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Pil ietybė — emigracijoje 
gimusiems vaikams 

Emigracijoje gimusiems lietuvių vaikams siūloma automatiškai suteikti Lietuvos 
pilietybę. 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — kad vaikas, kurio abu tėvai arba vie-
Vidaus reikalų ministerija (VRM) pa- nas iš jų yra Lietuvos pilietis, ir kuris 
teikė Vyriausybei Pilietybės įstatymo gimęs įgijo kitos valstybės pilietybę, 
pataisas, kuriomis siūloma nustatyti, yra ir Lietuvos pilietis. 

Pasak VRM, tai ypač aktualu 
JAV, Airijoje, taip pat mišriose šei
mose gimusiems vaikams. 

Pilietybės įstatymo pataisose 
taip pat siūloma palikti Lietuvos pi
lietybę tiems asmenims, kurie kitos 
valstybės piliečiais tapo neatsiklau
sus jų valios. 

Tai ypač aktualu buvusios So
vietų Sąjungos teritorijoje gyvenu
siems asmenims, kuriems kitos ša
lies pilietybė buvo suteikta automa
tiškai pagal jų gyvenamąją vietą, ta
čiau jie neturi tos šalies pilietybę pa
tvirtinančio dokumento ir niekada 
nesinaudojo tos valstybės piliečio tei
sėmis ar pareigomis. 

Konstitucinis Teismas yra pažy
mėjęs, kad Pilietybės įstatymas yra 
labai prieštaringas, nenuoseklus, 
painus, jame yra nemaža nuostatų, 
kurios sunkiai dera vienos su kito
mis, kai kurios formuluotės yra dvi
prasmiškos, todėl šis įstatymas tai
sytinas iš esmės. 

Dvigubos pilietybės problemą 
dabar siūloma išspręsti dviem būdais 
— rengiant referendumą arba Pilie
tybės įstatymo pataisomis. 

Mokslininkų pasiekimai įvertinti premijomis 
Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — 

Trijų užsienyje gyvenančių lietuvių 
mokslininkų pasiekimai įvertinti spe
cialiomis mokslo premijomis. 

Premijos laureatus iš 11 JAV, Ita
lijos ir Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenių pateiktų kandidatų išrin
ko Vilniuje posėdžiavusi komisija. 

Premija už mokslo laimėjimus 
humanitarinių ir socialinių mokslų 
srityje skirta Ohio universiteto profe
soriui filosofui Algiui Mickūnui. 

Premiją už mokslo laimėjimus 
fizinių, biomedicinos ir tiksliųjų 
mok?lų srityse nuspręsta skirti Illi
nois universiteto profesoriui, aviaci

nės ir kosminės inžinerijos specialis
tui Rimui Vaičaičiui. 

Už mokslo patirties, pasiekimų 
sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir 
užsienio šalių plėtojimą premijuoti 
nuspręsta Prancūzijos atominės 
energetikos komisariato CEA mokslo 
darbuotoją Daną Ridiką. 

Siame 
numeryje: J 

•Lietuvių telkiniuose. 
JAV LB Michigan apygar
dos suvažiavimas (p. 2) 
• Studentai neturi būti 
studijų kokybės ekspertai 
(p. 3) 
•Nuomonė. Nacionalinės 
medžioklės ypatumai (p. 4) 
•J. Jusionytė seniai domisi 
paribių temomis (p. 5) 
•„The Diva's Fool" mano 
akimis (p. 8-9) 
•Prelato M. Krupavičiaus 
vaikystė (2) (p. 9) 
• Žymus muzikantas Čika
goje (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.54 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Prezidentas stebisi sprendimu 
registruoti bėglį kandidatu 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus prime
na, kad Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) nėra tik formali dokumentų 
tikrintoja ir stebisi besislapstančio 
nuo teisingumo Viktoro Uspaskicho 
įregistravimu kandidatu Seimo nario 
rinkimuose. 

„Prezidento nuomone, VRK nė
ra tik formali dokumentų tikrintoja. 
Prezidentui keista, kaip žmogus, pa
prašęs Rusijoje politinio prieglobsčio, 
niekinęs Lietuvą ir jos institucijas, 
ieškomas Lietuvos teisėsaugos, gali 
būti registruojamas kandidatu j Sei
mą", — sakė prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. 

Antradienį VRK, nepaisant abe
jonių dėl V Uspaskicho gyvenamo
sios vietos, nutarė įregistruoti jį kan
didatu. 

Buvęs Darbo partijos vadovas 
jau daugiau nei metai gyvena Mask-

Viktoras Uspaskichas. 
Eltos nuotr. 

voje, kur slapstosi nuo Lietuvos tei
sėsaugos, kuri jį įtaria finansinėmis 
machinacijomis, nors oficialiai yra 
deklaravęs gyvenamąją vietą Kėdai
niuose. 
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Vokietija 
sužlugdė 
teroristinį 
išpuolį 

Berlynas, rugsėjo 5 d. (AFP/ 
„Reuters'VBNS) — Trijų terorizmu 
įtariamų vyrų areštas sužlugdė są
mokslą surengti virtinę „didelio 
masto" išpuolių, kurių metu butų 
buvusios susprogdintos bombos, tre
čiadieni pranešė Federalinė proku
rorė Monika Harms. 

„Jie planavo didelio masto ata
kas", — spaudos konferencijoje sakė 
MrHarms ir pridūrė, kad įtariamieji 
sukaupė didžiulį kiekį cheminių me
džiagų, reikalingų pagaminti tokias 
bombas, kokios buvo panaudotos per 
2005 metų mirtininkų išpuolius Lon
done, nusinešusius 56 žmonių gyvy
bes. 

Federalinė prokurorė pažymėjo, 
kad tai būtų buvę didžiausios tokio 
pobūdžio atakos Vokietijos teritorijo-

Si medžiaga gali sukelti tokį 
sprogimą, koks būtų sprogus 550 kg 
dinamito, sakė ji. 

M. Harms sakė, kad trys įtaria
mieji, kurie visi eina trečią dešimtį 
metų, priklauso radikaliai „Islamo 
džihado sąjungai" ir pernai dalyvavo 
kovotojų rengimo stovykloje Pa
kistane. 

Gynybos ministras Franz Josef 
Jung vokiečių televizijai sakė, kad ta 
trijulė planavo išpuolius įvykdyti ne
trukus, o sąmokslą pavadino „labai 
konkrečiu". Nukelta į 7 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

SOUTHFIELD, Mf 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Michigan apygardos 

suvažiavimas 
IONAS URBONAS 

Š. m. rugpjūčio 26 d. Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos kultūros 
centro patalpose, Southfield, Michi
gan įvyko JAV Lietuvių Bendruome
nės Michigan apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavimas. Stebėtinai, šis 
suvažiavimas buvo palyginti gausus, 
jame dalyvavo atstovai iš Michigan 
apygardoje veikiančių apylinkių: 
Detroit, Grand Rapids ir Lansing. 

Liuda Rugienienė — JAV LB Michigan 
apygardos valdybos pirmininkė. 

JAV LB Michigan apygardai jau 
daugelį metų vadovauja Liuda Rugie
nienė. Bet jeigu jūs žvilgterėsite į jos 
visuomeninę veiklą, pamatysite, kad 
ji buvusi LB Detroit apylinkės valdy
bų narė, keleto kadencijų LB Michi
gan apygardos pirmininkė. JAV LB 
Tarybų narė — ypač aktyvi LB Ta
rybos visuomeninių reikalų taryboje. 
Buvusi JAV LB ir Lietuvos Seimo 
komisijos narė — pirmininkė. Netu
rėtume užmiršti ir jos ilgametės veik
los skautuose, ilgus metus buvo Det
roit skaučių „Gabijos" tunto tunti-
ninkė. 

Apygardos valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Jonaitis, gyvenantis 
Grand Rapids, mokytojas, aktyvus 
tos apylinkės narys. Daugybę metų 
ruošiamų savaičių, lietuvių kalbos 
kursų, mažai lietuviškai kalbantiems 
Dainavoje organizatorius. 

J o n a s Urbonas — iždininkas. 
Apie jį ir jo visuomeninę veiklą, tikiu 
kada nors kiti parašys. 

Apygardos Kontrolės komisijos 
pirmininkė yra Gražina Kriaučiūnie
nė — lansingietė. 

Detroit apylinkei po ilgesnės per
traukos vėl vadovauja Algis Rugie
nius. Čia irgi galėčiau suminėti dau
gybę jo visuomeninės veiklos pasie
kimų. Bet tie, kurie skaitote lietuviš
ką spaudą bei sekate lietuvišką veik

lą, tikiu dažnai sutinkate jo pavardę. 
Patariu atversti neseniai išleistą kny
gą „Amerikos lietuviai". Jo ir jo gy
venimo bendrakeleivė Liuda — tikri 
visuomenininkai. Kartais pagalvoju, 
kur jie randa laiko ir energijos visam 
tam. 

Kiti LB Detroit apylinkės valdy
bos nariai: Auksė Vencienė, Alė But-
kūnienė, Jūratė Maier, Artūras Ste-
pušaitis, Linas Barauskas, Paulius 
Butkūnas, Virga Simaitytė ir And
rius Mikaila. 

Lansing apylinkė. Nuo jos įsikū
rimo jai vadovauja jau antrabangių 
atstovas — Saulius Anužis. Gimęs ir 
užaugęs Detroit. Šiuo metu gyvenan
tis Lansing. Turbūt pirmas lietuvis-
taip aukštai iškilęs, bent Michigan, 
neseniai antrai kadencijai perrinktas 
Michigan respublikonų partijos pir
mininku. Nors tos pareigos užima 
daug jo liko, jis aktyvus ir lietuviško
je veikloje, ir kiek žinau, yra Detroit 
skautų — „Baltijos" tunto tuntinin-
kas. Na, jis yra ir Lietuvos Respub
likos Michigan valstijoje garbės kon
sulas. Ypač dabar jis labai užsiėmęs 
su respublikonais, nes prezidentinė 
rinkiminė kampanija jau gana smar
kiai įsisiūbavusi. Gaila, negavau ži
nių, kas yra kiti LB Lansing apylin
kės valdybos nariai. 

Grand Rapids apylinkei vado
vauja trečiabangė — Sigilė Conway. 
Apie ją daug žinių neturiu, bet jeigu 
aktyvūs Grand Rapids lietuviai išsi
rinko ją LB valdybos pirmininke, ji 
yra kuo nors pasižymėjusi, juk Grand 
Rapids gyvena Vytautas ir Gražina 
Kamantai, bet kam nebūtų užleidę 
Grand Rapids apylinkės vadovavimo. 
Kiti LB Grand Rapids apylinkės val
dybos nariai: Jolanta Paalksnienė, 
Gražina Kamantienė, Rimas Butke
vičius, Jonas Treška ir Juozas 
Ugianskas. 

Kitą kartą, tikiu, surasiu laiko ir 

Suvažiavimo dalyviai p.~. loje eilėje sėdi (iš kairės): Jonas Urbonas, Gražina KriautiGnienė, Sigilė Conway. Liuda 
Rugiemenp Vvtau fas Jonaitis. A,yis R u g ' e m u y UCHC K I -duskiene. Stovi •';=> Kaires): Aig.s ZaDarackds. Gražina 
Kamant ienp Anr j rus Butkunas. A;vte B u t k ū m e n e . Jūra te Ma i c r . Raminta Vi lk iene. Aukse Vencienė. Romualdas 
Kriaučiūnas ^ a n m a n M - l'cJrvs A'gis Rudis. F ' p - p o r a Raguck ienė. Ka?vs Kiziauskas "" Vvtautas Raguckas. 

Jono Urbono nuotr. 
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apie kitus iškilesnius tų LB apylinkių 
darbuotojus parašyti. 

Suvažiavimą vedė ir jam pirmi
ninkavo apygardos pirmininkė Liuda 
Rugienienė. Po oficialių darbotvar
kės punktų, apylinkių pirmininkų ar 
jų atstovų veiklos pranešimų, apy
gardos pirmininkės, sekretoriaus, 
iždininko ir Kontrolės komisijos 
pranešimų — perrinkus dabartinę 
valdybą, pirmininkė pasiūlė keletą 
projektų, kurie, vienbalsiai tik vie
nam kitam pasisakius prieš, buvo 
priimti. Suvažiavimo rezoliuciją su
darė: Vytautas Kamantas ir dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas. 

Keletas suvažiavime priimtų re
zoliucijų: 

1. Bendraujant su Michigan vei
kiančių lietuviškų katalikiškų para
pijų vadovybėmis, atitinkamai pa
minėti 2008 metais Svč. Mergelės 
Marijos Apsireiškimo Šiluvoje ketu
rių šimtų metų sukaktį. 

2. 2009 metais, Lietuvai minint 
jos tūkstantmetį, suruošti renginius 
Michigan. Tai sukakčiai paminėti pa
sitelkti pagalbinį komitetą. 

Kitos rezoliucijos buvo apie vie
tinius reikalus. 

Sėkmės JAV LB apygardos val
dybai ir ją sudarančių apylinkių val
dyboms. Linkime ir toliau sėkmingai 
darbuotis lietuviškuose visuomeni
niuose darbuose. 
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STUDENTAI NETURI BŪTI 
STUDIJŲ KOKYBĖS EKSPERTAI 

ROMAS LAZUTKA 

Dar niekada mokslų metų pra
džia nebuvo palydėta tokiu plačiu 
šnekėjimu apie studijų reformą. Tai 
geras ženklas. Dar geriau būtų, jeigu 
apie reformą svarstantieji remtųsi ne 
tik vadinamuoju sveiku protu. Pačios 
studijos yra mokslinių tyrinėjimų 
objektas ir jau yra atskleista nemažai 
universitetų funkcionavimo dėsnin
gumų. Neverta jų iš naujo ieškoti 
einant bandymų ir klaidų keliu. 

Pirma, ko gero, geriausiai ir Lie
tuvoje jau suvokta tiesa, kad, nepai
sant valstybinių universitetų domi
navimo, studijos nėra gryna viešoji 
gėrybė. Gaila tik, kad iš to skubama 
su primityvia išvada. Jeigu gėrybė ne 
vieša, o tai reiškia privati, ją geriau
siai teiktų privatūs universitetai. 
Jokio skirtumo, ar universitetą Įstei
gė valstybė, jėzuitų ordinas ar pri
vatūs asmenys. Svarbu pagal kokias 
taisykles jis veikia, ar tos taisyklės 
neprieštarauja visuomenės funkcio
navimo dėsniams. 

Taigi jeigu suprantama, kad 
studijos nėra viešoji gėrybė, nereikia 
stebėtis, kad augant vartotojų, šiuo 
atveju studentų, skaičiui būtina dau
giau ir išteklių. Nesiskaitymas su šia 
tiesa nupigino studijas. Už darbą uni
versitete dėstytojams mokama bent 
du tris kartus mažiau, negu jų gebėji
mai vertinami atviroje darbo rinkoje. 
Gali būti vardijama dar daug veik
snių, turinčių įtakos studijų kokybei, 
tačiau neverta Įrodinėti, kad kokybiš
ki dalykai paprastai negali būti pigūs. 
Kai tai jau pripažinta, tuomet atsi
sukama ir Į kitą studijų pusę. Jeigu 
jos nėra viešosios gėrybės, tegul už 
jas moka patys vartotojai (kas iš tėvų 
kišenės, kas iš paskolų). Tačiau yra 
dar viena studijų ekonomikos tiesa -
studijos naudingos ne tik studentui, 
bet ir visuomenei. 

Studentui mokant už studijas 
visą kainą, visada bus studijuojama 
mažiau, negu būtų racionalu visuo
meninės naudos požiūriu. Vien tik 
mokios paklausos nulemta studijų 
apimtis pasireikš arba mažesniu už 
optimalų studentų skaičiumi, arba 
,,nepaklausių" dalykų išstūmimu iš 
universitetų. Todėl paprastai valsty
bė nenusišalina nuo studijų finansa
vimo. Gali būti universitetai išlaiko
mi mokesčių mokėtojų lėšomis, gali 
rinkti Įmokas iš studentų. Nors tai 
alternatyvūs finansavimo šaltiniai, 
skirtumas tarp jų ne toks ir didelis. 
Juk mokesčių mokėtojai yra buvę 
studentai. O studentai yra būsimi 
mokesčių mokėtojai. Jeigu tik mo
kesčių sistema tvarkinga, studentai, 
pradėję dirbti, mokesčiais su kaupu 
valstybei atsilygina už nemokamai 
gautas studijas. 

Tiesioginiai mokėjimai už studi
jas, žinoma, individualizuoja atsiskai
tymus. Iš vienos pusės, tai gerai, nes 
galbūt bus atsakingiau renkamasi, ką 
studijuoti, ir stropiau studijuojama. 
Nors nebūtinai nemokamų studijų 
atveju yra priešingai. Jaunimas už 

Jokio skirtumo, ar 
universitetą įsteigė 
valstybė, jėzuitų ordi
nas ar privatūs asme
nys. Svarbu pagal ko
kias taisykles jis veikia, 
ar tos taisyklės ne
prieštarauja visuo
menės funkcionavimo 
dėsniams. 

studijas moka savo laiku ir tikisi nau
dos, net jei studijos nemokamos. Iš 
kitos pusės, pernelyg individualizuo
tas mokėjimas už studijas yra rizi
kingas. Ar studijų nauda viršys 
išlaidas joms? Ar tokios rizikos baimė 
neatbaidys nuo studijų net gabių 
žmonių? 

Gerai, kad bent deklaruojamas 
principas, jog studijų kaina neturi 
sumažinti galimybių studijuoti ir 
todėl žadamos paskolos. Tačiau studi
jų kliūtimi gali tapt i ne tik pati 
Įmoka, bet ir baimė, kad bus sunku 
grąžinti paskolą. Būsima alga po 
studijų ir pajėgumas atiduoti paskolą 
priklauso ne tik nuo asmeninių pas
tangų. Liga, šeimyninės aplinkybės, 
konjunktūriniai ir struktūriniai po
kyčiai darbo rinkoje gali sugriauti net 
geriausius norus. Todėl valstybė turi 
tvirtai pažadėti, kad studijų paskola 
bus nurašyta skolininko nesėkmin
gos karjeros atveju. Tai daug svar
biau negu pažadas nuo paskolos 
atleisti sėkminguosius ir gabiuosius. 
Jeigu jie tikrai gabūs - rimtų studijų 
naudą turėtų suprasti ir patys, be 
valstybės finansinių paskatų. 

Paskutinis, vos ne labiausiai gei
džiamas dalykas studijų srityje -
konkurencija. Tikimasi, kad studen
tų mokėjimas už studijas ir vadi
namojo krepšelio nešiojimas iš uni
versiteto Į universitetą iškels gerus 
universitetus ir sužlugdys blogus. 

Telieka paklausti, o kaip abitu
rientas renkasi universitetą? Ar dar 
nebaigęs gimnazijos lankosi kelių 
skirtingų universitetų profesorių 
paskaitose, studijuoja jų akademines 
biografijas, skaito mokslinius straip
snius? Žinoma, kad ne. Abiturientas 
ir jo tėvai klausosi vadinamosios vi
suomeninės nuomonės. Todėl svarbu, 
kas tą nuomonę formuoja. Užsa
komieji straipsniai populiariuose žur
naluose, televizijos reklama ar pačių 
dėstytojų kolegiški vertinimai. 

Kad ir kaip nepopuliariai skam
bėtų, pagrindiniais studijų kokybės 
ekspertais turi būti ne studentai, bet 
profesoriai. Ir svarbesnė universitetų 
konkurencija ne dėl studentų, bet dėl 
dėstytojų. Tuo metu studentų pasirin
kimo, kur studijuoti, poveikio studijų 
kokybei nereikėtų pervertinti. 

LRT 

Esame savo laimės 
kalviai! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS* 

Kur tik besidairytume, dažnai vis matome, kad yra siūloma įvai
riausių pasisekimo, praturtėjimo ar laimės receptų. Visur siūlo
mos komercinės vertės, kitur apeliuojama Į kokius nors butus. 

Tačiau kartais randame ir daugiau ar mažiau moksliškai pagrįstų pata
rimų, kurie, aišku, yra supaprastinami bei sutrumpinami. Prie tokių 
priskaitomi ir čia duodami patarimai dėl teigiamos galvosenos ar protavi
mo. Juos psichologas dr. Richard Blue neseniai pristatė vienoje konfe
rencijoje, Įvykusioje Atlanta, GA. 

Žmogaus elgesĮ galima lengvai pakeisti. Mūsų asmenybė ir unikalus 
požiūris j gyvenimą nusprendžia, kokią įtaką turi mums mus supanti ap
linka ir Įtampos. Mūsų nusiteikimas Įtakoja mūsų protą ir kūną ir, be abe
jo, mūsų kūno atsparumo (imuniteto) sistemą. Jei mes Į gyvenimą žiūri
me kaip Į progą bei galimybę, o ne nesėkmių šaltinį, galime panaudoti 
žinomas priemones visa tai pasiekti. Mokslininkai tai studijuoja ir tam 
yra sukūrę naują „Įtampos barjerų" terminą („Stress Buffers"). Į tai įeina 
socialinis bei fizinis palaikymas, kontrolės pajautimas, humoras ir opti
mizmas. Dr. Blue mums primena, kad kipšai išlenda mums esant vie
niems. Esant reikalui nevenkime pasikliauti kitų pagalba. Reikia prak
tikuoti optimizmą. Optimizmas yra noras ieškoti, atsiminti ir tikėtis ma
lonių išgyvenimų. 

Reikia tam tikro „kietumo" Įsitikinimus užsiangažuoti, kontroliuoti 
bei įsitraukti. Kontrolė yra bejėgiškumo priešingybė. Reikia kontroliuo
ti save, o ne padėtį. Sveikiausi ir „kiečiausi" žmonės yra tie, kurie sukau
pia savo pastangas savęs kontrolei ir visa kita palieka šalia. Tad klauski
me savęs: koks yra mūsų planas? Prisiminkime, kad esame savo laimės 
kalviai. 

Dr. Blue savo patarimus dėl persikrovimo išvengimo ir lygsvaros iš
laikymo, apibendrino devyniais punktais. Štai jie: 

Pastebėkime savo neigiamas mintis. Neigiamos mintys yra stip
rios, automatiškos ir gali greitai sujaukti galvojimą. Iškreiptas galvojimas 
yra vienas iš darbo pasitenkinimo griovikų. 

Priešinkimės savo neigiamam galvojimui. Išmokime savo nei
giamoms mintims prieštarauti. Žiūrėkime Į pasiekimus ir pagirkime save 
už gerai atliktą darbą. 

Praktikuokime atkaklumą. Reikia išmokti taktiškai ir diploma
tiškai kalbėti su savo Įtampos šaltiniu. Ne visuomet gausime tai, ko no
rime, bet turime pabandyti to siekti. 

Atsikratykime savo pykčio. Pyktis bei pagieža yra daugelio fizinių 
ir emocinių negalių priežastis. Tai yra svarbiausia išsisekimo ar „per-
degimo" priežastis. Išmokime savo pyktį sumažinti. Nuolatinis, užslopin
tas pyktis yra „žudikas". 

Išsikalbėkime su bendraminčiais. Svarbu palaikyti ryšius su ki
tais, kurie supranta mūsų padėtį. Vien mus išklausydami suprantantieji 
gali sumažinti mūsų kasdienius nepasisekimus. 

Nepraraskime humoro jausmo. Išmokime savęs nepervertinti. 
Perdėtas tobulumas dažnai stumia į kitus atstumiantį perdėtą rimtumą. 
Juokas yra geras atotrūkis nuo turimų sunkumų ir mums gali padėti rei
kalus matyti kitoje šviesoje. Neužmirškime pasijuokti ir iš savęs. 

Mankštinkime kūną. Nėra klausimo, kad mūsų sveikatai yra svar
bi pastovi kūno mankšta. Teigiami kūno pasikeitimai ir sau nustatytų tik
slų pasiekimas padeda įtampą mažinti. Svarbu, kad kūno mankštos pro
grama taptų geru Įpročiu. 

Turėkime šalutinių užsiėmimų. Šalia nuolatinio darbo visiems 
sveika turėti mėgiamų, tiesiog aistringų, užsiėmimų. Vieniems tai gali 
būti visuomeninė veikla, kitiems daržininkystė, tapyba, žuvavimas ar lai
piojimas kalnais. Svarbu, kad būtų pasitenkinimą nešąs užsiėmimas. 

. Išmokime atsipalaiduoti. Kiek mūsų rūpesčiai bus svarbūs rytoj? 
Kaip visa tai svarbu didesnėje plotmėje? Išmokime su savimi kalbėti tei
giamai. Toks kalbėjimas tikrai yra vertingas. 

Išmokime atsikvėpti. Gilus kvėpavimas, palydimas teigiamų įvaiz
džių, sumažina įtampą ir nerimą. Tai reikia daryti kas dieną. Tokiu bū
du galime išmokti valdyti savo fizines ir dvasines įtampas. 

SiMffip^^gjEjaffžfetaaEfe^^ 

Čikagos ir apylinkių tautiečius „Draugas" kviečia j metinį vajaus pokyli, 
kuris įvyks spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. v. Willowbrook pokylių salėje 

Pokytyje dalyvaus Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Audrius Brūzga. Menine programa atliks Boston vyrų sekstetas. 
Po šaunios vakarienės - šokiai. Bilietus j pokyl) prašome įsigyti iš anksto „Draugo" administracijoje. 
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Tiek „Sugrįžus" narių susirinko i palapinių stovyklą Monciškėse. 

„Sugrįžus" — vieneri metai 
Rugpjūčio 25-26 d. lietuvių, gy

venusių Amerikoje, visuomeninė 
organizacija (LGAVO) ,,Sugrįžus" 
paminėjo vienerių metų veiklos su
kaktį. Į pirmojo gimtadienio šventę, 
vykusią ant jūros kranto Monciškėse 
(Palangos sav.) įrengtoje palapinių 
stovykloje susirinko per 50 dalyvių. 
Renginyje svečių teisėmis dalyvavo 
Tautinių mažuma ir išeivijos depar
tamentas (TMID) Užsienio lietuvių 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
Bertas Venckaitis, viešosios Įstaigos 
Demokratijos plėtros fondo vadovas 
Eduardas Eigirdas, Studentų sąjun
gos atstovas Liutauras Kazlavickas, 
Edgaras Leichteris iš „Žinių ekono
mikos forumo", Urugvajaus, Argen
tinos, JAV Lietuvių jaunimo sąjungų 
nariai. Sąskrydžio dalyviai dalijosi 
mintimis apie emigraciją, įsiliejimo į 
visuomenę bei grįžusiųjų į Tėvynę 
konsolidacijos klausimais. Vakarą 
užbaigė linksma vakaronė. 

TMID ir LGAVO „Sugrįžus" vie
nija bendras tikslas - užsienyje gy
venantys tautiečiai. LGAVO „Sugrį

žus" misija - skatinti lietuvius grįžti 
į Lietuvą, vienyti Amerikoje gyvenu
sius lietuvius, grįžusiems padėti iš 
naujo įsijungti į visuomenę, išgyventi 
adaptacijos procesus. TMID vykdoma 
veikla skirta padėti užsienio lietuvių 
bendruomenėms išsaugoti tautinę 
kultūrą, gimtąją kalbą, tapatybę, 
palaikyti ir stiprinti ryšius su Lie
tuva. 

TMID visokeriopai remia ir pa
laiko nevyriausybinių organizaci
jų steigimąsi. LGAVO „sugrįžėliai", 
anot TMID, yra puikus bendruo
meniškumo pavyzdys, ženkliai pri
sidedantis pilietinės visuomenės for
mavimosi mūsų valstybėje. 

Tikime, jog mūsų organizacijos 
veikla skatins reemigracijos proce
sus, padrąsins nelikti nuošaly ir kitas 
nevyriausybines iniciatyvas. Ragi
name draugauti, šlietis, jungtis ir iš 
kitų šalių sugrįžusius tautiečius. 

Parengta pagal www.sugrizus.lt 
ir Tautiniu mažumu ir išeivijos 

departamentą 

ivuoitroiVJĖ' 
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Nacionalinės medžioklės 
ypatumai 

„Sugrįžus" vienerių metų paminėjimą užr g akaronė ir žaidimai. 

MYKOLAS GUDELIS 

Aš didžiuojuosi esąs lietuviu. Aš 
gimiau ir augau Lietuvoje, tai mano 
gimtasis kraštas. Tai mano tėvynė. 
Aš myliu savo tėvynę, kokia ji būtų. 
Čia gyveno mano proseneliai, sene
liai, čia gyvena mano tėvai, čia gims 
ir augs mano vaikai. Man asmeniškai 
nėra gražesnio krašto už Lietuvą. 
Gražesnės ir turtingesnės kalbos už 
lietuvių kalbą. Mano gimtajam mies
tui Vilniui neprilygsta nei Tokijas, nei 
Stokholmas, nei New York, nei Praha 
ar Paryžius. Pasiilgstu Lietuvos. 

Tačiau kiekvieną kartą išvykęs į 
užsienį aš dažnai vengiu susitikti su 
lietuviais. Ne kartą yra tekę išgirdus 
lietuvišką šnektą pereiti ir į kitą 
gatvės pusę. Turbūt kalta karti mano 
patirtis. Tikrai pasiilgstu lietuvių 
kalbos ir bendravimo, tačiau labai 
dažnai po tokio „bendravimo" jau
čiuosi kažkaip keistai. Tarsi koks 
kartėlis lieka, kaip negeras priesko
nis nurijus gurkšnį vandens. Dažnai 
klausiau savęs, kas tai? Kodėl nesi
džiaugiu bendraudamas su tautie
čiais? Kaip įvardinti tą „kažkas ne 
taip...?" Neseniai suvokiau - tai 
„lietuviškumas". Čia yra labai svarbu 
išskirti dvi sąvokas „lietuvybė" ir 
„lietuviškumas". Mano manymu, šios 
sąvokos yra visiškai skirtingos. „Lie
tuvybė" — tai nacionalizmas, tai tau
tiškumas, tai mūsų lietuvių kalba, tai 
mūsų tautos istorijos žinojimas ir jos 
gerbimas, tai puoselėjamos tautos 
vertybės, tai didžiavimasis būnant 
lietuviu. O kas yra „lietuviškumas"? 

Mano manymu, „lietuviškumas" 
tai savotiška subkultūros forma įsi-
gyvavusi ir beveik nepastebima do
minuojančios kultūros rėmuose. Tai 
savotiški, jeigu taip galima pavadinti, 
prisimenant vieną rusišką komediją, 
nacionalinės medžioklės ypatumai. 
Tokiame kontekste „lietuviškumas" 
— tai mažos tautos kompleksai, tai 
provincialumas, tai taip dažnai „iš
lendantis" mužikiškumas, tai pyktis, 
tai penkiasdešimties tarybinės oku
pacijos metų negrįžtamai sugadintas 
mąstymas, tai pasiklydusiųjų tarp 
komunizmo ir kapitalizmo ir neži
nančių ką daryti su iškovota laisve 
bejėgiškumas ir pagieža. (Čia neturiu 
omenyje jaunosios kartos.) Man tai ir 
yra „lietuviškumas". 

Pateiksiu keletą tiesmukiškų 
pavyzdžių. „Lietuvybė" — tai puose
lėjama ir saugoma mūsų lietuvių 
kalba. Tačiau populiarius ir nuolat 
vartojamus rusiškus keiksmažodžius 
priskirčiau „lietuviškumui". „Ber
nardinų.lt" puslapių skaitytojai, ko
mentaruose diskutuojantys ir pagar
biai besidalijantys savo nuomone apie 
mūsų šalies padėtį bei jos ateitį, man 
taip pat atrodo geras lietuvybės pa
vyzdys - žmonės neabejingi savo ša
liai. Na, o tokie komentarai, kaip „ar 
tu prikvasines ar visiškas debilas 
esi?" yra puikus „lietuviškumą" įkū
nijantis pavyzdys — esame pikti, 
pilni pagiežos, neturintys kito nuo
monei pagarbos, nei pakantumo ar 
tolerancijos. 

„Lietuviškumui" taip pat pri
skirčiau, ir „sovietinį" mąstymą. Tai 
ieškojimas galimybių kur nors ką 
nors nuo ko nors nusukti, „sukom

binuoti" ir panašiai. Liūdniausia, kad 
kol kas „lietuviškumas" yra neatski
riamas nuo lietuvybės. Provincialu
mas, nepilnavertiškumo kompleksai, 
pyktis, pagieža, ignoravimas, nepa
garba, bejėgiškumas, savanaudišku
mas, materialinių vertybių iškėlimas 
aukščiau žmogiškųjų vertybių, — 
visos šios savybės, mano manymu, 
apibrėžiančios „lietuviškumą", truk
do Lietuvos piliečiams tobulėti, o 
kartu trukdo ir pačiam pilietiškumui. 
Toks „lietuviškumas", skirtingai nuo 
lietuvybės, stabdo ir pačios šalies 
politinį ir kultūrinį vystymąsį. Negi 
Europos centre sėdintis lietuvis, 
pliaupantis alų, stebintis krepšinio 
rungtynes ir kitaip mąstančius žmo
nes vadinantis „debilais", yra šiuo
laikinės Lietuvos simbolis? Na, o 
praei tame straipsnyje sakydamas 
„slėptis po trispalve" ir turėjau 
omenyje „lietuviškumą", kada savo 
trūkumus, neišprusimą ir netoleran
ciją bandome pridengti tautiniais 
motyvais. 

Dažnai užsipuldami tuos, kurie 
laimės ieško kitose šalyse, pamirš
tame, kad tuo pat metu jie mokosi. Jų 
patirtis bus labai reikalinga ir nau
dinga sugrįžus. Jei būtų mano valia, 
šiandien visiems lietuviams, gimu
siems iki 1980 metų, patarčiau pagy
venti bent keletą metų ne Lietuvoje. 
Tokiu būdu gal atsikratytume „lietu
viškumo", t.y. išmoktumėm toleranci
jos, atsikratytumėm sovietinio mąs
tymo ir baimės, išmoktume jaustis 
pilnaverčiais. Ir nereikia bijoti, kad 
vaikai be lietuvių kalbos kalbės dar 
trimis kalbomis. Nereikia piktintis, 
kad grįžę iš užsienio studentai 
atsiveš ne Vilniaus ar Vytauto Di
džiojo, bet Harvard, Yale ar Columbia 
universitetų diplomus, nereikia bi
joti, kad užsienyje sunkiai uždirbtus 
pinigus grįžusieji galbūt investuos į 
naujus verslus, tuo prisidėdami prie 
Lietuvos ekonomikos augimo. Juk 
visa tai nekelia pavojaus lietuvybei. 
Galbūt atvirkščiai. 

Esame gimę lietuviais. Jais ir 
būsime. Dažnai pamirštame, kad 
dauguma išvažiavusiųjų anksčiau ar 
vėliau sugrįš. (Prisiminkime šiuo 
atveju taip dažnai minimą Airijos 
respubliką.) Tėvynė yra viena. Ne
svarbu, kur būtumėm, tikiu, kad kal
bos, papročių ir savo istorijos lengvai 
pamiršt i negalima. Nepažįstu nė 
vieno, kuris nekęstu savo šalies. Ma
no nuomone, būti „pasaulio piliečiu" 
nereiškia būti be tėvynės, nereiškia 
ištirpti „pažintame pasaulyje", bet 
didžiuotis savo tauta, ja tikėti ir nebi
joti, kad keletą metų, praleistų sve
tur, sulygins su žeme mūsų tautinę 
savimonę. Juk esame stiprūs. Esame 
lietuviai. Galbūt tada burtumėmės 
ne saugumo sumetimais, bet su tiks
lu pasidalinti savo patirtimi, pasi
mokyti vienas iš kito ir vieną dieną 
būti naudingiems savo šaliai. 

Ir galbūt tada, kai pasitikėsime 
savimi ir atsikratysime nepilnaver
tiškumo kompleksų, nebijosime po 
angliškai rašytais laiškais pasirašyti 
ne John, Larry ar Michael. bet tik
rais, mūsų tėvų mums duotais lietu
viškais vardais. 

http://www.sugrizus.lt
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L Jusionytė seniai domisi 
pasienių, paribių temomis 

Su dar viena šių metų 
v 

Santaros-Šviesos suvažiavi
mo pranešėja Brandeis Uni-
versity doktorante Ieva Ju
sionytė susisiekus, paaiš
kėjo, jog ji ir vasarą neatosto
gauja — vos prieš kelias die
nas ji sugrįžo iš tarptautinio 
filosofijos kongreso Gvate
maloje. Nuo to mūsų pokalbis 
ir prasidėjo. 

DALIA CIPZ1KAITĖ 

— Ieva, gal tada ir pradėkime 
nuo konferencijos Gvatemaloje. 
Apie ką ji? Kokiomis te isėmis 
Jūs joje dalyvavote? 

— Algio Mickūno kvietimu daly
vavau Septintajame Tarptautiniame 
filosofijos kongrese, kurio temos šie
met buvo mokslas, technologija ir 
globalizacija. Tai kasmet Gvatema
loje sostinėje vykstantis renginys, į 
kurį taip pat atvyksta pranešėjų iš 
JAV ir Meksikos universitetų. Mano 
skaitytas pranešimas buvo mėgini
mas pažvelgti į standartizuotų ir 
visame pasaulyje paplitusių tariamai 
universalių technologijų problemą iš 
antropologinės perspektyvos, t .y, 
nors galima daug kalbėti apie tai, 
geras ar blogas yra suvienodintų gy
venimo sąlygų plėtimasis, verta pa
imti konkretų pavyzdį, kad supras
tume, jog lokalumas ir globalumas 
nepaneigia vienas kito, o visada, daž
nai dialektiškai, eina greta. Pristaty
mo metu rodžiau dokumentinio fil
mo, sukurto vienos majų bendruo
menės Pietų Meksikoje, ištraukas. 

Brandeis University yra privatus 
universitetas, jkurtas i 9-48 m. Walt-
ham, Massachusetts. 

Ieva Jusionytė. 

Nors nukentėję nuo liberalios ekono
minės politikos, jie išmoko panaudoti 
dabar prieinamą „tuščią" techniką -
vieną globalizacijos simbolių — savo 
tikslams, pripildydami tą formą savu 
turiniu ir pagaliau patys prabilę 
pasauliui apie savo rūpesčius. Jiems 
nereikia misionierių, antropologų, 
keliautojų, kurie pasakotų apie juos, 
iškraipydami tapatybes. Tad para
doksalu yra tai, jog globalus veiksnys 
tapo įrankiu vietinės, lokalizuotos 
bendruomenės kovoje už savo teises 
prieš griaunančias tos pačios globa
lizacijos formas. 

— Papasakokite trumpai 
apie savo akademini išsilavini
mą. Kas paskat ino studijuoti 
Brandeis University? 

— Prieš pusantrų metų baigiau 
tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų bakalauro programą Vilniaus 
universitete, bet jau tuomet domė
jausi antropologija. Turėjau galimybę 
su ja susipažinti Soros fondo lėšomis 
įsteigtoje Atviros visuomenės kolegi
joje, kuri veikė paraleliai universite
tinėms socialinių ir humanitarinių 
mokslų studijoms. Mano vadovas 
buvo prof. Gintautas Mažeikis, kuris 
tyrimo su Siaurės Lietuvoje plitusiu 
naujųjų žiemgalių judėjimu metu ir 
padėjo suprasti, kad tai, ko tikrai 
noriu, yra antropologija. Man antro
pologija visų pirma yra būdas pažinti 
pasaulį. Temos ir problemos gali 
kisti, bet dalyvaujantis stebėjimas ir 
subjektyvi tų, apie ką rašau, perspek
tyva yra šios disciplinos pagrindas. 
Tad apsigynus bakalaurinį darbą apie 
šiuolaikines utopijas, gavau JAV vy
riausybės skiriamą Fulbright stipen
diją ir magistrantūrai pasirinkau 
Brandeis University. Kadangi čia 
įkurtas gana. mažas, tačiau mano 
interesus idealiai atitinkantis antro
pologijos departamentas, kuriame 
vyrauja draugiška atmosfera ir visiš
ka akademinė laisvė. Tad ilgai nedve
jojusi nutariau čia likti ir doktoran-

Nuotrauka iŠ Ievos Jusionytės asmeninio archyvo. 

tūros studijoms. 

— Kokia Jūsų pas ir inkta sri
tis? Kodėl būtent tuo domitės? 

— Mano disertacijos tema yra 
smurto kultūra Argentinos, Brazi
lijos ir Paragvajaus trikampėje pasie
nio zonoje, tiksliau tai, kaip vietiniai 
žurnalistai manipuliuoja savo socia
liniais tinklais. Iš vienos pusės, siek
dami viešojoje erdvėje prabilti apie 
pralaidžias demokratinių vyriausy
bių sienas ir dėl to vykstančius nu
sikaltimus, kaip antai , narkotikų 
kontrabanda, prekyba žmonėmis, 
pinigų plovimas, iš kitos pusės, ri
zikuodami savo gyvybe regione, kur 
jų tėvai ir pusbroliai tikriausiai patys 
įsitraukę į nelegalią veiklą. Ar esamą 
situaciją jie mato kaip struktūrinio 
smurto išdavą, ar kaip transgresyvią 
individualių nusikaltėlių veiklą? 
Pasienių, paribių, socialinės erdvės 
temomis domiuosi jau seniai, galbūt 
dėl to, kad užaugau Lietuvoje, kuri, 
kaip mėgstama sakyti, taip pat yra 
„tarp Rytų ir Vakarų". 

— Ar Lietuvai J ū s ų pasirink
tame studijų lauke yra vietos? 
Kur ir kaip ji Įsiterpia? 

— Esu girdėjusi nusistebėjimų, 
kad pasirinkau Lietuvai visiškai 
neaktualią temą, bet nesutinku su 
tokiu vertinimu. Galbūt geografine 
prasme Pietų Amerika ir toli, tačiau 
tikrai ne taip jau skiriasi savo proble
momis. Pasienio, kaip ypatingos 
demokratinių valstybių kuriamos 
ribinės zonos, kūrimo klausimai labai 

svarbūs ir daugeliui Rytų Europos 
šalių, neišskiriant Lietuvos, turinčios 
sienas su Rusija ir Baltarusija. Tikiu, 
kad ateityje su Lietuvos ir jos kai
mynų sienomis dar dirbsiu, bet prieš 
tai labai naudinga įgauti patirties 
kituose regionuose. 

— Apie ką bus Jūsų paskaita 
šiųmetinėje Santaroje-Sviesoje? 

— Ketinu kalbėti apie dialogą, jo 
sąlygas ir ribas. Pernai magistrinį 
darbą rašiau iš mėginimų užmegzti 
dialogą tarp Boston gyvenančių tur
kų ir armėnų. Pagrindinis klausimas, 
kuris man nedavė ramybės, buvo: ar 
ištrūkus iš po ideologinio skėčio, ku
rį, kaip viešąją atmintį, įteisina kiek
viena šalis, galimas argumentuotas 
pokalbis, ar Trečiojoje šalyje, į kurią 
atvyksta imigrantai iš dviejų isto
riškai priešiškų kraštų, egzistuoja ha-
bermasiškoji viešoji erdvė, kur ginčą 
laimi argumentų stiprumas, o ne 
pašnekovų socialinė padėtis, tautybė, 
rasė ir t.t. Tiesa, tyrimas baigėsi gana 
liūdnai, dialogas nutrūko dėl poli
tinių naujienų - sausį nužudytas žy
mus Turkijos armėnų žurnalistas 
Hrant Dink. Dar sykį apie dialogo 
problemą susimąsčiau pavasarį vy
kus Rusijos ir Estijos susidūrimui dėl 
sovietinio paminklo perkėlimo. Tuo
met supratau, kad ši problema toli 
gražu neaplenkia ir buvusių sovie
tinių respublikų piliečių tarpusavio 
santykių ir nutariau, kad būtų įdo
mu šį klausimą užduoti „santariš-
kiams". 

Ievos Jusionytės pranešimą 
„Babelis šiandien: apie tautŲ dialogą ir JŲ ribas" 

galėsite išgirsti Pasaulio lietuvių centre 
rugsėjo 7 dienq, penktadienį, 2 vai. po pietų. 
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JAV lietuviai tol iau kelia Aušros 
Vartų bažnyčios klausimą 

Lietuvos krepšinio rinktinės gerbėjai Ispanijoje. Irmanto Sidaravičiaus (ELTA) nuotr. 

Lietuvos krepšin inkų sąskaitoje — 
dvi pergalės 

Paima de Maljorka, rugsėjo 4 
d. (ELTA) — Antrąją pergalę Ispani
joje vykstančiame Europos vyrų 
krepšinio čempionate iškovojo Lietu
vos rinktinė, antrosiose rungtynėse C 
grupėje antradienį 95:75 (32:15, 
22:16, 18:24, 23:20) nugalėjusi Čeki
jos krepšininkus. 

Mūsų šalies komandoje rezulta
tyviausiai žaidė Kšištofas Lavrinovi-
čius. Jis per 20 min. surinko 22 taš
kus (dvitaškiai 2/3, tritaškiai 4/4, 
baudos 6/9). Linas Kleiza pelnė 14, 
Darjušas Lavrinovičius — 12, Šarū
nas Jasikevičius — 10, o Ramūnas 
Siškauskas ir Simas Jasaitis — po 9 
taškus. 

Čekijos komandai 18 taškų pelnė 
Jiri Welsch, 14 — Petr Benda, 13 — 
Lubos Barton. 

Rungtynių pradžioje čekai išsi
veržė į priekį 4:1. Tačiau po to jie pra
laimėjo atkarpą net 2:11. Įpusėjus 
pirmajam kėliniui, lietuviai po Da
riaus Songailos dvitaškio pirmavo 
17:8. Ir toliau Lietuvos krepšininkai 
nemažino tempo. Kėlinio pabaigoje 
po dviejų S. Jasikevičiaus ir vieno K. 
Lavrinovičiaus tritaškių mūsų šalies 
rinktinė atitrūko 30:13. 

Galingai atakavę lietuviai soli
džią persvarą išlaikė ir antrajame kė
linyje. 12-ąją min. Ramūno Butauto 
vadovaujama ekipa pirmavo 38:20, o 
17-ąją min. po Giedriaus Gusto dėji
mo į krepšį skirtumas padidėjo iki 22 

taškų — 46:24. Po dviejų kėlinių Lie
tuvos rinktinė pirmavo 54:31. Beje, 
13-ąją min. po šiurkščios varžovo 
pražangos skaudžiai ant parketo kri
to Jonas Mačiulis. Laimei, puolėjas 
išvengė rimtos traumos ir po penkių 
minučių sugrįžo į aikštelę. 

22-ąją min. po D. Lavrinovičiaus 
baudos metimų komandas skyrė 25 
taškai — 58:33. Tačiau po to čekai 
paspartino žaidimo tempą 15:2 ir su
mažino skirtumą iki 12 taškų — 
48:60 (26-ąją min.). Bet netrukus po 
dvitaškį pataikė R. Siškauskas ir L. 
Kleiza. Po trijų kėlinių Lietuvos rink
tinė pirmavo 72:55. 

Ketvirtojo kėlinio pradžioje ko
mandas vėl skyrė 12 taškų — 72:60. 
Vėliau Lietuvos krepšininkai pataikė 
net šešis tritaškius ir neleido varžo
vams priartėti. 

Ateinančiose rungtynėse lietu
viai susitinka su Vokietijos rinktine, 
kurios geriausias žaidėjas Dirk No-
witzki sugeba vidutiniokų grupę pa
versti pretendentais į medalius. 

Tik dėl fantastiško D. Nowitzki 
žaidimo vokiečiai prieš dvejus metus 
Europos pirmenybėse Serbijoje iško
vojo sidabro medalius. 

„Dalias Mavericks" komandai 
atstovaujantis D. Nowitzki šiemet 
buvo pripažintas naudingiausiu NBA 
sezono žaidėju - tai aukščiausias as
meninis žaidėjo įvertinimas pasauly
je. 

Buvusio Ukrainos vadovo knygoje — 
dėmesys Lietuvai 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — 
Buvusio Ukrainos prezidento Leonid 
Kučma atsiminimų knygoje skiriama 
vietos ir Lietuvai bei jos vadovams 
Algirdui Brazauskui ir Valdui Adam
kui. 

Kaip pranešė Lietuvos ambasada 
Kijeve, knygoje ,,Po Maidano. Prezi
dento užrašai, 2005—2006 m." šiltai 
prisimenamas Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, kuris, buvusio Uk
rainos vadovo žodžiais tariant, rusų 
didžiavalstybiškumą vertino kritiš
kai. 

„Kita vertus, Lietuvos vadovas 
puikiai suprato, kad Rusija — kaimy
nė, o su kaimynais reikia gyventi tai
kiai", — knygoje rašo L. Kučma. 

Kadenciją baigęs prezidentas ir 
buvęs premjeras Algirdas Brazaus
kas apibūdinamas kaip žmogus, di-
džiavęsis lietuvių tauta bei savo lie
tuviška kilme, ir, kaip ir visi lietuviai, 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — 
Lietuvoje šią savaitę viešintys už
darytos New York Aušros Vartų baž
nyčios parapijiečiai beldžiasi į Lie
tuvos dvasininkų ir Prezidentūros 
atstovų širdis dėl maldos namų iš
saugojimo. 

Susitikime su Kauno arkivysku
pu Sigitu Tamkevičiumi svečiai sako 
išgirdę pažadą aptarti šį klausimą 
platesniame dvasininkų rate. 

„Sutarėme, kad S.- Tamkevičius 
kels šitą klausimą Vyskupų konferen
cijoje. Nors apskritai esame truputį 
nusivylę Lietuvos dvasininkų pozici
ja, nes reakcijos iš jų buvo tikrai per 
mažai", — trečiadienį sakė Aušros 
Vartų gelbėjimo komiteto narys Min
daugas Blaudžiūnas. 

Jo teigimu, tikintieji dar susitiks 

su ukrainiečiais palaikęs ypatingus 
santykius. 

„Tarybiniais metais jis nebuvo 
konjunktūrininkas, vėjarodis. Jis ne 
tik jautė permainų vėją, bet ir pats jį 
po truputį kėlė", — rašoma prisimin
imų knygoje. 

L. Kučma nuomone, apskritai vi
si nepriklausomybę atkūrusių Bal
tijos šalių vadovai visa siela nekentė 
komunizmo. „Didžiavalstybiškumas 
ir komunizmas jiems buvo dvigalvė 
hidra", — mano Ukrainos vadovas. 

Naujoji knyga — tai dešimtmetį 
(1994—2004 metais) Ukrainai vado
vavusio L. Kučma dienoraščio forma 
pateikti prisiminimai. Juose L. 
Kučma analizuoja politinius šiandie
nos įvykius šalyje ir pasaulyje, prisi
mena praeitį, vertina 2004 metais 
įvykusią „oranžinę revoliuciją", 
pasakoja apie susitikimus su įvairių 
šalių vadovais. 

su Prezidentūros Kultūros, mokslo 
bei švietimo grupės vadove Irena 
Vaišvilaitė. Vilniaus arkivyskupo 
metropolito kardinolo Audrio Juozo 
Bačkio atsakymo dėl susitikimo M. 
Blaudžiūnas sakė dar nesulaukęs. 

Aušros Vartų bažnyčia New York 
uždaryta vasarį. New York arkivys
kupijos atstovai pakeitė spynas, tad į 
maldos namus tikintieji nebegali pa
tekti. 

Balandžio pabaigoje popiežius 
Benediktas XVI susitikime su prezi
dentu Valdu Adamkumi pažadėjo pa
dėti išsaugoti šią bažnyčią, kuri lietu
viams turi išskirtinę vertę. 

Lietuvių genealogijos draugijos 
duomenimis, dabar JAV yra apie 130 
lietuviškų bažnyčių, tačiau jų kasmet 
vis mažėja. 

„Kaimo e r e l i u i " gresia teismas 
Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — 

Moterį mušęs Šilutės rajono gyvento
jas, kuris buvo demaskuotas per in
ternete patalpintą vaizdo įrašą, stos 
prieš teismą. 

Šilutės rajono apylinkės proku
ratūra baigė ikiteisminį tyrimą bau
džiamojoje byloje dėl fizinio skausmo 
sukėlimo ir bylą su kaltinamuoju 
aktu perdavė Šilutės rajono apylin
kės teismui. 

Pasak Klaipėdos apygardos pro
kuratūros pranešimo, įtarimai byloje 
pareikšti 40-mečiui Šilutės rajono gy
ventojui G.J. 

Įtariama, kad pernai birželio pa
baigoje, būdamas apsvaigęs nuo alko
holio, kilus konfliktui dėl asmeninių 

į nesutarimų su sugyventine, vyriškis 
ją sumušė ir taip sukėlė jai fizinį 
skausmą. 

Pareigūnų teigimu, vyras tyčia 
sudavė smūgius ant žemės gulinčiai 
savo sugyventinei. 

Moteriai teko ne mažiau nei šeši 
sugyventinio smūgiai kumščiais į gal
vą, jai taip pat kelis kartus buvo spir
ta į galvos bei nugaros sritį, po to dar 
du kartus suduota kumščiu į galvą. 

Šie smurto vaizdai buvo išplatin
ti internete, o taip pasielgęs vyriškis 
buvo pramintas „Lietuvos kaimo ere
liu". 

„Nusikalstama veika, padaryta 
pagal Baudžiamojo kodekso 140 

straipsnio 1 dalį, (fizinio skausmo su
kėlimas ar nežymus sveikatos sutrik
dymas) priskiriama privataus kalti
nimo bylų kategorijai. Tačiau verti
nant tai, kad fizinį smurtą vyras pa
naudojo prieš moterį, kuri yra labiau 
socialiai pažeidžiama ir galimai prik
lausoma nuo smurtautojo, šis atvejis 
pripažintas turinčiu visuomeninę 
reikšmę, todėl tyrimas buvo pradėtas 
pagal prokuroro reikalavimą", — 
pranešime cituojama Šilutės rajono 
apylinkės prokuratūros prokurorė 
Jurgita Kolyčienė. 

Pasak jos, įtariamasis prisipažino 
mušęs sugyventinę ir dėl to labai gai
lėjosi, todėl tai yra jo atsakomybę 
lengvinanti aplinkybė. Tačiau tai, 
kad jis nusikalto, būdamas neblaivus, 
priskirtina prie atsakomybę sunki
nančių aplinkybių. 

Įtariamasis, kitam žmogui sukė
lęs fizinį skausmą ar nežymiai sutrik
dęs jo sveikatą, gali būti baudžiamas 
viešaisiais darbais, areštu, laisvės ap
ribojimu arba laisvės atėmimu iki 
vienerių metų. 

Rugpjūčio pradžioje Lygių gali
mybių kontrolieriaus tarnyba 
(LGKT) prokuratūrai pranešė apie 
populiariame JAV vaizdo įrašų por
tale patalpintą vaizdo įrašą, pavadi
nimu „Lietuvos kaimo erelis" — ja
me vyras kumščiais ir kojomis muša 
savo auką. 

Gruzijos kalnuose apiplėšti l ietuviai 
Vilnius, rugsėjo 5 d. (Alfa.lt) — 

Gruzijos kalnuose apvogti Lietuvos 
turistai užpuolikų išmeldė palikti 
bent pasus. Diplomatai Įspėja, kad i 
Svanetijos regioną be policijos paly
dos geriau nekeliauti. 

Lietuvos turistai Svanetijos re
giono kalnuose nukentėjo praėjusį 
trečiadienį. Po kelių dienų jie Gru
zijos policijai įteikė pareiškimą. 

„Noriu pabrėžti, kad lietuviai bu
vo ne apvogti, o apiplėšti. Jiems gra
sinta ginklais, tačiau fiziškai niekas 
nenukentėjo", — teigė Lietuvos am
basados Gruzijoje konsulas Viktoras 
Dagilis. 

Keturiolikos turistų iš Lietuvos 
grupė kalnuose maždaug už 7 kilo
metrų nuo Svanetijos administra
cinio centro Mestijos miesto pasistatė 
palapines. Lietuvius užpuolė keturi 
vyrai. 

„Iš turistų atėmė viską, ką buvo 
galima atimti: pinigus, juvelyrinius 
dirbinius, vertingus daiktus. Jiems 
tik susiklosčius laimingoms aplinky

bėms pavyko išaugoti pasus ir iš
siprašyti, kad nepaimtų lėktuvų bilie
tų", — teigė V Dagilis, kuris palaiko 
ryšį su lietuvių turistais. 

Jie iš Svanetijos jau grįžo į 
Tbilisį, o savaitgalį turėtų grįžti į 
Lietuvą. „Pinigų jie turi, atsiuntė iš 
Lietuvos. Bando džiaugtis civilizuota 
Gruzija", — sakė diplomatas. 

Po apiplėšimo lietuviai iki Tbi
lisio nusigavo per pusantros paros. 
Kelionė užtruko, nes jie laukė auto
mobilio, kurio vairuotojui buvo iš 
anksto sumokėta. Turistai norėjo iš 
karto skristi į Lietuvą", tačiau negavo 
bilietų. Gruzijos teisėsaugos institu
cijos ambasadai pranešė, kad į įvykio 
vietą išvyko specialios paskirties 
grupė, kuri užsiima nusikaltimo ty
rimu. 

Gruzijos vidaus reikalų ministe
rija išplatino pareiškimą, kad nusi
kaltimas išaiškintas. Neva yra įtaria
mųjų, tačiau nėra suimtųjų, daiktai 
negrąžinti, bet jie bus grąžinti. 

• 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Vokietija sužlugdė teroristinį išpuolį 

Protestuotojai rinkosi atokiau nuo Sydney centro. 

Atkelta iš 1 psl. 
Buvo iškilusi tokia grėsmė sau

gumui, kai išpuoliai galėjo būti įvyk
dyti visiškai netrukus, sakė F. J. 
Jung. 

Federalinės policijos viršininkas 
Joerg Ziercke sakė, kad tie trys vyrai 
antradienį po pietų buvo suimti jų iš
sinuomotame name Zauerlando re
gione Siaurės Reine-Vestfalijoje. 

Nuo šių metų vasario iki rugpjū
čio kaltinamieji įsigijo 12 cisternų ir 
vandenilio peroksido tirpalo, kurį ga
lima naudoti bomboms gaminti, sakė 
pareigūnai. 

Vyriausybės saugumo šaltiniai 
sakė, kad du įtariamieji yra į islamą 
atsivertę vokiečiai, o trečiasis turi 
Turkijos ir Vokietijos pasus. Pasak 
šaltinių, visi jie palaikė ryšius su Pa
kistanu ir eksperimentavo su sprog
menimis, bandydami pagaminti 
bombų, tinkamų užminuoti automo

bilius. 
Visuomeninio transliuotojo SWR 

radijas pranešė, kad įtariamieji pla
navo susprogdinti bombas Frank
furto tarptautiniame oro uoste ir JAV 
kariškių bazėje Ramšteine Vakarų 
Vokietijoje. 

Vyriausybė nenurodė, ar įtaria
mieji planavo išpuolius šioje bazėje ir 
Frankfurto oro uoste. 

Šie asmenys suimti kitą dieną po 
to, kai Danijos policija areštavo aš
tuonis musulmonų jaunuolius, kurie, 
kaip įtariama, rezgė sąmokslą sus
progdinti bombą ir yra susiję su ,,al 
Qaeda". 

Vokietijos pareigūnai negalėjo 
pasakyti, ar minimų trijų asmenų 
areštai yra susiję su areštais Danijoje. 

Įtariami teroristai suimti mažiau 
nei savaitė prieš šeštąsias 2001-ųjų 
rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse 
Valstijose metines. 

Bush kalba apie Irako pažangą 
Sydney, rugsėjo 5 d. („Reu-

ters"/BNS) — JAV prezidentas Geor
ge W. Bush sakė, jog mato Irako pa
žangos ženklus karinėje bei politikos 
srityje, ir vėl iškėlė galimybę su
mažinti Irake dislokuotas JAV pajė
gas. 

Tačiau G. W. Bush sakė, kad ga
lutinių sprendimų dėl pajėgų dydžio 
dar nėra ir kad jis nesilaikys „dirbti
nių tvarkaraščių" spręsdamas, ar jau 
laikas mažinti pajėgas. 

„Nesidomiu dirbtiniais tvarka
raščiais ar pajėgų išvedimo datomis. 
Esu suinteresuotas pasiekti tikslą", 
— sakė G. W. Bush per bendrą spau
dos konferenciją su Australijos prem
jeru John Howard, kuri buvo sureng
ta prieš Azijos ir Ramiojo vandenyno 
regiono šalių viršūnių susitikimą. 

G. W. Bush į Sydney atvyko 
antradienį vakare, po netikėto apsi
lankymo Irake, kuris buvo surengtas 
savaitė prieš tai, kai JAV pajėgų Irake 
vadas generolas David Petraeus ir 
JAV ambasadorius Irake Ryan Croc-
ker turi liudyti JAV Kongresui apie 
Irake padarytą pažangą. 

JAV vadovas nurodė, kad formu
luodamas savo strategiją remsis D. 
Petraeus ir R. Crocker rekomendaci
jomis, bet nesakė, ar ataskaitoje, ku
rią pateiks Kongresui po jų liudijimo, 
bus tikslesnių detalių dėl pajėgų dy
džio. 

D. Petraeus televizijai ABC sakė, 
kad nors pajėgas per ilgą laiką būtų 
galima sumažinti, jis numato, kad su

kilimo slopinimas gali trukti dešimt
metį. 

G. W. Bush mato laimėjimus ma
žinant smurto mastą ir sutaikant tar
pusavyje kovojančias irakiečių sto
vyklas. Jo požiūris yra daug optimis-
tiškesnis nei tas, kuris išdėstytas an
tradienį pateiktoje JAV Kongreso 
ataskaitoje. Joje nurodoma, kad 
smurto mastas tebėra didelis, o pa
žanga politinėje arenoje — maža. 

„Pasiekiame savo tikslus, — pa
reiškė G. W. Bush. — Vyksta susitai
kymas ir, mano nuomone, Amerikos 
saugumui ir Australijos saugumui 
svarbu, kad mes liktume ten, su ira
kiečiais ir jiems padėtume". 

„Jei sąlygos dar gerės, jei saugu
mo sąlygos dar gerės taip, kaip gerė
jo, galbūt galėsime užtikrinti tokį pa
tį saugumą su mažesnėmis pajėgo
mis", — sakė jis. 

Per spaudos konferenciją J. Ho-
ward, kuris yra ištikimas JAV prezi
dento sąjungininkas, tvirtai pažadėjo 
remti Irako misiją nepaisant jos ne
populiarumo Australijoje. 

Australijos premjero laukia sun
ki kova dėl perrinkimo, kurią jis ko
vos su opozicijos vadovu Kevin Rudd, 
žadėjusiu išvesti karius iš Irako. 

Savo ruožtu JAV prezidentas 
trečiadienį atsiprašė Sydney miesto 
žmonių už sustiprintas saugumo 
priemones, sutrikdžiusias transporto 
eismą, teigdamas, kad tikisi, jog gy
ventojai nepadarys išvados, „kaip 
skausminga" jį čia priimti. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Paryžiaus meras socialistas 

Bertrand Delanoe ketina siekti an
tros septynerių metų kadencijos ir 
žada Prancūzijos sostinę paversti ža
lesnių ir modernesniu miestu, tačiau 
labiau prieinamu vargingiau gyve
nančioms šeimoms. B. Delanoe an
tradienį interviu laikraščiui patvirti
no, kad iškels savo kandidatūrą į sos
tinės vadovo postą kovo mėnesį vyk
siančiuose municipaliniuose rinki
muose. Meras, kurio vaikystė prabė
go Tunise, sostinės vadovu tapo 2001 
metais, pakeitęs dešinįjį politiką 
Jean Tiberi, kuris šį postą perėmė iš 
1995 metais prezidentu išrinkto 
Jacąues Chirac. 

VARŠUVA 
Buvusiam Lenkijos prezidentui 

Lech Walęsa ketinama daryti ope
raciją — įsodinti krūtinėje defibrilia-
torių, kuris kontroliuotų širdies rit
mą, pranešė pats L. Walęsa. Buvęs 
„Solidarumo" vadovas, suvaidinęs 
svarbų vaidmenį nuverčiant komu
nistinį režimą 1989 metais, 64 metų 
L. Walęsa, turintis širdies aritmiją, 
sako, kad gydytojai patarę įsodinti 
įtaisą, kuris stebės širdies veiklą ir 
sugrąžins jį į normalias vėžes, jeigu 
ritmas sutriks. Toks aparatas neleis 
jam staiga numirti, jeigu staiga su
triktų širdies veikla. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pasaulio Bankas birželio 30 die

ną pasibaigusiais finansiniais metais 
paskoloms, subsidijoms, investicijo
ms į akcijas ir garantijoms skyrė 34,3 
mlrd. JAV dolerių, 7,8 proc. daugiau 
negu metais anksčiau. Vien į pietus 
nuo Sacharos esančioms Afrikos ša
lims buvo skirta 7,5 mlrd. JAV dole
rių, 1,8 mlrd. JAV dolerių daugiau 
negu prieš metus. Į šią sumą įtraukti 
projektai, kuriuos finansuoja Pa
saulio Banko Tarptautinis rekon
strukcijos ir plėtros bankas, taip pat 
Tarptautinė plėtros asociacija, ski-

ATLANTIC 

rianti paskolas su nulinėmis palūka
nomis ir subsidijas skurdžiausioms 
šalims, taip pat Tarptautinė finansų 
korporacija bei banko rizikos draudi
mo agentūra. 

NEW YORK 
Komercinio nekilnojamojo turto 

kainos JAV dėl krizės paskolų rinko
je per ateinančius metus gali kristi 
15 p roc , prognozuoja ekspertai. 
„Žmonės nenori sudaryti sandorių", 
— teigia analitikai. — Jie laukia, kad 
kainos mažės." Konsultacinės įmo
nės „Real Capital Analytics" duo
menimis, liepos mėnesį investuotojai 
į komercinio nekilnojamojo turto įsi
gijimą investavo mažiausiai nuo 2006 
metų rugpjūčio mėnesio, o gyvena
mųjų namų segmente investicijų su
ma, palyginti su birželio mėnesiu, 
krito net 50 procentų. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos parlamento rinkimų 

kampanijos sezonas trečiadienį ofi
cialiai prasidėjo prezidento dekreto 
paskelbimu leidinyje „Rossijskaja ga-
zeta", kuris spausdina vyriausybės 
dokumentus. Dekretu nustatoma, 
kad rinkimai, kuriuos, analitikų nuo
mone, laimės Kremlių remiančios 
partijos, įvyks gruodžio 2 dieną. Po 
trijų mėnesių, kovo 2 dieną, Rusijoje 
įvyks prezidento rinkimai, kuriuose 
Vladimir Putin, baigiantis savo antrą 
kadenciją, pagal įstatymus dalyvauti 
nebegalės. „Rossijskaja gazeta" at
metė kaltinimus, jog delsė paskelbti 
šį V Putin sekmadienį pasirašytą 
dekretą, kad partijos turėtų mažiau 
laiko rinkimų kampanijai. 

AZIJA 

KALKUTA 
Rytų Indijoje trečiadienį per de

šimtąsias Motinos Teresės mirties 
metines prie jos kapo rinkosi šimtai 
lankytojų, kurie puoselėja viltį, kad 
vienuolė bus paskelbta šventąja. Mo
tina Teresė 2003 metais, praėjus še
šeriems metams nuo jos mirties, bu
vo paskelbta palaimintąja. Tai buvo 
atlikta remiantis vienos indės liudiji
mais, kad vienuolė išgydė ją nuo 
vėžio. Kad paskelbtų Motiną Teresę 
šventąja, Vatikanui reikia patvirtinti 
antrąjį stebuklą. 

1-800-775-SEND 
www.atiantkexpresscorp.com 
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„The Diva's Fool" mano akimis 
Apie naujausių Silvijos Kučėnaitės-Foti romaną „The Diva's Fool" 

ANATOLHUS KAIRYS 

Lietuviai džiaugiasi jaunos rašy
tojos atėjimu į lietuvių literatų būrį. 
Rašytojų mes daug neturime, todėl 
reikia didžiuotis kiekviena nauja at
žala. Šįkart tai Silvija Kučėnaitė-Foti. 
Tiesa, jos romanas parašytas anglų 
kalba, tačiau tai dar įdomiau, nes bet 
kuria svetima kalba parašytas kūri
nys plačiau ir giliau įeina į lietuvių 
kultūros akiratį ir pasiekia nepalygi
namai didesnį skaitytojų skaičių. Mū
sų jaunoji karta, gimusi, išaugusi ir 
išsimokslinusi svetimoje šalyje, yra 
daugiakalbė, tačiau tėvų ir senelių 
papročiai, tradicijos, mąstysena atsi
liepia jų kūrybinėje dvasioje. Daug 
jaunų rašytojų užsienyje ir tėvynėje 
jau rašo angliškai, vokiškai, prancū
ziškai, todėl Silvijos Foti naujoji (jau 
antroji) knyga anglų kalba susilaukia 
dar didesnio mūsų dėmesio. 

patikti ir tiems skaitytojams, kurie 
burtais tiki. 

Bet aš šioje apybraižoje magija ar 
misterijomis nesinaudosiu, kalbėsiu 
tik apie kriminalistiką, nors, turiu 
prisipažinti, recenzijos pabaigoje 
„dvasių" negalėsiu išvengti. 

* * * 

Autorė savo knygą pavadino „Ta
rot kortų kronika", tačiau mano nuo
mone, tai tikras kriminalinis roma
nas. Kadangi veikalas paįvairintas 
neįprastais, kone antgamtiniais įvy
kiais, jį galima laikyti magišku, mis
tišku, net stebuklingu romanu. Kūri
nyje svarbų vaidmenį vaidina gana 
gausiai Tarot burtų kortos, pati vy
riausia veikėja savo rankinuke nešio
jasi Tarot kortų kaladę ir dažna 
proga ja naudojasi. Nors esu jau ge
rame amžiuje, apie tokias burtų kor
tas aš nebuvau nei girdėjęs, nei jų 
matęs. Lietuviškuose žodynuose jos 
nepaminėtos, nėra jų nė lietuviškoje 
enciklopedijoje. Teko griebtis Webs-
ter College Dictionary, kur radau 
platesnį šių kortų aprašymą. 

Be šių kortų į „magiją" įeina 
apsilankymai pas Tarot kortų „Wi-
zard", pasikalbėjimai su katėmis, 
dvasių pasirodymai. Įdomu ir tai, kad 
be „dvasių" šio kriminalo atomazga 
būtų nepilna. Tik pasirodžiusi pačios 
primadonos dvasia atriša visų proble
mų mazgą. 

Galima teigti, kad visi šie magiš
ki intarpai nepadeda surasti kalti
ninkų, tačiau magija ir misterija 
sustiprina veiksmo intrigą, paįvairi
na tekstą ir visą romaną padaro leng
vesniu skaityti. Be to, tokia yra žmo
gaus realybė — dar ir šiandien žmo
nės tiki burtais, prietarais, antgam
tiniais įvykiais. Neseniai skaičiau 
viename Čikagos laikraštyje, kad bū-
rėjos(-ai) turi klientų, jiems brangiai 
moka, kad žmonės juos lanko ir jų 
burtais tiki. O gal pati autore norėjo 

Savo įžangoje autorė skaitytojus 
įspėja, kad visa medžiaga, veikėjai, 
vietos ir faktai yra pramanyti, tėra 
jos vaizduotės produktas. Romano 
intriga sumegzta labai gerai, tiesiog 
meistriškai. Vyriausia veikėja — 
Aleksandria Vilkas (beje, Aleksandria 
nėra lietuviškas vardas, mūsų kalbo
je tik Aleksandras — vyras, o Alek
sandra — moteris). Vilkas yra retai 
pasitaikantis vardas ar pavardė. 
Kadangi ši recenzija rašoma lietu
viškai, galima Vilką vadinti Vilkaite, 
gražiau skamba, tikiu, autorė man 
atleis. 

A. Vilkaitė yra profesionali žur
nalistė, dirbanti „Gypsy" žurnalo re
dakcijoje reportere. Paskutiniu laiku 
šio žurnalo skaitytojų sumažėjo, todėl 
redaktorė Alyce Brownlee pasiunčia 
Vilkaitę į Chicago Lyric Opera pas 
primadoną arba Divą Carmen Della-
morte parašyti straipsnį ar straipsnių 
seriją apie ją ir taip pakelti žurnalo 
prenumeratorių skaičių. Šiandien 
kaip tik vyksta paskutinis sezono 
spektaklis, kuriame Carmen Della-
morte paskutinį kartą dainuoja 
„Macbeth" tragedijoje „Lady Mac-
beth" arijas. Po to ji išvyksta į Ita
liją-

Vilkaitei atvykus pas Divą, tebu
vo likusios dvi valandos iki uždangos 
pakėlimo. Carmen priima Vilkaitę sa
vo persirengimo kambaryje visiškai 
nuoga, jos masažistas Jorge daro jai 
masažą, vis užpildamas masažui nau
dojamo alkoholio ant jos nugaros. 
Daug laiko pasikalbėti nėra, Carmen 
trumpai ir skubotai išpasakoja Vil
kaitei savo rūpesčius, ypač apie savo 
tėvą Adriano Capezio, kuris verčiasi 
kažkokiu slaptu verslu, gal net prik
lauso mafijai, nes turi daug pinigų, 
vien Operai paaukojo apie 5 mln. do
lerių. Carmen yra surinkusi didelę 
dėžę jos tėvą inkriminuojančių doku
mentų ir nori parašyti knygą, iškelti į 
viešumą jo nelegalius darbus, nes jie 
kenkia jos karjerai. Vietiniais pagal
bininkais ji nepasitiki, todėl Vilkaitės 
atvykimą laiko ypatinga likimo dova
na. Ji prašo Vilkaitę parašyti knygą 
apie jos tėvą. Carmen duoda Vilkaitei 
20,000 dol. už knygos parašymą. 
Vilkaitė susižavi tokia didele pinigų 
suma ir sutinka. Visa medžiaga štai 
šioje dėžėje, pasiimk ją šiandien, — 
sako Carmen. Vilkaitė sutinka pasi
imti dėžę rytoj. Carmen atsako, kad 
rytoj gali būti per vėlu. Mat Carmen, 
žaisdama kasdien Tarot kortomis, 
pati sau išpranašavo mirtį — ji įsiti
kinusi, kad šis pasirodymas jos gyve
nime yra paskutinis. Sužinojusi Vil
kaitės adresą ir banko sąskaitos 
numerį, tuoj pat perveda pažadėtą 
stambią sumą, tada pašaukia tarną ir 
liepia jam nunešt i dėžę Vilkaitės 
adresu kaip įmanoma greičiau. Tar
nas pažada dėžę pristatyti rytoj iš 
ryto. 

Kadangi tai paskutinis primado
nos pasirodymas šį sezoną, į persi
rengimo kambarį ateina daugybė 
žmonių su dovanomis bei linkėjimais. 
Baigęs darbą masažistas Jorge išeina. 

Visi šie magiški intarpai nepadeda surasti 
kaltininkų, tačiau magija ir misterija sustiprina 
veiksmo intrigą, paįvairina tekstą ir visą ro
maną padaro lengvesniu skaityti. 

tuoj pasibeldžia Teresita, manikiū-
ristė. Carmen ją pristato Vilkaitei — 
,Ji yra 'Parsifal's Beauty Spa' vedėja 
ir operos choristė". Teresitos slapta 
svajonė kada nors tapti šios įstaigos 
savininke. Jos ramstis — Carmen tė
vas Adriano, ji gyvena netoli jo ir pa
laiko su juo artimus ryšius. 

Teresitai besidarbuojant su Car
men pirštais, su gėlių puokšte, kurios 
yra nuodingos, įeina dirigento asis
tentas Feliks Vasilakis: Belladonna! 
Carmen stebisi tokia dovana ir neži
no, kas ją galėjo atsiųsti, vizitinės 
kortelės nėra. Tuoj pat įeina pasiun
tinys su buteliu šampano, kurį pas
tato ant pianino, šalia masažui nau
dojamo alkoholio, kurį tyčia ar ne
tyčia paliko išeidamas Jorge. Prie 
šampano yra vizitinė kortelė su prie
rašu: „Kad būtų lengviau nuryti nuo
dus. Tėvas." Carmen įpratusi prie 
tėvo pokštų, nekreipia dėmesio ir 
nerodo nustebimo. Toks linkėjimas 
atrodo įtartinai, kurį laiką pokalbis 
nutrūksta. 

Pasibeldusi įeina Donacella Di-
mitriano, gera solistė, primadonos 
antrininkė. Ji atneša dovanų — katę. 
Carmen alergiška katėms, ją paspyrė, 
bet nepataikė. Donacella atsiprašė -
ji nežinojusi, kad Carmen alergiška 
katėms. Donacella nori užimti Car
men vietą jai pasitraukus, tačiau 
Carmen įtaria, kad Donacella norėjo 
sugadinti jos balsą tokiu laiku įneš-
dama katę, ir ją išvaro. Solistė įsižei
džia tokiu Carmen elgesiu ir išei
dama tris kartus sušunka: Macbeth! 
Macbeth! Macbeth! Tai prakeiksmo 
žodžiai, kuriuos pjesėje ištaria trys 
raganos, pranašaudamos Macbeth 
galą. Pasigirsta pirmas skambutis. 

* * # 

Šimas, verksmas, Vilkaitė skuba į už
kulisį, pažiūrėti iš arčiau, kaip ir ko
dėl taip atsitiko. 

Diva mirė, ašaromis jos neprikel
si. Atvykusi policija nustato, kad ji 
buvo nunuodyta šampanu, sumaišytu 
su masažui naudojamu alkoholiu. 
Vilkaitės galvoje nubanguoja nese
niai girdėti vardai: masažistas Jorge, 
manikiūristė Teresita, norinti būti 
grožio salono savininke, Carmen tė
vas Adriano, kurio duktė nėra dėkin
ga už jo milijonus Lyric Opera, jos 
antrininkė Donacella Dimitriano, 
norinti būti primadona, jos kambario 
draugas Castrato. Galimų kaltininkų 
sąrašas ilgas. 

Visi keliai ir metodai, ieškant nu
sikaltėlių, gana įdomūs, kartu ir pa
vojingi, tačiau Aleksandria imasi dar
bo. Vis dėlto šioje recenzijoje privalau 
visa tai palikti skaitytojams, leisti 
jiems pasidžiaugti autorės išmone, 
detektyvine patirtimi bei profesio
nalumu. (Vėliau sužinome, kad Cast
rato yra tikras Carmen brolis, kurio 
tėvas išsižadėjo. Taip pat sužinosime, 
kad jis nėra „iškastruotas", dainuoja 
moterų chore, nes turi moterišką bal
są. Carmen tėvas Adriano turi Pa
ragvajuje ginklų dirbtuvę, nelegaliai 
pardavinėja ginklus tiems, kuriems 
neleidžiama jų turėti.) 

Kitą dieną tarnas atneša doku
mentų dėžę. Aleksandria viską per
žiūri, padaro kopijas ir visą dėžę per
duoda policijai. 

Aleksandria per 10 dienų, eida
ma „nuo Ainošiaus prie Kaipošiaus", 
patirdama daugybę nuotykių ir pavo
jų, net galimybę būti išžaginta, su
randa nusikaltėlius. Bet įrodymų kol 
kas ji neturi. Žinojimas be įrodymų 
daugiau privatus reikalas. Ji nieko 
konkretaus savo rankose neturi. 

Vilkaitė nespėjo nueiti į salę, to
dėl pirmąjį veiksmą ji stebi TV ekra
ne. Staiga ji pamato Roberto Andret-
ti, Carmen kambario draugą, kurį 
operoje pravardžiuoja Castrato. Jis 
buvo kitaip apsirengęs negu reikėjo. 
Foje ji sutinka Bruno Scavoro, Car
men agentą, kuris daugiau domisi 
Vilkaitės veidu ir figūra negu Car
men. Su juo Vilkaitė ilgiau pasikalba, 
užsimena apie Carmen tėvą Adriano 
Capezio ir jo neaiškią visuomeninę 
veiklą, kuria jo duktė Carmen labai 
nepatenkinta. Bruno pastebi, kad tė
vas aukštai iškėlė savo dukterį, pada
rė ją primadona, bet tėvas negali pa
gerinti jos balso, šiai jau peržengus 
savo karjeros pavasarį. Taip jis lei
džia Vilkaitei suprasti, kad Carmen 
garbė ir didybė šioje Lyric Opera 
baigiasi. Esą Carmen parašęs testa
mentą — pusę turto paskyrė savo 
dukrai iš jaunystės laikų Italijoje, o 
kitą pusę Castrato. Bet dabar kalba
ma, kad Carmen planuoja parašyti 
naują testamentą, kuriame jau nebe
bus Castrato. 

Ir iš tiesų, baigusi paskutinę ari
ją, po trumpos pertraukos Carmen 
vėl grįžta i sceną, suklumpa ir miršta 
visų žiūrovu akivaizdoje. Kyla sumi-

* * * 
Dabar turime nueiti į antgamtinį 

pasaulį. Tony, „Gypsy" žurnalo foto
grafas, fotografuodamas Carmen sce
nas, staiga savo aparate pamato Car
men įvaizdį — dvasią. Apie tai jis pra
neša Vilkaitei. Si netiki. Salia stovi 
Adriano, jis prašo jam parodyti fotoa
paratą. Adriano pamato dukters dva
sią ir girdi jos balsą. Tėvas jos at
siprašo, labai apgailestauja, susijau
dina pasikalbėjęs. 

— Ką ji sako? — paklausė Vil
kaitė. Ji liepia kuo greičiau lipti į 
šeštą aukštą, pažiūrėti į sarkofago vi
dų, ten yra paskutinis Carmen raš
tas. 

Aleksandria skubiai liftu keliasi į 
šeštą aukštą, randa ten sarkofagą ir 
Carmen laišką su visais įrodymais ir 
paskutine jos valia. Svarbiausia — 
Carmen visą savo turtą — 22 mln. 
dolerių — palieka Chicago Lyric Ope
ra. Įsako laišką kuo greičiau perduoti 
operos administratorei Denise John
son, ji žinos ką daryti. Vilkaitė taip ir 
padaro. 

Siame Carmen „dvasios" pasiro
dyme ir jos kalboje galima įžiūrėti 
šiek tiek ironijos. Nukelta į 9 psl. 



DRAUGAS, 2007 m. rugsėjo 6 d., ketvirtadienis 

Prelato Mykolo Krupavičiaus 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
Nr.2 

M. Krupavičius rašo: „Mūsų mo
kykloje jau buvo skaitoma slapta 
lietuviška spauda, laikraščiai ir kny
gelės. Gerai atmenu, kad jų atnešda
vo į mokyklą Mergašilio Vaičiulionių 
Jurgis. Tokius laikraščius platin
davau ir aš. Man jų pristatydavo du 
šaltiniai: Panosupio Ambroziejus 
Juozas ir Putiškių Vitkauskas Vik
toras. Abiejų šeimos buvo apsišvietu
sios ir kovojo už lietuvišką žodį ir 
lietuvių tautos gerovę. Kodėl juodu 
išsirinko mane tokiu spaudos platin
toju, kada aš buvau vos 7—8 metų 
vyras, negaliu dabar pasakyti, bet 
faktas, kad jie man pristatydavo 
lietuviškų laikraščių ir knygelių. Aš 
juos išdalindavau savo draugams par
nešti tėvams. Platindavau tą spaudą 
ir kitokiais būdais. Jasaitis žinojo, 
kad jo mokiniai skaito draudžiamą 
spaudą, bet nieko mums nesakyda
vo, tik įspėjo mano motiną, kad aš 
būčiau atsargesnis. Ji manęs už tai 
nebarė, tik patarė būt atsargesniu. 
Taip pat žinojau, kad motina gauna 
storesnių knygų iš tų pačių šaltinių." 

Mykolo Krupavičiaus lietuvybės 
mokytojai Juozas Ambraziejus ir Vik
toras Vitkauskas, kurie jam pristaty
davo laikraščius ir knygeles, dalyvavo 
1905 metų revoliucijoje ir todėl turėjo 
slėptis. Ambraziejus išvažiavo į Ame
riką, o Vitkauskas į Daniją. M. Kru
pavičius Igliškėlių pradžios mokykloj 
užtruko gana ilgai (gal apie 9—10 
metų). Netoli nuo Krupavičienės 
užeiginės buvo kalvė. Mykolas, turė
damas laiko, dažnai ten užeidavo. Jis 
pamėgo tą darbą ir kartais pats 
bandydavo ką nors nukalti. Motina to 
nemėgdavo. M. Krupavičius sako: 
„Išmokau nulūžusią arklio pasagą 
nuo kanopos nulupti. Jokios abejonės 
man nekilo, kad mano pašaukimas 
yra kalvystė ir kad aš būsiu kalvis. 
Bet motinos buvo kitas planas. Ji 
sūnų norėjo būtinai ponu padaryti. 
Neturėdama kitokios galimybės, ver
tė mane eiti į čia pat esančią vals
čiaus raštinę praktikuoti. Ėjau susi
raukęs, nes kalvė mane labiau trau
kė." 

Raštinėje Mykolas taip pat gana 
greit pasiekė tam tikros tobulybės. 
Jis jau mokėjo surašyti kvietimus i 
ūkininkų sueigas, mokėjo išrašyti 
liudijimus, kurie norėjo parduoti ark
lius ir raguočius jomarke. Už tuos 
liudijimus jis gaudavo po tris ka
peikas ir tai buvo jam nemažas atly
ginimas. Toliau Krupavičius rašo: 
„Galbūt su motina ilgokai dar būtu
me svarstę kalviauti ar ponauti, tai 
buvo apie 1890 metus. Du įvykiai nu
kreipė mano ir motinos galvoseną." 

* * * 

M. Krupavičius turėjo nemažai 
darbo ir namuose. Jis turėjo padėti 
motinai tvarkyti namus, padėti pri
imant ir aptarnaujant užeinančius 
žmones. Būnant 12 metų amžiaus, 
motina pasiuntė i Balbieriškio jomar-
ką nupirkti karvės. Ji manė. kad ten 
jam padės jos giminaitis. To giminai
čio jis nerado namie. Nuėjo i jomarką 
pirkti karvės. Vieni jį išvadino pieme
niu, kiti pavarydavo ganyti kiaulių. 
Jis pamatė karvę, kuri jam patiko. 
Karvės savininkas buvo mandages

nis, paklausė, ar jis tur i pinigų karvei 
pirkti. J is parodė pinigus ir nupirko 
karvę už 18 rublių. Pasiėmęs ją. už 
pavadžio, išėjo namo. Kelio į namus 
buvo apie 30 km. Atėjus nakčiai, jis 
su karve turėjo pernakvoti Balbieriš
kio girioje. Praleidęs naktį laimingai 
pasiekė namus. Juo jau buvo susirū
pinusi motina ir kaimynai, tat jo su
laukę, buvo laimingi. J is taip pat tu
rėjo važiuoti į Balbieriškį motinai nu
pirkti prekių (alaus, degtinės ir t.t.). 
Ir ten jis turėdavo nemalonumų, bet 
atsirasdavo žmonių, kurie jam padė
davo. Krupavičius sako: „Šitokios gy
venimo sąlygos mane išmokė sava
rankiškumo, orientacijos ir kar tu 
puikybės. Supratau esąs vyras, o ne 
piemengalis. Vieną kartą, kada moti
na norėjo už kažkokį nusikaltimą 
man kailį išperti, aš paėmiau už pan
čio ir autoritentingai pareiškiau: to, 
mama, užteks. Esu jau vyras. Mama 
apsiverkė. Nieko nepasakė, tik dau
giau manęs pančiais nebevaišino." 

Be laikraščių ir knygelių platini
mo M. Krupavičius su kitais savo 
draugais mokiniais tuos laikraščius 
skaitydavo, dažniausiai slaptai susi
rinkę už ūkininko kluono. Jie jautė, 
kad jų atliekamas darbas yra svarbus 
ir jiems tas priduodavo išdidumo, pa
siryžimo ir drausmės. 

M. Krupavičiaus ieškojimo pa
šaukimo kelyje prisimintinas dar vie
nas įvykis. Marijampolėje stovėjo ru
sų husarų raudonkelnių dalinys. Vie
ną kartą per Igliškėlių kaimą prajojo 
šis dalinys su orkestru priešakyje. 
Tame orkestro dalinyje buvo ir My
kolo amžiaus orkestrantų. Jam tas 
dalinys labai patiko ir jis norėjo tapti 
to orkestro dalyviu. Motina čia vėl 
turėjo rūpesčio jį nuo to atgrasinti. 

Netrukus po to vienas jaunas 
ponas, jodamas per Igliškėlių kaimą, 
sustojo Krupavičienės užeigoje. Jis, 
pakalbėjęs su jos dukterimis ir Myko
lu, pakalbėjo ir su užeiginės savinin
ke Krupavičiene. Jis jos paklausė, ko
dėl ji neleidžia Mykolo į mokslus. Ji 
jam paaiškino, kad jai su vaikais ne
lengva gyventi ir kad ji neturi lėšų 
Mykolo mokslui. To pono būta Žmui
dzinavičiaus, vėliau žinomo lietuvių 
menininko. Prieš tai jis buvo baigęs 
Veiverių Mokytojų seminariją. J is 
motinai papasakojo apie tą seminari
ją, kad ji yra gera mokykla ir nebran
gi, ir patarė sūnų leisti į tą mokyklą. 
Krupavičiene, apgalvojusi ir pasita
rusi su patarėjais ir draugais, nutarė 
sūnų į tą mokyklą leisti ir paprašė 
mokytoją Jasaitį jį tai mokyklai pa
ruošti. 1900 metais mokytojas Jasai
tis nuvežė M. Krupavičių į Veiverių 
Mokytojų seminariją laikyti egza
minų. 

Salia mokytojų seminarijos buvo 
pavyzdinė pradžios mokykla, kuri 
turėjo penkis skyrius. Seminarija tu
rėjo trijų metų kursą — tris skyrius. 
Mykolas Krupavičius nežinojo egza
minų rezultatų, bet jis buvo priimtas 
į tos pavyzdinės mokyklos 4-tą sky
rių. Kaip Krupavičius rašo, į tas 
mokyklas suvažiuodavo 15—17 metų 
mokiniai. „Į savo mokyklą mokiniai 
atsiveždavo ne tik kaimo papročius, 
bet ir labai dažnai berniškus įpročius 
ir lietuvių kalbą. P>u> d ;s u ir i a u 

Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grave: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773^71-3300 

Dantų gydytojai 

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 pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už oriemamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, S uite 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyrtms 
tęL 1-773-535-9508 

The Diva's Fool" mano akimis 
Atke l t a iš 8 psl . Ji pasijuokia iš 
Čikagos policijos, kuri turėdama visą 
dėžę dokumentų per 10 dienų nesu
rado kaltininkų, o taip pat ir iš Alek-
sandria Vilkas, kuri sužinojo nusi
kaltėlius, bet nesurado įrodymų juos 
apkaltinti. 

Denise Johnson, gavusi doku
mentą su Carmen parašu, paprašė vi
sų susirinkti. Nuotaika buvo liūdna, 
Lyric Opera pateko į finansinę krizę, 
gal teks sustabdyti veiklą ilgesniam 
laikui, atleisti tarnautojus ir visą 
chorą. 

Visiems susirinkus Denise John
son garsiai perskaito Carmen raštą. 
Tragedija dar padidėjo, kai elitinė Či
kagos visuomenė sužino, kas Divą 
nunuodijo. Tačiau nuotaika greit pa
sikeitė, kai administratorė baigė 
skaityti laišką ir jie sužinojo, kad ji 
visą savo turtą — 22 mln. dolerių — 
palieka Lyric Opera. 

Tik Castrato ir Teresita subruz
da. Teresita iš savo rankinuko ištrau
kė du revolverius, vieną padavė Cast
rato, abu nubėgo prie durų, tačiau 
durys buvo žmonių užstotos. Jie 
metėsi į kitą šoną, matyt, sąmyšio 
apimtas Castrato pakeitė savo nuo
monę ir, Teresitai prisiartinus, šovė į 
ją. Castrato metė ginklą ir pasidavė 
ką tik atvykusiai policijai. (Vėliau 
mes sužinome, kad Castrato nuteis-

PASLAUGOS 

tas visą gyvenimą kalėti.) 
Kūrinio gale pasakoma, kad Do-

nacella Dimitriano, Carmen tėvo re
miama, paskiriama į Carmen vietą, ji 
tampa ir naująja Lyric Operos Diva. 
Donacella, atsidėkodama už globą ir 
rėmimą, pasidaro Adriano meilužė. 
Adriano irgi pasitaiso — jis nebeužsi-
ima ginklų pardavinėjimu, savo dirb
tuvę Paragvajuje perleidžia US Navy, 
Operos vadovybėje jis vėl svarbus as
muo. 

* * * 
Veikale yra 37 skyriai. Šioje re

cenzijoje aš panaudojau tik 3 skyrius 
iš romano pradžios ir 3 skyrius iš ga
lo. 30 skyrių palieku skaitytojams pa
sigėrėti autorės detektyvine patirtimi 
bei nuotykiais. Viską išdėstyti ir iš
narplioti nėra šio rašinio tikslas. Man 
rūpėjo užuomazga ir atomazga. Vei
kalas parašytas labai gerai, rekomen
duoju visiems, ypač jaunimui. Yra iš 
ko pasimokyti ir pamąstyti. Šiuo 
stambiu kūriniu autorė Silvia Foti 
prisistatė kaip rimta ir subrendusi 
dailiojo žodžio menininkė. 

P S. Atomazgą galima atmegzti 
ir be Carmen dvasios pasirodymo, bet 
recenzija būtų gerokai ilgesnė. Aš pa
sirinkau trumpesni kelią. 

ĮVAIRUS 

•"fr l 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

PRIIMSIU GYVENTI I SAVO NAMĄ 
vienišą vyro ar moterį vyresnio pen-

sijinio amžiaus, su priežiūra arba 
be priežiūros, nerūkantį. Gyvenu 
gerame piet iniame rajone, daug 

gamtos, puikus susisiekimas, 
įvairios parduotuvės ir restoranai. 
Esu Amerikos pilietė, išsilavinusi, 

va i ruo ju automobil į . 
Skambinti tel 1 - 7 0 8 - 9 1 1 - 1 7 8 8 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

RFStDf-VTIAl 
RROKHL.\C,F 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

http://www.illinoispain.com
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
XVII TARYBOS ANTROSIOS SESIJOS 

OAK LAVVN HILTON, OAK LAVVN, IL 
2007 m. rugsėjo 21 -23 dienomis 

D A R B O T V A R K Ė 
(Siūloma) 

Penktadienis , rugsėjo 2 1 d . 

11 vai . r. - 2 vai. p. p. Registracija 

2 vai. p. p. - 3:30 vai. p. p. Pirmas posėdis 
Atidarymas - Tarybos prezidiumo pirmininkė Danguolė Navickienė 
JAV ir Lietuvos himnai 
Invokacija - kun. R. Repšys 
Mirusiųjų pagerbimas 
Sesijos ruošimo komiteto sveikinimo žodis - Irena Vilimienė, Lemonto 
apylinkės pirmininkė 
Vidurio Vakarų apygardos pirmininkės Aušrelės Sakalaitės sveikinimas 
Garbės svečių pristatymas 
Tarybos narių prisistatymai 
Apylinkių pirmininkų prisistatymai 
Darbotvarkės priėmimas 
Praėjusios sesijos protokolo tvirtinimas - prezidiumo sekretorius Jurgis 
Joga 

3:30 vai. p. p. - 3:40 vai . p. p. Kavos pertrauka 

3:40 vai. p. p. - 6 vai. v. Antras posėdis 
Prezidiumo pranešimas - Danguolė Navickienė, pirmininkė 
LR Seimo ir JAV LB bei PLB Komisijos pranešimas - Dalia Puškorienė 
PLB valdybos pranešimas - Regina Narušienė 
Lietuvių fondo pranešimas 
ALTV transliacijų statusas, diskusijos - Arvydas Reneckis, Vytas Maciū
nas JAV LB įstatų ir taisyklių pakeitimas ir patobulinimas, diskusijos 
Tarybos narių keliami klausimai ir siūlymai 

6:30 vai. v. Autobusas išvažiuoja j Lemom 

7 vai. v.- 10 vai. v. Susipažinimo vakaras Ateitininku namuose 

Šeštadienis, rugsėjo 2 2 d . 

7:30 vai. r. - 8:30 vai. r. Pusryčiai 

8:30 vai. r.- 10:30 vai. r. Trečias posėdis 
Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno, Krašto valdybos narių ir KV 
padalinių pranešimai 
Klausimai ir komentarai, liečiantys Krašto valdybos pranešimus 

10:30 vai. r. - 10:40 vai . r. Kavos pertrauka 

10:40 vai. r. - 12:30 vai. r. Ketvirtas posėdis 
JAV LB apyskaitų ir 2008 m. sąmatos pristatymas - Ramutis Pliūra 
Kontrolės komisijos pranešimas ir tvirtinimas 
Garbės teismo pranešimas. Simpoziumas: JAV Lietuvių paveldo klausi
mai - Algis Lukas, Ramutė Žukaitė, Rimtautas Marcinkevičius, Teresė 
Gečienė, Gintaras Čepas, kun. Antanas Saulaitis 
Diskusijos paveldo išlaikymo veiklos tema 

12:30 vai. p. p. - 1:30 vai. p. p. Pietūs 

1:30 vai. p. p.- 4:15 vai . p. p. Penktas posėdis 
Tarybos komisijų atskiri posėdžiai. Rezoliucijose Taryba nustato JAV LB 
veiklos kryptį ir veiklos būdus. 

4:15 vai. p. p. - 4:30 vai . p. p. Komisijų pirmininkai Prezidiumui pris
tato rezoliucijas. 

5:30 vai. p. p. Autobusas išvažiuoja j Lemont 

6 vai. v. - 11 vai. v. Vakaro programa Pasaulio lietuviu centre - kvie
čiama visuomenė 
Šv. Mišios, PLC aprodymas, kokteiliai, pokylis, meninė programa 

Sekmadien is , rugsėjo 2 3 d . 

8 vai. r. - 9 vai. r. Pusryčiai 

9 vai. r. - 10:30 vai. r. Šeštas posėdis 
Tarybos komisijų (Organizacinių reikalų, Visuomeninių reikalų, Finan
sinių reikalų, Kultūros reikalų) rezoliucijų pristatymas, diskusijos ir tvir
tinimai. 

10:30 vai. r. - 10:45 vai. r. Kavos pertrauka 

10:45 vai. r. - 12:30 vai. p. p. Šešto posėdžio tęsinys 
Tarybos Komisijų (Religinių reikalų, Socialinių reikalų, Sporto reikalų, 
Jaunimo reikalų, Švietimo reikalų) rezoliucijų pristatymas, diskusijos ir 
tvirtinimai 

12:30 vai. p. p.- 1:30 vai. p. p. Pietūs 

1:30 vai. p. p. - 3:30 vai . p. p. Septintas posėdis 
Kitos sesijos vieta ir data 
Tautinių šokių šventės komiteto pranešimas - Jurgis Joga 
JAV LB Tarybos narių pasisakymai, klausimai ir patikslinimai 
Sesijos uždarymas - „Lietuva Brangi" 

Neringos stovykloje: smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker (kairėje) 
su dailininkais: Rolandu Kiaulevičiumi (vidury) ir Gintaru Juciumi pr ie jų 
darbo, kurį aukcione nupirko ,.Meno8Dienos" stovyklautojai . Gauti pinigai 
i r paveikslas buvo padovanoti Neringos stovyklai. Sėdi stovyklautojos 
Estera i r Laura. 

Žymus smuikininkas Čikagoje 
JAV lankosi žinomas smuikininkas iš Lietuvos Martynas Švėgžda von 

Bekker. Neseniai jis dalyvavo Neringos stovykloje suruoštoje programoje 
,,Meno8Dienos", kur skaitė paskaitą apie Lietuvos kompozitorius ir surengė 
susirinkusiems j Neringą menininkams koncertą. Šiuo metu smuikininkas 
lankosi Čikagoje. Tarptautinių J. Brams bei Elyse Meyer ir Haussman kon
kursų Vokietijoje laureatas, Lietuvos muzikos akademijos lektorius, smui
kininkas ir kompozitorius Martynas Švėgžda von Bekker šeštadienį, rugsėjo 8 
d., dalyvaus Santaros - Šviesos suvažiavime, kur 5:30 vai. p. p. Bočių menė
je kalbės apie klasikinę lietuvių kompozitorių muziką ir gros jų kūrinius. 

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 1:30 vai. p. p. M. Švėgžda von Bekker koncer
tuos Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lietuvių centre (14711 127th Street, 
Lemont, IL). Programoje: pasaulio klasikų ir moderniųjų Lietuvos kompozi
torių kūriniai. Bilieto kaina - 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 630-881-4679. Kvie
čiame visus pasiklausyti šio smuikininko koncerto. 

Austė M. Vygantas, gyvenanti Winnetka , IL, užsiprenumeravo 
„Draugą" dar metams ir paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

Halina Dilys ir Er ika Brooks iš Chicago, IL pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar metams ir paaukojo mums 50 dol. Esame labai dėkingi. 

P ranas Budini n kas, gyvenantis St. Pe te Beach, FL, užsiprenumeravo 
„Draugą" vieneriems metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu jis paaukojo 
dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū už Jūsų paramą. 

Alfonsas Tumas iš Simi Valley, CA pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
metams ir, kaip pats rašo, „magaryčių" paaukojo 50 dol. auką. Labai Jums 
dėkojame. 

Kazys Gudauskas, gyvenantis Bal t imore, MD. užsiprenumeravo 
„Draugą" dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi už 
paramą. 

Elena Karvelis iš Novi, MI taip pat pratęsė prenumeratą dar metams ir 
atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū. 

Daina Vari akoj i s, gyvenanti Chicago, EL, užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Ursula Sabrinskas iš Cicero, IL pratęsė ..Draugo' prenumeratą ir 
paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką Esame labai dėkingi. 

Ričardas Repšys, gyvenantis Southfield, MI užsiprenumeravo ..Drau
gą" dar metams ir paaukojo *0 doi auka. Labai ačiū 

• 
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Gerai dienos pradžiai -
kvapni kava 

Ankstų rytą nėra nieko geriau už 
puodelį stiprios kavos. Jis pabudina 
geriau už šaltą dušą, o malonumas 
net nesulyginamas. Dienai įpusėjus 
smagu atsigaivinti švelnia kava su 
pienu ir įvairiais pagardais. Vakaro 
vėsą gali sušildyti pikantiškos kavos 
aromatas. 

Paruošti skanios kavos puodelį 
tereikia žiupsnelio vaizduotės. Pra
džiai siūlome pabandyti kelis jau pa
tikrintus ir visame pasaulyje žino
mus receptus. 

Vokiška Alpių kava 

3,5 oz (100 g) virtos pupelių ka
vos, 

šlakelio cikorijų sirupo, 
gabalėlio cukraus, 
0,7 oz (20 g) balzamo, 
2 šaukštų (30 g) plaktos grieti

nėlės, 
0,075 oz (2 g) šokolado. 
Į puodelį įdėti cukraus gabalėlį, 

įpilti balzamo ir cikorijų sirupo. 
Viską užpilti juoda kava. Ant viršaus 
uždėti plaktos grietinėlės „kepurėlę" 
ir apibarstyti tarkuotu šokoladu. 

Oland i ška kava 

Pusės puodelio stiprios karštos 
kavos ir taurelės konjako, sumaišyto 
su kiaušinio tryniu ir trupučiu ka-ka-
vos miltelių, 

2 šaukštų (30 g) plaktos grieti
nėlės. 

Į puodelį supilti kavą, konjaką, 
uždėti šaukštelį plaktos grietinėlės ir 
apibarstyti kakavos milteliais. Vie-to-
je konjako ir kiaušinio galima naudo
ti kiaušinių likerį. Gerti iš didelių 
puodelių. 

Et iopi jos kava 

3,5 oz (100 g) kavos, 
2 gvazdikėlių, 
žiupsnelio cinamono, 
kardamono, 
muskato riešutų, 
trupučio smulkinto imbiero, 
0, 7 oz (20 g) vanilinio cukraus. 
Kavą ir visus prieskonius sudėti į 

kavinuką, užpilti norimu kiekiu van
dens ir pakaitinti iki virimo. 

Provanso kava 

1 šaukšto (15 g) saldžios grieti
nėlės, 

3,5 oz (100 g) kavos, 
3,5 oz (100 g) skrudintą migdolų, 
cukraus pagal skonį. 
Grietinėlę užvirti, į ją įberti 

smulkiai maltos kavos ir maltų mig
dolų. Visą mišinį palikti 30 minučių 
ant viryklės. Tuomet įdėti cukraus ir 
perkošti per smulkų sietelį. Po to gė
rimą palaikyti šaldytuve tol, kol su-
tirštės. Karštomis dienomis į ledinę 
kavą dar galima įdėti plaktos grieti
nėlės. 

Meks ik ie t i ška k a v a 

Mažo puodelio labai stiprios juo
dos kavos, 

šlakelio karšto šokolado, 
romo, 
truputį maltos aitriosios papri

kos. 
Į karštą kavą supilti šokoladą, ro

mą ir suberti maltą papriką. « 

Vengr iška vyšninė 
k a v a 

vos, 
3,5 oz (100 g) šviežiai užpiltos ka-

2 šaukštų šokolado sirupo, 
1 šaukšto vyšnių kompoto, 
2 šaukštų (30 g) plaktos grietinė

lės, 
1 šaukštelio smulkinto šokolado, 
vyšnios. 
Sumaišyti kavą, šokolado sirupą 

ir vyšnių kompotą. Ant viršaus uždėti 
plaktos grietinėlės, pabarstyti tar
kuotu šokoladu ir uždėti vyšnią. 

Ai r i ška kava 

1 taurelės airiško viskio, 
2 šaukštelių rudojo cukraus, 
1 puodelio karštos kavos, 
3 šaukštų saldžios grietinėlės. 
Viskį supilti į pašildytą plačią 

stiklinę ir suberti cukrų. Užpilti 
karšta kava, o ant viršaus uždėti 
plaktos saldžios grietinėlės. 

Alfa.lt 

„Sukūrei mus sau, Viešpatie, 
Ir nerami mūsų širdis, 
Kol nenurims Tavyje". 

Sv. Augustinas 

Pranešame, kad 2007 m. rugsėjo 2 d. Savannah, GA, sulaukusi 
92 m. amžiaus, Aukščiausiojo pašaukta, mirė mūsų mylima ir bran
gi mamytė, močiutė, promočiutė, sesutė ir uošvė 

DANTŲ GYDYTOJA 
A t A 

ELENA ČERVYDAITĖ 
KVEDARIENĖ 

Velionė Amerikoje išgyveno 57 me tus . Gyveno Savannah, 
Georgia, anksčiau Detroit, Michigan. 

Gimė Daugpilyje, Latvijoje. Baigė Aušros mergaičių gimnaziją 
Kaune. 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto odontologijos 
fakultetą. 1942 m. ištekėjo už Antano Kvedaro. Atšventė 64 metų 
vedybinę sukaktį prieš vyro mirtį 2006 m. lapkričio 9 d. 

Giliame nuliūdime paliko: brolį Antaną Cervydą, gyvenantį Sa
vannah, GA, dukrą Virginiją ir žentą dr. Lawrence Hatzenbeler, 
gyvenančius Troy, MI, dukrą Juli tą ir žentą dr. J o h n Shallal, gyve
nančius Savannah, GA, penkis vaikaičius ir penkis provaikaičius 
bei gimines Lietuvoje ir Australijoje. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, rugsėjo 9 d. RG & GR Harris 
laidojimo namuose, 15421 Farmington Rd., Livonia, Michigan. Lan
kymo valandos nuo 4 vai. p.p. iki 9 vai. v. Rožinis 7 vai. v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 10 d., 9 vai. r. Harr is laido
jimo namuose, iš kur a.a. Elena Kvedarienė bus palydėta į Dievo 
Apvaizdos bažnyčią, Southfield, MI, kur 10 vai. ryto bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta ir palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI, šalia vyro a.a. Antano. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nul iūdus i š e i m a 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1273 

A t A 
VACLOVAS BUDNIKAS 

Staiga mirė 2007 m. rugpjūčio 6 d., sulaukęs 87 metų. 
Gimė Kaune, Lietuvoje. Su žmona a.a. Ona (mirusi 2004 m.), ap

sigyveno Elizabeth, New Jersey. Abu aktyviai dalyvavo lietuviškuo
se renginiuose ir lietuviškoje parapijoje, Sv. Petro ir Povilo bažny
čioje. 

Velionis palaidotas prie a.a. žmonos Onutės, St. Gertrude ka
pinėse, Colonia, New Jersey. 

Dėkojame kun. Szczotkui už laidotuvių Mišias ir Juliui Veblai-
čiui, kuris išlydėjo velionį smuiku. Dėkojame jo ar t imiems draugams 
Veronikai Misiūnienei, Alfonsui Jarmui , Elenai Šeštokienei, Birutei 
Pocienei, Julijai Jasai t ienei ir Valei Kligienei, aukojusiems šv. Mi
šioms. 

Nuliūdę liko jo draugai ir kaimynai. 

J u o z a s i r R a s a J u š k a i 

Kava yra kilusi iš Etiopijos, kur natūraliomis sąlygomis auga arabinis ka-
vamedis. tačiau pasaulyje kava išpopuliarino arabai, šiuo metu j i augina
ma 76 pasaulio šalyse. Daugelyje šalių yra atsiradusios kavos gėrimo tradi
cijos, kava verdama specifiniais būdais ar su tam tikrais prieskoniais. 

A t A 
Dr. ALGIS ČEPULIS 

mirė rugpjūčio 26 d. Jo žmonai ROMUTEI, dukrai 
DAINELEI, sūnums RIMUI, LINUI, EDVARDUI ir 
visiems artimiesiems, reiškiame giliausią užuojautą 
bei drauge liūdime. 

Juoze ir Jonas Daugėlai 

http://Alfa.lt
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Č I K A G O J ! IR APYUNKČSe 

• R u g s ė j o 16 d., sekmadieni , 3 
vai. p. p. lietuviškomis šv. Mišiomis, 
kurias aukos kun. Vyt. Volertas St. 
John the Evangelist bažnyčioje, Fifth 
St., Riverhead, NY 11901, pradedami 
nauji mokslo metai Aleksandros Ka-
zickienės lituanistinėje mokykloje. 
4:15 vai. p. p. - šventė vyks Grace 
Episcopal bažnytiniame komplekse, 
573 Roanoke Ave, Riverhead NY 
11901. Dalyvaus mokyklos fundato
riai: dr. Juozas ir Aleksandra Kazic
kai. Po oficialiosios dalies vyks lietu
viškų patiekalų puota: cepelinai, vė
darai, bulvių plokštainiai. Papildoma 
informacija: tel. 631-204-1329 arba 
e-paštu: neilabaumiliene@hotmail.com 

• Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" tradiciniai rudens lėšų telki
mo „Derliaus pietūs" bus sekmadie
nj, rugsėjo 30 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p. 
p. Visi kviečiami pasižymėti šią datą 
savo kalendoriuose, nes dalyvių dos
numo dėka organizacija galės toliau 
remti Lietuvos dienos centrus ir lai
kinuosius globos namus, kuriuos lan
ko socialiai remtinų šeimų vaikai. 
Vietas prie stalų galima užsisakyti 
paskambinus Nijolei Nausėdienei tel. 
708-301-588. 

• J u r g o s Seduikytės , Lietuvoje 
garsėjančios pramoginės dainininkės, 
debiutas Amerikoje įvyks spalio 26 d'. 
Jaunimo centre. Ji yra surengusi 
daugiau nei 7 0 koncertų Lietuvoje. 
Atlikėja sugeba pritraukti ir sušildyti 
publiką. Bilietai į jos koncertus išper
kami akimirksniu. Serija koncertų 
rengia JAV Lietuvių Bendruomenė. 

nas Narbutis, Kauno technologijos 
universiteto prof. dr. Rimantas Bane
vičius, gydytojas Jonas Ravickas. 
Renginį ves Nacionalinės bibliotekos 
Lituanikos skyriaus vedėja Silvija 
Vėlavičienė. 

•JAV LB Grand Rapids apylin
kės gegužinė Įvyks šeštadienį, rugsėjo 
15 dieną, 2 vai. p. p. Dovydo ir Gra
žinos Dainelių sodyboje prie Thorn-
apple upės (7645 Bouman Drive, 
Middleville, MI ), tel. 269-795-1045. 
Važiuoti iš šiaurės (Grand Rapids) ar
ba iš pietų (Battle Creek arba Kala-
mazoo) MI-37 keliu iki Parmalee Rd., 
tada apie dvi mylias į rytus iki Bou
man Dr. Iš Lansing važiuoti M-43 
keliu iki M-37 ir tada į šiaurę. Pra
šome atsivežti užkandžius ir gėrimus 
bendram stalui. Ruošiame loteriją ir 
prašome prisidėti dovanomis. Atsi-
vežkite kėdes ir svarbiausia - gerą 
nuotaiką. Kviečiami visi - šeimos su 
vaikais, jauni ir vyresni, lietuvių 
draugai, kas tik gali prisidėti ir daly
vauti smagioje gegužinėje. 

•Lie tuvos Vyčių 82 kuopa (Gary, 
IN) rugsėjo 30 d., sekmadienį, rengia 
tradicines, 10-ąsias šv. Mišias po at
viru dangumi. Pradžia - 12:30 vai. 
p.p. Sv. Mišias aukos prel. Ignas Ur
bonas, vargonuos Faustas Strolia, 
giedos Ann Marie Kassell. Po Mišių -
gegužinė. Renginio vieta: VFW Post 
1563, 6880 Hendricks, Merrillville, 
IMN. Gegužinėje gros akordeonistas 
Bronius Mūras, bus lietuviško mais
to. Įėjimas - 12 dol. Tel. pasiteiravi
mui: 219-996-6516 (Mildred Jagiella). 

IS ARTI IR TOU ... 

• K e t v i r t a d i e n į , rugsėjo 6 dieną, 
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje įvyks Prano Jurkaus (JAV) 
knygos „Lemties vingiuose" pristaty
mas. Renginyje dalyvaus knygos au
torius ir jo bičiuliai: žurnalistas Leo-

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Lietuvių Verslo tarybos susirinkimas 
Lietuvos Respublikos generalinis 

konsulatas Čikagoje kartu su Lietu
vių Verslo taryba (sutr. LBC) š. m. 
spalio 7 dieną, sekmadienį, maloniai 
visus kviečia į metinį Lietuvių Verslo 
tarybos susirinkimą. Vakaro garbės 
svečias - Lietuvos Respublikos ne
paprastasis ir įgaliotasis ambasado
rius Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Audrius Brūzga, kuris bus pagrindi
niu vakaro prelegentu. Jo pranešimo 
tema „Lietuvos ir JAV ekonominiai 
santykiai - siekiai, tikslai ir galimy
bės glaudesniam bendradarbiavimui 
su JAV verslininkais". Susirinkime 
taip pat dalyvaus Lietuvos Respubli
kos generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius ir Lietuvių 
Verslo tarybos prezidentas Antanas 
Grina. 

Lietuvių Verslo taryba susikūrė 
1999 m. sausio 7 d. Organizacija buvo 
įsteigta įvairių verslo sričių specia
listų pastangomis, siekiant paskatin
ti verslo ryšius tarp Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Lietuvos Respubli
kos. LBC bendradarbiauja su Lietu
vos Respublikos generaliniu konsu
latu Čikagoje ir per jį su Lietuvos 
Respublikos ambasada Washington, 

DC. Lietuvių Verslo tarybos tikslas 
yra skatinti ir plėtoti verslo ir investi
cijas tarp Lietuvos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų tiesiogiai arba bendra
darbiaujant su Lietuvos Respublikos 
generaliniu konsulatu Čikagoje. LBC 
taip pat bendradarbiauja su įvairio
mis JAV Verslo organizacijomis bei 
vyriausybinėmis įstaigomis. Lietuvių 
Verslo taryba teikiama pagalba yra 
nemokama. 

Lietuvių Verslo tarybos metinis 
susirinkimas vyks š. m. spalio 7 die
ną, sekmadienį, Willowbrook pokylių 
salėje (8900 S. Archer Avenue, Wi-
llow Springs, IL 60480). Vakaro pra
džia 6 vai. v. (kokteiliai), 6:45 vai. v. 
(vakarienė). Įėjimo kaina su vaka
riene: 35 dol. (vietų skaičius ribotas). 

Apie savo dalyvavimą maloniai 
prašome pranešti Lietuvos Respub
likos generalinio konsulato telefonu 
312-397-0382, ext. 204 arba elektro
niniu paštu lbc@ltconschi.org. Če
kius, išrašytus Lithuanian Business 
Council vardu, prašome iki spalio 1 d. 
siųsti adresu: 211 E. Ontario Street, 
Suite 1500, Chicago, IL. 60611. 

LR Generalinio 
konsulato Čikagoje inf. 

Seserys kazimierietės švenčia 
kongregacijos įkūrimo šimtmeti 

Seserys kazimierietės švenčia kongregacijos jkūrimo 100-mečio j u 
biliejų. Nuotraukoje: seselės džiaugiasi dovanomis, gautomis iš viso pa
saulio šios sukakties proga (iš kairės): seselė Niida iš Argentinos, seselė 
Margaret Mary (sėdi), seselė Immacula (generalinė vyresnioji), seselė 
Regina Marie, seselė Jean Girzaitis, seselė Theresa Banach iš Koiiand, PA 
ir seselė Theresa Papsis. 

Kongregacija savo šimtmeti švęs rugsėjo 8 d., šeštadieni. Šventė 
prasidės 2 vai. p.p. šv. Mišiomis, kurias aukos Čikagos arkivyskupas kardi
nolas George, OMI Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
(69th & Washtenaw). 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti jubiliejinėse šv. Mišiose. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pranešimas 

Kandidatų pristatymo terminas JAV LB Kultūrinėms 
premijoms gauti baigiasi rugsėjo 20 d. 

JAV LB Kultūros Taryba, kviečia lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus 
2007 metų kultūrinėm premijom. Pristatant kandidatus prašome pateikti 
kuo daugiau duomenų apie kandidatą, apibūdinti kandidato nuopelnus lie
tuviškoje kultūrinėje veikloje. Prašom pateikti kandidato adresą ir telefoną. 
Kandidatus pristato asmenys specialiai tam sudarytom komisijoms. Komi
sijų pirmininkų pavardės ir adresai nurodyti. Pristatant kandidatą pateik
ti ir savo pavardę bei adresą. Kandidatus komisijoms siūlyti iki šių metų 
rugsėjo 20 d. Skiriamos 1,000 dol. premijos. Premijų mecenatai - Lietuvių 
fondas ir JAV LB Krašto valdyba. 

Dailės premija - skiriama JAV lietuviams dailininkams, kurie daly
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės premija apima visas meno formas - tapy
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją, keramiką ir tekstilę-audinius. Komisijos 
pirmininkė Dalia Slenienė, PLC, Lietuvių Dailės muziejaus direktorė. 

Adresas: Dalia Slenienė, 12421 Archer Ave., Lemont, II. 60439 
Iki šiol Dailės premijas yra gavę visa eilė dailininkų: Albinas Elskus, 

Vytautas Ignas, Algimantas "Kezys, Ramojus Mozoliauskas, Kęstutis Zap-
kus, Alfonsas Dargis, Vytautas Kašubą, Zita Sodeikienė, Elena Urbaitytė, 
Adolfas Valeška, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Eleonora Marčiulio
nienė, Jurgis Daugvila, Ada Sutkuvienė, Magdalena Stankūnienė, Jadvyga 
Paukštienė, Juozas Mieliulis, Rimas Vizgirda, Giedrė Zumbakienė, Vytau
tas Virkau ir Nomeda Grumadą, premiją laimėjusi praeitais metais. 

Muzikos premija - skiriama JAV lietuviams muzikams, kurie daly
vauja kultūrinėje veikloje. Muzikos premija apima dainos ir muzikos viene
tus, kompozitorius, dirigentus, solistus, ir muzikos instrumentalistus-atli-
kėjus. Komisijos pirmininkas yra Faustas Strolia. 

Adresas: Faustas Strolia, 15325 Seąuoia St., Oak Forest, IL 60452 
Muzikos premijas nuo 1980 m., kada premijos buvo įsteigtos, jau 32 mu

zikai yra gavę šiuos kultūrinius apdovanojimus. Praeitais metais premiją 
gavo Andrius Žlabys. 

Spaudos darbuotojo - bendradarbio premija - skiriama tiems, ku
rie dalyvauja JAV lietuviškoje spaudoje. Ypatingas dėmesys skiriamas tau
tiškumo, bendruomeniškumo, lietuvių telkinių veiklos, Lietuvos valstybin
gumo temoms. Apima žurnalistus, spaudos darbuotojus (korespondentus), 
bei redaktorius, kurie gauna tik nominalų atlyginimą, bet ne visą algą. 

Spaudos darbuotojo komisijos pirmininkas Petras Petrutis. 
Adresas: Petras Petrutis, 5600 S. Claremont Ave. , Chicago, II 60636-

1039 
Praeitais metais Spaudos darbuotojo/jos premiją gavo Ramunė Kubi-

liūtė. Šią premiją yra gavę 18 žurnalistų, ir spaudos darbuotojų. 
Tautinių šokių mokytojos/jo premijai kandidatą parenka Lietuvių 

Tautinių šokių institutas, pirmininkė Danguolė Varnienė. Šiai premi
jai kandidatas/ėjau išrinktas/a LTŠI suvažiavimo metu rugpjūčio 15 d. LTŠ 
Instituto pirmininkės adresas: Danguolė Varnienė, 3165 Harmony PI., La 
Crescenta, CA 91214. 

Tautinių šokių mokytojos premijas yra gavę: Irena Smieliauskienė, Da
lia Dzikienė, Jadvyga Regina, Rasa Poskočimienė, Antanina Bulotienė, ir 
Gražina Reškevičienė, kurie premiją gavo praeitais metais. Frank Zapolis 
2006 metais buvo apdovanotas LB Kultūros tarybos Garbės premija kaip 
ilgametis tautinių šokių puoselėtojas. 

mailto:neilabaumiliene@hotmail.com
mailto:lbc@ltconschi.org

