, o Lietuvos Vyčių
centro valdybos pirmininkę, garbės narę Reginą Juš-
kaitę-Švobienę jį supjaustyti. Po to visi sugiedojo „Il-
giausių metų... valio, valio”. Po gabalėlį šio torto teko
visiems šventės dalyviams.

Schuylkill apskrities patikėtinis George Halcovage (d.) sveikina ,,Lietuvių dienų” dalyvius.  Šalia jo stovi prel. Algi man -
tas Bartkus ir Paul Domalakes.     R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Prieš prasidedant  festivaliui buvo įneštos Amerikos ir Lietuvos vėliavos
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Kai kas turėjo savo prekystalius ir siūlė pirkti
įvairių prekių bei rankdarbių: Laurynas Misevi-
čius – maisto produktų, gėrimų ir lietuviškų suve-
nyrų; Christine Luschas – savo pačios išmargintų mar-
gučių (2013 m. Christine dalyvavo Martha Stewart te-
levizijos programoje ir žiūrovams parodė, kaip mar-
ginti kiaušinius – dažyti ir meniškai skutinėti);
Christine Luschas motina Elaine Luschas iš Berwick,
PA, – pačios padarytų šiaudinukų bei atvirukų ir mar-
gučių. „Baltic Art” savininkas ir sidabro meistras Ed-
vardas Sakalauskas iš Baltimore, Maryland, siūlė įvai-
rių sidabro ir aukso lietuviškais motyvais dirbinių:
„Vyčių”, „geležinių vilkų”, „rūtų”, taip pat dirbinių
iš stiklo. Vitalija Vėlyvienė siūlė savo sukurtų gintaro
dirbinių iš karoliukų ir įvairių juvelyrinių dirbinių.
„Baltic Boutique” pardavinėjo įvairių menininkų dir-
binius, papuošalus. O Gintaras Karosas siūlė iš me-
džio išdrožinėtų kryžių, Rūpintojėlių, koplytstulpių,
paveikslų bei juostų. 

Pačiame prekybos centro viduryje įrengtame
lietuviško paveldo muziejuje (Heritage Room) buvo ro-
domos skaidrės ir vaizdajuostės iš praėjusių Lietuvių
dienų švenčių Lakewood parke, kurias parūpino
Mahanoy rajono istorijos sąjunga/draugija (Mahanoy
Area Historical Society). Taip pat buvo pateikta in-
formacijos apie visas šio krašto buvusias ir iki šiol
veikiančias lietuviškas bažnyčias. Atskiras kamba-
rys vaizdavo miegamąjį, kuris buvo išpuoštas linine
antklode, kaip etnografiniame muziejuje Lietuvoje,
Rumšiškėse. Taip pat buvo informacijos apie amži-
nybėn iškeliavusius šios kuopos Vyčių narius. Buvo
išdėstytos žymių lietuvių krepšininkų nuotraukos ir
kita medžiaga apie lietuvius sporte.

Kaip anksčiau minėta, išskirtinis dėmesys šiemet
Frackville festivalyje buvo skiriamas gintarui, todėl
buvo rodomas ir gintaras – karoliai, statulėlės, juve-
lyrika ir t. t. Buvo daug retai matomų dirbinių. 

Skritingose vietose  vyko įvairios parodos. Au-
dėjos iš „Spins and Needles” Fiber Guild rodė nuo

senų laikų žinomus audimo ir verpimo būdus. Kaip
viduramžiais lietuviai kaldino monetas, demonstra-
vo Alex Radžius. 

Ant vieno stalo buvo išdėliota informacija apie
Motiną Kaupaitę – laikraščiai, brošiūrėlės, maldos
kortelės su Motinos Kaupaitės nuotraukomis. Atro-
do, kad Kazimiera Kaupaitė, nors gimusi Ramygaloje,
Lietuvoje, 1880 m., yra laikoma šios apylinkės dukra.
Ji pirmą kartą atvyko į Scranton, PA, būdama 17 metų
ir norėdama padėti namų ruošoje broliui kun. An-
tanui Kaupui, kuris tuomet klebonavo Šv. Juozapo lie-
tuvių parapijoje. Grįžusi į Lietuvą išbuvo neilgai, nes
kun. Kaupas ir kiti lietuviai kunigai pakvietė ją grįž-
ti į Ameriką ir steigti vienuolių lietuvaičių kongre-
gaciją bei mokyti lietuvių imigrantų vaikus. Kazi-
miera jautė pašaukimą vienuoliniam gyvenimui ir
davė broliui teigiamą atsakymą. Ruošdamasi tapti vie-
nuole ji studijavo Šveicarijoje, pasiruošimą tęsė ir grį-
žusi į Ameriką. Kai popiežius Pijus X pritarė Šv. Ka-
zimiero seselių kongregacijos steigimui Scranton, PA,
1907 m. Kazimiera su dviem draugėmis davė įžadus.

,,Kolorado vabalų” muzikos grupės vadovas Romas Zableckas, Lynne Cox ir ,,Varpelis”

Ji atvyko į Mount Carmel miestelį, kur gyveno
daug vargstančių lietuvių imigrantų angliakasių, ir
įsteigė Šv. Kryžiaus mokyklą. 2010 m. liepos 1 d. Po-
piežius Benediktas XVI už herojiškas dorybes Motiną
Mariją pripažino Garbingąja Dievo Tarnaite. 

Kitoje vietoje lankytojai rado informacijos apie
lietuvišką spaudą ir „Draugo” bei „Draugas News”
egzempliorių. O prie „Bridges” žurnalo stalo stovė-
jo  pati šio žurnalo redaktorė Teresė Vekteris. 

Vyko įvairios pramogos: dovanų traukimas – lo-
terija, alaus ir krupniko konkursai ir kt. 

P. Domalakes pakvietė Lietuvos Vyčių centro val-

dybos pirmininkę, garbės narę R. Juškaitę-Švobie-
nę ir 144 kuopos stipendijų komiteto pirmininkę Ka-
ren Domalakes nusipelniusiems pradinės mokyklos
vaikams įteikti stipendijas. Dešimt mokinukų buvo
apdovanoti po šimtą dolerių ir kiekvienam įteiktas
pažymėjimas.

Šiam ypatingam festivaliui Lietuvos Vyčių 144-
oji kuopa paruošė specialią jubiliejinės programos
knygutę „Lithuanian Day 100th Anniversary”. Joje
surinkta medžiaga apie 1880 m. – 1917 m. dešimt įs -
teigtų lietuviškų bažnyčių; buvusius 144-osios kuo-
pos pirmininkus; prisiminimai ir nuotraukos apie
Lietuvių dienas, vykusias Lakewood parke. Taip pat
informacija  apie lietuviškus vestuvių papročius. Pa-
teiktas  dabartinės 144-osios kuopos narių sąrašas ir
nuotraukos bei organizacijų, verslininkų sveikini-
mai, linkėjimai, skelbimai. 

Lietuvių dienos Pennsylvanijos angliakasių re-
gione ruošiamos jau nuo 1914 m. kasmet. Iš pat pra-
džių  jas ruošdavo Amerikos lietuvių Romos Katalikų
kunigų vienybės organizacija. Šventės tikslas buvo

atšvęsti Žolinę – Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dan-
gų, suburti lietuvių kilmės gyventojus, prisiminti lie-
tuviškus papročius ir tradicijas. Šventės pelnas vi-
suomet buvo skiriamas Lietuvos labdarai. Nuo 1922
m. iki 1925 m. Lietuvių dienos vykdavo Lakeside par-
ke, Barnesville, PA. Po to, 1926–1984 m., Lakewood
parke, Barnesville, PA, o dar vėliau, 1985 m. – 1986 m.,
vyko Rocky Glen, Moosic, PA. Kai tie parkai buvo už-
daryti, Lietuvių dienos vyko Fairlane Village pre-
kybos centre, Schuylkill apskrityje. Nuo 1987 m. iki
šiolei Lietuvių dienos organizuojamos ir vyksta
Schuylkill Mall (prekybos centre), Frackville, PA. 

Šiemet per dvi dienas apsilankė keli tūkstančiai
lietuvių kilmės svečių ir lankytojų ne tik iš kaimy-
ninių vietovių, bet ir tolimesnių kraštų, net iš Rytų
pakrantės valstijų ir Vidurio Vakarų valstijų!

1977 m. tuometinis Švč. Mergelės Marijos Ap-
sireiškimo lietuvių parapijos klebonas ir  Amerikos
Lietuvių Romos katalikų kunigų vienybės narys kun.
Algimantas Bartkus suorganizavo naują Amerikos
lietuvių patriotų grupelę, kurios nariai didžiavosi bū-
dami lietuviais ir daug padarė, kad lietuvybė Ant-
hracite angliakasių regione klestėtų. Ši grupelė, ku-
rioje 25 nariai, buvo pavadinta Anthracite kuopa ir
įsteigta  kaip Lietuvos Vyčių 144-oji kuopa. Nuo to lai-
ko Lietuvos Vyčių 144-oji kuopa dalyvavo Lietuvių
dienų festivaliuose. O nuo praėjusio amžiaus aš-
tuntojo dešimtmečio pradžios ši kuopa ėmė pati or-
ganizuoti festivalius. 

Įdomu prisiminti, kad 2013 m., 99-ajame Lietu-
vių dienų festivalyje Pennsylvania, Schuylkill ap-
skrityje (Skuylkill County),  dalyvavo  Lietuvos
ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Ta proga
Pennsylvania valstijos sprendimu oficialiai įtvir-
tintas pavadinimas „Mažoji Lietuva JAV” (Little Lit-
huania USA). Schuylkill apskritis taip pavadinta  dėl
didžiausio  lietuvių kilmės gyventojų procento visoje
JAV teritorijoje ir vietos lietuvių indėlio į apskrities
ekonominę bei kultūrinę raidą. Remiantis paskuti-
niais JAV gyventojų surašymo duomenimis, net 10
procentų visų Schuylkill apskrities gyventojų yra nu-
rodę savo lietuvišką kilmę, o kai kuriose šios ap-
skrities vietovėse,  pvz., Shenandoah miestelyje, lie-
tuvių kilmės amerikiečiai sudaro iki 30 procentų vie-
tos gyventojų. Lietuvių dienos Frackville mieste yra
seniausias etninis festivalis JAV-se.

Lietuvos Vyčių surengtų 100-ųjų Lietuvių dienų
pelnas bus skirtas paremti šios organizacijos lab-
daringą veiklą. 

Svečiai buvo gražiai, mielai ir draugiškai Lie-
tuvos Vyčių priimti Frackville, PA.

100-osios Lietuvių dienos Frackville, PA, baigė-
si visų sugiedotomis giesmėmis „God Bless Ameri-
ca” ir „Lietuva brangi”. 

100-sis Lietuvių dienų festivalis jau praeityje.
Liko gražūs prisiminimai. Iš tiesų džiugių akimir-
kų netrūko!

Iki pasimatymo 101-osiose Lietuvių dienose
2015 m. rugpjūčio 15–16 d.! 

Regina Juškaitė-Švobienė – Lie tuvos Vyčių gar-
bės narė centro valdybos pirmininkė, ryšių su visuo-
mene komiteto pirmininkė ir jubiliejinės Lietuvių die-
nų šventės dalyvė

Šoka tautinių šokių ansamblis ,,Žilvinas” 
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tautinių šokių būreliai, buvo vieta
knygynui, susirinkimams, šventėms
431. Veikė keletas lietuvių draugijų,
mote rų organizacijų, o Kolumbijos lie-
tuviai, ypač garbės konsulas S. Sirutis,
buvo akty vus pasaulio lietuvių judėji-
mo dalyviai. Likimo ironija, kad šian-
dien organizuoto lietuvių veikimo pėd-
sakai Bogotoje ir Medelyne yra suny-
kę. Pasaulio lietuvių ben druomenės
kraštų organizacijų tinkle nebeliko
Bolivijos lietuvių bendruomenės. Ta-
čiau tai nereiškia, kad Antano Moc-
kaus ar Didžiulių šeimos atmintys ne-
gali būti šviesa, kuria lietuvių pasau-
lio pakraščiai būtų nušviesti labai ryš-
kiomis spalvomis.

7. Lietuvių pasaulio pakraščiai po II
pasaulinio karo: Australija ir šalia jos

Australijoje aš galėjau turėti viską,
bet stigo prasmės, – Amazonijos spalio
kai troje Porto Veljuje pasakoja dakta-
ras Vitas Kiaušas. Puikiais rezulta-
tais baigęs Brisbano (Qweenslando
sostinė rytų Australijoje) universitete
medicinos moks lus, galėjęs padaryti
hematologo karjerą, apsirūpinti buitį,
jis be išlygų perskaitė 1974 m. pasaulio
lietuvių spaudoje paskelbtą garsaus lie-
tuvių misionieriaus ku nigo dr. A. Ben-
doraičio atsišaukimą į lietuvių gydy-
tojus prisidėti prie misijos Amazonijos
džiunglėse. Dr. V. Kiaušas, it Josepho
Konrado Sir Jim herojus, pasi rinko:
1975 m. perka bilietą vienon pusėn, at-
vyksta į III pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą San Paule ir jau nebegrįžta
atgal. Mintis kurti lietuvišką misiją ir
ligo ninę yra išskirtinai kilni. Kadaise
lietuvių mąstytojas Algirdas Julius
Greimas rašė, jog lietuviai bus never-
ti savo laisvės, jei nematys savo Gol-
gotos viso pasaulio nelaisvėje vargs-
tančiųjų Golgotos dalimi 432.

428. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Amerikoje,
p. 470.

429. Ten pat, p. 472.

430. Stravinskienė, Vitalija. Pasaulio lietuvių ben-
druomenė 1949–2003, p. 360–361.

431. Kolumbijos lietuviai, Lietuvių enciklopedija, t.
12, Bostonas, 1957, p. 252.

432. Autorius kartu su kino menininku Henriku Gul-
binu po 2011 m. rudenį Vytauto Didžiojo universi-
teto Lietuvių išeivijos instituto organizuotos žval-
gybinės ekspedicijos Brazilijoje (pa dedant režisieriui
Vaidui Reivyčiui) UAB Lietuvos ryto televizijai pa-
teikė 6 dokumentinius siužetus, pasakojančius apie
užsimirštančius lietuvių nuotykius. Iš ten ir re-
konstruota scena. Vaizdo medžiaga yra UAB Lietu-
vos ryto televizijos archyve.

idėjomis. Taip atsirado Venesuelos lie-
tuvių savišalpos bendruomenė, kuri
buvo PLB dalis. 430

Kolumbijos lietuviams organiza-
cinius pamatus jau buvo padėjęs Sta-
sys Siru tis su savo talkininkais kuni-
gais saleziečiais. Jis, beje, 1954 m.
tapo Lietuvos gar bės konsulu Kolum-
bijoje. Tai iš tiesų buvo didelis lietuvių
egzilinės diplomatijos laimėjimas. Juk
net tos šalys, kuriose prieš karą veikė
Lietuvos Respublikos atsto vybės ir
kurios de jure nepripažino sovietų
okupacijos padarinių Baltijos šalims,
vengė inicijuoti naujus diplomatinio
korpuso narius.

Lietuvių katalikų komitetas, pa-
dėjęs DP išeiviams kurtis Kolumbijo-
je, buvo gera organizacinė pradžia. Bo-
gotoje ir Medelline netruko išsijudin-
ti lietuvių kultūrinė ir visuomeninė
veikla. Lietuviai pratęsė dar DP sto-
vyklose atsiradusios tremtinių ben-
druomenės ir atskirų apylinkių veik-
los tradiciją. Pradėti organizuoti cho-
rai, šeš tadieninės mokyklos. Didelis
pasiekimas buvo Lietuvių namų ati-
darymas Bogotoje 1953 metais. Čia
veikė šeštadieninė mokykla, choro ir

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Palyginti didelis Venesuelos lie-
tuvių skaičius susitelkė sosti-
nėje Karakase, kiti pasklido Ma-

racaibo, Barquisimeto, Maracay ir Va-
lencios miestuose bei jų apylin kėse.
Kolumbijoje buvo apsigyventa Bogo-
toje ir Medelline, nors pavienių lietu-
vių būta ir Calyje. Profesionalams
buvo lengviau, bet dauguma ieškojo
darbo pramo nėje, pradėjo savo verslus,
būta ir sėkmingų bandymų įsišakny-
ti žemės ūkyje. Kita vertus, iš tūks-
tančių lietuvių gyvenimų, kasdienės
rutinos ir didesnių ar mažes nių nuo-
tykių šiandien nieko neliko diasporos
atmintyje. Istorikai nepasiekė tiek
toli, kiek apeina ir apvažiuoja šian-
dieniai turistai. Viena aišku, kad nau-
jos lietuvių išeivių šalys – Venesuela
ir Kolumbija iš tiesų atrodė kaip nuo-
stabūs kraštai. Ke liolikai metų pra-
slinkus po lietuvių pasklidimo tose
dviejose šalyse, mūsų dažnai cituoja-
mas istorikas S. Michelsonas keliuose
savo knygos puslapiuose sudėjo viską,
ką jo šaltiniai – korespondentai – buvo
pranešę, arba kas nubyrėdavo Ame-
rikos lietuvių spaudai. Paskaitykime
kelis jo veikalo fragmentus:

Venezuela lietuviams buvo nuo-
stabus kraštas. Jie niekada nebuvo
matę tokios gamtos. Aukštos palmės, ba-
nanų augalai, kavos medžiai – visa tai
pirma nematyti dalykai. Be to, ir kli-
matas neįprastas. Vis vasara ir vasara,
sniegas niekada nesnin ga, žiemos nėra,
apskritus metus gamta žaliuoja ir žydi,
tartum būtų kitas pasaulis, o ne ta
pati žemė.

Nedaug lietuvių emigrantų akyse
turėjo skirtis ir Kolumbijos vaizdas,
garsai ir kvapas. Šalia daugelio daly-
kų, kurie lietuvius abiejuose kraštuo-
se vienijo, buvo abejonės dėl nuolatinio
įsikūrimo. Jie neskubėjo padaryti šių
kraštų savo naujo mis tėvynėmis, o be
tokio atsidavimo sėkmės ir pasitenki-
nimo nauju gyvenimu tikimybė ne-
buvo labai didelė.

Atsidūrę tokiose sąlygose iš pradžių
lietuviai nežinojo kaip orijentuotis. Bet
laikui bėgant pradėjo apsiprasti. Nors
pragyvenimas čia nepigus, bet ir už-
darbiai neblogiausi. Per dešimtį metų
kai kurie jau įsigijo nuosavus namelius
ir pradėjo steigti biznelius, nes nesitiki,
kad į Lietuvą galėtų sugrįžti. Tačiau ir
tie, kurie jau turi Venezuelos pilietybę
įsigiję, svajoja apie Jungtines Valstybes,
nes mano, kad niekur nėra taip gerai,
kaip Washingtono žemėj. Ir ne vienas
jau išvyko, o kiti jau yra užsirašę va-
žiuot, tik laukia kvotos.428

Kolumbijos specifika nebuvo tokia
didelė, kad stipriai įsirėžtų atsitikti-
nėje at mintyje, tačiau periodinėje ano
meto spaudoje ir istorinėje literatūroje
kukliai at siskleidžia kasdienio gyve-
nimo properšos. Štai bostoniškio Ke-
leivio puslapiuose 1959 m. šmėkštelėjo
žinutė iš Kolumbijos:

Tų lietuvių visur esama. Ir čia yra
4 lietuvių ūkiai. Sirutis turi net 5 000,
Statkus 160, o Čioderis 80 hektarų že-
mės. Dar retai apgyventose lygumose
valdžia par duoda po 5 pezus už hekta-
rą. (Už Amerikos dolerį duoda 8 pezus).
Žemė gera, juodžemis su moliu, arba
molis su žvyru (...) Gyvenamieji pasta-
tai čia tik pašiūrės, dažnai pusė trobe-
sio gyvuliams ir paukščiams, o kita
pusė žmonėms...429

Nežiūrint to, kad naujoji lietuvių
žemė buvo pigi, neatsirado daug tokių,
ku rie už vieną dolerį būtų pirkę vieną
jos hektarą. Naujas erdves užkariauti,
diegti savo lietuviškumą ir plačiai įsi-
šaknyti reikėjo labai daug atvangos bei
valios. O ji buvo tausojama, neapsi-

sprendžiant likti amžinai. Toli nuo
savo tėvų gimtosios žemės ir nuo iš-
svajotosios Amerikos. Bet tie, kurie iš-
drįso, su visu savo lietuvišku darbš-
tumu pasiekė labai daug. Gal A. Moc-
kaus, DP kartos Kolumbijos imigran-
tų vaiko, akademinė ir politinė karje-
ra Bogotoje galėtų būti geriausiu tokio
įsišakni jimo simboliu. Net jei jis ne-
tapo šios šalies prezidentu, nuo kurio
kabineto jį skyrė vos keliolika pro-
centų rinkėjų balsų.

Venesuelos ir Kolumbijos lietu-
vių būrimasis į organizacijas buvo
paprastesnis nei kitose Pietų Amerikos
šalyse. Mat čia negalėjo kilti senųjų iš-
eivių ir naujos bangos imigrantų ne-
susipratimų. Kita vertus, būta sunku-
mų kalbėtis su valsty bės įstaigomis, re-
gistruojant savo draugijas ir susivie-
nijimus. 1948 m. vasario 15 d. Karaka-
se Petro Tumėno, Jurgio Bieliūno ir
Jono Stanevičiaus iniciatyva – Lietu vių
sąjunga Venecueloje, bet registravimo
procesas pareikalavo ilgo susirašinėji -
mo. Vėliau buvo lengviau. Jau nu-
skambėjus Lietuvių Chartos žodžiams,
Sąjunga keitė pavadinimą, kuris deri-
no vietinės teisės patogumus su PLB
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ĮVAIRŪS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

AT HOME WITH YOU
is seeking 

Caregivers Full time & Part time
(Live-in and Come & Go) for western
suburbs. Must speak English and be

legal to work. 630-786-6070

ADVOKATAI SIŪLO DARBĄ

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264

� Moteris, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Vairuoja, kalba lietuviškai, angliškai, ru-
siškai, lenkiškai. Tel. 773-387-7232.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo

dienomis arba naktimis. Didelė darbo
patirtis, vairuoja. Tel. 708-955-3690.  

� Dirbanti, rami pagyvenusi moteris
ieško išsinuomoti kambarį pietiniuose
Čikagos rajonuose. Tel. 708-789-3377,
palikti žinutę. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti savait-
galiais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996.

� Moteris gali prižiūrėti pagyvenusį
žmogų. Pilietė, turi rekomendacijas, pa -
tirtį,  vairuoja, gali dirbti bet kurioje val-
s tijoje. Tel. 847-281-6659.  

� Moteris, turinti ilgametę žmonių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su grį-
žimu arba su gyvenimu. Kalba angliškai,
turi automobilį ir labai geras rekomen-
dacijas. Tel. 630-664-2777.

Ezoterika-šių dienų iššūkis krikščionybei
RENATA ŽIŪKAITĖ

„Draugo” redakcijoje galima
įsigyti neseniai išleistą Cle-
mens Pilar knygą „Joga. Ast-

rologija. Homeopatiniai žirniukai”  iš
vokiečių k. vertė Zofija Stanevičie-
nė. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidi-
niai, 2013.

Apie autorių. Tėvas Klemensas Pi-
laras gimė 1961 m. Vienoje. Baigęs
pirmosios pakopos medicinos studijas
1984 m. įstojo į šv. Juozapo Kalasanto
ordiną, 1989 m. buvo įšventintas ku-
nigu. Dirbo sielovados darbą Vienos
arkivyskupijoje, dalyvavo ordino veik-
loje, 2004 m. apgynė daktaro diserta-
ciją. T. Klemensas jau 20 m. gilinasi į
ezoteriką, „Naujojo amžiaus” ir al-
ternatyviosios  medicinos idėjas.

XXI a. Pastebimas stiprus dvasinis
žmonių alkis, jų nepatenkina tik sau-
sas dogmomis, ritualais bei morale
grįstas tikėjimas. Katalikų bažnyčia ne
visuomet atsiliepia į dvasinius žmonių
poreikius, tuomet šią nišą greitai
užpildo ezoterika su savo gausia
religinių praktikų pasiūla. Pa-
sak autoriaus, ezoterika kaip sa-
vaiminis reiškinys neegzistuoja.
Po ezoterikos sąvoka telpa tokia
gausybė įvairių praktikų ir mo-
kymų, kad juos sunku ir išvar-
dinti. Galime paminėti astrologi-
ją, reinkarnaciją, būrimus, ša-
manizmą, jogą, reiki, švytuokles,
taro kortas ir tai tik menkutis są-
rašas. Šių dienų žmogus iš šios
gausios pasiūlos gali pasirinkti,
kas jam patinka ir be atsakomy-
bės naudotis šiomis praktikomis
savo malonumui.  

Dauguma ezoterikos idėjų
yra pasiskolinta iš Rytų filosofijos.
Čia nėra asmeninės Dievo Kūrė-
jo idėjos, nes Dievas – tai energi-
ja, kuri yra visur. Žmogus turi pa-
neigti savo žmogiškumą, nes jis
tik iliuzija, praeinantis reiški-
nys. Žmogaus tikslas yra susilie-
ti su visata ir savo „Aš” įveikti per
meditacijas. 

Šiandien dauguma save laikančių
krikščionimis žmonių susižavi taria-
mu ezoterikos dvasingumu, krikščio-
nybę bando suderinti su astrologija,
savo gyvenimą bando apsaugoti ne-
šiodami akmenis, domisi joga ir įvai-
riausiomis rytų meditacijomis. Krikš-
čionybė tarsi praranda savo balsą, tai
jau tampa tik dar viena „dvasingumo”
rinkos preke, tik vienu iš maisto prie-
dų prie gausaus ezoterinių valgių sta-
lo. Tokiam krikščioniui iškyla rimta
problema prarasti savo identitetą, pa-
simesti pseudo dvasingumo brūzgy-
nuose. „Jeigu Kristus yra vienintelė
Tiesa ir Kelias, tuomet negalime turėti
daug tiesų ar eiti dvigubais keliais”, –
pastebi autorius. 

Krikščionybė visada yra santykis,
joje ieškome santykio su Dievu ir ar-
timu. Tuo tarpu ezoterikoje žmogus
yra nukreipiamas į save, į savęs to-
bulinimą. Čia pats žmogus nori tapti
Dievu, o ne būti Jo pripildytu.  Savęs
tobulinimo keliai, kurie aprašyti ezo-
terikoje, paneigia patį žmogų, nes pa-
neigia jo pašaukimą atsiskleisti ben-
druomenėje. Krikščionybėje Dievas
tapo žmogumi, kad žmonės taip pat iš-
drįstų ir sugebėtų būti žmonėmis. 

Ezoterikoje žmogus yra tarsi su-
skilęs, niekinamas jo materialusis kū-
nas ir bandoma paversti jį angeliška
būtybe. Tačiau, pasak autoriaus, žmo-
gus nėra įkritęs į materiją, jis yra
kūrinijos karūna ir tikslas. Jis yra su-
kurtas pagal Dievo paveikslą ir pana-

šumą. Žmogus yra nenutrūkstamas,
jam nereikia savęs tobulinti per dau-
gybę žemiškų gyvenimų, nes Dievas tą
vieną gyvenimą padarys tobulu. 

Ezoterikos praktikos stipriai įsi-
šaknijusios šių dienų žmogaus kas-
dienybėje. Autorius pastebi, kad svei-
kata šių dienų žmogui tapo religine
vertybe. Jis aukoja save naujiems
sveikatos dievams, o sveikatos su-
reikš minimas rodo, kad žmogus iš
tiesų serga. Ezoterika, atsiliepdama į
šiuos žmonių poreikius, siūlo visą ap-
imančią terapiją, alternatyvųjį gydy-
mą. Tai ir Bacho žiedų terapija, kai
vandens buteliukai su trupučiu alko-
holio „įkraunami” žiedų energija, tai
chi, feng shui, reiki – visa tai atrodo tik
terapijos ar atsipalaidavimo būdai.
Tačiau Tolimuosiuose Rytuose filo-
sofija ir religija sudaro neatskiriamą
vienybę. Pasidavus šioms praktikoms
yra pavojus prarasti savo tikėjimą. 

Šiais laikais tapo itin populiaru
praktikuoti jogą, tačiau neturėtume
pamiršti, kad joga yra kilusi iš Indijos.
Ji yra glaudžiai susijusi su Indijos re-
ligijomis. Nors Vakaruose prilyginama
„atsipalaidavimo metodui”, pats žodis
iš tikro reiškia visai priešingą dalyką.
Joga – įsikinkyti į jungą, sujungti. Jo-
gos pratimai padeda išsilaisvinti iš
kūno kalėjimo susivienijant su die-
vybe. Netgi praktikuojant vakarietiš-
ką jogą, kuri yra neutrali religiniu po-
žiūriu, reikia būti stipriu krikščioni-
mi, kad nepasiduotum religinei jo-
gos traukai. 

Pabaigoje autorius pastebi, kad
mandalos dabar tapo priimtinesnės už
kryžių. Spiralės, labirintai, gausybė
ženklų, kurie kitados buvo sukrikš-
čioninti ir susieti su Kristumi, dabar
sutinkami vien susiję su ezoterinėmis
idėjomis. Siekiama įrodyti vienodą
visų religinių kelių teisingumą. Au-
torius retoriškai klausia – kas suda-
rytų mūsų visuomenės etinį pagrindą,
jeigu krikščionybė visiškai išnyktų iš
viešojo gyvenimo? Gyvybė ir asmens
vertė taptų abejotina ir santykinė ten,
kur prarandamas ryšys su asmeniniu
Dievu Kūrėju. Neįmanoma besąlygiš-
kai mylėti artimo, vien pasineriant į
save. Krikščionybė yra sunki religija,
nes ji skelbia Kryžių, ir nėra jokio me-
todo, kaip jį pašalinti iš pasaulio. Kry-
žius atveria duris ir žmogus pakvie-
čiamas pašvęsti save paslapčiai nesu-
vokiamo Dievo, kuris neapleidžia net
kenčiant ir kančiai suteikia prasmę.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 
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MŪSŲ STALUI

Kepsninė  – ne kas kita, kaip
visavertė virtuvė lauke. Kiekvie-
na šeimininkė bent vasarą gali at-
sipūsti nuo stovėjimo prie plytos,
perleisdama vyrui maisto ruoši-
mą lauke. Kepsninės nėra skirtos
vien tik iškyloms. Su jomis atsi-
veria daugybė naujų galimybių,
pradedant salotomis su ryškio-
mis vasarinėmis daržovėmis, ap-
keptomis ant grotelių, baigiant
sočiais žuvų ir vištienos patie-
kalais ir net vaisiais.

SUVOŽTInIAI
– nE TIK VAIKAMS

Jeigu iškylaujate su šeimomis, ma-
žuosius ir paauglius nustebinsite
vietoj galbūt nusibodusių šašlykų
patiekę mėsainių ar suvožtinių su žu-
vimi. Maltinukus iškepti ir bandeles
paskrudinti galite ant grotelių, bet
maltą mėsą geriau pasiruoškite na-
muose – patogiau ir greičiau.

� Mėsainius, žuvų, daržovių ar
kruopų maltinukus paruošti labai pa-
prasta. Ir nebūtina dėti daug priedų
– kokybiška mėsa, žuvis ar ekologiš-
kos daržovės su laužo dūmeliu ir taip
skaniai kvepia. Verčiau pasirinkite
gerą padažą arba jį pasigaminkite
vietoje. Labai universalus ir greitai su-
maišomas pagardas: indelis smul-
kintų pomidorų be odelių, kapotas
svogūnas ar česnakas, keli lašeliai
Worcestershire, jeigu mėgstate aš-
triau, – Tabasco padažo, žiupsnelis
cukraus ir šlakelis citrinos sulčių.

� Maltą mėsą paskanininkite
Worcestershire padažu ir keliais šaukš-
tais natūralaus pomidorų padažo,
smulkintais svogūnais ar česnakais,
grūdėtomis garstyčiomis, raudonėliu,
krienais. Jei mėsa labai liesa, būtinai
įmaišykite sviesto ar įpilkite lašelį
aliejaus – iškepęs mėsainis bus sul-
tingesnis.

� Baltų žuvų maltinukus gardu
skanininti muskatu, šafranu, baltaisiais
pipirais, dėl minkštumo įmaišykite į
juos grietinės, o dėl purumo pačioje
pabaigoje – ir šaukštą kitą iki stan-
dumo išplaktos grietinėlės. Tiesa, to-
kie maltinukai būna minkštesni, todėl
geriau juos kepti ne ant grotelių, o
specialioje skardoje virš laužo.

� Prie suvožtinių su lašišų mal-
tinukais tinka varškės, sumaišytos su
plakta grietinėle, užtepas. Paukštienos
ar žvėrienos maltinukai puikiai dera
su konservuotais ir džiovintais vaisiais.
Jautienos ir kiaulienos maltinukus
sluoksniuokite su rūgščiu uogų dže-
mu, šviežiais arba keptais svogūnais,
grybais.

Batonas su sūriu ir česnakais

Aromatingas, traškus ir pikan-
tiškas batonas – puikus užkandis prie
salotų ar kepsninėje keptų daržovių.

Reikės: batono, puodelio kietojo sū-
rio, 3–4 skiltelių česnako, šaukšto ma-
jonezo arba grietinės, saujos žalumynų.

Sūrį sutarkuokite stambia tarka.
Suberkite susmulkintus česnakus, ža-
lumynus. Viską gerai sumaišykite su
majonezu ar grietine. Batoną su-
pjaustykite riekelėmis. Ant kiekvienos
riekelės užtepkite sūrio mišinio ir su-
dėkite ant folijos lakšto, suspauskite,
kad vėl išgautumėte batono formą.
Tokį ruošinį du kartus apvyniokite fo-
lija. Padėkite ant grotelių ir kepkite
virš karštų žarijų. Patiekite iš karto
arba šiek tiek atvėsintą. 

Ant žarijų keptos daržovės

Reikės: svaro šviežių bulvyčių,
vyšninių pomidorų, pievagrybių, cuki-
nijos, kelių skiltelių česnako, šakelės
rozmarino, druskos, pipirų, vieno
šaukšto baziliko aliejaus.

Daržoves nuplaukite ir nusausin-
kite. Bulves ir pomidorus (jei didesni)
perpjaukite pusiau, cukiniją supjaus-
tykite stambiais gabalais, pievagrybius
– ketvirčiais. Visas daržoves sumai-
šykite su jūros druska, keturių pipirų
prieskoniais ir gausiai pašlakstykite
alyvuogių aliejumi. Iš du ar tris kartus
perlenktos aliuminio folijos padarykite
krepšelį, sudėkite daržoves, įmeskite
česnakų skilteles ir rozmarino šake-
lelę, foliją gerai užsukite ir kepkite
įkaitintose žarijose, kol daržovės su-
minkštės (apie 15 min.), nepamirškite
pavartyti. Patiekite su mėsos patieka-
lais ar skanaukite vienas su grietinės
ir jogurto padažu.

Lauže keptos bulvės 
su varškės padažu

Reikės: 6 bulvių, saulėgrąžų alie-
jaus, 8 oz varškės, 3 šaukštų grietinės,
kelių skiltelių česnakų, druskos, krapų,
petražolių lapelių.

Bulves kruopščiai nuplaukite, nu-
trinkite šepetėliu, nusausinkite, pa-
tepkite aliejumi ir pabarstykite drus-
ka. Po vieną įvyniokite į aliuminio fo-
liją ir kepkite ant žarijų (ar grotelių)
apie 40 minučių. Varškę išsukite su
grietine, pagardinkite žalumynais ir
trintais česnakais. Bulves įpjaukite
kryžmai, į vidų įkrėskite šaukštą ar du
varškės, papuoškite petražolių lape-

liais, svogūnų laiškais
ir nedelsdami pa-
tiekite. 

Keptos slyvos su
šonine

Reikės: 20 džiovintų slyvų, 10 grie-
žinėlių plonai pjaustytos kiaulienos
šoninės, vieno šaukšto alyvuogių alie-
jaus, medinių smeigtukų.

Jei slyvos kietos, kelias valandas
pamirkykite vandenyje. Šoninės grie-
žinėlius išilgai padalykite pusiau,
kiekvieną slyvą įvyniokite į šoninę, su-
tvirtinkite mediniais smeigtukais ir
plonai patepkite aliejumi. Kepkite ant
grotelių, kol gražiai apskrus. Jei gro-
telių tarpai dideli, suktinukus suver-
kite ant medinių iešmelių. Į kiekvieną
slyvą galite įkimšti po migdolą ar
šaukštelį minkšto sūrio.

Saldžiarūgščiai 
kiaulienos šonkauliai

Pieš kepdami mėsą ant žarijų už-
berkite natūralių mėgstamų priesko-
nių: žalių šalavijų, čiobrelių, baziliko ar
rozmarino. Galite įmesti ir kelis lauro
lapelius, cinamono lazdelių – kvapūs
prieskoniai ir žalumynai suteiks mėsos
kepsniams nuostabų aromatą ir skonį.

Reikės: 2 svarų kiaulienos šon-
kauliukų.

Marinatui: 2 aitriųjų pipirų, 3
skiltelių česnakų, 3 šaukštelių raudo-
nųjų pipirų, 2 šaukštų alyvuogių alie-
jaus,  šaukšto česnako ir petražolių, mir-
kytų aliejuje, 3 šaukštų medaus, apel-
sino,  citrinos, juodųjų pipirų, druskos
pagal skonį.

Maisto trintuvu trinkite aitriuo-
sius pipirus ir česnakų skilteles, kol
gausite skystą košelę. Nutarkuokite
apelsino ir citrinos žieveles, suberki-
te į aitriųjų pipirų ir česnakų tyrę kar-
tu su  juodaisiais ir raudonaisiais pi-
pirais, aliejumi. Mišiniu įtrinkite šon-
kaulius ir palaikykite mažiausiai dvi
valandas (geriausia per naktį, kad
prieskoniai įsigertų į mėsą).

Marinuotus šonkaulius įvynioki-
te į kepimo foliją ir kepkite ant grote-
lių apie 40 minučių. Kai mėsa išsi-
troškins, foliją atsargiai nuimkite,
mė są apliekite padažu, sumaišytu iš
apelsino, citrinos sulčių ir medaus, api-
barstykite druska ir kepkite dar apie
40 minučių arba tol, kol mėsa taps
minkštutė ir gražiai apskrudusi. Pa-
tiekite su lauže ar ant žarijų keptomis
bulvėmis.

Marinuoti 
šonkauliai kitaip

Reikės: 2 svarų
kiaulienos šonkaulių, 2
citrinų, 1 1/2 puodelio

saldžiarūgščio pomido-
rų padažo, šaukšto ru-

dojo cukraus, 1/2 puo-
delio   barbeque pa-
dažo, trijų skiltelių
česnako, dviejų
šaukštų paprikų po-

midorų padažo, trijų
šaukštų garstyčių,
dviejų aitriųjų papri-
kų, dviejų raudonųjų

svogūnų, pagal skonį
druskos, maltų juodųjų pipi-

rų, rozmarino.
Iš citrinų išspaus-

kite sultis, česnaką
smulkiai sukapokite,

raudonuosius svogūnus
nulupkite, supjaustykite griežinėliais,
aitriąsias paprikas supjaustykite ne-
dideliais gabalėliais.

Šonkauliukus nuplaukite, nusau-
sinkite, dėkite į didelį puodą ir užpy-
lusi vandeniu, kad apsemtų, užvirkite.
Įmaišykite citrinų sultis ir virkite
apie valandą. Išgriebusi nusausinkite
ir sudėkite į didelius plastikinius už-
rišamus maišelius.

Keptuvėje ant vidutinės ugnies
užkaitinkite pikantišką ir kepsnių pa-
dažus, suberkite rudąjį cukrų, kapotus
prieskonius, garstyčias, sukrėskite po-
midorų padažą. Pagal skonį pasūdy-
kite, pagardinkite maltais juodaisiais
pipirais ir vis pamaišydama kaitinki-
te apie 30 minučių, kol sutirštės.

Dar šiltą marinatą supilkite ant
šonkauliukų, užriškite maišelius ir
laikykite apie 8 valandas, geriausia šal-
dytuve.

Marinuotus šonkauliukus gerai
nuvarvinkite, išdėliokite ant alieju-
mi apšlakstytų grotelių, apibarstykite
kapotu rozmarinu ir kepkite apie 10–20
minučių. Prieš tiekdami leiskite mėsai
pastovėti apie penkias minutes.

Aštriai marinuota vištiena

Reikės: 2 sv vištienos blauzdelių,
druskos, juodųjų pipirų, aliejaus.

Marinatui: 12 šaukštų pomidorų
padažo, 6 šaukštų sojos padažo, 4 šaukš-
tų balzaminio acto, 4 šaukštų tabasco
padažo, 3 šaukštų medaus, 4 žaliųjų cit-
rinų, šaukšto raudonųjų pipirų, 3 skil-
telių česnakų.

Vištienos blauzdeles pabarstykite
pipirais, prieskonius gerai įtrinkite ir
mėsą atidėkite į šalį.

Sumaišykite marinatui skirtus
komponentus: pomidorų padažą, sojų
padažą, balzaminį actą, medų, tabasco
padažą, raudonuosius pipirus  ir dvie-
jų žaliųjų citrinų sultis. Marinuokite
mažiausia 30 minučių. Geriausia, jei
mėsą paruošite iš vakaro ir  šaldytuve
palaikysite per naktį. Prieš kepimą
mėsą apibarstykite druska. Kepkite iš
abiejų pusių ant grotelių, kol gražiai
apskrus. Patiekite su likusių žaliųjų
citrinų skiltelėmis, lauže keptomis
bulvėmis ir daržovių salotomis.

Moters virtuvė.lt

Kepsninės – vyrų ,,žaisliukai”
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A † A
ANELĖ STUMBRYTĖ 

POCIENĖ

Mirė 2014 m. rugpjūčio 22 d.
Gimė 1929 m. vasario 14 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje.
Gyveno Marquette Park, Oak Lawn, Willowbrook.
Nuliūdę liko: dukra Mary Ellen (Pociūtė) Martienė ir vyras

Linas Mar tis, anūkai Lydia, Lucia ir Paul; dukra Vida (Pociūtė)
Rač kaus kienė ir vyras Rytis Račkauskas, anūkai Simona ir
Dovas.

A. a. Anelė bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines rugpjūčio 26
d., antradienį, 10:30 val. ryto. (Prie kapo vyks atsisveikinimas ir
maldos). 

Velionė Anelė daug metų buvo Lietuvos vyčių narė, Don Var -
nas Auxiliary veteranų posto narė ir buvusi prezidentė, ak ty-
 viai dalyvavo Jaunimo centro moterų klubo veikloje bei kitose
organizacijose.

Geroji Mamyte – ilsėkis ramybėje.
Nuliūdusi šeima  

A † A
ADELĖ VISMANTIENĖ

MICKAITĖ
1927.03.01–2014.08.24

Gimė Lietuvoje. 
Nuo 1958 m. gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnūs Antanas, Jonas, Raimundas ir

marti Teri, anūkai Jason ir Simon Vismantas, sesuo
Onytė Šuopys.

A. a. Adelė priklausė Dukterų draugijai ir buvo
Bal zeko  mu zie jaus  narė.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Drama pasaulio čempionato išvakarėse

Antradienį, rugpjūčio 26 dieną,
prieš paskutines kontrolines
rungtynes su Kroatijos rinkti-

ne Lietuvos komandos vyriausiasis
treneris Jonas Kazlauskas pranešė,
kas pateko į galutinę komandos sudė-
tį, kuri žais Pasaulio taurės varžybose
Ispanijoje.

Paskutinieji su Lietuvos rinktine
turėjo atsisveikinti Kauno „Žalgirio”
vidurio puolėjas Artūras Gudaitis ir
Vilniaus „Lietuvos ryto” gynėjas Adas
Juškevičius.

,,Gražiai pasikalbėjom su abiem,
pranešėm mūsų sprendimą ir paaiš-
kinom, kad jie vis dar lieka atsarginių
sąraše, jeigu kažkas atsitiktų per tas li-
kusias dienas”, – sakė J. Kazlauskas.

Komandos vyriausiasis treneris
tikisi, kad laikas, praleistas rinktinės
stovykloje, bus naudingas abiems krep-
šininkams, kurie paskutiniai nepateko
į galutinę komandos sudėtį.

Tačiau tuomet viskas apsivertė
aukštyn kojomis. Tryliktose kontroli-

nėse rungtynėse buvo patirta nesėkmė
(prieš tai rinktinė nuskynė dvylika
pergalių), o pasirengimų ciklą vaini-
kavo nacionaline tragedija praminta
Manto Kalniečio peties trauma.

Vyriausiasis komandos treneris
J. Kazlauskas pripažino, kad rungty-
nių, kuria mūsiškiai kroatams pralai-
mėjo 80:94, metu galvojo ne apie rung-
tynes, o apie tolimesnį veiksmų planą.

„Pasiruošimo pradžioje Janavi-
čius susilaužė ranką, kuris būtų rim-
tas pretendentas į dvyliktuką. Dabar
pagrindinis įžaidėjas Mantas gavo
traumą. Žinome, kad įžaidėjo pozicija
yra opiausia ir tokia nelaimė nutinka.
Blogiausia, kad tai buvo paskutinės
mūsų rungtynės”, – sakė treneris. Jis
nutarė, kad M. Kalnietį, kurio laukia
operacija, pakeis Adas Juškevičius.

Taigi, galutinis Lietuvos rinkti-
nės dvyliktukas atrodo taip: Adas Juš-
kevičius (Vilniaus ,,Lietuvos rytas”),
Šarūnas Vasiliauskas (Sopoto ,,Trefl”),
Martynas Pocius (Stambulo ,,Galata-
saray”), Renaldas Seibutis (Stambulo
,,Darussafaka”), Jonas Mačiulis (Mad-
rido ,,Real”), Simas Jasaitis (be klubo),
Mindaugas Kuzminskas (Malagos
,,Unicaja”), Donatas Motiejūnas (Hous-
tono ,,Rockets”), Paulius Jankūnas
(Kauno ,,Žalgiris”), Kšištofas Lavri-
novičius (be klubo), Darjušas Lavri-
novičius (,,Grissin Bon Reggio Emi-
lia”), Jonas Valančiūnas (Toronto ,,Rap-
tors”).

Tiesiai iš Kroatijos lietuviai užsa-
komuoju reisu keliaus į Las Palmą, kur
šeštadienį, rugsėjo 30 d. prasidėsiančių
D grupės kovos. Mūsiškiai turnyrą
pradės rungtynėmis su Meksika, vėliau
susitiks su Angola, Australija, Pietų Ko-
rėja ir Slovėnija.

Tritaškis.lt

Mantas Kalnietis Fotodiena nuotr.

Jonas Kazlauskas

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) rugsėjo 5 d., penktadienį, maloniai
kviečia į 2014–2015 metų sezono atida-
rymą – į jungtinę Daivos Karužaitės, Virgi-
nijos Norbuta, Leonos Petreikytės-Siliūnie-
nės ir Magdalenos Stankūnės parodą ,,Su-
die, brangioji vasara”. Pradžia 7:30 val. v.
Atvykite.

� Spalio 25 d. 7 val. v. Gen. T. Daukanto
Jūrų šaulių kuopa ruošia pokylį ,,Rudens

balius”, kuris įvyks Pasaulio lietuvių centre
Lemonte. Dalis gauto pelno bus skiriama
Lietuvos našlaičiams paremti.

� Spalio 26 d. 12 val. p. p., sekmadienį,
,,Draugas” rengia pietus ir koncertą Wil-
lowbrook pokylių salėje. Bilietus galima
užsisakyti ,,Draugo” administracijoje darbo
valandomis tel. 773-585-9500. Svečiai
bus vaišinami lietuviškais patiekalais, nu-
matoma dar Čikagoje negirdėta ir neregėta
meninė programa. Dalyvaukite!

Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblio ,,Grandis” vadovai bei mokyto-
jai laukia sugrįžtančių ansambliečių ir naujų šokėjų! 2014/2015 m. šokių sezo-
nas prasidės spalio 5 d., sekmadienį. Visi – nuo vaikučių iki pagyvenusiųjų (ve-
teranų) rinksis savo įprastose vietose  Lemonte, Pasaulio lietuvių centre ir Atei-
tininkų namuose. Išsamesnę informaciją rasite  ansamblio el. svetainėje:
www.grandischicago.org. Narių registracija vyks rugsėjo 8–28 d., nario mo-
kestį galima sumokėti elektroniniu būdu tinklalapyje arba išsiunčiant čekį an-
samblio iždininkui. „Grandies” ansamblio 56-ajame šokių sezone kviečiami da-
lyvauti šokėjai nuo 3 metukų iki 50+ metų. Jei turite klausimų rašykite  el. paštu: 

grandis.vadovai@gmail.com ar skambinkite tel. 630-254-4953.

naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys” išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo” knygy-
nėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės
tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su
JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais nuo artėjančio sovietų fronto
ir tremties grėsmės buvo priversti palikti
Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos su-
darytojų paš nekovai atvirai pasakoja apie
bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą
DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą
emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra
didesnio projekto – Sakytinės istorijos
projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
ryba. Projekto metu į magnetofono juos-
tas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šian-
dien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Mūsų skaitytoja Ona Brizgienė iš Farmington Hills, MI, užsakė ,,Draugą”
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui Vilniuje.
Dėkojame už jūsų prasmingą dovaną šiai organizacijai ir tuo pačiu para-
mą ,,Draugui”.


