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Rusija tęsia ,,švelnų spaudimą / / 

G. W. Bush saugumo skėtis susidūrė su pasipriešinimu. 

Maskva, liepos 12 d. („Reu- Washington parengti tokią PRG sis-
ters"/BNS) — Rusija, nesurasdama temą, kuri tenkintų abi šalis, 
būdo priversti Jungtines Valstijas at- Rusija aršiai kritikavo Washing-
sisakyti priešraketinės gynybos ton ketinimą dislokuoti PRG sude-
(PRG) Europoje, nusprendė padėti damąsias dalis Vidurio Europos šaly

se, grasindama nutaikyti savo rake
tas į objektus Europoje ir sukeldama 
nuogąstavimus, kad gali prasidėti 
naujas šaltasis karas. 

Tačiau praėjusį mėnesį Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin pakeitė 
taktiką, pasiūlęs sukurti kolektyvinę 
PRG, kurioje dalyvautų Rusija ir pla
tesnis Europos šalių ratas. 

„Vyksta tam tikri pokyčiai nuo 
konfrontacinio prie labiau subalan
suoto požiūrio", — sakė JAV ir Ka
nados instituto Maskvoje vadovo pa
vaduotojas Viktor Kremeniuk. 

„Pripažįstamas faktas, kad rake
tinės gynybos sistema gali būti tiks
linga, ir kad mes turime ką pasiūlyti. 
Dalyvavimas tokioje sistemoje atitik
tų mūsų interesus ir padėtų užtikrin
ti, kad ji nekeltų grėsmės Rusijai", — 
sakė V Kremeniuk. 

Tai dar nereiškia, jog Kremlius 
visiškai atsisakė grasinimų. Pirmasis 
Rusijos vicepremjeras Sergej Ivanov, 
laikomas vienu įtikimiausių V Putin 
įgaliojimų perėmėju, sakė praėjusią 
savaitę, kad jeigu JAV toliau įgy
vendins savo projektą, Rusija pri
trauks savo raketas prie pat Europos 
Sąjungos (ES) sienos. 

Nukelta į 6 psl. 

Diplomatinės atstovybės registruos vaiko gimimą 
Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 

Vaiko gimimo įregistravimo ir gimi
mo liudijimo išdavimo paslauga kai
nuos 5 eurus ir bus prieinama nuo 
2008 metų liepos. 

Lietuvos diplomatinėse atstovy
bėse bus teikiamos naujos konsulinės 
paslaugos, nusprendė Vyriausybė. 

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, buvo pritarta nutarimo 

projektui, kuriuo patvirtinamos nau
jos Lietuvos konsulinių pareigūnų 
užsienyje teikiamos konsulinės pa
slaugos ir jų tarifai. 

Už priimtą saugoti asmeninį tes
tamentą reikės sumokėti 15 eurų. 
Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, 
jei susituokiama su Lietuvos piliečiu, 
kainuos 80 eurų, kitais atvejais — 
140 eurų, ilgalaikio Lietuvos gyven

tojo leidimo gyventi Europos Bendri
joje tvarkymo procedūra atsieis 20 
eurų. 

Šios paslaugos bus teikiamos įsi
galiojus Vyriausybės nutarimui. 

Taip pat bus teikiama vaiko gi
mimo įregistravimo ir gimimo liudiji
mo išdavimo paslauga, ji kainuos 5 
eurus ir bus prieinama nuo 2008 me
tų liepos 1 dienos. 

Siame 
numervie: 

V. Adamkus: tarnausiu tik žmonėms 

. » • 

• Sporto apžvalga. 
Futbolas. Sportas 
Lietuvoje. 
•Toronto „Gintaras' 
aplankė Punską. 
•JAV LB Kultūros tary
bos tikslai ir uždaviniai. 
•Kun. V. Memenąs — 50 
metų Joliet vyskupijoje. 
•Kelionė į Jeruzalę (71). 
•Dainų šventė Lietuvoje. 
• „Lietuviai Amerikoje' 
J. Kuprio akimis. 
•Kaip kalbame. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.51 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

.»> 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 
Likusius dvejus antrosios prezidento 
kadencijos metus Valdas Adamkus 
žada toliau vadovautis sąžine ir vie
šuoju interesu, nepaisant kartais pa
tiriamo spaudimo. 

„Nenoriu drumsti situacijos, per 
daug moralizuoti ar peikti kitų. Ga
liu patikinti, kad nesitrauksiu nuo 
pasirinkto kelio, nors būna nuo
skaudų ir nusivylimų. Niekam netar
nausiu, išskyrus mane išrinkusius 
žmones. Nesvarbu, kokios kritikos ar 
vertinimų susilaukčiau, priimdamas 
sprendimus elgsiuos pagal savo proto 
ir sąžinės diktatą bei vadovaudama
sis viešuoju interesu", — ketvirta
dienį spaudos konferencijoje sakė V 
Adamkus. 

Pažymėjęs, jog praėjusį politinį 
sezoną Lietuvoje vėl būta pakanka
mai politinių skandalų, atitraukusių 
nuo svarbių darbų ar net juos už-
gožusių, prezidento nuomone, „poli
tinės krizės Nukelta į 6 psl. 

Prezidentas Valdas Adamkus tradici
nėje metinėje spaudos konferencijoje 
buvo ironiškas. 

Gedimino Bartu&kos (ELTA) nuotr. 
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Šeštadienį — naujas priedas 
Kultūra. 

Nukentėję 
lietuviai 
ruošiasi namo 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 
Trys iš keturių autobuso avarijoje 
Peru nukentėję lietuviai rengiasi ke
lionei namo. Ketvirtasis lietuvis, ava
rijoje patyręs stuburo traumą, kol 
kas lieka Peru. 

Jam turėtų būti atliktas išsamus 
sveikatos patikrinimas, po kurio pa
aiškės, ar jis gali keliauti į namus. 

„Dabar svarstoma, kaip trans
portuoti į Limą ketvirtąjį lietuvį, ku
ris liko ligoninėje. Limoje jam bus at
liktas magnetinis rezonansinis tyri
mas, o tada jau bus sprendžiama pa
gal situaciją. Džiugu, kad į susiklos
čiusią situaciją žiūrima labai dėme
singai", - teigė Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovė D. Rimašauskaitė. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

Čikagos Lietuvių futbolo lygoje 
pirmauja „Lietuvėlė" 

Po penkių ratų šių metų ČLFL 
čempionate į priekį išsiveržė „Lietu
vėlės" ekipa, kuri, sužaidusi 5 susi
tikimus, turi 12 taškų ir !7:7 įvarčių 
santykį. Antroje vietoje (iš 7 koman
dų) — „Vilnius": 4 taškai ir 19:3 
įvarčių santykis. 

Birželio 30 d. „Lietuvėlė" net 6:0 
nugalėjo „Panevėžio" komandą. „Vil
nius" (pirmojo sezono nugalėtojai) 
savo varžovams — „Capella-Max" 
ekipai — atskaitė dar daugiau — 7:0. 

Du įvarčius „Lietuvėlei" pelnė 

Darius Nakvosas, o po vieną: Audrius 
Zinkevičius, Tadas Dunča, Rimas 
Jokubauskas, Ričardas Brazaitis. 
Rezultatyviausiu čempionato fut
bolininku iki šiol čempionate yra D. 
Nakvosas. 

Šio sezono pirmenybių lentelėje 
v 

trečią vietą užima „Šiauliai" — 9 
tšk., 4. — „Tauragė" (4 tšk.), 5. — 
„Capella-Max" (3 tšk.), 6. — „Alytus" 
(3 tšk.). Paskutinėje vietoje — „Pa
nevėžys", dar nesugebėjęs pelnyti nė 
vieno taško. 

Futbolo turnyras „3 prieš 3" 
„Lituanicos" futbolo klubas, ku

ris yra seniausias šią sporto šaką 
skatinantis klubas Š. Amerikoje, lie
pos 14 d. Lemont prie PL centro 
esančiame aikštyne ruošia įdomų fut
bolo turnyrą. Jis bus surengtas pen
kiose grupėse: profesionalų, mėgėjų, 
mišrių (vaikinų ir merginų), „Wild 
Girls" (tik merginų) ir vaikų. 

Rungtynės vyks 30 x 40 jardų 
dydžio aikštelėse. Grupių nugalėtojai 
ir kitas prizines vietas užėmusios ko
mandos gaus pinigines dovanas. 

Kiekvienam žaidėjui atiteks specialūs 
šio turnyro marškinėliai. 

Turnyro pradžia 10 vai. ryte ir 
tęsis iki pavakario. Tikimasi gausaus 
futbolo mėgėjų ir žiūrovų dalyvavi
mo. Čia ne tik bus galima pamatyti 
nemaža rungtynių, bet ir pasivaišin
ti, nes bus pardavinėjami valgiai bei 
gėrimai. 

Dėl šio specialaus turnyro, šį 
šeštadienį CLFL rungtynių nebus. 
Jos bus tęsiamos liepos 21d., prie PL 
centro esančioje mažesnėje aikštėje. 

„ « « p a z i n t u s J t 
www,pazmtys«com 
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KVIEČIA JUS SUSIPAŽINTI IR 
PARUNGTYNIAUTI FUTBOLO TURNYRE 

„Fire" klubo futbolininkai 
be pergalių 

Čikagos „Fire" profesionalų fut
bolo (soccer) klubo komanda, nors ir 
pakeitė trenerį, pakvietusi į šias 
pareigas Anglijoje ir Kolumbijoje 
anksčiau dirbusį Juan Carlos Osorio, 
šiuo metu dar pergalių neskina. 

Čikagiečiai praėjusį šeštadienį 
savo aikštėje — Toyota Park sugebėjo 
iškovoti tik vieną tašką rungtynėse 
su viena iš prasčiausių MLS lygos 
Rytų divizijos komandų — „FC 
Toronto" iš Kanados. Šių vienuolikių 
susitikimas baigėsi lygiomis 1:1. 
Dabar čikagiečiai yra paskutinėje — 
7-oje vietoje Rytų divizijoje. „Fire" 
turi 16, o viena pakopa aukščiau 
esanti „FC Toronto" — 18 taškų. 

Čikagos „Fire" komandos puolėjas. 

Lietuva žais su Turkmėnistano rinktine 
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Labai retai Lietuvos futbolinin
kai rungtyniauja su Azijos ekipomis. 
Vienas iš tokių nedažnų susitikimų 
vyks rugpjūčio 22 d. S. Dariaus ir S. 
Girėno stadione Kaune. Jame susi
tiks Lietuvos rinktinė, kuri ruošiasi 
paskutinėms 2008 metų Europos 
čempionato atrankos varžyboms, su 
Vidurio Azijos atstovais — Turkmė
nistano komanda. 

Šios valstybės futbolininkai pa

saulinėje futbolo arenoje didesnių 
pergalių nėra pasiekę. FIFA lentelėje 
jie užima 163-ąją vietą (Lietuva yra 
79-oje pozicijoje). 

Po šio draugiško susitikimo, Lie
tuvos rinktinė rugsėjo 8 d. Europos 
2008 m. atrankos B grupės varžybose 
išvykoje rungtyniaus su Škotija, o 
rugsėjo 1-ąją namuose žais su Farerų 
salų atstovais. 

Sportas LIETUVOJB 

TEO komandoje 
rungtyniaus amerikietė 

Vilniaus TEO moterų krepšinio 
komandai ateinantį sezoną atstovaus 
amerikietė Nykesha Sales. Eurolygos 
varžybose vėl dalyvausiančioje sosti
nės ekipoje 31-erių metų 6 pėdų ūgio 
puolėja pakeis savo gerą bičiulę tris 
sezonus TEO aprangą vilkėjusią Ka-
tie Douglas. Abi krepšininkės šiuo 
metu rungtyniauja WNBA komando
je „Connecticut Sun". 

WNBA pirmenybėse Sales žai
džia jau devintą sezoną. Ji yra laiko
ma viena geriausių lygos puolėjų. Sa
les yra du kartus tapusi WNBA Rytų 
konferencijos čempione, o 1995 me
tais ji padėjo Connecticut universite
to komandai laimėti NCAA pirme
nybes. 

2005-2006 metų moterų Euro
lygos sezone amerikietė atstovavo 
Brno „Gambrinus-Sika" komandai, 
kuriai padėjo pasiekti turnyro viršū
nę. Būtent Nykesha paskutinėmis 
finalo rungtynių minutėmis įtvirtino 
Čekijos komandos pergalę ir buvo 
pripažinta naudingiausia Eurolygos 
finalo ketverto turnyro žaidėja. 

Šiame WNBA čempionate Sales 
per rungtynes pelno vidutiniškai po 
14,8 taško, atkovoja po 4,5 ir perima 
po 1,3 kamuolio bei atlieka po 3,4 
rezultatyvaus perdavimo. 

ELTA 

Buriuotoja 
G. Volungevičiūtė pelnė 

kelialapį į olimpines 
žaidynes 

Pasaulio buriavimo čempionate 
Portugalijoje olimpinėje „Laser-Ra-
dial" jachtų klasėje Lietuvos atstovė 
Gintarė Volungevičiūtė užėmė 21-ąją 
vietą ir pelnė kelialapį į Pekino olim
pines žaidynes. 

Nukelta j 9 psl. 
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Tūkstantmečio minėjimas - be 
reklamos užsienyje ir Lietuvoje 
Viena kilnojamoji paroda. Ir 

viskas. Toks Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimas numatytas už 
šalies ribų. 

„Kai buvo tvirtinama Lietuvos 
tūkstantmečio programa pagrindinis 
mūsų šalies užsienio politikos priori
tetas buvo narystė Europos Sąjun
goje ir NATO. O dabar kai įstojome, 
paaiškėjo, kad beveik nieko nesame 
suplanavę, kaip pristatysime šią svar
bią datą", - Alfa.lt sakė prezidento 
patarėjas Irena Vaišvilaitė. 

Antradienį Prezidentūroje vyko 
Tūkstantmečio minėjimo komisijos 
posėdis. Jame atkreiptas dėmesys, 
kad Lietuvai svarbus jubiliejus gali 
likti be atgarsio užsienyje. 

„Užsienio reikalų ministerija ir 
mūsų ambasados pradeda kelti daug 
klausimų, pageidavimų sąrašas ilgas, 
o lėšos ribotos, juoba, kad tais pačiais 
metais vyksta ir kitas projektas 
'Vilnius - Europos kultūros sostinė'. 
Teks naudoti vadinamuosius vidinius 
resursus", - sakė I. Vaišvilaitė. 

Kita didelė problema - komu
nikacijos nebuvimas net šalies viduje. 
„Kas žino, kokie projektai padaryti ar 
vykdoma Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimo proga? Tačiau visi 
yra girdėję apie projektą 'Vilnius -

Europos kul tūros sost inė 2009' . 
Prezidentas pabrėžė, kad bū t ina 
stiprinti vidinę komunikaciją", -
tvirtino valstybės vadovo patarėja. 

Prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė po komisijos posėdžio 
perdavė pagrindinį valstybės vadovo 
pageidavimą - kad Lietuvos tūks
tantmečio jubiliejus netaptų tik di
džiųjų miestų švente, kad šventinę 
nuotaiką pajustų visi žmonės. 

„Be to, išryškėjo problema - tarp 
dviejų projektų - Lietuvos tūkstant
mečio paminėjimo ir 'Vilnius -
Europos kultūros sost inė ' - neiš
spręsta komunikacijos problema" , -
sakė R. Grumadaitė. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
pranešė sudaręs dar vieną komisiją, 
koordinuosiančių minėtų dviejų pro
jektų veiklą. Formaliai šiai trečiai 
komisijai vadovaus pats Vyriausybės 
vadovas, tačiau konkre t i ems dar
bams atlikti jis sakė samdysiąs profe
sionalius vadybininkus. 

Pagrindiniai Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečio ir projek
to „Vilnius - Europos kultūros sos
tinė" renginiai vyks 2009 metais. 

J ū r a t ė Skėry tė 
Alfa.lt 

• 

TORONTO „GINTARAS" 
APLANKĖ PUNSKĄ 

Praėjusį šeštadienį, birželio 30 
dieną, Punsko Lietuvių kultūros 
namuose koncertavo šokių ansamblis 
„Gintaras" iš Toronto (vad. Romas 
Janušonis). Sį kartą į Europą atvyko 
vyriausiųjų šokėjų - studentų grupė. 
Punske jie viešėjo labai trumpai. 
Pristigo laiko pakoncertuoti lietuvių 
sąskrydyje Burbiškėse (liepos 1 d.): 
„Gintaras" išskubėjo į Lietuvos 
Dainų šventę. 

Punsko publiką Kanados šokėjai 
sužavėjo savo atliktų lietuvių liaudies 
šokių įvairumu bei jaunatvišku 

entuziazmu. Pasak Punsko LKN 
direktorės, A. Pečiulienės, daugeliui 
Punsko krašto gyventojų malonią 
staigmeną padarė šokėjų veiduose 
atpažinti kitados už vandenyno iš
važiavusių giminių, draugų bei pažįs
tamų bruožai. Smagu, kad gyvenda
mi taip toli nuo gimtinės, kraštiečiai 
vis dar puoselėja savo kalbą ir tradi
cijas, ir perduoda visa tai savo vai
kams. 

B o ž e n a B o b i n i e n ė 
lietuviams.com 

Skaidrumas ir 
atsakomybė 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Pasinaudojęs Informacijos laisvės įstatymu Michigan valstijos sos
tinės dienraštis - „The Lansing State Journal" - skaitytojams 
pranešė, kad savo interneto svetainėje paskelbė valstijos darbuo

tojų pavardes, kur jie dirba ir kiek uždirba. Tai palietė ne šimtą ar tūks
tantį, bet 53,000 valstijos darbuotojų. 

Po to pasipylė įvairios nuomonės, bet daugiausia pasipiktinimai, kad 
buvo paviešinti privatūs reikalai. Pasipiktinusiųjų priekyje figūravo dar
buotojų unija. To paskatinti darbuotojai rašė laiškus dienraščiui, daugelis 
net atsisakė prenumeratos. Niekas neabejojo, kad pagal esančius įstaty
mus paskelbta informacija gali būti prieinama bet kam. Dalis atsakovų 
dabar reikalauja, kad būtų paskelbti ir kitų pramonės įmonių ar firmų 
uždarbiai, pradedant paties dienraščio vadovybe. 

Tai tik įžanga į lietuviškus klausimus. Amerikoje kažkodėl ypač ven
giama kalbėti apie uždarbius. Atvykęs į Ameriką, kažkieno buvau perspė
tas, kad viešai nedera kalbėti apie lytinius reikalus, politinius įsitikini
mus, religiją ir uždarbius. Po daugelio metų net per daug kalbama ir rašo
ma apie lytinius reikalus, kartais saiko trūksta aptariant religines 
apraiškas, visiems atsibodo politiniai ginčai, o piniginiai reikalai vis dar 
traktuojami tarsi jie būtų valstybinė paslaptis. Gyvendami tokių „tradici
jų" aplinkoje ir mes, lietuviai, jomis persiėmėme. Čia noriu plačiau pakal
bėti tik apie pinigus ir pajamas. Neįdomu asmeniniai uždarbiai, dėmesį 
traukia organizacijų finansai, visuomeniniai - įsivaizduojami ar esami -
lobiai. 

Įvairiomis progomis kalbame apie skaidrumą ir atvirumą. Visuome
niniame gyvenime tai tikros dorybės. Partnerystė auga ir klesti, kai part
neriai tarpusavyje yra atviri ir be paslapčių. Turiu galvoje davėjus ir 
gavėjus, t. y. aukotojus ir aukas gaunančias organizacijas. Atsidėkojant ir 
skatinant kitus aukoti, daugelio aukotojų pavardės ir aukojamos sumos 
yra skelbiamos lietuviškoje spaudoje. Tai ne tik vieša padėka, bet ir paska
ta kitiems. Aš turiu įprotį, žiūrėdamas į tuos aukotojų sąrašus, sau po 
nosim, bet žmonos kaimynystėje bumbtelėti, kad tas ar kitas yra dosnus 
ar šykštus. Tai negražus įprotis ir tuo nesigiriu. Tačiau prisipažįstu atvi
rumo labui. 

Daug šykščiau yra su gaunamų aukų ataskaita. Turbūt įstatymai 
reikalauja, kad pelno nesiekiančių organizacijų finansinės ataskaitos turi 
būti prieinamos suinteresuotiesiems. Reikia manyti, kad jų iždo knygos 
stropiai ir pavyzdingai vedamos. Tačiau pasigendama, su mažomis ir 
gražiomis išimtimis, tų ataskaitų paviešinimo, kuris būtų lengvai prieina
mas aukotojams ir kitiems suinteresuotiesiems. Kiek per metus gaunama 
aukų, kitokių pajamų? Iš kur jos gaunamos? Kiek gautų lėšų išleidžiama 
ir kam jos išleidžiamos? Kiek pinigų lieka ir kas su jais daroma? Ar jie 
laikomi „batų dėžutėje po lova", ar kokioje apdraustoje sąskaitoje banke, 
ar kur nors investuoti su tam tikra rizika? Koks organizacijos bendras 
turtas? 

Teko priklausyti įvairioms tiek lietuvių, tiek amerikiečių organizaci
joms ar telkiniams. Kartais tekdavo ir arčiau finansų pabuvoti. Beveik 
visada jautėsi kažkoks paslaptingumas, lyg kažkoks nusikaltimas būtų 
vykdomas. Vienas šviesios atminties iždininkas man šviesiai tiesiai yra 
sakęs: Tegul visuomenė aiškiai žino ir mato, kur jų aukoti pinigai panau
dojami. Greičiausiai ji tam pritars ir daugiau aukos. Tačiau tie patys auko
tojai, žinodami, kad gaunamos aukos tik iždą praturtina, bet nėra naudo
jamos, savo dosnumą nukreips kitur. 

Vasara - atostogų laikas. Tuo pačiu metu įvairių organizacijų vadovy
bės planuoja veiklą rudeniui. Tuose planuose dažnai iškyla lėšų telkimo 
rūpesčiai. Siūlytina planuotojams būti skaidresniems ir atviresniems su 
potencialiais aukotojais, kurie ne tik nori prisidėti prie remtinų darbų, bet 
nori žinoti ir matyti, kaip ir kur jų aukos yra panaudojamos. 

Boženos Bobimenes nuotr-d jkos 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
http://lietuviams.com
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

KULTŪROS TARYBOS 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Pranešimas skaitytas LB susitikimuose 
New Jersey. Čikagoje ir Lemont 

DALE LUK1ENE 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė 

JAV LB įstatai ir taisyklės nu
sako, ką Krašto valdybos Kultūros 
taryba turi veikti. Tie nurodymai 
apima labai plačią ir įvairią kultū
rinės veiklos dirvą ir įpareigoja Kul
tūros tarybą planuoti kultūrines, 
mokslines ir menines veiklos gaires. 

Praeitą rudenį LB taryba susi
rinko Philadelphia ir įpareigojo Kul
tūros tarybą dirbti ties šiais projek
tais: sudaryti JAV gyvenančių me
nininkų/atlikėjų sąrašą, jį išsiunti
nėti apylinkėms ir patalpinti Krašto 
valdybos tinklalapyje; tęsti premijų 
įteikimo šventes; suruošti teatro fes
tivalį; kviesti atlikėjus iš Lietuvos ir 
organizuoti jų gastroles po JAV; ska
tinti apylinkes organizuoti poezijos ir 
literatūros vakarus; prašo Kultūros 
tarybą sudaryti projektą paminėti 
Bernardo Brazdžionio penkerių metų 
mirties sukaktį; siūlo Kultūros tary
bai ištirti galimybes gauti iš Lietuvos 
vaidybinius filmus ir platinti juos 
apylinkėse. Pagal šiuos nurodymus 
Kultūros taryba sustatė veiklos gai
res 2007 ir tolesniems metams. 

Poezijos ir l i t e ra tū ros 
vakara i 

Skatindami lietuvių kultūrinių 
vertybių kūrimą ir ugdymą, paruo
šėme ir paskelbėme Poezijos konkur
są. Pranešimas apie konkursą jau 
pasirodė spaudoje, jis taip pat yra 
patalpintas JAV LB krašto valdy
bos tinklalapyje (www.Lithuanian-
American.org), taip pat LB Con-
necticut apygardos tinklalapyje 
(www.Litua.com). Jau yra sudaryta 
konkurso vertinimo komisija. Pra
nešimai jau išsiųsti apygardoms. Yra 
skiriamos trys premijos: 1,000, 500 ir 
300 dolerių. Kitais metais skelbsime 
apysakos konkursą. 

Skatindami apylinkes organi
zuoti poezijos ir literatūros vakarus, 
šį rudenį planuojame surengti poezi
jos vakarą Washington, DC pagerbti 
čia gyvenusį poetą Joną Aistį. Pa
ruoštą programą siūlysime ir kitoms 

apylinkėms. Toliau numatome su
ruošti seriją literatūrinių vakarų, 
skirtų paminėti kitus literatus. Tuos 
vakarus tikimės nufilmuoti ir pa
skelbti LB tinklalapyje arba video fil
mus paskolinti tiems, kurie norėtų 
tokią programą parodyti savo apy
linkėse. 

LB krašto valdyba per Kultūros 
tarybą siūlo parengti projektą pami
nėti Bernardo Brazdžionio penkerių 
metų mirties sukaktį. Sis projektas 
jau daug kur buvo įvykdytas, dar keli 
planuojami šį rudenį. 

Foto albumas 
„Lietuvių kultūrinis palikimas 

Lietuvoje" 

Kitas organizuojamas projektas 
— tai lietuvių kultūrą reprezentuo
jančių leidinių leidimas. Tam ap-
svarstėme kelis projektus, vienas jų 
— tai foto albumas „Lietuvių kultūri
nis palikimas Amerikoje". Amerikos 
lietuviai yra daug sukūrę ir padarę 
nemažą įnašą į Amerikos kultūrinį 
gyvenimą. Yra būtina tą statybą ir 
kūrybą, kurią dar turime, įamžinti 
glaustame, aukštos kokybės albume, 
kuriuo galėtume pasididžiuoti dabar 
bei palikti ateinančioms kartoms. 
Šitas reprezentacinis albumas bus 
toks, kad žmonės galės dovanoti su
tikdami svečius iš Lietuvos, padova
noti Amerikos politikams, bibliote
koms, mokykloms, draugams ir ben
dradarbiams. Algis Lukas, JAV LB 
Amerikos lietuvių kultūrinio paveldo 
komiteto pirmininkas, jau pradėjo 
organizuoti šį projektą. Šiuo metu 
yra sudaromas redakcinis kolektyvas, 
ieškomi leidinio mecenatai. Visą me
džiagą planuojama surinkti iki 2007 
m. galo. Tikimės, finansinėms gali
mybėms leidžiant, albumą išleisti 
2008 m. pradžioje. 

Dokumentinio filmo apie 
stovyklas kūrimas 

Kitas projektas dokumentuoti 
išeivijos palikimą Amerikoje yra do
kumentinio filmo apie lietuviškas 
jaunimo stovyklas JAV sukūrimas. 
Yra būtina pasirūpinti, kad ateityje 
kiti žinotų, koks kultūrinis auklėji
mas vyko tarp išeivijos lietuvių. Todėl 
svarbu dokumentuoti veikiančias 
lietuviškas stovyklas, jų aplinką bei 
naudą lietuviškam jaunimui ir lietu
viškam auklėjimui. Geriausia doku
mentavimo forma yra vaizdinė, nes ją 
visi supranta ir įvertina. Todėl reikia 
nufilmuoti bent žymiausias stovyklas 
kaip Dainavą, Raką, Neringą bei ir 
kitose stovyklavietėse stovyklaujan
čius skautus. Filmavimas vyks vasa
rą, kada stovyklose vyksta progra
mos. Filmas turėtų būti įdomus paro
dyti mokyklose vaikams, tėveliams, 
kurie ieško vasarai vaikams stovyklų 
ir visiems, kurie kadaise ten yra sto
vyklavę. Arvydas Reneckis, ALTV 

programos vedėjas, su pagalbininkais 
specialistais sutiko būti režisierius. 
Kultūros tarybos nariai ir kun. A. 
Saulaitis tarpininkaus, ieškant kon
taktus bei surandant asmenis, kurie 
galės suteikti informaciją apie sto
vyklas, būti veikėjais bei pasakoto
jais. Projektui yra gauta parama iš 
Lietuvos, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento. Tikimės, kad iki 
šių metų galo projektas bus baigtas. 

JAV lietuvių menininkų 
parodų leidinys 

Trečias planuojamas projektas, 
susijęs su kultūrinės medžiagos rin
kimu ir išsaugojimu, yra ,,JAV Lie
tuvių menininkų parodų leidinys: 
1950-2007", apimantis 57-ius metus 
lietuvių meninės kūrybos Amerikoje. 
Tai būtų išeivijos menininkų darbų ir 
jų veiklos dokumentas. Tokios infor
macijos surinkimas ir išsaugojimas 
būtų tikras paminklas išeivijos me
nininkams ir meno darbuotojams. 
Šiuo reikalu jau kalbėta su archyvis-
tais ir menininkais, jie visi yra susi
domėję tokiu projektu, nes apie meną 
nėra surinkta tokia išsami istorinė 
informacija. Parodų programų kata
loguose randame informaciją apie 
parodos turinį, dalyvaujančius meni
ninkus, kas, kur ir kada parodą orga
nizavo. Tai išryškina ir dokumentuo
ja vykusią meninę veiklą JAV Kata
logus ar jų kopijas reikės surinkti, 
nes jie visur išbarstyti. Iš parodų pro
gramų katalogų surinkta informacija 
bus suredaguota ir paruošta leidybai. 
Tai didelis projektas, kuris vyks ke
lerius metus, tikimės jį paruošti ir 
skirti Lietuvos valstybės vardo 1000-
mečiui (2009) paminėti. Tai būtų išei
vijos kūrybinis liudijimas ir paliki
mas tautai. 

Bibliotekininkų ir archyvų 
darbuotojų suvažiavimas 

Siekiant įgyvendinti Krašto val
dybos nurodymą organizuoti lietuvių 
kultūros veikėjų bei mokslo ir meno 
darbuotojų suvažiavimus ir pasita
rimus, taip pat rūpinantis archyvų 
išsaugojimu, yra organizuojamas šios 
srities profesionalų suvažiavimas, 
kuriame bus aptarta archyvų būklė, 
diskutuojama, kokia galima parama 
bei pagalba. Šių metų birželio mėn. 
16-17 dienomis Putnam, CT buvo 
surengtas „Amerikos Lietuvių biblio
tekininkų ir archyvų darbuotojų su
važiavimas". 

Ryšio su Lie tuva pa la ikymas 
i r ku l tū r in ia i maina i 

LB krašto valdyba pasiūlė ištirti 
galimybes iš Lietuvos gauti lietu
viškus vaidybinius filmus ir juos pla
tinti apylinkėse. Jau esame kalbėję 
su keliais režisieriais dėl galimybės 
gauti jų statytus filmus. Kol kas susi
tarti dar nepavyko. Gavę filmus, juos 
siūlysime rodyti LB apylinkėse. 

LB krašto valdybą per Kultūros 
tarybą prašo sudaryti JAV gyve
nančių menininkų/atlikėjų sąrašą, jį 
išsiųsti apylinkėms ir patalpinti LB 
krašto valdybos tinklalapyje. Šiuo 
metu renkame tokią informaciją. Rei
kės atskirų apylinkių valdybų pagal
bos sąrašą patikrinti ir papildyti. 
Labai būtų naudinga, kad apylinkės 
paskirtų valdybos žmogų rūpintis 
kultūriniais reikalais ir mums pra

neštų, su kuo kultūrinės veiklos rei
kalais tartis. Norime paskatinti LB 
apylinkes, kad ruošdamos renginius 
pasikviestų atlikėjus, gyvenančius 
kitose LB apylinkėse ir plėtotų vie
tinių talentų mainus ne tik po kitas 
apylinkes, bet ir sudarytų sąlygas 
jiems gastroliuoti Lietuvoje. 

Turime kelis prašymus iš Lietu
vos suorganizuoti atlikėjų gastroles. 
Jei didelės grupės (pavyzdžiui, liau
dies ansamblis „Levindra" arba sak
ralinės muzikos choras „Vox Ani-
mae"), juos pakviesti susidaro didelės 
išlaidos. Iki šiol neradome organizaci
jos, kuri galėtų būti tokių koncertų 
mecenatais. Kelios mažesnės grupės 
taip pat norėtų atvykti. Su kai ku
riais jau tariamasi dėl galimybės jų 
gastroles organizuoti LB apylinkėse. 

Ryšio palaikymas su Lietuva ir 
kultūra yra svarbus mūsų išeivijos 
uždavinys. Ją išeivijoje tur ime matyti 
gyvą ir tokią, kokia ji kuriama talen
tingų žmonių Lietuvoje. Todėl būtini 
kultūriniai mainai su Lietuvos atlikė
jais: muzikais, literatais, kinomatro-
grafais, aktoriais, mokslininkais. 
Kultūros taryba yra pasiruošusi at
likėjų pasirodymus koordinuoti po 
JAV LB apylinkes. Kviečiame LB 
apylinkių valdybas, užmezgančias 
ryšius su atlikėjais iš Lietuvos, apie 
tai pranešti LB kultūros tarybai. 

Kultūrinės premijos ir 
XII Teatro fest ival i s 

Kultūrinės premijos 2007 me
tams. Tradiciškai skelbiamos 6 kultū
rinės premijos JAV lietuviams kultū
rininkams: muzikos, dailės, žurnalis
tikos, radijo, teatro ir tautinių šokių 
mokytojams. Premijų laureatams yra 
moralinis pasitenkinimas, kad jų dar
bas buvo įvertintas ir atkreiptas dė
mesys į jų įnašą lietuvių bendruo
menei. Lietuvių fondas paprastai yra 
tokių premijų mecenatas. Premijų 
projektas jau dabar svarstomas kul
tūros taryboje, greitai bus sudarytos 
komisijos. 

Organizuojamas XII-tas Teatro 
festivalis. Kas ketveri metai JAV LB 
Kultūros taryba ruošia teatro festiva
lius. XII-tasis Teatro festivalis turėtų 
įvykti 2007-2008 metų sezono laiko
tarpiu. Kultūros taryba jau užmezgė 
ryšius su keliomis veikiančiomis teat
ralų grupėmis JAV New York gyve
nantis aktorius, Kultūros tarybos na
rys Darius Sužiedėlis jau ėmėsi orga
nizuoti festivalio ruošos darbus. Šiuo 
metu yra ieškomas t inkamas teatras 
New York (Manhattan), nes tai Ame
rikos teatrų sostinė ir, manome, yra 
t inkama vieta būsimam Lietuvių 
teatro festivaliui surengti. Dariui pa
deda Manhattan LB apylinkės pirmi
ninkė, Kultūros tarybos narė Laima 
Šileikytė-Hood. Iki šiol dalyvauti yra 
pareiškusios keturios grupės iš JAV 
Teatro festivalio tinklalapis, kurį su-, 
kūrė Darius Sužiedėlis, bus patalpin
tas JAV LB tinklalapyje (www. 
Lithuanian-American.org), kai t ik 
bus galutinai susitarta dėl patalpų ir 
festivalio datos. 

Skatinant LB apyl inkių kul
tūrinę veikla, t ik imės galėt i pa
dėti mažoms LB apyl inkėms jų 
kultūrinės ve ik los darbe. Todėl 
prašome apyl inkių p i r m i n i n k ų 
paskirti atstovą kul tūros reika
lams, su kuriuo Kultūros taryba 
galėtų bendradarbiauti . 

Kultūros taryba skatina lietuvišką kultūrinę veiklą, nes 
kultūriniai projektai reikalingi, kad lietuviai dalyvautų savo 
bendruomenėse, Jose galėtų gyvuoti ir klestėti. Linkiu 
visiems energingai prisidėti prie šio darbo. 

http://www.Lithuanian-
http://American.org
http://www.Litua.com
http://Lithuanian-American.org
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KUN. VYTAS MEMENĄS - 50 METŲ JOLIET VYSKUPIJOJE 

Jubiliatas kun. Vytas Memenąs su Will County šerifu Paul Kaupas ir jo žmona 
ir parapijiete L. Lazzarotto. 

Apsuptas dviejų vyskupų ir viso 
būrio kunigų, tiek amerikiečių, tiek 
lietuvių, kun. Vytas Memenąs šių me
tų balandžio 29 d. Sv. Patriko bažny
čioje, Joliet, IL atnašavo padėkos šv. 
Mišias. Šventovė buvo pilna tikin
čiųjų, dėkingų Dievui ir tam lietuvių 
kilmės kunigui, kuris visą pusšimti 
metų ištikimai jiems tarnavo šioje 
vyskupijoje. Du vyskupai buvo ypa
tingi šio fakto liudininkai: dabartinis 
Joliet vyskupas J. Peter Sartain ir 
ankstyvesnis, dabar jau į pensiją išė
jęs Joliet vyskupas Joseph L. Imesch. 

Kun. Memenąs niekada neslėpė 
savo kilmės. Jo vardas ir pavardė bu
vo, yra ir bus Vytas Memenąs. Kai 
kada dar ir pabėždavo, kad jis gimė 
Lietuvoje (1929) ir augo rusų oku
puotame krašte Stalino laikais, o vė

liau - vokiečių priespaudoje Hitlerio 
valdymo metu. 1944 metais visa šei
ma pasitraukė į Vakarus. Hanau 
pabėgėlių stovykloje Vytas užbaigė 
gimnaziją ir apsisprendė tapti ku
nigu. Jam atsirado proga studijuoti 
Romoje. Po septynerių metų studijų 
Gregorianumo universitete kardino
las arkivyskupas Aloyzas Traglia 
1957 m. balandžio 28 d. jį pašventino 
kunigu. 

Atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstijas, naujasis kunigas nerado 
vietos lietuvių kilmės parapijoje, tad 
įsijungė į Joliet vyskupiją, kuriai kaip 
tik reikėjo kunigų. 1957-1967 metais 
jis buvo vikaru Elmhurste, West-
mont, Joliet ir Lockport. Nuo 1967 
metų jis buvo paskirtas klebonu 
keliose parapijose: Our Lady of Lour-

des, Gibson City, St. George, Melvin, 
St. Mary, Moken, St. Patrick, Joliet, 
St. Anthony, Frankfort, ir St. Ant-
hony, Joliet, kuriai tebevadovauja ir 
tebetarnauja iki šiol. 

Dėl savo praktiškumo kun. Me
menąs vyskupo buvo skiriamas į įvai
rius vyskupijos komitetus. Taip jis 
darbavosi liturginiame komitete, 
vyskupijos finansų komitete, vys
kupijos kunigų komisijoje, buvo vys
kupo patarėju, pagaliau - Joliet 
vyskupijos kunigų tarybos viceprezi
dentu (1973-1974) ir vėliau preziden
tu (1974-1976). 

Kun. Memeno tėvas dar Lietu
voje buvo užėmęs atsakingas parei
gas policijoje. Tad ir sūnus jautėsi ir 
tebesijaučią tarsi namuose, paskirtas 
įvairioms kapeliono pareigoms Joliet 
miesto ir Illinois valstijos policijos bei 

gaisrininkų departamentuose. 
Kun. Memeno artimo meilė taip 

pat buvo praktiška. Jis lankė ligo
nius, o neturtingus remdavo finan
siškai. Jis pats daug aukojo Lietuvai, 
bet taip pat sugebėjo įtikinti ir ame
rikiečius remti į vargą patekusius 
lietuvius. Minima, kad jo pastango
mis buvo surinkta ir išdalinta 345 
tūkstančių dolerių suma. Jis buvo 
vienas iš daugiausia Sibiro tremtinės 
Adelės Dirsytės maldaknygių (naujos 
laidos anglų kalba) išplatinusių kita
taučių. 

Lietuvos jis nepamiršta. Sią va
sarą jis vėl vyks į gimtąjį kraštą. Su
sitiks ir su Panevėžio vyskupu Jonu 
Kaunecku, kurio vyskupiją jis ypač 
remia. Juk šioje vyskupijoje yra ir jo 
tėviškė. 

Kun. Kęstutis Trimakas 

Bažnvčioje per šv Mišias — kun. V. Memeno 50-ties metu jubiliejų. Pirmoje 
eilėje sėdi klasės draugės Ona Baužienė, ses. Paulė Savickaitė ir Aldona 
Kaminskienė. 

Kadangi tas jo laivas tebuvo už trijų mylių nuo 
Kanėjos, tai mūsų laivai, pasiruošę tuojau išplauk
ti, turėjo ano palaukti. 

Vasario penktos dienos rytą tas laivas įplaukė į 
uostą. Tuojau Diedo su savo broliu kaštelio

nu, sėdę į mažą laivelį, priplaukė prie laivo, į kurį 
buvau įsėdęs, ir prašė, kad persikelčiau į jo laivą, 
jau anksčiau Kandijos regentų man paskirtą. Atsa
kiau jiems taip: jei valdytojai man tą jų svetingumą 
ir paslaugą būtų pasiūlę anksčiau, tuo metu, kai aš 
prašiau, mielai būčiau tą padaręs, bet, dėl jų pri
vačių reikalų saloje turėjęs praleisti visą žiemą ir 
jau dabar būdamas įsėdęs į labai gero vyro, savo 
draugo, laivą, dėkodamas už jų gerus man parody
tus norus, Dievo padedamas ir plauksiu su tuo 
laivu. Prašė to nedaryti. Pasakiau, kad jie patys 
kalti, man jau negalima kitaip pasielgti. Tada išėjo. 

Kaip paprastai, dėl apsirūpinimo maisto pre
kėmis tą pačią dienų šis laivas negalėjo išplaukti. 
Vakare pakilo toks smarkus, mums visai priešingas 
šiaurys Borėjas, kad jokiu būdu negalėjome irtis. 

Rytojaus dieną, vasario šeštąją, tas vėjas dar 
pasmarkėjo. Jūrininkai buvo patyrę, kad toks vėjas 
siautėja iki ketvirtosios dienos. Taigi to mėnesio 
septintą dieną vėl grįžau į minėtąjį vienuolyną. 
Laukdamas patogaus vėjo, čia išbuvau ligi vasario 
dešimtos dienos. 

Vasario dešimtą, apie antrą valandą nakties, 
pavalgęs vakarienę, atsisveikinęs su draugais, vėl 
įsėdau į laivą. Penktą valandą jau buvome išplaukę 
iš uosto. 

Vasario vienuoliktos dienos rytą pamatėme 
venecijiečių salą Cerigą, anksčiau vadintą Kiterėja, 
ir aštuonioliktą valandą, tai burėmis, tai irklais 
varydamiesi, atvykome prie pat aukštame kalne 
pastatytos pilies. Ji nelabai didelė, yra venecijiečių 
įgula. Iš Kiterėjos į Kanėją dvidešimt mūsų mylių. 
Pusiaukelėje yra maža, negyvenama Cecerigos 
sala. Galėjome toliau plaukti, bet Diedo laive 
reikėjo pataisyti burės stiebą, tai dėl jo tenai pralei
dome naktį. Vietos kaštelionas pakvietė užeiti į 
pilį, bet truputį negalavau, tai pasilikau krante, 
kad atsigaučiau maloniai pasivaikščiodamas. Tas 
uostas, kur sustojome, mažas ir nelabai saugus. 

KELIONE l IERUZALĘ 
M, H RADVILA NASLAfTEUS 
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Vasario dvyliktą dieną iškilo priešingas vėjas, 
todėl grįžome apie dvi mylias atgal ir pasiekėme 
toje pat saloje apleistą, bet saugesnį uostą, dėl ma
žos to paties šventojo vardo graikų bažnytėlės va
dinamą šv. Mikalojaus uostu. Virš tos bažnytėlės, 
aukštame kalne, tebėra didžiuliai Elenos rūmų 
griuvėsiai. Tvirtinama, kad ji tenai gyvenusi. Tik 
neaišku, iš kur galėjo turėti vandens. Kitoje salos 
pusėje, jūros krante, gana gerai išlikusi maža Ve
neros šventykla. Poetai pasakoja, kad Paris iš jos 
pagrobęs Eleną. 

Dar ties tvirtove tebesant aname uoste, pas 
minėtąjį didiką, vyriausiąjį laivo palydovą, 

atėjo keliolika žmonių prašytis, kad juos priimtų į 
laivą, nes, atvykdamas iš Juodosios jūros, jų laivas 
atsitrenkęs į salą ir sudužęs; jie patyrę daug nuos
tolių. Žmones priėmė, tik neleido įsinešti prekių, 
kurių po sudužimo buvo susirinkę, kad neper
krautų laivo. Mat jame jau buvo apie trys šimtai 
žmonių. 

Vasario tryliktą dieną dėl vėjo turėjome stovėti 
tame uoste. Tuo tarpu po pusryčių pranešė, kad 
apie salą plaukia trys laivai iš barbarų kraštų. Jau 
buvome pasiruošę su jais susiremti, bet netrukus 
anapus kyšulio jie nukreipė bures į Peloponesą. 

Vasario keturioliktą dieną, apie septynioliktą 
valandą, išplaukėme iš uosto. Saulei nusileidus, 
atvykome į kitą uostą, vadinamą Delle Quaglie, už 
dvylikos mylių nuo Cerigo, tokį pavadinimą gavusį 
dėl daugybės kurapkų giminės paukščių (cothur-
nix). Kitą dieną, mums ten turint stovėti dėl vėjo, 
kaimų gyventojai atnešė gausybę tų paukščių ir 
kitokių maisto produktų. Tie žmonės, daugiausiai 
įpratę lindėti kalnuose ir plėšikauti, ne visada* 

moka turkų imperatoriui duoklę. Turint su jais 
reikalų, reikia būti labai atsargiems. Prieš juos ir 
patrankas užtaiso, jei bandytų ką daryti. Tiktai 
taip juos įsileidžia į laivus parduoti maisto prekių 
ir į krantą pas juos išlipa. Taip ir mes padarėme. J ų 
kiekvienas taip pat turi lengvus šarvus ir lanką 
rankoje. Pavakariais tarp savęs susivaidijo ir mūsų 
akivaizdoje ėmė žiauriai laidyti vieni į kitus strėles. 

Tas uostas itališkai vadinasi Braczo de Mayna, 
nes iš visur kalnų apjuostas, panašus į su

lenktą ranką. Jis mažas vos šeši septyni karo laivai 
jame tetelpa, bet labai saugus. Anksčiau čia buvo 
venecijiečių tvirtovė, bet dabar turkų paliktas. Mat 
čia paprastai užsuka Venecijos karo laivai, taigi, 
kad turkai nepultų, taikos sutartyje įrašyta pas
traipa turkams čia nelaikyti savo įgulos. 

Išvykę vasario šešioliktos dienos rytą, t rum
pam sustojome vadinamajame senajame uoste, bei 
praplaukėme pro Metapos kyšulį. Ten sargyba mus 
įspėjo, kad tiesiai į mus plaukia šeši laivai — gale
ros. Mes, pamanę, kad tai piratai iš barbarų kraštų, 
kaip, kaip reikiant pasiruošėme su jais susikauti. 
Paskui buvo pastebėta, kad tai krikščionių žvejų 
didžiosios valtys nuo šv. Mauro plaukia į Archi
pelagą. Tarp jų buvo keletas turkų, pagal sutart į su 
imperatoriumi paleistų į laisvę. 

Vasario septynioliktos dienos aštuonioliktą va
landą, patogiam vėjui papūtus, išplaukėme iš minė
tojo uosto, tačiau paskui, pakilus priešingam, teko 
trauktis atgal, į vadinamąjį Veršio (Vituli) uostą. Į 
jį teatplaukėme trečią valandą nakties. Jame ra
dome nelabai didelį Venecijos laivą, plaukiantį į 
Kandiją. Jūrininkai mus įspėjo nestovėti toje vieto
je, kur buvome išmetę inkarus, ir dėl vėjo, jei už
kiltų smarkesnis, ir dėl kranto artumo, nes ypač 
vakare tenai netoliese susirenka minia žmonių. 
Net ir nežinant priežasties, reikia būti atsargiems. 
Tie du uostai, nors ir be įgulų, bet aplinkui yra 
labai daug artimų kaimų. 

Jei būtume tiesiai plaukę, jau tikrai būtume 
nukeliavę trisdešimt penkias mylias, bet nesau
giam plaukimui esant, užsukdami į šiuos uostus, 
jau daugiau kaip šešiasdešimt mylių sukorėme. 

Bus daugiau . 
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Žemaičiai grasina Strasbūru 

Lietuvos galiūnų sporto federacijos direktorius Žydrūnas Savickas. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

Europos sporto žaidynėse — 
4 8 Lietuvos at letai 

Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) — 
Liepos 20-23 dienomis Ukrainos sos
tinėje Kijeve vyksiančiose pirmosiose 
Europos sporto žaidynėse Lietuvai 
atstovaus 48 sportininkai. Iš viso mū
sų šalies delegacijoje bus 100 asme
nų. ^ 

Žaidynių programoje — penkioli
kos sporto šakų, neįtrauktų į olim
pinių žaidynių programą, varžybos. 
Lietuvai atstovaus trylikos sporto ša
kų atletai. Apie savo dalyvavimą žai
dynėse jau patvirtino 40 šalių. Iš viso 
Kijeve turėtų kovoti per 800 sporti
ninkų. Lietuvos neolimpinio komite
to (LNOK) generalinis sekretorius 
Vilius Podbereckas sakė, kad iš mū

siškių tikimasi 5-7 medalių. „Medalių 
laukiame iš galiūnų, sambo imtyni
ninkų, akrobatų, alys (imtynių už 
diržų) ir kultūrizmo atstovų", — sa
kė V Podbereckas. 

Lietuvai žaidynėse atstovaus 14-
os šalies miestų ir rajonų sportinin
kai. Daugiausiai bus iš Šiaulių — 12 
ir Vilniaus — 10. 

Lietuvos delegacijos palydos į 
žaidynes bus surengtos liepos 19 die
ną Vilniuje. 

Per žaidynių uždarymą renginio 
vėliava bus perduota Lietuvos atsto
vams — antrosios Europos sporto 
žaidynės 2011 metais vyks Šiaulių re
gione. 

Reikia stebuklo, kad elektrinė 
pradėtų veikti 2015-aisiais 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 
Lietuvos valdžia neabejoja, kad nauja 
atominė elektrinė (AE) iškils 2015 
metais. Tuo tarpu atominės energe
tikos specialistai tokiomis perspekty
vomis tikėti nelinkę. 

Ignalinos AE Nepriklausomos 
profsąjungos pirmininko Vladimiro 
Draniko nuomone, realiausia, kad 
nauja jėgainė darbą pradės tik 2018 
metais, ketvirtadienį rašo ,,Lietuvos 
žinios". 

„Kad naujoji elektrinė būtų pas
tatyta ir 2015-aisiais pradėtų veikti, 
reikia stebuklo", — Įsitikinęs V Dra-
nikas. 

Panašios nuomonės laikosi ir Ig
nalinos AE technikos direktorius Ge
nadijus Negrivoda: „Susidarys ne
mažai laiko nuo vienos elektrinės už
darymo ir kitos veiklos pradžios". 

Baimindamiesi dėl neaiškios pa
dėties uždarius Ignalinos atominę jė
gainę, jau šiuo metu nemažai specia
listų išvyksta į užsienį. 

Ignalinos AE vadovai ir profsą
jungų atstovai teigia kol kas darbi
ninkų stygiaus nejaučiantys, tačiau 
pripažįsta, kad naujosios jėgainės va
dovai gali susidurti su specialistų trū
kumu. 

Pasak Ignalinos AE Darbininkų 
sąjungos pirmininko Vladimiro Tri-
ševskio, daugiausia darbuotojų iš
vyksta į Vakarus, anksčiau AE dirbę 
suvirintojai, programuotojai itin lau
kiami Suomijoje, Norvegijoje. 

V Dranikas teigė, kad darbuoto
jai išvyksta ir į Rusiją, tačiau pabrė
žė, jog į užsienį uždarbiauti vyksta 
jauni atominės energetikos specialis
tai. 

* Lietuvos dviratininkė Edita 
Pučinskaitė, atstovaujanti Vo
kietijos komandai „Nuernber-
ger*\ 18-ųjų daugiadienių dviračių 
lenktynių ,,Giro d'Italia" penktajame 
etape nepateko į dešimtuką, tačiau 
išsaugojo pirmąją vietą. Etapą laimė
jo šveicarė Nicole Braendli („Bigla"), 
104,5 km nuvažiavusi per 2 vai. 50 
min. 59 sek. Antrąją vietą užėmė ita
lė Marta Bastianelli („Safi-Pasta 
Zara-Manhattan"). Ji nuo nugalėto
jos atsiliko 46 sek. Trečia buvo pa
saulio čempionė olandė Marianne Vos 
(„DSB Bank"), kuri nugalėtojai pra
laimėjo 52 sek. Nugalėtojos titulą gi
nanti E. Pučinskaitė bendrojoje įskai-

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) — 
Žemaičiai žada, kad jei reikės, net 
Strasbūro teisme įrodinės savo teisę 
dokumentuose oficialiai vadintis že
maičių tautybės. Prieš mėnesį Teisin
gumo ministerija trims telšiškiams 
leido įrašyti žemaičių tautybę, tačiau 
vėliau persigalvojo, aiškindama, kad 
buvo įsivėlusi techninė klaida. 

Ne vieną pasaulio rekordą pasie
kęs Antanas Kontrimas sako visada 
save vadinęs žemaičiu. Tvirčiausia 
Lietuvos barzda tituluojamas vyras 
pasityčiojimu vadina Teisingumo mi
nisterijos sprendimą vieną dieną su
teikti žemaičio tautybę, o kitą jau 
atimti. 

„Ruošiame dokumentą teismui, 
reikia šį sprendimą apskųsti", - sako 
A. Kontrimas. 

Žemaičiai juokauja, kad savo tau
tybę pase norėtų įsirašyti milijonas 
žemaičių. Esą jei yra žodis, vadinasi, 

toje antrąją vietą užimančią N. 
Braendli lenkia 18 sek. 

* Ketvirtadienį Vengrijos sos
tinėje prasidėjo VT-osios Europos 
jaunimo (iki 23 metų) lengvosios 
atletikos pirmenybės, kuriose daly
vaus ir 25 Lietuvos atstovas. Rytinė
se kvalifikacinėse varžybose dalyvavo 
šeši lietuviai bei keturi iš jų tęs kovą 
dėl apdovanojimų. 

* Antrą pergalę trečiose NBA 
vasaros lygos Orlando (JAV) 
rungtynėse iškovojo Martyno 
Andriuškevičiaus Čikagos „Bulis" 
komanda, trečiadienį 77:66 nugalė
jusi Miami „Heat" krepšininkus. Lie
tuvis vėl nerungtyniavo. 

yra ir kalba, jei yra kalba - turi būti 
ir tauta, savo argumentus dėsto Že
maitijos vyrai. 

„Man dar neteko girdėti, kad kur 
nors pasaulyje žmogus yra verčiamas 
įrodinėti tokį dalyką. Tai yra dekla
ruojamas dalykas. Pabandykime ko
kiam škotui liepti įrodinėti, kad jis 
škotas", - aiškina žemaitis Egidijus 
Skarbalius. 

Teisingumo ministerijos atstovai 
patys atvyko į Telšius įtikinti žemai
čių, kad jie negali įteisinti žemaičių 
tautybės, nes tėvų ir senelių tautybė 
buvusi lietuvių. Ministerijos sekreto
rius Arūnas Kazlauskas skeptiškai 
vertina ir žemaičių norą bylinėtis 
teismuose. 

„Nė vienas atsargus teisininkas 
negalėtų duoti didelių garantijų arba 
pasakyti, kad tikrai taip arba kitaip", 
- teigia A. Kazlauskas. 

Rusija tęsia „švelnų spaudimą / / 

Atkelta iš 1 psl. 
Tačiau šaltinis Kremliuje pažy

mėjo, kad tai — stropiai suderinto 
požiūrio dalis — V Putin siūlomas 
pridėti prie meduolio rimbas. 

„Ivanov nieko nesako šiaip sau", 
— sakė pareigūnas. 

JAV nori dislokuoti raketų—gau
dytuvų bazę ir radarą Lenkijoje ir Če
kijoje, tai aiškindamos būtinybe ap
ginti savo sąjungininkus Europoje 
nuo „piktavalių šalių", prie kurių 

v 

Washington priskiria Iraną ir Siaurės 
Korėją. 

Maskva teigia, kad JAV planai 
sugriaus strateginę pusiausvyrą. Kai 
kurie pareigūnai pareiškė įtarimų, 
kad galimas PRG taikinys yra Rusija, 
o ne „piktavalės šalys". 

Washington atsargiai priėmė V 
Putin siūlymus atsakant į PRG Eu
ropoje — naudotis Rusijos radarų 
stotimi ir įsteigti keitimosi duome
nimis apie raketų paleidimus centrą 
Maskvoje. 

Rusijos analitikai savo ruožtu sa
ko, kad V Putin siūlymai nėra ap
gavystė, kurios griebiamasi siekianti 
kaišioti pagalius į JAV PRG ratus. 

„Tai gana rimtas siūlymas", — 
sakė Politikos tyrimų centro analiti
kas Genadij Jevstafjev. 

JAV prezidentas George W. Bush 
įvertino Rusijos siūlymus kaip „labai 
naujoviškus" ir vertus išnagrinėti, 

bet nedavė aiškaus atsakymo į juos 
per susitikimą su V Putin Bush šei
mos ūkyje Kennebunkport. 

Iš tikrųjų, sako analitikai, pats 
Kremlius nesitiki, kad G. W. Bush at
sakys „taip". 

„Jeigu Bush priims Rusijos siūly
mą, jam teks atsisakyti raketinės 
gynybos pagrindų ir pamiršti jau in
vestuotus į programą milijardus do
lerių. Tai sunku įsivaizduoti", — sa
kė nepriklausomas analitikas Alek-
sandr Golc. 

Tačiau Rusijos siūlymas ilga
laikis — jeigu G. W. Bush nesutiks, 
kad ir kas pakeistų jį prezidento pos
te 2008 metais, turės daug galimybių 
veikti. 

Tuo tarpu kol kas Maskva stabdo 
Washington V Putin siūlymų techni
nių detalių svarstymais, tikėdamasi, 
kad pasitraukus G. W. Bush, jai pa
vyks gauti sutikimą su savo siūly
mais. 

„Matyt, geriausia taktika — tęsti 
ekspertų dialogą ir dalyvauti projek
tuose, nuo kurių įgaliojimų perėmė
jams bus sunku atsisakyti", — sakė 
Kremeniuk. 

Rusijai nėra kur skubėti. Nors V 
Putin atsistatydins, kaip tikimasi, 
ateinančiais metais, jis išsaugos savo 
įtaką, o jo įgaliojimus perėmėjas bus 
tikriausiai jo komandos narys, kuris 

' tęs tą pačią užsienio politiką. 

V. Adamkus: tarnausiu tik žmonėms 
Atkelta iš 1 psl. 
ar pseudokrizės — objektyviai kilu
sios ar sukurtos — jos visada buvo ir 
bus". 

Tačiau, V Adamkaus teigimu, 
Lietuva eina į priekį. 

„Tai galiu pasakyti, apžvelgda
mas ir šį praėjusį pusmetį, nors užsi
tęsęs Valstybės saugumo departa
mento vadovybės kaitos skandalas ir 
padarė nemažai žalos mūsų valsty
bei. Lietuva ne vienintelė tarp poko
munistinių šalių, susidūrusi su šia 
problema. Manau, kad laikui bėgant 
paaiškės, ar tai buvo mūsų demokra
tinio augimo sunkumai, ar buvome 
sumaniai manipuliuojami nedraugiš
kų išorės jėgų", — sakė V Adamkus. 

Vėliau atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, vadinamąjį VSD skandalą 
prezidentas minėjo tarp labiausiai jį 
nuvylusių įvykių. Prezidento nuo
mone, šis skandalas suparalyžiavo 
įstatymų leidybą, supriešino visuo
menę. 

„Tikiuosi, kad visi iš to pasimo
kėme ir galbūt daugiau tokių dalykų 
nepakartosime", — sakė prezidentas. 

Jis taip pat apgailestavo, kad iš
aiškėjo ir savanaudiškumo tarnauto
jų ir pareigūnų veiksmuose, „kurie 
nesuderinami nei su etika, nei su pa
dorumu". 

Paklaustas apie savo paties klai
das, V Adamkus kalbėjo ironiškai: 
„Skaitydamas komentarus, pasisaky
mus, vertinimus, analizes, manau, 
kad mano veikla yra ištisa virtinė ne
tikslių darbų, neišpildytų įsipareigo
jimų. Todėl šiandien man yra sunku 
pasakyti, kur aš esu tikrai nusikaltęs. 
Palieku tai vertinti kitiems, o aš iš 
vertinimų pasimokysiu". 

Prezidento nuomone, vienerius 
metus Lietuvoje dirbanti mažumos 
Vyriausybė yra „stiprėjančios demo
kratijos pavyzdys", nors, kaip pažy
mėjo prezidentas, Vyriausybė ir yra 
labai atsargi savo veikloje derindama 
įvairius interesus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Mirė buvusio JAV prezidento 
žmona Johnson 

Claudia Johnson gėlių lauke. 

Aust in , liepos 12 d. („Reu-
ters"/BNS) — Jungtinėse Valstijose 
trečiadienį mirė buvusi JAV prezi
dento žmona Claudia Johnson — 36-
ojo prezidento Lyndon Johnson žmo
na. J i buvo kukli, bet įtakinga savo 
vyro patarėja ir aplinkosaugininke, 
kovojusi už šalies gražinimą. 

Ji mirė būdama 94 metų, sutri
kus kvėpavimui, pranešė šeimos ats
tovas. 

7-ajame dešimtmetyje C. John
son aktyviai dalyvavo kampanijose už 
pilietines teises bei aplinkosaugą ir 
kovoje su skurdu. 

„Dievo karvyte" vadinta C. Joh
nson įėjo į naujausią Amerikos istori
ją kaip prezidento sutuoktinė, kuri 
„gražino" Jungtines Valstijas. J i as
meniškai pasodino daug medžių ir gė
lių, steigė naujus parkus ir įvairiuose 
Jungtinių Valstijų regionuose nus
tatė zonas, kurias turi saugoti valsty
bė. 

Itin didelį dėmesį ji skyrė sosti
nės estetiniam veidui. Be to, ji padėjo 
parengti pagalbos sunkiai auklėja
miems vaikams programą ir rūpinosi 
kitais reikalais. Suskaičiuota, kad per 
penkerius buvimo Baltuosiuose rū
muose metus ji dalyvavo 718-oje ren
ginių ir pasakė 164 kalbas. 

Pasak šeimos atstovo, C. Johnson 

Frank Wolfe/PBS nuotr. 

mirė savo namuose Austin, Texas. 
Prieš tai ji gulėjo ligoninėje dėl 
nestipraus karščiavimo. Jos sveikata 
vis prastėjo po 2002 metais patirto 
insulto, dėl kurio ji nebegalėjo kal
bėti. 

J i mirė katalikų kunigui sutei
kus ligonių patepimą, apsupta šeimos 
narių ir draugų. 

Po šeštadienį įvyksiančios priva
čios laidotuvių ceremonijos ji sekma
dienį bus palaidota greta savo vyro 
šeimos kapinėse rančoje į vakarus 
nuo Austin. 

L. Johnson mirė 1973 metais nuo 
infarkto, praėjus ketveriems metams 
po to, kai paliko Baltuosius rūmus. 
Jis prezidentu tapo 1963 metais, kai 
buvo nužudytas John F. Kennedy. 
Priesaiką L. Johnson davė lėktuve 
Dalias oro uoste. 

1964 metais jis buvo išrinktas 
prezidentu, bet po trejų metų, 1968-
aisiais, buvo priverstas atsisakyti 
kelti savo kandidatūrą naujai kaden
cijai. Ne paskutinį vaidmenį dėl jo po
puliarumo sumažėjimo tada suvaidi
no karas Vietname. 

C. Johnson palaikė savo vyrą, kai 
jis buvo kritikuojamas dėl Vietnamo 
karo eskalavimo ir visiškai parėmė jo 
netikėtą sprendimą nesiekti perrin
kimo 1968-aisiais. 

Baltieji rūmai: Irake pasiekta 
patenkinama" pažanga / # 

Washington, DC, liepos 12 d. 
(AFP/BNS) — Jungtinių Valstijų pre
zidento George W. Bush administra
cija svarbioje ataskaitoje tvirtins, kad 
Irake padaryta „patenkinama" pa
žanga dėl maždaug pusės politinių ir 
karinių tikslų, kuriuos iškėlė Kon
gresas. 

Parengti tokią ataskaitą, kuriai 
papildomos politinės svarbos suteikia 
augantis nepritarimas karui, Bal
tiesiems rūmams nurodė Kongresas, 
paprašęs pateikti preliminarų G. W. 
Bush strategijos nusiųsti daugiau ka
rių į Iraką įvertinimą. 

Ataskaitoje, kuri turėtų būti pa
skelbta šią savaitę, teigiama, kad di
džiausia pažanga pasiekta saugumo 
srityje, įskaitant sumažėjusį tarpkon-
fesinio smurto, taip pat automobilių 
bei sunkvežimių sprogdinimų aukų 

tarp civilių gyventojų skaičių, rašo 
„The New York Times". 

Ataskaitoje, priešingai nei many
ta, „nedaroma išvada, kad tai didžiu
lė nesėkmė", laikraščiui sakė vienas 
administracijos pareigūnas. 

Karo priešininkai Kongrese tvir
tina, kad nuo tada, kai šių metų pra
džioje G. W. Bush nurodė papildomai 
nusiųsti į Iraką 30,000 karių pažaboti 
smurtą ir padėti vyriausybei įgyven
dinti politinio susitaikymo procesą, 
šalyje iš esmės nebuvo pasiekta jokios 
pažangos. 

Ataskaitoje pripažįstama, kad 
politinis procesas „nepatenkinamas", 
rašo „The Washington Post". 

Baltųjų rūmų parengtoje atas
kaitoje kalbama apie pozityvius po
stūmius dėl 8 iš 18 Kongreso iškeltų 
tikslų. 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos ministras pirmininkas 

Andrus Ansips ir užsienio reikalų mi
nistras Urm Paet atmetė kai kurių 
rusų politikų siūlymus, kad būsimo 
Siaurės Europos dujotiekio (SED) 
saugumą užtikrintų Rusijos karinio 
jūrų laivyno (KJL) laivai ar ginkluo
tos formuotės. „Nei vokiečiai, nei kas 
nors kitas čia Baltijos jūroje nemano, 
kad kai kurių Rusijos politikų teigi
niai šia tema yra išmintingi", — pa
reiškė U. Paet komentuodamas ket
virtadienį Estijoje vykusių derybų su 
Vokietijos URM vadovu Frank-Wal-
ter Steinmeier rezultatus. „Įvairių 
trasų ir vamzdynų po vandeniu nu
tiesta daug, bet niekas palei vamzdy
nus nei povandeniniais laivais, nei 
laivais vandens paviršiuje jų ne
saugo", — pridūrė jis. 

ATĖNAI 
Atėnuose ketvirtadienio rytą su

sidūrus keleiviniam ir prekiniam 
traukiniams, buvo sužeisti 53 žmo
nės, pranešė policija. Graikijos televi
zijos reportaže buvo matyti, kad 
traukiniai labai apgadinti ir kad ma
šinistų kabinos visiškai sumaitotos. 
Sausakimšas keleivinis traukinys iš 
šiaurinių priemiesčių važiavo į Atėnų 
centrą, kai susidūrė su priešpriešiais 
atvažiuojančiu prekiniu traukiniu iš 
Korinto miesto. „Avarijos priežastys 
bus nedelsiant ištirtos", — sakoma 
geležinkelių kompanijos OSE pareiš
kime. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
„American Airlines" lėktuvas, 

ketvirtadienį skridęs iš Los Angeles į 
Londoną, buvo nukreiptas į New 
York John F. Kennedy oro uostą, nes 
jo įgula pranešė apie įtartiną keleivį. 
CNN pranešė, kad „American Air
lines" 136-uoju reisu skridęs lėktu
vas maždaug 4 vai. vakaro vietos lai
ku neplanuotai nutūpė New York ir 
kad saugumo agentai iš jo išsivedė 
įgulos susirūpinimą sukėlusį keleivį. 

Ocea. 

Teritorinio saugumo sekretorius Mi-
chael Chertoff sakė, jog gavo prane
šimą, kad tas vyras buvo privačiai ke
liavęs darbuotojas. „Gali būti, kad tai 
tik nesusipratimas su darbuotoju, 
kuris pasinaudojo darbuotojų auto
busu, kad patektų į lėktuvą priva
čiam skrydžiui", — sakė M. Chertoff. 

Ugniagesių profesinė sąjunga 
trečiadienį užsipuolė prezidento pos
to siekiantį respublikonų kandidatą 
Rudolph Giuliani dėl jo veiksmų po 
2001 metų rugsėjo 11-osios teroro iš
puolių, pareiškę, kad jis nepagrįstai 
pelnė visuotinę pagarbą už tvirtą va
dovavimą. Tarptautinė ugniagesių 
asociacija (TUA) pristatė dokumen
tinį filmą ir tinklalapį, kuriuose bu
vęs New York meras R. Giuliani kriti
kuojamas už tai, kad nesuteikė vei
kiančių radijo imtuvų gelbėtojams ir 
nutraukė žuvusiųjų paieškos darbus 
Pasaulio prekybos centro griuvėsiu
ose, nors nebuvo surasti visų aukų 
palaikai. 

A Z I J A 

ISLAMABADAS 
Pakistano armija ketvirtadienį 

pranešė, kad tarp 19-os sudegusių la
vonų, kurie buvo aptikti po reido į 
Raudonąją mečetę, gali būti moterų 
ir vaikų palaikų. Bendras šiame kom
plekse žuvusių žmonių skaičius sie
kia 75. Pirmą kartą nuo trečiadienį 
pasibaigusios operacijos vedžiodami 
žurnalistus po mūšio nuniokotą kom
pleksą, kariškiai parodė didžiulį ko
votojų ginklų arsenalą, įskaitant mir
tininkų liemenes, granatsvaidžius ir 
minas. 

"~—"~ !—~ 1 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskva tikisi, kad Didžiosios 

Britanijos valdžia nesiims aštrinti 
santykių su Rusija dėl atsisakymo iš
duoti Andrėj Lugovoj — pagrindinį 
buvusio specialiųjų tarnybų darbuo
tojo Aleksandr Litvinenko nunuodiji-
mo bylos įtariamąjį. „Tikiuosi, kad 
mūsų partneriai Britanijoje apsi
galvos, nes mes imsimės atsakomųjų 
veiksmų", — sakė informuotas šalti
nis Rusijos sostinėje, komentuoda
mas pranešimus apie galimą Rusijos 
diplomatų išsiuntimą. 

1-800-775-SEND 
www3tlanticexpresscofpxom 

-

Krovimu gabenimas 
JSJit > \*$ *arvu * v*sas pasaulio saiis. 

Kroviniu gabenimas 
!6ktuvj Į visas pasaulio šalis. "N 

Auio AirFreighi 

*h3ĘĘ/F?~ %• • f 

Automobiliu pfrfctmas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

f$nmll Packaaes Trucking 
...-''' 

Smulkių siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas • namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 6045S Tel. 1 70B-599-9680 
Fa*. I 70B-599-96B2 M. I 800-773-7363 
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DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE 
v 

Ramunės Kubiliūtės nuotraukose akimirkos iš Sokių dienos, vykusios Kaune liepos mėn. 6 d. 

J** 

t vii 

Šokėjai grakščiu šokiu džiugino visus, gausiai susirinkusius į Šokių dienos 
Šventę. 

„Grandies" ansamblio jaunimo ratelio šokėjai A. Kapačmskas. L. Jodvalvte. 
V Rimeikaite ir S. Fabianovich dalyvavo šokiu dienos atidarvmo cere
monijų parade - repeticijos vyko, net kai lijo. 

„Grandies" ansamblio nuotrauka, daryta Kaune po šokiu dienos. 
Nuotraukos dešinėje (su ąžuolo vainikais) - veteranu šokėjų ratel io 
mokytoja Vida Brazaitytė (su tautiniais rūbais) ir ansamblio vadovė Violeta 
Smieliauskaitė-Fabianovich. 

šventėje tolyvav- .Grandies" ansamblio veteranai šokėjai pasiruošę 
žygiuoi! •> atida r. mo ceremonijų pa rada. 

Ąžuolo vainiku pasipuošusios 2008 
m. Los Angeles, CA įvyksiančios išei
vijos šokių šventės choreografė ir 
šokiu grupes ..Spindulio'" vadove 
Danguolę Varniene (su tautiniais 
rūbais) ir ..Grandies' ansamblio 
(Čikaga) vadovė Violeta Smieliaus
kaitė-Fabianovich. 

.Grandies" ansamblio šokėjai E. 
Virzmas ir 5. Pliuraite džiaugiasi po 
šventės. 

Paskutinės šventės akimirkos... VISI sužiuro i danguje pabirusias ugnies 
salves. Nors ir lietus, bet vis tiek smagu.. 

Dvi Čikagos apvlmkių šokių gru 
pių vadovės: Rasa Poskočimienė 

.Spindul io" vadovė) ir Violeta 
Fabianovich („Grandies" vadovė). 
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Sportas UŪETUVOJE 

Buriuotoja G. Volungevičiutė 
Atkelta iš 2 psl. 
24-erių metų kaunietė po 9 

plaukimų surinko 112 baudos taškų. 
Pasaulio čempione tapo balta

rusė Tatjana Drozdovskaja, kurios 
sąskaitoje - 47 baudos taškai. Si
dabras atiteko suomei Sąri Multala 
(50 b. tšk.), o bronza - vokietei Petrą 
Nyman (Petrą Niemann, 51 b. tšk.). 

Pekino olimpinių žaidynių bu
riavimo varžybose ,,Laser-Radial" 
jachtų klasėje dalyvaus 26 sporti
ninkės. Pasaulio čempionate Portu
galijoje šioje klasėje buvo išdalinta 19 

olimpinių kelialapių. Volungevičiūtę 
aplenkė 16-os šalių, įskaitant olim
pinių žaidynių šeimininkę Kiniją, 
atstovės. Kadangi kiekvienai šaliai 
skiriama po vieną olimpinį kelialapį, 
tai bilietą j Pekiną pelnė ir Volun
gevičiutė. Vienas olimpinis kelialapis 
jau anksčiau skirtas varžybų šei
mininkei Kinijai, o dėl likusių šešių 
vietų olimpinėse žaidynėse bus kovo
jama 2008 metų pasaulio „Laser-
Radial" čempionate Naujojoje Zelan
dijoje. 

ELTA 

Apdovanoti pasaulio kurčiųjų krepšinio 
čempionato nugalėtojai 

Premjeras apdovanojo pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato nugalėto
jus. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Pasaulio čempionato aukso me
dalio laimėtojai Lietuvos vyrų kur
čiųjų rinktinei trečiadienį ministras 
pirmininkas Gediminas Kirkilas įtei
kė 180 tūkst. litų čekį. Krepšininkai 
taip pat apdovanoti padėkos raštais ir 
vardinėmis premjero dovanomis -
staliniais laikrodžiais. 

„Tikiuosi, kad jūsų pergalė 

įkvėps ir mūsų šalies vyrų rinktinę, 
dalyvausiančią Europos čempionate", 
— sakė premjeras, sveikindamas pa
saulio čempionus. 

Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 
rinktinė triumfavo pasaulio čempio
nate, kuris vyko Kinijoje. Pirmeny
bių finale ji įveikė nugalėtojos titulą 
gynusią Graikijos rinktinę. ELTA 

PARDUODA 

SUNNY HILLS, FL 
PARDUODAMI N A M A I : 

• 2 namai ant Boat ežero kran
to. 2 mieg. ir 2 vonios, valgomasis, ve
randa, garažas. Si45,000 ir $149,000. 

• 3 mieg. 2 vonios. Be garažo, 
tik su vieta automobiliui $130,000. 

• Naujas, 2006 m. statybos: 4 
mieg. 2 vonios 1500 kv. pėdu. gra 
nito virtuvė, didysis miegamasis su 
„jacuzzi", valgomasis. Kaina suma
žinta nuo $235,000 iki $225,000. 

O Naujas namas: 3 mieg. 2 vo
nios, 2 automobili y garažas, 5 1/2 
acres, daug įvairių vaismedžiu, didy
sis miegamasis su „jacuzzi", vonia ir 
dušu. $275,000. 

Bluewater Properties LLC, 
tel. 850-773-3333, Genė. 

i " 

P A R D U O D A M A S 
„ C O N D O M I N I U M 

2 mieg. , 2 tualetų Pasaulio lietu
vių centre. Kaina $159 ,000 

Tel. 3 1 2 - 8 7 6 - 9 6 8 7 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
B L — , First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

Stuburo ir skausmo liejos | | Širdies i r k rau jagys l ių 
l igos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOM DALIAS PRUNSK1S,MD 

VIKDUGAftMD 
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 
Ele Grave: 847-718-1212 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D a n t ų g y d y t o j a i 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS. M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sto. 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 prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angfiškai arba Setuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422^8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Varšuvos „Legia" — pašalinta 
Europos futbolo asociacijų sąjun

gos (UEFA) Drausmės komitetas tre
čiadienį nusprendė pašalinti Vilniaus 
„Vėtros" varžovę „Intertoto" taurės 
varžybų antrajame etape Varšuvos 
„Legia" komandą iš šio sezono turny
ro už aistruolių sukeltas riaušes per 
rungtynes Vilniuje. 

Turnyro antrojo etapo pirmosio
se rungtynėse „Vėtrai" įskaityta per
galė 3:0. 

Paskutiniajame, trečiajame, var
žybų etape vilniečiai susitiks su 
Anglijos ekipa „Blackburn Rovers". 

UEFA Drausmės komitetas taip 

pat nusprendė, kad jei per penkerius 
metus „Legia" dar kartą iškovos teisę 
dalyvauti UEFA vykdomose varžy
bose, tai Varšuvos komanda ja nega
lės pasinaudoti — turės praleisti vie
no sezono Čempionų lygos, UEFA tau
rės ar „Intertoto" taurės varžybas. 

Per dešimt dienų nuo sprendimo 
priėmimo dienos „Legia" klubas pri
valo susisiekti su „Vėtros" klubu ir 
susitarti dėl atsiskaitymo už futbolo 
chuliganų padarytą žalą. 

Iki liepos 14 dienos „Legia" turi 
teisę šį sprendimą apskųsti. 

ELTA 

„Legia" komanda pašalinta už futbolo chuliganų sukeltas riaušes Vilniuje. 
EPA-ELTA nuotr. 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have val id proof t o 

work in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
A N D LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 2 E f 2 2 1 2 W e s t Cermak Road, Chicago, IL 60608 
J-T5S& C 7 7 3 ) 847-7747 
LENDER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES 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 

Skelbimų skyriaus 
tei. 1-773-585 9500 
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„Lietuviai Amerikoje" Jono Kuprio akimis 
IEVA SADZEVIC1ENE 

Liepos 4-tąją dieną Lietuvos na
cionalinėje Martyno Mažvydo biblio
tekoje, Vilniuje atidaryta žinomo fo
tografo Jono Kuprio paroda „Lietu
viai Amerikoje", skirta tuo pačiu me
tu vykstančiai Lietuvos Dainų šven
tei. Jau nuo 1973-ųjų lietuvių išeivi
jos gyvenimą fiksuojantis fotografas 
šiai parodai atrinko nuotraukas, ku
rios, jo manymu, būtų įdomios Lie
tuvos gyventojams. Tai istoriniai XX 
amžiaus antrosios pusės politinių 
realijų vaizdai - mitingai ginant Lie
tuvos laisvę (Pvz:, „Demonstracija 
Grant Park". Chicago, IL. (1988), re
liginės procesijos, šventės, žymių 
žmonių portretai ar tiesiog vaizdai iš 
išeivijos gyvenimo. Jonas Kuprys, 
sekdamas žinomo fotomenininko 
Henri Cartier - Bresson tradicija, re
portažinėse fotografijose pasitelkia 
meninį vaizdą, kadro psichologišku
mą, fiksuodamas vienos akimirkos 
nuotaiką, ieško ten glūdinčių ilgalai
kių tiesų. 

Fotografo kadruose sustabdytos 
istorinės akimirkos greičiausiai tik 
dabar supažindina daugelį lietuvių su 
8-to - 9-tri dešimtmečio išeivijos pas
tangomis atkreipti vienos galingiau
sių valstybių pasaulyje - Jungtinių 
Amerikos Valstijų - politikų dėmesį į 
neteisėtą Lietuvos okupaciją. Čikagos 
centre, Down Town'e, vykusiame Pa
vergtų tautų parade, išsirikiuoja ir 
tautiniais kostiumais apsirengusių 
lietuvaičių eilė. Kiekviena jų rankose 
laiko po vieną Lietuvos (LITHUA-
NIA) vardo raidę („Pavergtų tautų 
paradas". State Street, Chicago, IL, 
1976). Už Atlanto organizuojami net 
Šiluvos atlaidai („Šiluvos atlaidų pro
cesijos". Marąuette Park, Chicago, 
IL, 1988), suvienijantys tėvynės išsi
ilgusius lietuvius procesijai prie Die
vo Motinos statulos. Nuotraukose už
fiksuoti veidai susimąstę, bet kupini 
vilties, tikėjimo ir ryžto. 

Ne mažesnį dėmesį Jonas Kup
rys skiria ir lietuvių bendruomenės 
šventėms, laisvalaikio renginiams, 
nenutrūkusiems valstybinių datų mi
nėjimams. Kai kurios nuotraukos bė
gant laikui pasidaro dar reikšminges
nės, kaip pvz., „Vasario 16-osios mi
nėjime Cicero miesto atstovai - už jų 
Valdas Adamkus". Cicero, IL. (1977). 

Čia dėmesį patraukia priekiniame 
plane sėdintys savimi patenkinti 
Cicero miesto atstovai, kai kurių vei
duose įamžintos net komiškos mi
mikos, tik vėliau, antrame plane, pa
sirodo susikaupęs būsimasis Lietuvos 
prezidentas, tuo laiku net nenutuo
kiantis apie jį laukusį gyvenimo po
sūkį. 

Kultūrinį išeivijos gyvenimą fo
tografas perteikia stipriu meniniu 
vaizdu pasižyminčiose nuotraukose: 
„Kompozitoriaus Dariaus Lapinsko 
ir poeto Kazio Bradūno opera 'Dux 
Magnus'" (1986), „Jaunimo teatro 
aktoriai Jaunimo centre", Chicago, 
IL (1988). Operos nuotraukoje aukš
tyn galvą atlenkusi moteris, vilni
jančiais plaukais, ištiestomis į šalis 
rankomis ir apačioje išsiskleidusiu 
šalių, tiesiog išsilieja jos pačios plas
tikos sudarytoje geometrinėje dviejų 
pusmėnulių formoje, spindinčiomis 
akimis provokuodama žiūrovą. Jau
nimo teatro aktoriai, eile išsirikiavę 

šeši vyrai, pravertomis burnomis, pa
virsta „choro tipažais", traukiančiais 
sutartinę dainą. Komiškumo elemen
tas atsiskleidžia ir „Dienraščio 'Drau
gas' pokylio", Chicago, IL (2004), 
nuotraukoje, kur juodai baltos fotog
rafijos šviesių ir tamsių plotų žaismas 
veik į vieną sulieja juodais kostiumais 
pasipuošusių vyriškių nugaras ir to
kio pat tamsumo kėdžių atkaltes, pa
puoštas ryškiais baltais kaspinais. Iš 
toliau jie virsta neįvardinamo dvasi
ninkų luomo atstovais, kažkodėl juo
das tunikas pasirišusiais baltomis 
juostomis. Taip sužaidžiama juodai 
baltos fotografijos meninėmis prie
monėmis ir pakeičiamos tikrovės rea
lijos.̂  

Šiuolaikinių emigrantų laisva
laikį J. Kuprys fiksuoja „Joninių" se
rijoje („Joninės", Chicago, IL, 2004). 
Čia du trumpai kirpti vyrukai lenkia 
ranką, kvatojasi emocinga mergina, 
dar kitur besišypsanti mama neša 
auksaplaukį kūdikį, o fone - šventės 

Parodoje. Tomo Kuprio nuotr 

atmosferą spinduliuoja ąžuolų lapų 
vainikais pasipuošę žmonės. 

Fotomenininko objektyve atsidu
ria ir Lietuvos liaudies tradicijom, me
nui, kultūrai bei mokslui atsidavę žmo
nės: tai audėjas Kazys Bartašius 
(„Audėjas Kazys Bartašius", Mar
ąuette Park, IL, 1982), rodantis savo 
sukurtas, tautiniais raštais išpuoštas 
juostas, ir dailininkas Viktoras Pet
ravičius („Dailininkas Viktoras Pet
ravičius Algimanto Kezio galerijoje", 
Chicago, IL, 1981), patraukiantis sa
vo bohemiška išvaizda, ir trijulėje už
fiksuotas dar gerokai jaunesnis gar
sus istorikas Alfredas Bumblauskas, 
charakteringai kažką bepasakoda
mas prie lūpų iškėlęs rodomąjį pirštą 
(„Santaros - Šviesos suvažiavimas. 
Marius Šaulauskas, Alfredas Bumb
lauskas, Vytautas Radžvila Pasaulio 
lietuvių centre", 1991) ir kt. 
' Jonas Kuprys lankytojų akims 
atskleidžia ne tik „paradinį", oficialų 
išeivių gyvenimą. Štai fotografijoje 
„Lietuvių sodyboje", Marąuette Park, 
Chicago, IL (1982) matome prie kalė
dinio stalo pasodintą seną mamą ir 
jos neįgalią dukrą, už kurių atsisto
jusi šeimos slaugytoja. Intymi ir as
meniška akimirka sukuria kadro psi
chologiškumą. Tuo pačiu atkartoda
ma daugelio šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose tebegyvenančių 
lietuvių kasdienę aplinką - darbą se
nukų ar neįgaliųjų slaugytojais. 

Fotomenininkas Jonas Kuprys 
parodoje „Lietuviai Amerikoje" Lie
tuvos žiūrovams atveria dažniausiai 
tik iš nuogirdų žinotus išeivijos kovos 
už tautos laisvę paveikslus, lietuviš
kų tradicijų puoselėjimą ir tąsą ana
pus Atlanto, bendruomenės laisva
laikio sambūrius, fiksuoja žymių žmo
nių portretus. Juodai baltose nuo
traukose persikeičia meninė tikrovė, 
kartais net atsiranda švelnių komiškų 
elementų. Daugiaplaniai vaizdai fotog
rafijose suintriguoja žiūrovą, paryški
na kadro psichologiškumą. 
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BIRUTEI ČYVIENEI 

mirus, mieliems, jų abiejų išaugintiems vaikams, verty
biniam lietuvio, žmogaus gyvenimui išeivijoje ir tuo 
pačiu Lietuvai, reiškiu gilią užuojautą dukroms su 
šeimomis — dr. VIDAI, muzikei RITAI KLIORIENEI ir 
sūnums — Sauliui su šeima ir Vytui. 

Liūdžiu kartu su jumis ir ypač gausia a.a. Birutės 
vaikaičių karta, netekusių brangios senelės. 

Buvusi artimoje draugystėje su Cyvų šeima Cleve-
land, tebesanti ir būdama jau Lietuvoje. 

Jadvyga Damušienė ir sūnūs — 
dr. Vytenis ir Saulius, ir dukra Gintė 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

ATEIVIAI IŠ LIETUVOS IR 
ATEIVIAI IŠ MARSO 

Žodis ateivis gana dažnai varto
jamas Amerikos lietuvių spaudoje. 
Neretai šiuo žodžiu apibūdinami 
neseniai iš Lietuvos į JAV atvykę 
žmonės - naujieji ateiviai. Atvykė
liams iš Lietuvos toks j ų apibūdini
mas nuskamba keistai - m a t lietu
viškoje spaudoje ir rastuose vis la
biau įsigali kiek kitoks šio žodžio 
vartosenos kontekstas: ateivis - tai 
tas, kuris atkeliavęs iš kito pasaulio, 
iš kosmoso (angį. allien). Nuspren
džiau peržvelgti lietuvių kalbos žo
dynus ir pasižiūrėti, kokias šio žo
džio reikšmes jie pateikia ir a r nau
jai atvykę lietuviai t ikrai vadintini 
ateiviais. 

Štai „Lietuvių kalbos žodynas' ' 
(www.lkz.lt) rašo: ateivis - 'atėjęs, 
atvykęs iš kitur žmogus, atėjūnas' . 
Šalia pateikti tokie pavyzdžiai: Tu 
pas mus tikt ateivis; Matyt, kad jis 
koks ateivys, jau ir šneka skiriasi; 
Pirma miestely buvo savas siuvėjas, 
o dabar gyvena čia kokis ateivys. 
„Dabartinės lietuvių kalbos žody
nas" (1993 m.) taip pat pateikia la
bai panašią reikšmę - 'kas atvykęs, 
atsikėlęs gyventi iš ki tur (ppr. iš kito 
krašto)': Jis ateivis, ne čionykštis 
žmogus. Tad žodynuose pateikiamos 
reikšmės ir pateikiami vartosenos 
pavyzdžiai rodo, jog naujai atvyku
sių lietuvių apibūdinimas ateiviais 
atitinka šio žodžio reik&mę ir yra 
pakankamai tikslus. Tačiau, naujieji 
atvykėliai tokiais apibūdinimais ste
bisi. Kodėl? 

Kaip jau minėjau, Lietuvoje var
tojama ir kiek kitokia šio žodžio 
reikšmė. Kaip tuo įsitikinti? Nese
niai Vytauto Didžiojo universitete 
buvo sukurtas Dabartinės lietuvių 
kalbos tekstynas (jį galima rasti 
internete: done la i t i s .vdu . l t . kuris 
yra labai naudingas įvairiems tyri
mams atlikti - tiek filologiniams, 
tiek sociologiniams a r statistiniams. 
Tekstynas - daugybės elektroninių 
tekstų, surinktų iš įvairių Šaltinių 
(grožinės l i teratūros, periodinės 
spaudos, Seimo stenogramų, verti

mų, dokumentų, negrožinės litera
tūros ir kt.) ir elektroniškai apdo-
rotų, visuma. Tekstynas atspindi 
dabar t inės lietuvių kalbos varto
seną, t ad juo patogu naudotis, no
rint patikrinti, •kokiomis reikšmė
mis i r kokiuose kontekstuose vienas 
a r ki tas žodis yra vartojamas. 

Pasinaudojau tekstynu ir įve
džiau mūsiškį ateivį. Kadangi lietu
vių kalboje daug linksnių, patikri
nau atsitiktine tvarka tik kelis: vie
naskaitos vardininką, daugiskaitos 
vardininką, kilmininką ir galininką. 
Iš pateiktų tekstyno eilučių galima 
išsiaiškinti, kokia reikšme žodis ta
me sakinyje vartojamas. Tad kokia 
ateivio vartosena tekstyne? Suskai
čiavus pasirinktų linksnių eilutes su 
ateivio kaip 'būtybės iš kosmoso' 
reikšme, paaiškėjo, jog dgs. galinin
ko linksniu ši reikšmė vartojama 
beveik 50 proc. visų atvejų: iš 49 
eilučių - 21 buvo su šia reikšme, 
pvz., bukinantys filmukai apie 
ateivius iš kosmoso. 

Kitais pasirinktais linksniais 
(vns. vardininku, dgs. vardininku, 
dgs. kilmininku) ši reikšmė vartota 
apie 20 proc. visų pasitaikiusių atve
jų: Pasakoja apie ateivių iš kitų 
planetų bandymus okupuoti Žemę; 
Moteris įsitikinusi, kad ateiviai 
gana dažnai atlieka medicininę 
Žemės gyventojų apžiūrą; Man sun
ku patikėti, kad jis ne ateivis iŠ kitų 
pasaulių. 

Kokia galima išvada? Nors žo
dynas teikia ateivio 'kaip žmogaus, 
atvykusio iš ki tur ' reikšmę, dabar
tinėje lietuvių kalbos vartosenoje 
vartojama ir kita reikšmė (ar po-
reikšmis) - *būtybės (nebūtinai žmo
gaus sic!), atvykusios iš kito pasau
lio, planetos, kosmoso'. Tad nors pa
vadinę naujai atvykusius lietuvius 
ateiviais būsite teisūs, nenustebkite, 
jei jie į jus įtartinai pašnairuos: fan
tastinių filmų apie ateivius iš kos
moso užauginta nauja karta, šį žodį 
daug dažniau susies su kosmosu, nei 
Lietuva ar kitu kraštu.. . 

A t A 
PETRUI MACKUI 

staigiai ir netikėtai mirus, žmonai DOROTHY, sūnums 
FRANK, RICHARD, EGLAT ir PETER, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Sunny Hills apylinkės Lietuvių Bendruomenė 

Kalendros 
Kalendros — prieštaringas auga

las. Ar daug atsiras žmonių, mėgs
tančių aitrų jo kvapą? Tikriausiai 
lygiai tiek pat, kiek jo nemėgsta. Tik 
abejingų jam nebus. Lotyniškas ka
lendros pavadinimas - Coriandrum -
kilęs nuo graikiško žodžio korios, tai 
reiškia „blakė". Ir iš tikrųjų kalendra 
kvepia blakėmis. Taip sako tie, kas 
nemėgsta kalendros. Kiti, atėjus se
zonui, sugalvoja vis daugiau patie
kalų ir būdų, kaip patiekti kalendą, 
nes jie ją mėgsta. Prie kalendros 
mėgėjų prisideda ir bitės, nes joms 
patinka rinkti medų nuo kalendros ir 
netrukdo blakių kvapas. 

Nuo Rytų iki Vakarų 

Kalendrų istorija ilga. Jos yra 
minimos Biblijoje, o jų sėklų rasta 
senovinėse Egipto kapavietėse. Se
novės romėnų karių dėka kalendros 
plačiai paplito Europoje ir Azijoje. O 
„Tūkstančio ir vienos nakties" pa
sakose Rytų gražuolės kalendromis 
pritraukdavo priešingos lyties atsto
vų dėmesį, nes nuo seno kalendrų 
sėklos yra laikomos afrodiziaku. 

Manoma, kad kalendros tėvynė 
yra Viduržiemio jūros regionas, bet 
jos populiarumas jau seniai neturi 
ribų. Kalendros mėgstamos ir Azijoje, 
ir Europoje, ir Amerikoje. Indijos, 
Tailando, Kinijos, Portugalijos, Maro
ko, Gruzijos, Indonezijos, Vietnamo, 
Argentinos, Meksikos virtuvėse ji 
užima svarbią vietą. 

Kalendra - tai ne tik lapeliai, bet 
ir sėklos. Pastarosios naudojamos ir 
atskirai sriuboms arba mėsos patie
kalams gardinti, gaminant įvairius 
likerius ir trauktines, duoną bei kon
diterijos gaminius. Sėklos kuo pui
kiausiai tinka ankštinių daržovių 
arba kopūstų, burokėlių patiekalams 
pagardinti, taip pat tai nepamainoma 
tokių prieskonių mišinių, kaip karis 
arba chmeli sūneli, žinomos borodins-
kio duonos ir dešrų prieskonis, įvai
rių arabiškų patiekalų dalis. 

Švieži lapeliai naudojami salsos, 
skirtingų rūšių čimičiuri padažams, 
įvairiems marinatams ir glaistui, 
mėsai, žuviai gaminti arba pagar
dinti. 

Dama su kapr izais 

Deja, švieži kalendrų lapai blogai 
išsilaiko, o džiovinti neišsaugo tikrojo 
aromato. Saldyti lapeliai pavirsta 
nepatrauklia mase, o laikomos šaldy
tuve kalendros labai greitai praranda 
savo išvaizdą, todėl laikyti jas galima 
ne ilgiau nei keturias dienas. Truputį 
pervirus kalendrų lapelius jie praran
da visą savo skonį, aromatą ir iš
vaizdą. 

Nerekomenduojama ir labai 
smarkiai smulkinti (aišku, jei to 
nereikalauja receptas, pavyzdžiu, pa
dažams kalendros yra smulkinamos 
smulkintuvu), nes peilis gali sutraiš
kyti gabalėlius. Bet nepaisant visų 

lepūnėlės kaprizų, ji vis populiarėja. 
Kalendras (šiuo atveju šakeles ir 

lapus, nors vartoti galima visą augalą 
- nuo šaknų iki sėklų) reikia laikyti 
šaldytuve. Prieš tai jas reikia labai 
kruopščiai perrinkti ir vis reguliariai 
šalinti pageltusius arba nuvytusius 
lapelius, nes vienas vienintelis nuvy
tęs lapelis gali sugadinti visą ryšulėlį. 
Jeigu kalendros su šaknelėmis - jas 
galima pamerkti į vandenį, kurį rei
kia keisti kasdien, o nuskintas šake
les reiktų suvynioti į popierių. 

Spaghe t t i su k a l e n d r ų p a d a ž u 

14.11 oz spaghetti 
1 didelio ryšulėlio kalendrų 
1 nedidelio aitriojo pipiro 
1 skiltelės česnako 
riekelės baltos duonos 
5.29 oz saulėgrąžų sėklų 
5.07 uncijos sultinio 
1.69 uncijos aliejaus 
druskos 

Kalendrą supjaustyti, aitrųjį pi
pirą supjaustyti smulkiais kubeliais. 
Sumaišyti trintuvu kalendrą, čili pi
pirą, česnaką, duoną, didesnę dalį 
saulėgrąžų sėklų, aliejų ir sultinį. 
Įberti druskos. Spaghetti išvirti. Li
kusias saulėgrąžų sėklas pakepinti. 
Pašildytame dubenyje sumaišyti dar 
karštus spaghetti su padažu ir pa
barstyti pakepintomis saulėgrąžų 
sėklomis. 

Cukinijų, bu lv ių i r k a l e n d r ų 
s r iuba B o n Appėt i t 

3 valgomųjų šaukštų sviesto 
1 arbatinio Šaukštelio smulkiai 

supjaustytų aitriųjų pipirų 
1 arbatinio šaukštelio pankolio 

sėklų 
2-3 vidutinio dydžio bulvių, sup

jaustytų kubeliais 
1-2 mažų cukinijų, supjaustytų 

pusžiedžiais 
3.53 oz smulkiai supjaustytų 

svogūnų laiškų 
20.29 uncijų vištienos sultinio 
1 didelio ryšulėlio kalendrų 
1 arbatinio šaukštelio citrinos 

sulčių 

Ištirpinti sviestą. Aitrųjį pipirą ir 
pankolio sėklas pakepinti svieste apie 
30 sek. Įberti bulves, cukinijas ir 
svogūnų laiškus, pakepinti dar 2 mi
nutes. Supilti sultinį ir užvirti. Su
mažinti ugnį ir virti ant mažos 
ugnies, kol suminkštės daržovės -
apie 15 min. Sutrinti daržoves trintu
vu, pamažu pridedant kalendrų ir 
pilant citrinų sulčių. Daržovių tyrę 
pasūdyti ir įberti pipirų, ir jei rei
kia įpilti dar citrinos sulčių. Pašil
dyti prieš patiekiant, jei yra būtiny
bė. 

E l žb i e t a Monkevič 
Alfa.lt 

http://www.lkz.lt
http://donelaitis.vdu.lt
http://Alfa.lt
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ČIKAGOJE l& APYLINKĖSE 

•Nijolės Gaškaitės knygos „Pa
sipriešinimo istorija 1944-1953 me
tai" sutiktuvės vyks liepos 15 d. 12 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
(14911 127th Street, Lemont). Su
tiktuvėse kalbės buvęs partizanas Po
vilas Vaičekauskas. Partizanų eiles iš 
knygos skaitys Miglė Tauragytė. Įėji
mas nemokamas. Visi kviečiami. 

•Čikagos ir jos apylinkių Nekal
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. 10:30 vai. r. Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Po šv. Mišių parapi
jos salėje kun. dr. Kęstutis Trimakas 
kalbės apie arkivyskupą J. Matulaitį. 
Bus kavutė. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius dalyvauti minėjime. 

•JAV LB Lemonto apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš
kuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. 
Muzikantas Edvardas pasiruošęs 
groti „iki pirmųjų gaidžių". Smar

kuoliai galės išbandyti savo sugebėji
mus įvairiose varžytuvėse, gražiabal
siai - dainų konkurse, mikliakojai -
šokių maratone. Malonių staigmenų 
sulauks ir vaikučiai - juos linksmins 
išradingas klounas. Veiks loterija. 

•JAV LB Vidurio Vakaru apygar
da liepos 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemont ruošia 
metinę gegužinę. Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins ska
nus maistas, gaivūs gėrimai ir skambi 
muzika. 

IŠ ARTI IR TOLI.. 

•Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTSI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą, kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai. Papildomą informaciją 
apie šokių kursų registraciją, suvažiavi
mo detales Lietuvių tautinių šokių ins
tituto nariai, garbės nariai ir rėmėjai 
ras LTŠI žiniaraštyje. Turint klausi
mų, prašom kreiptis į pirrmninkę Dan
guolę Razutytę-Varnienę tel. 818-249-
7574, ei. paštas: spindulys@aol.com 
arba į sekretorę Vidą Brazaitytę 
tel. 708-280-8678, ei. paštas: 

vidabrazaitis@hotmail.com 

David Hockney 

Liepos 18 d., trečiadieni, 9 vai. v. 
skaitytoj us kviečiame 

prie televizorių ekranų. 
11 kanalu (WTTW) 

galėsite pamatyti režisierių -
lietuvių kilmės 

Marytės Kavaliauskaitės ir 
Seth Schneidman bei 

prodiuserės Chantal B ernheim 
sukurta dokumentini filmą 

„David Hockney: 
The Colors ofMusIc" 

iš serijos 

.American Masters" 

David Hockney garsus dailininkas, operų scenografijų kūrėjas, 
be galo savita ir originali asmenybe. 

Filmas bus kartojamas liepos 20 d. tuo pačiu kanalu 3 vai. p.p. 

šia vasara daugelis JAV lietuvių viešėjo Lietuvoje. Vieni dalyvavo 
Dainų šventėje, kiti buvo tos šventės žiūrovai, treti visokiausius reikalus 
tvarkė. Kiekvienas K mošų, kuris važiuojame ) Lietuvą, stengiamės 
neaplenkti Vilniaus, kuris kasmet gražėja. Smagu pasivaikščioti se
namiesčio gatvelėmis, atjaunėjusiu Gedimino prospektu. 

Indrės Tijūnėlienės nuotraukoje: Pilies gatvė Vilniuje. 

| a. a. dr. Broniaus Povilaičio knygos „Apie [vykius, žmones Ir save" 
sutiktuves Vilniuje birželio 29 d. susirinko apie 70 asmenų, tarp jų - 7 
mokslininkai iš Lietuvos žemdirbystės instituto Dotnuvoje. Lietuvos že 
mės ūkio universitetas (LŽŪU) dabar yra Kaune. Šis pristatymas kartu bu
vo skirtas dr. Broniaus Povilaičio šimtosioms gimimo metinėms pami
nėti. 

Dr. Bronius Povilaitis - garsus Lietuvos mokslininkas - agronomas, 
kuris nagrinėjo 1918-1940 m. Lietuvos žemės ūkio ir Lietuvos žemės ūkio 
akademijos istoriją. 

Nuotraukoje M kairės: Broniaus Povilaičio prisiminimų knygai |vadą 
parašęs Lietuvos žemdirbystės instituto profesorius emeritas Leonas 
Kadžiulis, knygos sudarytoja Ramunė Kubiliūtė ir kiti mokslininkai. 

Čikagos mieste... 
• • * 

Jūsų vaikai neturi ką veikti, o 
yra gabūs piešimui ar sugeba kurti? 
Chicago Cultural Center rugpjūčio 20 
- 24 dienomis (pirmadienį-penkta
dienį) organizuoja 5 dienų vasaros 
stovyklą. 8-12 metų vaikai nuo 10 
vai. r. iki 1 vai. p.p. galės tapti 
mažaisiais kūrėjais. Jie asmeniškai ar 
grupėse kurs naujus stalo žaidimus 
bei susitiks su įvairiausių žaidimų 
sumanytojais. Užsiėmimai vyks ne
mokamai, tačiau užregistruoti vaiką 
būtina visoms dienoms. Daugiau in
formacijos tel. 312-742-8497. 

* * * 

Rugpjūčio pabaigoje (28-31 die
nomis) Claudia Cassidy Theater, 

Chicago Cultural Center vyks 29-a-
sis Čikagos džiazo festivalis. Tai di
delė šventė džiazo mėgėjams. Fes
tivalį atidaro Rob Mazurek orkestras. 
Daugiau apie jame dalyvaujančius 
muzikantus ir koncertines progra
mas galite sužinoti tel. 312-744-8948. 

* * * 

Jeigu kam įdomi Čikagos miesto 
istorija, rugpjūčio 16 d., ketvirtadie
nį, 12:15 vai. p. p. kviečiame į Claudia 
Cassidy Theater, 77 E. Randolph St., 
Chicago, kur Daniel Bumham ir Ed-
ward Bennett papasakos apie vi
siems pažįstamas vietas - Navy Pier, 
Michigan Avenue, Northerly Island, 
Union Station ir 1.1. Tel. pasiteiravi
mui: 312-422-5580. 

„Draugo* knygynėlyje 

„Aplink Afriką. 99 

Ši knyga - mėgstantiems kelio
nių aprašymus. Tai unikalus jauno 
lietuvio mokslininko geografo bei ke
liautojo dienoraštis savo tautiečiams. 
Knygoje aprašomas Afrikos grožis ir 
egzotika, jos šalių gyvenimo būdas. 
Rašytojo kelionė po Afriką truko gerą 
pusmetį (1930-1931 m:), jis sukorė 
per 42,000 kilometrų ir tapo pirmuo
ju lietuviu, atlikusiu tokią ilgą ir su
dėtingą kelionę Afrikos žemyne. 

Profesorius tolimiausiuose to že
myno kampeliuose ieškojo lietuvių 
pėdsakų, pats vietiniams gyvento
jams daug pasakojo apie savo tėvynę. 

Knyga iliustruota autoriaus nuo
traukomis. Jos stiliaus vaizdingumas 
nenustoja žavesio praėjus net septy
niems dešimtmečiams nuo jos pirmo
jo išleidimo (1936 m.). 

Knygos kaina - 20 dol. Ją galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papildo
mą knygą - 2.50 dol. mokestis. Prieš 

užsisakant knygą, prašome paskambin
ti tel. 773-585-9500. 

Paruodė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, l t 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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