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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, boksas, pasaulio
sporto naujienos (p. 2, 8,
9)
•Išeivija sugrįš intelektu
(p. 3, 9)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•ŠALFASS krepšinio ve-
teranus šiemet priėmė
New York (p. 4)
•Vietoj laiškų rašymo –
golfo turnyras (p. 5)
•Komentaras. ,,Dabar
Lietuvoje viskas yra ki-
taip” (p. 5)
•V. Alantas (p. 19) (p. 9)
•,,Lietuvos atgaja” kvie-
čia stovyklauti (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 29 d. (Delfi.
lt) – Balandžio 30 d. jau penktą kartą
„University College London” ren-
giamas Baltijos simpoziumas yra vie-
na reikšmingiausių akademinių dis-
kusijų Jungtinėje Karalystėje (JK),
ruošiama siekiant skatinti Baltijos
šalių – Estijos, Latvijos, Lietuvos –
studijas, aptarti svarbiausias regiono
problemas ir paakinti domėtis Balti-
jos šalimis. Šių metų simpoziumas
dėmesį skiria ekonomikai krizės lai-
kotarpiu, ūkio atnaujinimo ir skati-
nimo problemoms, didelis dėmesys
skiriamas saugumo klausimams, taip
pat „naujajai ekonomikai” – kultū-
rai, miestų atgaivinimui per kultūrą,
šio proceso projektams ir jų kritikai.

Ministrè têsia vieõnagê JAV

Užsienio reikalû ministras atvyksta î Kanadâ
Ottawa, balandžio 29 d. (LR am-

basados Kanadoje info) – Š. m. gegu-
žės pradžioje Užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis atvyksta į
Kanadą su darbiniu vizitu. Jį lydės
verslo delegacija, kuri Kanados verslo
partneriams pristatys Informacinės
ir telekomunikacijų technologijos
(IT) sritį bei septynias kartu iš Lie-
tuvos atvykusias IT įmones.

Užsienio reikalų ministro susiti-
kimas su plačiąja lietuvių visuomene
vyks sekmadienį, gegužės 2 d., 4 val.
p. p. Toronto Lietuvių namuose. Šia-
me susitikime ministras A. Ažubalis
aptars Lietuvos politikos uždavinius,
o verslo delegacijos vadovas Aidas
Kavaliauskas perskaitys trumpą pra-
nešimą apie Lietuvos IT pasiekimus.

Pirmadienį, gegužės 3 d., Ontario

investicijų ir prekybos centre Toronto
mieste rengiamas Lietuvos verslo mi-
sijos seminaras, kuriame Lietuvos at-
stovai ir Kanados partneriai aptars
prekių ir paslaugų pardavimo klausi-
mus bei investicijų skatinimo prie-
mones. Ministras A. Ažubalis pasa-
kys pagrindinę kalbą seminaro verslo
pietų metu, taip pat susitiks su aukš-
tais Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA) – Motinos dienos išvakarėse ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” medaliu prezidentė
Dalia Grybauskaitė apdovanojo 43 daugiavaikes motinas, išauginusias daugiau nei septynis vaikus. Pasak šalies va-
dovės, Lietuvos motinos, pasiaukojamai auginančios ir auklėjančios vaikus, vertos didžiausio įvertinimo, skatinimo ir
pagarbos. Tarp apdovanotųjų yra ir garbingo šimto metų sulaukusių, ir jaunesnių motinų, iš kartos į kartą perduo-
dančių mamos meilę, gražiausias šeimos tradicijas ir kultūrines vertybes. Prezidentė D. Grybauskaitė palinkėjo visoms
mamoms, kad jas visada džiugintų vaikų šypsenos, gaubtų jų meilė ir dėkingumas.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Londone vyksta
Baltijos simpoziumas

Washington, DC, balandžio 29
d. (ELTA) – Nauji JAV susitarimai su
Rusija niekaip nepažeis JAV sąjungi-
ninkių, taip pat ir Lietuvos, interesų,
krašto apsaugos ministrę Rasą Juk-
nevičienę patikino JAV valstybės sek-
retorės Hillary Clinton pavaduotoja
ginklų kontrolės ir tarptautinio sau-
gumo klausimais Ellen Tauscher.

Susitikime kalbėta apie santy-
kius su Rusija, konvencinės ginkluo-
tės režimą, naująją JAV branduolinę
politiką, priešraketinę gynybą. Savo
ruožtu Lietuvos krašto apsaugos mi-
nistrė supažindino E. Tauscher su
Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių re-
giono galimybėmis ir bendru siekiu
tapti visapusiškai saugiu regionu už-
sienio partneriams įvairiose srityse:
nuo ekonominio iki kultūrinio bend-
radarbiavimo.

R. Juknevičienė, tęsdama vieš-
nagę JAV, susitiko su JAV specialiojo
pasiuntinio Afganistanui ir Pakista-
nui Richard Holbrook pavaduotoju
Paul Jones. Susitikime abiejų šalių
atstovai aptarė NATO tarptautinių
saugumo paramos pajėgų misijos Af-
ganistane klausimus. Lietuvos krašto
apsaugos ministrė papasakojo apie
tęstinius Lietuvos įsipareigojimus Af-
ganistane ir bendrų su JAV kuriamų
projektų eigą.

Praeitų metų vasarą buvo pasiū-
lyta kurti bendrą Lietuvos ir JAV po-
licijos operacinę mokymo ir sąveikos
grupę, Nukelta į 6 psl.

Ministrė R. Juknevičienė susitiko su
JAV valstybės sekretorės pavaduotoja.
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KREPŠINIS

BOKSAS

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

Futbolo pirmenybių rungtynės 
sekmadienį neįvyko

Lietuvių rungtynės su „Zrinski”
atidėtos

Balandžio 25 d. aikštėje prie Pa-
saulio lietuvių centro, Lemont turė-
jęs vykti antrojo rato ,,Metropolitan’’
lygos „Major’’ divizijos susitikimas su
„Zrinski’’ futbolininkais buvo nukel-
tas vėlesniam laikui. Atrodo, kad tai
padaryta nenorint išmindžioti bran-
giai kainavusios aikštės, nes šešta-
dienį ir sekmadienį lijo, nors dėl tokio
lietaus žaisti buvo galima.

Iš 5 numatytų rungtynių praėju-
sį sekmadienį buvo sužaistos trejos.
Jose „Eagles’’ sustiprino savo vietą ir
toliau užimą pirmą  vietą (iš 10 su-
sitikimų 27 taškai), nugalėdama
„Green-White’’ 2:1. Antroje vietoje
tvirčiau įsitaisė „Schwaben’’ (25
tšk.), įveikusi „Green-White’’ 1:0.
Trečiame susitikime „United Serbs’’
buvo pranašesnė prieš „Belgrade’’
(1:0). „United Serbs’’ „Major’’ divizi-
jos pirmenybėse su 20 taškų užima
trečią vietą.

„Lituanicos’’ vyrai su 4 taškais
liko paskutinėje vietoje. Mūsiškiai
turi vilčių padėtį pagerinti gegužės 2
d., kai išvykoje (Schwaben Center,
Buffalo Grove, IL) susitiks su „Vi-
kings’’ vienuolike, kuri, turėdama 6
taškus, užima 8-ą vietą. Devintoje
vietoje (5 taškai) yra „Sockers’’ ko-
manda, su kuria „Lituanica’’ turės
žaisti namuose birželio 6 d.

Praėjusį sekmadienį rungtyniavo

visos aštuonios I divizijos komandos.
Štai jų rezultatai: „Connections’’ –
„Lions’’ (1:0), „Kickers’’ – „Real’’
(3:2), „Morava’’ – „Wings’’ (2:1). To-
kiu pat rezultatu ,,Highlanders’’ įvei-
kė „Serbską’’.

Kada bus žaidžiamos atidėtos
praėjusio sekmadienio rungtynės,
dar nežinoma. Tikėtina, kad jos vyks
savaitės viduryje pavakarėje. Ka-
dangi apšvietimo lietuvių aikštėje
nebėra, teks žaisti kitoje vietoje.

Beje, apie praėjusių rungtynių
atidėjimą buvo pranešta tik sekma-
dienį, prieš pietus. Jei taip bus tauso-
jama atnaujinta lietuvių aikštė, gali
prireikti nukelti ir daugiau rung-
tynių, nes pavasarį lietučio gali daž-
nai pasitaikyti.

Chicago „Fire’’ laimėjo

Norisi pasidžiaugti Čikagos pro-
fesionalų futbolo komandos „Fire’’
antra pergale iš eilės. Po gana liūdnos
pradžios, kai po trejų rungtynių pel-
nytas tik vienas taškas, čikagiečiai
laimėjo du susitikimus iš eilės.

Po pergalės prieš „DC United”
2:0 čikagiečiai tokiu pat rezultatu
Toyota Park, prie Čikagos, įveikė
Houston „Dynamo’’ vienuolikę, kuri
Vakarų konferencijoje dabar užima
4-ą vietą. „Fire’’ Rytų konferencijoje
prasimušė į 3-iąją vietą (7 taškai ir
7:5 įvarčių santykis).
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Neretai tenka išgirsti lietu-
vių, gyvenančių svetur, nusi-
skundimų, jog Lietuvos valdžios
atstovai mažai turi ar ir iš viso
neturi supratimo, kaip išeiviai
gyvena ir ką jie veikia. Tokį po-
žiūrį puikiai įrodo balandžio
27 d. internetinėje svetainėje
Delfi.lt pasirodęs Ievos Urbonai-
tės straipsnis, kuriame kalbina-
mas LR Švietimo ir mokslo vice-
ministras Vaidas Bacys įsitikinęs,
jog svetur išvykę vaikai galėtų
nuotoliniu būdu lankyti lituanis-
tines mokyklėles, nes, pasak jo,
,,mažai tikėtina, kad užsienyje
gyvenantiems lietuvių vaikams
vietoje bus profesionaliai dės-
toma lietuvių kalba”. Norėtųsi
švietimo atstovą pakviesti į Či-
kagoje ir kitur veikiančias lit.
mokyklėles ir parodyti jam, kas
ir kaip jose dėstoma. Bet turbūt
kvietimas nebūtų priimtas – kur
kas patogiau nesidomėti, ką iš
tiesų tie išeiviai veikia, o savo
nuomonę ir toliau reikšti „mažai
tikėtinais” teiginiais.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Balandžio 18 d. Pasaulio lietuvių
centro Sporto salėje, Lemont apie
400 žiūrovų stebėjo ČLKL baigiamąjį
susitikimą, atnešusį pergalę BC
„Kunigaikščiams” komandai, nuga-
lėjusiai „Lituanicos” komandą 91:88.

Nugalėtojai paaiškėjo po 8 mėne-
sius trukusių varžybų, kuriose bron-
zinius apdovanojimus iškovojo pra-
ėjusių metų čempionai – „Radviliš-
kio” krepšininkai. Jie rungtynėse dėl
trečios vietos įveikė Panevėžio „Liet-
kabelio” komandą 93:82.

Įdomu, kad naujieji čempionai –
„Kunigaikščiai” pernai turėjo pasi-
tenkinti paskutine vieta. Ši komanda
gerokai atnaujino savo sudėtį ir pel-
nytai iškovojo pergalę, nors kova prieš
„Lituanicą” buvo nelengva. „Lituani-
cos” vyrai antrą kartą iš eilės laimi
sidabrinius apdovanojimus.

Nepaisant, kad ir lyga vadinasi
Čikagos lietuvių krepšinio lyga
(ČLKL), abiejose komandose, kurios
rungėsi dėl čempionų vardo, žaidė ir
juodaodžiai žaidėjai. O rungtynes
stebėję žiūrovai (be abejo, lietuviai)
aistringai palaikė abi komandas,
nors daugiau simpatijų rodė „Ku-

nigaikščiams” (gal todėl, kad jų rė-
mėjas turi „Kunigaikščių užeigos”
restoraną). Rungtynės buvo  gana
aukšto lygio ir tarp žaidėjų matėsi
daug pajėgių žaidėjų.

Varžėsi 12 komandų

7-ojo ČLKL sezone rungtyniavo
12 komandų. „Kunigaikščiai” iš viso
sužaidė 20 rungtynių, iš kurių 14
laimėjo. Ketvirtfinalio susitikimuose
jie du kartus (84:70 ir 81:65) įveikė
„Lietuvėlės” krepšininkus. Pusfina-
lyje ši komanda 103:98 nugalėjo čem-
pionų vardą gynusią „Radviliškio”
komandą.

„Kunigaikščių” komandos trene-
ris Robertas Paulauskas ir žaidėjai:
Rico Hill, Evaldas Jacunskas, And-
rius Šimulis, Justas Martinkus,
Arnoldas Surdokas, Julius Staišiū-
nas, Dovydas Pakalniškis, Andrius
Kornijenko, Lukas Žebrauskas, Ma-
tas Kuokšys, Giedrius  Bauža, Irman-
tas Gradzevičius, Danielius Jurgutis
ir Dainius Ruževičius, džiaugiasi
savo pergale.

Ed. Šulaitis

EDVARDAS ŠULAITIS

Daug metų praėjo nuo lietuvio
Juozo Žukausko-Jack Sharkey, kurį
mūsų tautiečiai vadina tiesiog Šar-
kiu, laikų, kai jis tapo pasaulio bokso
čempionu.

Po jo ilgą laiką tarp pasaulio ga-
liūnų vyravo juodaodžiai boksinin-
kai. Tačiau dabar tarp geriausiųjų
matome ukrainiečius brolius Vitalij
ir Vladimir Kličko. Beje, dabartiniu
metu yra net keturios pasaulio sun-
kiasvorių pagrindinės grupės, iš ku-
rių trejose pirmauja čia minimi bro-
liai.

Kai kurie žmonės šiuos du stip-
ruolius vadina dvyniais, nes jie labai
panašūs. Tačiau taip nėra. Vitalij yra
gimęs 1971 m., o Vladimir pasaulį iš-
vydo po 5 metų.

Ir abu jie nėra gimę Ukrainoje.
Vyresniojo gimimo vieta yra Belo-
vodsko miestas Kirgizijoje, o jaunes-
niojo – Semipalatinske, Kazachsta-
ne. Taip atsitiko todėl, kad dabar-
tinių boksininkų tėvas buvo Sovietų
Sąjungos oro pajėgų generolas majo-
ras, kuriam dažnokai tekdavo keisti
gyvenamąją vietą.

Kličko šeima gyveno ir
Lietuvoje

Galbūt nedaug kas žino, kad
Kličko šeima gyveno ir Lietuvoje.
Daugiau nei prieš du dešimtmečius ši
šeima apsigyveno Panevėžyje, kur
broliai mokėsi to miesto rusiškoje 3-
joje vidurinėje mokykloje ir ten pra-
moko lietuvių kalbos.

Šiame Lietuvos mieste įvyko ir
pirmoji dabartinių pasaulio čempio-
nų bokso treniruotė, o pirmųjų žinių
apie boksą jiems suteikė bei įgūdžius
suteikė lietuvis treneris Julius Kibas.

Nepaisant, kad nuo tų dienų pra-
ėjo nemažai laiko, pasaulio galiūnai
ukrainiečiai dar moka pasisveikinti
lietuviškai.

Daug laimėtų kovų

Vitalij (gimė 1971 m. liepos 19 d.)
per savo karjerą yra laimėjęs 38
kovas, iš kurių 37 nokautu. Vladimir
(gimė 1976 m. kovo 25 d.) iš 53 rung-
tynių nokautais baigė 47 kovas. Abu
broliai per profesionalią karjerą
pralaimėjo tik 5 rungtynes: Vitalij –
dvi, Vladimir – tris.

Nukelta į 9 psl.

Baigėsi 7-asis Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos sezonas

Broliai Kličko
neįveikiami

Pasaulio bokso čempionai ukrainie-
čiai Vitalij ir Vladimir Kličko.
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RIMANTAS VARNAUSKAS

Po praėjusią savaitę vykusių jau
tradicinių Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) komisijos posė-
džių ,,Lietuvos žinios” kalbasi su Por-
tugalijos Lietuvių Bendruomenės ats-
tove Rūta Avulyte-Moreira.

– Ar Seimo-PLB komisijos
susitikimai netampa vis labiau
rutininiai, kai atiduodama for-
mali duoklė ir išsiskirstoma iki
kitų metų?

– Nesutikčiau, kad posėdžiai tik
formalūs. Visiškai nuoširdžiai norime
prisidėti prie Lietuvos politinio ir
kultūrinio gyvenimo. Anksčiau natū-
raliai aktyviai veikė gausiausia JAV
LB, bet per 20 nepriklausomybės me-
tų padėtis labai pasikeitė. Didelės
bendruomenės susikūrė ir Europos
valstybėse, atsirado nauja išvažiavu-
siųjų karta. Žinoma, nemaža jų dalis
paliko Lietuvą dėl ekonominių prie-
žasčių, tad jie nėra aktyvūs bendruo-
menių nariai. Tačiau daugėja tokių,
kurie savo įgytą mokslinę, verslo
patirtį norėtų naudoti ir Lietuvoje.

– Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentas neseniai iš-
skaidytas, išeivijos reikalai per-
duoti Užsienio reikalų ministeri-
jai (URM). Ar tos pertvarkos į
naudą užsienyje gyvenantiems
lietuviams?

– Kol kas ne, nes tos struktūros
dar labai naujos. Tačiau tam tikrą
rūpestį kelia tai, kad, priskyrus mūsų
reikalus URM, mes lyg ir tampame
užsienio politikos dalimi. Tačiau juk
esame Lietuvos piliečiai, tik gyvena-
me užsienyje. Savo žmogiškuosius ir
finansinius išteklius grąžiname Lie-
tuvai. Tarp mūsų yra net tokių, kurie
dirba užsienyje, bet mokesčius moka
Lietuvoje. Tad mums atrodo keistas
požiūris, kad tampame užsienio rei-
kalų subjektu. Mes nesame užsienio
politikos dalis. Esame lietuviai ir no-
rime būti vidaus politikos dalis, nors
ir gyvename užsienyje.

– Ar ryšys su tėvyne yra tvir-
tas, ar jums pakanka informa-
cinio palaikymo iš valdžios insti-
tucijų, ambasadų?

– Vienintelis ryšys iš tiesų yra
ambasados ir konsulatai. Bent Euro-
poje gauname didelę, naudingą ir ge-
rą pagalbą, bet teisinio pobūdžio
problemų kyla. Tarkime, yra nemažai
lietuvių mokslininkų, kurie norėtų su
įvairiais projektais nemokamai dirbti
Lietuvoje, tačiau negali, nes pagal
projektų vidines taisykles jie privalo
gauti atlyginimą. Šias teisines spra-
gas mėginame taisyti kartu su Ūkio
bei Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijomis. Tokio pobūdžio proble-
mos gal ir atrodo keistokos, bet jos
paplitusios tarp užsienyje gyvenančių
lietuvių.

– Ne nauja problema – dvigu-
ba pilietybė. Regina Narušienė
kalbėjo apie tai kaip apie „pa-
laidą ir ilgai netvarkomą balą”.
Kaip jums regisi šis reikalas?

– Tai ne tik į JAV išvažiavusiųjų
bėda, kaip iki šiol dažniausiai atrody-
davo, bet ir į Europos Sąjungos (ES)
valstybes išvykusių lietuvių. Pagal
dabartinius įstatymus dvigubą pilie-
tybę gali turėti asmenys, išvykę iš
Lietuvos iki 1990 metų kovo 11-osios.
Tad tie trečiosios bangos, kur sutelk-
ti protai, intelektas, pinigai, ryšiai,
emigrantai vienu ypu atmetami, vos

paprašę kitos šalies pilietybės.
Mūsų valstybė negina nei kituose

kraštuose gimusių lietuviukų, nei
ištekėjusių ar vedusių asmenų, kurie
priima kitos valstybės pilietybę. Tai
aktualu tiek JAV, tiek Europoje.
Europoje net labiau, nes čia dabar jau
daugiau mūsų, atvažiavusių dirbti ir
mokytis. „Palaida bala” šioje srityje
yra dar ir dėl nepakankamo infor-
mavimo.

Tačiau pastaruoju metu mes la-
biau stengiamės pabrėžti ne galimybę
gauti dvigubą, o tiesiog išlaikyti Lie-
tuvos pilietybę. Ir šį klausimą norė-
tume atiduoti teismams. Nes dabar
susiklostė keista padėtis, kad kirtęs
sieną žmogus, turintis dvigubą pilie-
tybę, privalo atiduoti lietuvišką pasą.
Ir nėra jokios galimybės tokio veiks-
mo apskųsti. „Sienos biurokratai”,
kaip juos vadiname, sprendžia šį
reikalą. Prašome, jog tokius atvejus
nagrinėtų teismai, kad žmogus teis-
me galėtų argumentuoti, koks yra jo
ryšys su Lietuva.

Suprantame, kad pagal Konstitu-
cinio Teismo išaiškinimus šiuo metu
dviguba pilietybė nenumatyta. Dar
nemėginame siūlyti Konstitucijos
pataisų, nes suvokiame, kad pilieti-
nės visuomenės padėtis kol kas labai
trapi ir mūsų norai nebus suprasti.

– Ne visi išvažiavusieji akty-
viai dalyvauja PLB veikloje. Vis
dėlto įdomu, ar esate suskaičia-
vę, kiek lietuvių gyvena įvairiose
valstybėse?

– Tai padaryti labai sudėtinga.
Turime pasikliauti Statistikos depar-
tamento duomenimis, o jie teigia, kad
išvažiavusiųjų yra apie milijonas.
Tačiau, kaip žinoma, gyventojų sura-
šymo nebuvo dešimtmetį. Kitais me-
tais, įvykus surašymui, sužinosime.
Arba dar greičiau, nes priimta pa-
taisa dėl privalomo sveikatos draudi-
mo, tad mokesčių inspektoriai sure-
gistruos visus skolininkus (juokiasi).

– Atstovaujate Portugalijos
LB, apie kurią beveik nieko neži-
nome. Gajus stereotipas, kad
kaimynėje Ispanijoje lietuviai
skina apelsinus ir pomidorus. Ką
jie veikia Portugalijoje?

– Kiek tenka susidurti su lietu-
viais Ispanijoje, jie dažniausiai dirba
gidais arba informacinių technologijų
srityje. Kitaip tariant, „dirba sme-
genimis”.

Portugalijoje LB labai maža ir
gyvuoja tik apie pusantrų metų.
Beveik visus lietuvius į šią šalį atvedė
santuoka arba mokslas. Turime ir
sėkmingo verslo atstovų. Kaip žinote,
pietiečiai yra tingūs, pratę prie sies-
tų, tad verslo smegenys esame mes,
šiauriečiai. Matydami jų spragas grei-
tai ir sėkmingai jas užpildome. Di-
delis Portugalijos pranašumas mums,
šiauriečiams, yra puikus klimatas.

(...)

– Nemažai laiko skyrėte lie-
tuvių grąžinimo į tėvynę proble-
moms aptarti. Ar jaučiate valsty-
bės pastangas, tą norą susigrą-
žinti tautiečius?

– 2 mlrd. litų grįžta į Lietuvą už-
dirbti mūsų tautiečių. „Atakų”, kad
grįžtume, nejaučiame nei per amba-
sadas, nei per bendruomenes. Kita
vertus, nebūtina fiziškai susigrąžinti
žmonių. Galima susigrąžinti kapi-
talą, žinias, verslo ryšius. Tai yra di-
delė vertybė. Tiesą sakant, neteko
girdėti, kad Lietuvoje būtų daroma
kas nors            Nukelta į 9 psl.

IŠEIVIJA SUGRĮŠ INTELEKTU
Zeigarnik dėsnis tinka ir

spaudos darbe 
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Jau daugelį metų vedu pokalbius spaudai. Su laiku sėkmingi po-
kalbiai buvo kur nors išspausdinti. Tačiau tai nereiškia, kad visi
pradėti pokalbiai sėkmingai pasibaigė. Prieš porą mėnesių atsisė-

dau ir surašiau pradėtus, bet niekada nebaigtus pokalbius. Tokių paš-
nekovų pavardžių prisiminiau bent dvylika. Jeigu būtų reikėję išvardyti
sėkmingai užbaigtus pašnekesius, išvydusius spaudos šviesą, žinau, kad
būtų daug sunkiau tuos pašnekovus prisiminti. Aną rytą, neskubant kel-
tis, galvon šovė seniai girdėtas dėsnis ar principas, kad neužbaigti darbai
ar uždaviniai lengviau atsimenami negu užbaigti. Žinojau, kad tas dėsnis
buvo pavadintas kažkokio mokslininko pavarde, bet tos pavardės neprisi-
miniau.

Į pagalbą pakinkiau kompiuterį ir po keleto sekundžių ant ekrano pa-
mačiau, ko ieškojau – radau Zeigarnik dėsnio aptarimą. Prisiminiau to
dėsnio pagrindinę charakteristiką, bet tame procese pamečiau kelią dėl
takelio. Buvau pakeliui skaitytojams pasiguosti dėl tų neužbaigtų pokal-
bių spaudai, bet mano dėmesį nukreipė Zeigarnik biografija ir jos gimtinė.
Prie nebaigtų pokalbių grįšiu rašinio pabaigoje, bet dabar noriu pasida-
linti  nauju radiniu – Bluma Zeigarnik biografine apybraiža. Ji gimė 1901
m. spalio 27 d. žydų šeimoje Prienų (žydiškai Pren) miestelyje, pietinėje
Lietuvoje. Namuose kalbėjo žydiškai, o mokykloje rusiškai. Tėvas buvo
Volf Gerstein, parduotuvės savininkas. Jam talkininkavo jo žmona Ronya.
Bluma vaikystėje sirgo meningitu ir, atrodo, pradžioje mokėsi namuose.
1916 m. įstojo į 5-tą gimnazijos klasę Minske. Septintą klasę baigė aukso
medaliu. Studijuodama susipažino su Albert Zeigarnik ir 1919 m. už jo iš-
tekėjo. Jos būsimasis vyras buvo iš neturtingos šeimos, dėl ko Bluma tė-
vai turėjo sunkumų. 1922 m. ši naujavedžių pora pradėjo studijuoti Berly-
ne. Jos vyras buvo komunistas ir po studijų jie grįžo į Rusiją, nenumaty-
dami, kas ten jų laukia. O tuo metu ten siaubė stalinizmo teroras. Netru-
kus jos vyras buvo apšaukas esąs vokiečių šnipu ir  nuteistas 10 metų ka-
lėjimo, be teisės susirašinėti su žmona.

Studijuodama Berlyne Bluma parašė disertaciją ,,Uber das Behalten
von erledikten und unerledigten Handlungen”, vėliau išspausdinta ,,Psy-
chologische Forschung” žurnale, (1927, 9, 1-85). Jos paskelbtų duomenų
rezultatai ir iš jų kilęs dėsnis  buvo pavadintas jos pavarde. Pagrindinė iš-
vada buvo, kad žmonės geriau atsimena neužbaigtus dalykus (uždavi-
nius, įvykius, veiksmus) negu užbaigtus. Bluma bandymus atliko garsiojo
psichologo Kurt Lewin priežiūroje. Studijas Berlyne ji baigė 1927 m. Vė-
liau jai teko artimai dirbti su kitais žymiais mokslininkais – Lev Vygotsky
ir Aleksander Luria. Ji buvo viena iš Psichologijos katedros steigėjų Mask-
vos universitete. Bluma Zeigarnik mirė 1988 m. vasario 24 d.

Beskaitydamas apie šią Lietuvoje gimusią mokslininkę, susidomėjau
ir jos gimtuoju miesteliu – Prienais. Tuoj į pietus nuo Kauno yra Garliava,
o dar toliau  ta pačia kryptimi ant Nemuno kranto prisišlieję Prienai. In-
ternete užtikau įdomios informacijos. Kaip ir daugelyje kitų Lietuvos mies-
telių, Prienuose daugiausia gyveno žydai, ten įsikūrę XVII amžiuje. 1766
m. miestelyje gyveno 579 žydai. Bado metu 1869–1871 m. daug žydų išvy-
ko į kitus kraštus. 1882 m. rugpjūčio 15 d. lenkų chuliganėliai surengė po-
gromą. Jo metu dvidešimt žydų buvo sužeisti, įskaitant ir katalikų kuni-
gą, kuris bandė žydus apsaugoti. Riaušininkai apiplėšė žydų parduotuves
ir jų namus. Jiems padėti visoje Rusijoje buvo surengtas vajus ir sukelta
1,500 rublių. Aštuoniasdešimt riaušininkų buvo patraukti teismo atsa-
komybėn. Teismo sprendimas buvo švelnus. 1915 m. balandžio mėn. Rusi-
jos kariuomenė visus žydus išvarė iš Prienų. Kai kurie apsigyveno Vilniu-
je. Šiomis dienomis Prienuose gyvena apie 12,000 gyventojų. Neteko su-
žinoti, kiek iš jų yra žydų tautybės.

Taigi, laikinai pamečiau kelią dėl takelio, bet tuo pametimu iš arčiau
susipažinau su Bluma Zeigarnik ir jos gimtuoju miesteliu Lietuvoje. Da-
bar galima grįžti prie teiginio, kad Zeigarnik dėsnis tinka ir spaudos dar-
be. Nenorėdamas viešinti pokalbio nebaigusiųjų, neminėsiu nei jų pa-
vardžių, nei jų titulų. Stengiuosi užtušuoti jų pareigas, bet vis tiek noriu
apibendrinti jų turėtas pozicijas, vedusias į mano pageidaujamą pokalbį.
Du numatyti pašnekovai buvo kalbinti jų gražaus gimtadienio proga.
Vienas energingas, daug žadantis vyras buvo kalbintas po jo išrinkimo į
JAV LB tarybą. Kalbinti du gerai žinomos jaunimo organizacijos dabar-
tiniai ar buvę pirmininkai. Kalbintos dvi jaunimo stovyklų organizatorės
ir vedėjos. Kalbintas žymus lietuviškų organizacijų vadovas ir pirmi-
ninkas. Taip pat buvo sutikęs savo nuomone pasidalinti vienas energingas
ir kūrybingas visuomenininkas. Buvo kalbinti du vienos organizacijos
būsto vadovai. Paskutinysis šiame sąraše yra gerai žinomas visuomeni-
ninkas, susilaukęs prideramo pripažinimo iš Lietuvos Respublikos vy-
riausybės. Jeigu jie visi būtų pradėtą pokalbį baigę, kaip buvo planuota,
tuo tikrai būtų praturtinę ir suaktualinę lietuvišką spaudą. 

Jų daugiau netrukdysiu ir noriu visas iki šiolines pastangas nustumti
užmarštin. Tuo noriu į šoną nustumti ir spaudos darbe veikiantį Zeigar-
nik dėsnį, pasak kurio, neužbaigti projektai ilgiau atsimenami negu už-
baigti. Tad savo pradėtus pokalbius laikau užbaigtais, nebent kuris pradė-
tas kalbinti pašnekovas sureaguotų ir pradėtą pokalbį užbaigtų.
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ŽILVINAS BUBLIS

Po metų pertraukos Šiaurės
Amerikos lietuvių krepšinio turnyras
vėl surengtas JAV Rytų pakrantėje.
Nuo 1901–1903 m. be perstojo gyvuo-
jantis New York Lietuvių atletų klu-
bas, prieš porą metų suruošęs pagrin-
dines ŠALFASS žaidynes, š. m. kovo
27–28 d. ryžosi organizuoti ir šios
organiza-cijos veteranų (vyresnių nei
35 m. amžiaus) pirmenybes.

Jau nuo ankstaus ryto šeštadienį
Maspeth vidurinės M. L. King mo-
kyklos salėje bumpsėjo oranžiniai ka-
muoliai. Pirmi į aikštelę išbėgo šeimi-
ninkai – NYLAK-1 ir jų kaimynai iš
Naujosios Anglijos – Connecticut
„Ąžuolai”.

Nors pačioje rungtynių pradžioje
niujorkiečiams pavyko įgyti dvižen-
klę persvarą, tačiau vėliau, prie
„Ąžuolų” prisijungus šios komandos
nariui nuo pat jos įsikūrimo, dabar-
tiniam ŠALFASS pirmininkui Laury-
nui Misevičiui bei įsižaidus koman-
dos geriausiam žaidėjui Arūnui Eidu-
kaičiui, Connecticut atsitiesė ir iš-
kovojo gražią pergalę – 40–27. Pirmo-
siose rungtynėse nepasisekė ir antrai
New York  komandai, sudarytai iš
JAV gimusių lietuvių kilmės krepši-
ninkų. Nuo pernykščių tokių pat var-
žybų čempionų Cleveland „Žaibo” vy-
rų jie gerokai atsiliko jau rungtynių
pradžioje ir nors vėliau sugebėjo išly-
ginti rezultatą, pabaigoje pristigo
jėgų ir buvo priversti nusileisti kovin-
gai nusiteikusiems Ohio valstijos
atstovams 50–61. Vidurdienį į kovą
stojo pernai metų vicečempionai, šių
metų pirmenybių numylėtiniai New
Jersey atstovai. Nors ir kaip stengėsi
jų varžovai Connecticut „Ąžuolai”,
antro kėlinio viduryje „Sodų” valsti-
jos  krepšininkai įgijo solidų 20 taškų
pranašumą, kurį Naujosios Anglijos
krepšininkai tik sumažino iki pado-
raus 8 taškų skirtumo, bet pergalę
šventė „Liepsnos” vyrai 53–45.

Po kelerių metų pertraukos į ve-
teranų varžybas sugrįžę Detroit „Ko-
vo” krepšininkai pirmosiose savo
rungtynėse po atkaklios kovos priver-
tė pasiduoti New York LAK-2 koman-
dą 58–56.

Antrą kartą į aikštę išbėgę LAK-
1 vyrai kibo į atlapus kaimynams
liepsniečiams, tačiau jau antro kėli-
nio viduryje New Jersey pirmavo 20
taškų skirtumu, o į aikštelę išleisti jų
atsarginiai žaidėjai ne tik kad nesu-
gadino vaizdo, bet ir padidino skirtu-
mą – 70–45.

Paskutinė šeštadienio dvikova
nulėmė antrąjį šių metų varžybų bai-
giamųjų rungtynių dalyvį. Permai-
ningose rungtynėse, kai pirmavo tai
viena, tai kita komanda, Detroit „Ko-
vas” nuvainikavo pernykščius čem-
pionus „Žaibo” krepšininkus 51–47.

Šiek tiek pailsėję varžybų daly-
viai bei svečiai tos pačios dienos va-
kare rinkosi netoliese esančiame vo-
kiečių restorane „Manor Oktoberfest
of Forest Hills”. Čia prie durų visus
pasitiko lietuvaitė administratorė, o
svečiai buvo vaišinami lietuviškais
valgiais bei „Švyturio” alumi. Sporti-
ninkai maloniai bendravo su vieti-
niais lietuviais ir veteranais gimnas-
tais, specialiai į varžybas atvykusiais
iš Lietuvos. Gaila tik, kad ne visi ko-
mandų žaidėjai apsilankė šioje vaka-
ronėje.

Tuo tarpu sekmadienio rytą vyko

baigiamosios turnyro dvikovos. Abie-
jų NY komandų  varžybose  dėl 5 vie-
tos šiek tiek stipresni buvo LAK-1
vyrai (55–47). Dėl bronzinių apdova-
nojimų susikovė CT „Ąžuolai” ir Cle-
veland „Žaibas”. Nors pradžioje išsi-
veržė į priekį Naujosios Anglijos
atstovai, netrukus iniciatyvą perėmė
labiau patyrę Clevlendiečiai, nors
Connecticut vyrai kvėpavo jiems į nu-
garas. Rungtynių pabaigą kiek sėk-
mingiau sužaidė „Žaibas” ir iškovojo
trečiąją vietą, nugalėjęs „Ąžuolus”
61–58.

Po šių varžybų įspūdingą parodo-
mąją programą surengė gimnastai
svečiai iš Kauno. Na, o baigiamosios
rungtynės tikrai buvo vertos to žo-
džio. Nuo pat pirmųjų minučių pir-
mavo jaunesnė „Liepsna”, ir  nors
Detroit veteranai sugebėdavo priar-
tėti iki mažiausio rezultato, po pirmo
kėlinio 6 taškų pranašumą turėjo NY
atstovai. Po pertraukos rezultatas
svyravo 4–8 taškais „Sodų” valstijos
komandos naudai, bet belikus 4 mi-
nutėms iki antro kėlinio pabaigos
„Kovas” pakilo į lemiamą kovą ir
atsilikimą sumažino iki minimumo.
Bet tai buvo viskas, ką Michigan vals-
tijos krepšininkai galėjo padaryti:
„Liepsna” valdė dvikovos pabaigą ir
užtikrintai nugalėjo 57–44, susigrą-
žindama ŠALFASS veteranų krep-
šinio čempionų laurus. 

2010 metų nugalėtojais tapo ko-
mandos kapitonas Marijus Kuzavas,
krepšininkai Ąžuolas Šeduikis, Dai-
nius Sakavickas bei neseniai iš Phi-
ladelphia apylinkių į New Jersey per-
sikraustęs Kastytis Mauricas, nuo
atsarginių suolelio esant reikalui
pakilę žaidėjai Egidijus Stankaitis,
Darius Babkauskas, Gediminas Va-
liukėnas bei „Liepsnos” vadovas ir
vyrų komandos žaidėjas Žilvinas
Bublis. Kitąmet tokios pat varžybos
planuojamos surengti Detroit, MI –
tuomet Amerikos automobilių „sos-
tinėje” ambicingas „Kovo” penketu-
kas, be abejonių, sieks pasiglemžti
auksą.

ŠALFASS krepšinio veteranus 
šiemet priėmė New York

Turnyro nugalėtojai – NJ ,,Liepsnos” 1-oji komanda.

Abi turnyre dalyvavusios New York lietuvių atletų klubo komandos, turnyro
organizatoriai.

Svečiai iš Kauno.                                 Eugenijos Misevičienės nuotraukos

Varzybu akimirka – NJ prieš Detroit.

Eugenijos Misevičienės 
nuotraukos

Įspūdingą parodomąją programą
surengė gimnastai iš Kauno, atvykę
ŠALFASS kvietimu.
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DALIA CIDZIKAITÈ

Pirmą kartą tradicinės Čikagos ir
jos apylinkių lietuvių golfo rungtynės
šią vasarą bus rengiamos ne atskirai,
bet bendromis – Lietuvių Fondo (LF)
ir Pasaulio lietuvių centro (PLC) –
jėgomis. Ir tą padaryti šioms organi-
zacijoms padės neseniai iš California
valstijos į Čikagą atsikėlusi gyventi,
penkiolikos metų patirtį organizuo-
jant panašius golfo turnyrus turinti
Daiva Rugienius, pasak kurios, geras
golfo turnyras – tai daug dovanų, gra-
žios moterys, daug maisto ir gėrimų,
muzika ir… kad būtų, kas nuga-
rą pakasytų.

Kiekvienais metais golfo varžy-
bas LF ir PLC rengia norėdami
surinkti lėšų. Kaip teigia LF tarybos
ir šių metų golfo turnyro pirmininkas
Rimas Griškelis, golfo turnyro rengi-
mas yra bandymas kiek pakeisti
Fondo veiklos kryptį, kuri vis labiau
tampa socialine. ,,Mūsų vyresnė  kar-
ta pamažu dingsta ir jau negalime
tikėtis jos paramos. Todėl jei nedė-
sime pastangų pasiekti jaunesnę kar-
tą, nepriauginsime Fondo narių ir
nepripratinsime prie minties, kad
Fondą reikia remti”, – sakė ,,Drauge”
apsilankęs Griškelis. Dabartinė LF
taryba ir valdyba linkusi ne tik
sėdėti, rašyti laiškus ir laukti, kol kas
nors atsiųs dolerį kitą, bet rengti
renginius, kurie pritrauktų jaunesnę
kartą. LF tarybos pirmininkas įsiti-
kinęs, jog golfas ir yra viena iš tokių
žmonių pritraukimo pramogų, vienas
iš būdų, kaip Fondas gali eiti koja
kojon su gyvenimu.

Renginio organizatorė D. Rugie-
nius žada, kad š. m. birželio 19 d.,
šeštadienį, „Old Oak Country Club”
Homer Glen, IL įvyksiančios golfo
rungtynės tikrai skirsis nuo ankstes-
nių. 

Jau ne vienerius metus renginių
organizatore dirbančią D. Rugienius
giminės, draugai ir pažįstami kanki-
no, klausdami, kada ji gerą golfo
turnyrą surengs ir lietuviams. Tokia
proga atsirado neseniai jai atsikraus-
čius gyventi į Čikagą. Pasak jos, šis
golfo turnyras yra ne tik puiki proga
padėti LF ir PLC surinkti lėšų, ku-
rias, ji neabejoja, šios lietuviškos or-
ganizacijos tikrai mokės išleisti, bet
ir jai pačiai įsijungti į lietuvišką veik-
lą.

Šiam renginiui veltui sutikusi
dirbti lietuvė jau surado pagrindinį
turnyro rėmėją – banką ,,Liberty Mu-
tual”, kuris pažadėjo parūpinti infor-
maciją, laimikius ir kitas dovanas.

Vietoj laiškų rašymo LF ir PLC kviečia 
į golfo turnyrą

„Dabar Lietuvoje viskas
yra kitaip”

Beje, pastebėjo Griškelis, laimėtojų
prizai kaip niekad bus dideli – vienu
smūgiu į duobutę pataikiusio žaidėjo
laukia 10,000 dol. suma. LF niekad
tokių dovanų nebūtų galėjęs pasiū-
lyti, – sakė jis.

LF ir PLC golfo turnyro nugalė-
tojų laukia septyni laimikiai. Bus
apdovanoti toliausiai, tiesiausiai,
arčiausiai kamuoliuką numušę žaidė-
jai. Žaidėjų laukia ir įdomesnės rung-
tys, pavyzdžiui, kas toliausiai numuš
koldūną. Tokio nugalėtojo laukia ne
tik apdovanojimas, bet ir ,,Pono
Koldūno” titulas. Taip pat bus žiūri-
ma, kas daugiausia priaugs per var-
žybas svorio. ,,Ne visi gerai žaidžia
golfą, – sakė Rugienius, – bet norime,
kad visi smagiai praleistų laiką.”
Todėl žaidėjai bus pasverti prieš įei-
dami į golfo teritoriją ir žaidynėms
pasibaigus. Bus renkamas ir gražiau-
siai apsirengęs žaidėjas. Visos šios
rungtys, golfo turnyro organizatorių
nuomone, sugalvotos tam, kad būtų
smagu, jauku, o ne tik žaidžiamas
golfas. 

Rugienius teigimu, rengiant bet
kokį golfo turnyrą yra svarbus vienas
dalykas. Tai – didelis komitetas. Šiais
metais jį sudaro išties gausus būrys.
Be minėtų Griškelio ir Daivos Rugie-
nius jį sudaro: Andrius Anužis,
Robertas Blinstrubas, Linas Čepelė,
Dainius Dumbrys, Linas Gylys, Ma-
rius Kasniūnas, Andrius Kelpša, Al-
gis Lieponis, Paul Majauskas, Ber-
nard Mikrut, Laima Petroliūnienė,
Marius Polikaitis, Algis Rugienius,
dr. Vytas Saulis, MD, dr. Donatas Si-
liūnas, MD, Pijus V. Stončius, Vytas
Vaitkus, Sigitas Vaznelis, Artūras
Žilys ir Algis Zaparackas. 

Kiekvienas komiteto narys pasi-
žadėjo surasti po aštuonis golfo žai-
dėjus. Kviečiami visi: draugai, pažįs-
tami, kaimynai, ir lietuviai, ir ame-
rikiečiai. Iš viso Algio Lieponio golfo

klube „Old Oak Country Club” gali
žaisti 144 žmonės. 

Registracija birželio 19 d., šešta-
dienį, prasidės 12 val. p. p., o 7:30 val.
žaidėjai ir dalyviai kviečiami į vaka-
rienę, kurios metu vyks laimėtojų
paskelbimas ir apdovanojimų įteiki-
mas, taip pat aukcionai. 

Vis dėlto, įsitikinusi D. Rugie-
nius, nesvarbu, kaip gerai pasiruoši
turnyrui, svarbiausia, kad nelytų. O
visa kita – dovanos, gražios moterys,
maistas, gėrimai, muzika ir net nu-
garos kasymas tikrai bus!

Daugiau informacijos apie artė-
jantį LF ir PLC golfo turnyrą rasite
tinklalapyje adresu: 

www.lithuaniangolf.com

Penkiolikos metų patirtį organizuo-
jant golfo turnyrus turinti Daiva Ru-
gienius šią vasarą padeda rengti LF ir
PLC golfo žaidynes. D. Rugienius su
JAV profesionaliu golfo žaidėju Fred
Couples.

JERONIMAS TAMKUTONIS

Šiuos žodžius prisiminiau per-
skaitęs š. m. kovo 27 d. „Drauge” iš-
spausdintą Vytauto Volerto straipsnį.
Aš tai išgirdau 1994 metais Lietuvoje,
besikalbėdamas su buvusia politine
kaline ir tremtine, dvylika metų pra-
leidusia Sibiro tremtyje, dvejus iš jų –
su kriminalinėmis kalinėmis. „O,
Viešpatie, apsaugok nuo tokio gyve-
nimo, koks buvo su jomis!” – prisi-
mindama tą laikotarpį atsiduso apy-
senė, gyvenimo tremtyje suluošinta
moteris. „Po sovietų išvijimo 1941
metais, – tęsė ji, šiek tiek apsira-
minusi, – buvo įsakyta seniems valdi-
ninkams grįžti į savo vietas, ir tvarka
buvo atstatyta. Dabar to negalima, –
paaiškino ji, – dabartiniai valdininkai
yra apnuodyti rusiško komunizmo,
kuris sako, kad tikslas pateisina visas
priemones.”

Žvelgiant į Lietuvos nueitus dvi-
dešimt nepriklausomybės metų, ma-

tome daug dalykų, kurie mūsų išeivi-
joje įgytu vakarietišku požiūriu yra
keisti arba tiesiog kvaili. Penkiasde-
šimt metų sovietinio teroro, marksis-
tine-sovietine ideologija pagrįstas
auklėjimas ir žiniasklaida iškraipė ir
pakeitė žmonių galvoseną ir elgesį.
Sveiką protą, logiką ir gyvenimo pa-
tyrimą pakeitė rusiško komunizmo
įdiegtas elgesys, o įžūlumas ir nusi-
kaltimai yra dangstomi gražiomis
idėjomis ir frazėmis. Kaip meksikie-
tiškas posakis sako, beždžionė, nors
ir aprėdyta šilkais, vis viena yra tik
beždžionė.

Kas galėjo tikėti, kad sovietų ko-
laborantas Rolandas Pavilionis, kuris
tarnaudamas kompartijai Vilniaus
universitete įkūrė ateizmo katedrą ir
jai vadovavo, atsikūrusioje Lietuvoje
bus išrinktas to paties universiteto
rektoriumi? Apart savo kvailų išpuo-
lių prieš Vilniaus miesto policiją,
jis vėliau buvo išrinktas ir Seimo
nariu.

Ar kad kvailų demonstracijų or-
ganizatorius V. Šustauskas bus iš-
rinktas Seimo nariu?

Kad atgavus nepriklausomybę
gyventojai balsuos už tuos pačius,
juos sovietmečiu engusius komparti-
jos veikėjus ir jos šulus?

Kad atsikūrusioje Lietuvoje pusė
Seimo vietų bus „demokratiškai” nu-
siperkama per partijų finansavimą?

Vakarų kraštuose gyvenantiems
tautiečiams yra nesuprantama, kaip
galima per vienerius metus pakelti
aukštiems valdininkams atlyginimus
visu šimtu procentų?

Pagal rusų posakį, norint pažinti
žmogų, reikia su juo suvalgyti pūdą
druskos. Akylesniems stebėtojams
dešimt Valdo Adamkaus prezidenta-
vimo metų pilnai pakako pažinti jį, jo
galvoseną ir veiklą. Gal keisčiausias
ir neįtikinamiausias atvejis yra, kai
išeivijoje augęs ir subrendęs asmuo,
nuvykęs į Lietuvą, tuojau persiėmė
vietine galvosena ir elgesiu. Jis, kaip
dauguma seimūnų, buvo geresnis
savo kalbomis negu darbais.

Jo metiniai pranešimai, raginan-
tys ministerijas ir Seimą dirbti ir
įvesti reformas, iš karto buvo įdomūs.
Po keleto metų supratus, kad jis vien

kalba ir neužsiima darbais, tie meti-
niai pranešimai pasidarė juokingi.
Kaip galima visiškai nekreipti dė-
mesio į tūkstančio metų romėnų val-
dymo patirties posakį, kad Justicia
Est fundamentum regnorum? Proku-
rorai, vietoj to, kad perduotų bylas
teisėjams, praktiškai ant jų ,,miego-
jo”, o teisėjai teisė tik mažus „kel-
bukus”, didelių žuvų bylas laikydami
ligi jų termino pabaigos? Gyventojai,
pamatę, kad nėra vilties surasti teisy-
bės teismuose, prarado viltį į norma-
lų gyvenimą ir pradėjo masiškai bėgti
į užsienį.

Turėti krašto vadovą, kuris per
dešimt metų nesidomėjo ir nesirūpi-
no krašto vidaus reikalais, yra pra-
banga, kurios nei viena moderni vals-
tybė negali sau leisti. Kai kiti kraštai
išsivadavę iš sovietų jungo kaip Slo-
vėnija, Estija, Slovakija ir net nuo-
latos atsilikusi Lenkija darė pažangą
savo krašto ekonominiame ir valsty-
biniame gyvenime, Adamkaus vado-
vaujama Lietuva trypčiojo vietoje.
Kai kuriose srityse kaip teisėsaugoje
ir švietime ji net žengė atgal. Išgir-
dus, kad buvęs prez. Adamkus Yale
University skaitė paskaitą, galima
lengviau atsidusti: jo kalbos apie „re-
gioninį vadovavimą” ir „lenkų tautos
brolystę Lietuvai” jau pasibaigė, o jo
padarytos klaidos krašto valdyme yra
taisomos dabartinės prezidentės.

KomentarasKomentaras
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Vilnius, balandžio 29 d. (BNS) –
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
(LiJOT) pradeda dalyvių atranką į pi-
lietiškumo ir patriotiškumo ugdymo
projektą ,,Misija Sibiras10”. Šiemet
dvi dešimtys jaunuolių planuoja vykti
į Sverdlovsko sritį ieškoti ir tvarkyti
lietuvių tremtinių kapų. 

Projekto vadovo Arno Marcin-
kaus teigimu, šiemet be pagrindinės
užduoties – sutvarkyti kapines, eks-
pedicija turės dar vieną tikslą – par-
vežti lietuvių liaudies menininko
skulptūrą. 

Vienas iš šių metų ekspedicijos
tikslų – į Lietuvą parvežti lietuvių
liaudies menininko Sibire sukurtą
skulptūrą, vadinamą ,,Korbiko Ma-
dona”. Ši skulptūra baigia sunykti, o
prarasti tokį unikalų kultūros pavel-
do objektą būtų nedovanotina klaida.
Lietuvoje ,,Korbiko Madona” būtų
atnaujinta, o jos originalioje vietoje

Sibire planuojama pastatyti tikslią
skulptūros kopiją”, – sako A. Mar-
cinkus. 

LiJOT pranešė, kad iki gegužės
28 d. norintieji dalyvauti ekspedici-
joje gali užpildyti anketą. Iš jų bus at-
rinkta grupė žmonių, kuri dalyvaus
bandomajame žygyje Lietuvoje. Jį
įveikę jaunuoliai vasaros viduryje
vyks į sudėtingą ir daug išbandymų
žadančią ekspediciją po lietuvių
tremties ir įkalinimo vietas Sibire. 

2006–2009 metais LiJOT suren-
gė jau 7 jaunimo ekspedicijas į buvu-
sias lietuvių tremties ir kalinimo vie-
tas. Sutvarkyta apie 70 lietuviškų ka-
pinių bei susitikta su ten gyvenan-
čiais lietuviais, lietuvių bendruome-
nėmis. Šį projektą globoja kadenciją
baigęs prezidentas Algirdas Bra-
zauskas ir europarlamentaras Vy-
tautas Landsbergis. 

Balsas.lt nuotr.

ES panaikins apribojimus dèl skysçiû îsineõimo

Bus statomi Jono Pauliaus II santarvès rùmai

Londonas, balandžio 29 d.
(ELTA) – Europos Sąjunga (ES) nuo
2013 m. balandžio ketina panaikinti
apribojimus į lėktuvo saloną įsinešti
skysčių, teigiama Europos Komisijos
pareiškime.

,,Ne vėliau kaip 2013 m. balan-
džio 29 d. į lėktuvo saloną galima bus
įsinešti visus skysčius, jie bus atitin-
kamai tikrinami”, – dokumento teks-
tą cituoja agentūra ,,Reuters”. 

Kaip anksčiau skelbė Europos ži-
niasklaida, draudimas bus atšauktas
ne todėl, kad valdžia liovėsi nerima-
vusi dėl teroro išpuolių, o todėl, kad
oro uostuose bus įrengti šiuolaikiniai
skeneriai. Nauji prietaisai, kurių
kiekvienas kainuoja per 100,000 sva-
rų sterlingų, pajėgia atskirti ne-
kenksmingus skysčius nuo galimai
sprogstamųjų. Šiuo metu naudojami

prietaisai to užtikrinti negali.
Praėjusių metų rudenį, kai pasi-

rodė pirmieji pranešimai dėl galimo
apribojimų panaikinimo, ES valdžia
šios informacijos nei patvirtino, nei
paneigė, ES transporto komisaras
Antonio Tajanis tuomet pabrėžė, kad
technologijos kol kas neleidžia įgy-
vendinti šio sumanymo.

Šiuo metu keleiviai gali įsinešti į
lėktuvo saloną skysčių ir kosmetikos
prekių, jei jos yra ne daugiau kaip
100 mililitrų indeliuose. Šie taip pat
dar turi būti sudėti į plastikinius
maišelius. Apribojimai įvesti 2006 m.,
kai spėjami teroristai mėgino per
kontrolės postus įsinešti į lėktuvą
chemikalų. Apribojimai turėjo galioti
tik laikinai, tačiau iki šiol visi mėgi-
nimai juos atšaukti žlugo. 

Vilnius, balandžio 29 d. (BNS) –
Europos Sąjungos (ES) Teisingumo
Teismas gali atverti galimybę lenkų
kilmės Lietuvos gyventojams pavar-
des rašyti lenkiškai, tikisi dienraštis
,,Rzeczpospolita”, aprašantis Lietu-
vos pilietės skundą. 

Skundas Liuksemburge įsikūru-
siam ES teismui pateiktas 2009 metų
liepą. Jį savo ir žmonos Malgožatos
Runevič-Vardyn vardu pateikė Euro-
pos Komisijoje Briuselyje teisininku
dirbantis Lenkijos pilietis Lukasz
Wardyn. Vyras prašo nustatyti, ar
Lietuvos įstatymai nediskriminuoja
Lietuvos lenkų ir ar lenkiškų pavar-
džių pakeitimas nevaržo laisvo as-
menų judėjimo. Skundo autorius pa-
brėžia, kad Lietuvos Konstitucija už-
tikrina lygų visų šios šalies piliečių
traktavimą, o Civilinis kodeksas – tei-
sę į nuosavą pavardę. 

,,Mūšis gali pasibaigti dar šiais
metais, ir jo sėkmė atvers kelią į pa-
vardės rašymą gimtąja kalba dar apie
240,000 Lietuvoje gyvenančių len-
kų”, – rašo ,,Rzeczpospolita”. Dien-
raštis teigia, kad tai pirmas tokio po-

būdžio skundas Liuksemburgo teis-
me dėl pavardžių rašymo. ,,Jeigu Eu-
ropos Teisingumo Teismas pripažins,
kad Lietuvos lenkai diskriminuojami,
Lietuva, būdama ES narė, turės leisti
rašyti lenkams pavardes gimtąja kal-
ba ir netgi pakeisti šalies Konstituci-
ją”, – mano dienraštis. 

Ginčas kilo po to, kai Vilniuje gi-
musi ir augusi Lietuvos pilietė Mal-
gožata Runevič-Vardyn – taip įrašyta
jos pase – išvažiavo studijuoti į Var-
šuvos aukštąją prekybos mokyklą, ją
baigė ir čia apsigynė daktaratą. Vi-
suose lenkiškuose dokumentuose ji
egzistuoja kaip Malgorzata Rune-
wicz-Wardyn. Pasak skundo autorių,
ieškant darbo, norint apsidrausti, ap-
sistojant viešbutyje ir net pasirašant
išspausdintus mokslinius darbus, ky-
la problemų aiškinantis, ar tai ta pati
moteris. 

Lietuvos Seimas šį mėnesį atme-
tė Vyriausybės siūlymą įteisinti pa-
vardžių rašybą dokumentuose origi-
nalo kalba lotyniško pagrindo raš-
menimis. 

Î ,,gyvybès langelî“ v∂l atneštas naujagimis

Tikimasi, kad ES teismas ,,išgelbès”
Lietuvos lenkû pavardes

Ministrè têsia vieõnagê JAV

Atkelta iš 1 psl.          kuri veiks
Goro provincijoje ir vykdys vietos po-
licininkų mokymus. Šiuo metu jau
vyksta Lietuvos kariuomenės pasita-
rimai su Pennsylvania nacionalinės
gvardijos atstovais dėl šio projekto
įgyvendinimo. 

Pokalbio metu Lietuvos krašto
apsaugos ministrė taip pat kalbėjo
apie šiuo metu vykstančias naujų lo-
gistikos transportavimo kelių paieš-
kas ir paragino JAV karines pajėgas

pasinaudoti tranzito galimybėmis per
Lietuvą.

R.  Juknevičienė dalyvavo Atlan-
to Tarybos kasmečių apdovanojimų
vakarienėje Washington, DC, kurioje
taip pat dalyvavo buvęs JAV prezi-
dentas Bill Clinton. Lietuvos delega-
cija viešėjo Harisburg, Pennsylvania
valstijoje. Planuojamas Lietuvos
krašto apsaugos ministrės susitiki-
mas su JAV gynybos sekretoriumi
Robert Gates.

AAAAppppssss iiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee  wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Panevėžys, balandžio 29 d.
(ELTA) – Panevėžio miesto savival-
dybės taryba Panevėžio vyskupijos
kurijai išnuomos 1,44 ha žemės skly-
pą kultūros ir poilsio parke naujai
bažnyčiai ir bažnytinio meno verty-
bių muziejui statyti. 

Sklypas išnuomotas 99 metams.
Už jį kurija Savivaldybei mokės
49,840 Lt metinį žemės nuomos mo-

kestį. Panevėžio vyskupijos kurija
kultūros ir poilsio parke planuoja pa-
statyti daugiau kaip 5,000 kv. m Jono
Pauliaus II santarvės rūmus. Taip
pat numatyta įrengti žiemos sodą su
koplyčia, šalia – Rūpintojėlių švento-
vę. Šiuos objektus ketinama pastatyti
Panevėžio vyskupijos kurijos, šalies ir
užsienio rėmėjų lėšomis.

Vilnius, balandžio 29 d. (BNS) –
Balandžio 29 d. Kauno P. Mažylio
gimdymo namuose esančiame ,,gyvy-
bės langelyje” rastas naujagimis. Tai
antras kūdikis, atneštas į šių gimdy-
mo namų ,,gyvybės langelį”.

Gimdymo namų slaugos admi-
nistratorė Dangira Ruseckienė pa-
tvirtino, jog langelyje rasta mergaitė.
D. Ruseckienė nekomentavo mažylės
sveikatos būklės ir kitų aplinkybių.
Be Kaune įrengtame ,,gyvybės lan-
gelyje” rastų jau dviejų kūdikių, pa-
likti mažyliai taip pat rasti Šiauliuose
ir Vilniuje veikiančiuose ,,gyvybės
langeliuose”. 

,,Gyvybės langeliai” veikia Vil-
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose
ir Panevėžyje. Teisingumo ministeri-
ja yra išaiškinusi, kad motinai, pali-
kusiai naujagimį saugioje vietoje, ne-
gresia jokia atsakomybė – ji numa-

tyta tik už kūdikio palikimą nesau-
gioje ir kūdikiui pavojingoje aplinko-
je. Paprastai ,,gyvybės langelis” įren-
giamas gimdymo namų sienoje. Tai –
specialus krepšys, į kurį iš lauko įdė-
jus naujagimį, budinčius darbuotojus
pasiekia perspėjimo ženklas ir spe-
cialistai pasirūpina vaiku, kuriuo ne-
nori rūpintis motina. Apsigalvoję tė-
vai ar giminaičiai ,,langelyje” paliktą
kūdikį gali susigrąžinti per tris mė-
nesius. 

Pirmasis pasaulyje ,,gyvybės lan-
gelis” įrengtas XII amžiaus pabaigoje
Vatikane. Prancūzijoje ,,gyvybės lan-
geliai” atsirado XVII amžiuje, o pir-
mieji šiuolaikiniai ,,langeliai” 2000
metais įrengti Vokietijoje ir veikia
Šveicarijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Če-
kijoje, Japonijoje, Italijoje, Belgijoje,
Slovakijoje, Vengrijoje ir Jungtinėse
Valstijose. 

Atkelta iš 1 psl.
Ontario provincijos pareigūnais,
Tarpvyriau-sybinių reikalų ministre
Monique Smith, ir kitais.       

Gegužės 4–5 d. ministras tęs savo
programą Ottawa mieste, kur susi-
tiks su Užsienio reikalų ministru
Lawrence Cannon, Gynybos ministru
Peter MacKay, Pilietybės, imigracijos
ir daugiakultūrinių klausimų mi-
nistru Jason Kenney, Parlamento pir-
mininku Peter Milliken, Senato Už-
sienio reikalų komiteto pirmininke

Raynell Andreychuk ir kitais parei-
gūnais. 

Gegužės 4 d. vakare ministras
bus pagerbtas Baltijos federacijos
rengiamame Baltijos vakare Parla-
mente. Verslo delegacija liks Toronto
mieste ir tęs savo programą susiti-
kimais Inovacijų sinergijos centre
Markham (Innovation Synergy
Centre Markham) ir OpenText IT
įmonėje, taip pat parlamentaro Tony
Ruprecht kvietimu apsilankys Onta-
rio provincijos parlamente.

,,Misijos Sibiras” dalyviai tremtiniû�
kapus tvarkys Sverdlovsko srityje
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Avarija Meksikos îlankoje yra
rimtesnè, nei manyta

KIJEVAS
Ukrainos parlamente savaitės

pradžioje sukeltas muštynes imasi
vertinti prokuratūra. Žinybų duome-
nimis, pradėtas tyrimas prieš kai
kuriuos deputatus dėl ,,sąmoningo
jėgos naudojimo”. Šie parlamentarai
mėgino sutrukdyti balsavimą dėl
Rusijos karinės bazės nuomos Sevas-
topolyje pratęsimo. Deputatai posė-
džių salėje paleido dūminius užtaisus
ir savo priešininkus apmėtė kiauši-
niais. Kai kurie jų į darbą paleido
rankas. 

* * *
Ukrainos generalinė prokuratū-

ra iškėlė baudžiamąją bylą atsistaty-
dinusiai Julija Tymošenko vyriausy-
bei po to, kai dabartinis premjeras
Mykola Azarov pareiškė, kad būtinas
jo pirmtakės baudžiamasis persekio-
jimas. Generalinė prokuratūra pra-
nešė, kad iškėlė baudžiamąją bylą dėl
biudžeto lėšų, gautų pernai pardavus
dalį Ukrainai pagal Kioto protokolą
skirtos šiltnamio poveikį sukeliančių
dujų išmetalų kvotos ,,netikslinio
panaudojimo”.

STRASBŪRAS
Europos Tarybos Parlamentinė

Taryba priėmė rezoliuciją, kurioje
teigiama, kad sovietų vadovo Josif
Stalin režimas yra atsakingas už Di-
dįjį badą Sovietų Sąjungoje XX am-
žiaus ketvirtajame dešimtmetyje.
Europos Taryba atmetė kelis nutari-
mo pakeitimus, kuriuose siūlyta Di-
dįjį badą pripažinti genocidu prieš
Ukrainos žmones.

RYGA
Latvijos policija pranešė sulai-

kiusi tris vyrus, įtariamus pedofilija:
dvasininką, vaikų ligoninės apsaugos
darbuotoją ir buvusį kalinį. Kaip pra-
nešė valstybinė policija, sulaikytieji
rinkosi savo aukomis nepilnamečius
berniukus, tarp jų protiškai atsiliku-
sius, naudodamiesi jų bejėgiška būk-
le. Prieš seksualiai išnaudodami pe-
dofilai daugumą berniukų arba nu-
girdydavo, arba grasindavo panau-
doti fizinę jėgą.

MASKVA
Rusijos ir JAV derybininkai su-

sitiks Maskvoje ir aptars rusų naš-
laičių vaikų įvaikinimo Amerikoje
klausimus. Rusų našlaičių įvaikini-
mas Amerikoje buvo nutrauktas pra-
eitą mėnesį. Sutarties įvaikinimo
klausimais projektas buvo įteiktas
JAV pareigūnų delegacijai. Naujojoje
sutartyje daugiau dėmesio skiriama
įvaikintų rusų teisėms. Nuo tada, kai
paskutiniame XX amžiaus dešimtme-
tyje amerikiečiams pradėta leisti įsi-
vaikinti našlaičius iš Rusijos, Ameri-
koje buvo nužudyta 16 įvaikintų vaikų.

* * *
Rusijos ultranacionalistas V. Ži-

rinovski turės sumokėti 26,000 eurų
baudą už tai, kad Maskvos merą Jurij
Lužkov išvadino mafijozu. Politiko
advokatas paskelbė apskųsiantis
nuosprendį.

WASHINGTON, DC
JAV oro bendrovės ,,Continental

Airlines” lėktuvas, skridęs iš Hous-
ton į Washington, DC, buvo nepla-
nuotai nutupdytas North Carolina,
kai lėktuvo tualete buvo rasta gra-
sinamo turinio žinutė, pranešė parei-
gūnai. Tai buvo jau antras panašus
įvykis per pastarąsias dvi dienas.  

* * *
Jungtinių Valstijų šiaurės ryti-

nėje dalyje, balandžio 27 d. iškritus
neįprastai daug sniego, kurio sluoks-
nis siekia 60 centimetrų, be elektros
liko tūkstančiai namų ūkių, buvo už-
darytos mokyklos. Vermonto ir New
York valstijose be elektros yra likę
maždaug 30,000 namų ūkių. Prane-
šimų apie pavienius atvejus gauta iš
New Hampshire. 

RIO DE JANEIRO
Brazilijoje, iki kurios taip pat

nusirito Katalikų Bažnyčią kre-
čiančių skandalų dėl dvasininkų pe-
dofilijos banga, vienas kunigas ap-
kaltintas seksualiai išnaudojęs aš-
tuonis berniukus, pranešė prokuro-
rai. 74 metų kunigas Jose Afonso kal-
tinamas seksualiai išnaudojęs bažny-
čioje patarnavusius 12–16 metų ber-
niukus.

EUROPA

RUSIJA

JAV

B. Obama ir demokratai nori sugriežtinti finansų reguliavimo taisykles, kad
nepasikartotų 2008–2009 m. pasaulinė finansų krizė.          SCANPIX nuotr.

JAV Senatas svarstys finansû
sektoriaus pertvarkos îstatymâ

Vilnius, balandžio 29 d. (BNS) –
Nauji duomenys apie naftos išsilieji-
mą po sprogimo naftos gavybos plat-
formoje Meksikos įlankoje rodo, kad
padėtis ties Lousiana valstijos pa-
krante darosi vis sudėtingesnė, pra-
neša BBC naujienų svetainė. Iš gręži-
mo vamzdžio daugiau kaip 1,500
metrų gylyje kasdien išteka 5,000
barelių naftos – penkis kartus dau-
giau, nei buvo manoma anksčiau. 

Gelbėjimo operacijos vadovė kon-
tradmirolė Mary Landry pranešė,
kad narams pavyko surasti dar vieną
vamzdžio vietą, iš kur išteka nafta.
Pasak jos, bandomasis vienos naftos
dėmės, susidariusios vandens pavirši-
uje, plotų padegimas jau baigtas.
Nafta buvo padegta už 50 km nuo
Misisipės upės deltos. 

Pirminiais duomenimis, dėmė
gali netrukus pasiekti Louisiana val-
stijos krantus. Naftos dėmė, kurios
skersmuo – beveik 1,000 kilometrų,
priartėjo per maždaug 34 kilometrus

prie valstijos kranto. Ji kelia grėsmę
paplūdimiams ir žvejybos rajonams,
kurie yra svarbūs pakrantės valstijų
ekonomikai. 

Naftos platforma ,,Deepwater
Horizon” ties Lousiana valstijos
pakrante nuskendo balandžio 22
dieną po 36 valandas trukusio gaisro,
kuris kilo po galingo sprogimo. Kran-
to apsauga ir JAV mineralinių ištek-
lių valdybos tarnyba tiria sprogimo
gręžimo platformoje priežastis. Kran-
to apsauga nutraukė 11 žmonių, din-
gusių be žinios po sprogimo platfor-
moje, paieškas. Iš viso nelaimės metu
gręžimo platformoje, kuri yra dides-
nė nei dvi futbolo aikštės, dirbo 126
žmonės. 

Avarija Meksikos įlankoje vadi-
nama didžiausiu įvykiu naftos gavy-
bos platformose nuo 2001 m., kai
sprogimas tokiame pačiame įrenginy-
je prie Brazilijos krantų nusinešė 11
žmonių gyvybę.

Vilnius, balandžio 29 d. „Reu-
ters”/AFP/BNS) – JAV Senate buvo
susitarta svarstyti finansų pertvar-
kos įstatymo projektą, kurį tris die-
nas stabdė respublikonai. Šis spren-
dimas buvo priimtas vienbalsiai, kai
demokratai pagrasino surengti ne-
eilinį visą naktį truksiantį posėdį. 

„Laikas perkelti šiuos debatus
nuo šoninės linijos į žaidimo aikš-
telę”, –   sakė Senato daugumos vado-
vas Harry Reid. 

Kad ir kaip nesutartų demokra-
tai ir respublikonai, abiejų partijų
įstatymų leidėjai linkę priimti finan-
sų pertvarkos įstatymą prieš lapkritį
vyksiančius Kongreso rinkimus. 

Pagal siūlomą įstatymą būtų su-
kurta vartotojų teisių apsaugos tar-
nyba, būtų apribota bankų galimybė
prisiimti per didelę riziką, taip pat
būtų sukurtas naujas bankrutuo-
jančių finansų įmonių likvidavimo
procesas. 

Įvykdžius šią pertvarką, taip pat
būtų sukurtos priemonės stebėti iki
šiol menkai kontroliuotą išvestinių

finansinių produktų rinką, kurios
bendra vertė – apie 450 trilijonų do-
lerių, tapusią viena iš pastarosios
finansų krizės priežasčių. 

JAV prezidentas Barack Obama
pasveikino Senato priimtą sprendi-
mą, atveriantį kelią debatams dėl
Wall Street reguliavimo sugriežtini-
mo, taip pat išreiškė viltį, kad nauja-
sis įstatymas bus greitai priimtas. 

„Tai neturėtų būti partinis klau-
simas. Nuo krizės Wall Street nuken-
tėjo visi,  – aiškino šalies vadovas. –
Tikiuosi, kad sugebėsime tai greitai
atlikti, suderinti su Atstovų rūmų
nuveiktu darbu, o tada galėsiu labai
greitai pasirašyti šį įstatymą.”

B. Obama ir demokratai nori
sugriežtinti finansų reguliavimo tai-
sykles, kad nepasikartotų 2008–2009
m. pasaulinė finansų krizė, nugramz-
dinusi ekonomiką į gilią recesiją.
Respublikonai suvokia, kad pertvar-
kos reikalingos, tačiau sako, kad de-
mokratų siūlomas įstatymas perne-
lyg sustiprintų vyriausybės įtaką fi-
nansų sričiai.

Pasaulio naujienos

PIETŲ AMERIKA
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Praėjusią savaitę Vilniuje, ,,Sie-
mens arenoje”, vykusiose Baltijos
krepšinio lygos (BBL) baigiamųjų
rungtynių ketvirto varžybose
nugalėtojais trečią kartą komandos
istorijoje tapo Kauno „Žalgiris”.

Rungtynės dėl pirmosios vietos
geriau prasidėjo Vilniaus „Lietuvos
rytui”,  kuris pelnė pirmuosius taš-
kus ir pirmą kėlinį laimėjo 4 taškais –
18:14. Antrajame kėlinyje „Lietuvos
rytas” pabėgo į priekį ir pasiekė dvi-
ženklį pranašumą. Kėlinio viduryje
„Žalgirio” žaidėjai nesugebėjo tinka-
mai apsiginti ir „Lietuvos rytas” už-
tikrintai pirmavo 30:16. Iki kėlinio
pabaigos vilniečiai išsaugojo prana-
šumą ir po kėlinio pirmavo 46:32.

Trečiajame kėlinyje „Žalgirio”
žaidėjai atrodė geriau ir, praėjus 2 mi-
nutėms, sumažino skirtumą iki 6
taškų – 46:40. Po Marcus Brown tri-
taškio žalgiriečiai sumažino pranašu-
mą iki 3 taškų, o po Tado Klimavi-
čiaus ir Aleksander Capin tritaškių –
persvėrė rezultatą savo naudai 49:48.
Kėlinio viduryje „Lietuvos ryto”
krepšininkai atsikovojo pranašumą,
bet iki kėlinio pabaigos virė arši kova.
Po kėlinio rezultatu 58:57 pirmavo
vilniečiai. Ketvirtąjį kėlinį geriau ir
vėl pradėjo „Žalgirio” krepšininkai.
Taškus lėtai rinko abi komandos, kė-
linio vidury „Žalgiris” pirmavo –
64:61. Nors kėlinio pabaigoje mi-
nutės pertraukėlę paėmė „Lietuvos
ryto” vyriausias treneris Rimas
Kurtinaitis, tai nepadėjo jiems atgau-
ti  pranašumo ir „Žalgiris” iki pas-
kutinės minutės pirmavo  rezultatu
71:63. Abi komandos dar po vieną
puolimą užbaigė sėkmingai, tačiau to
nepakako „Lietuvos rytui”. Kauno
„Žalgiris” po metų pertraukos nu-
karūnavo „Lietuvos rytą”, laimėda-
mas rungtynes 73:66 (14:18, 18:28,
25:12, 16:8).

Rezultatyviausiai nugalėtojų gre-
tose žaidė naudingiausiu žaidėju iš-
rinktas M. Brown,  pelnęs 22 taškus
(3/4 tritaškius). T. Klimavičius pelnė
17 tšk., o komandos kapitonas Dai-
nius Šalenga – 11 tšk. „Lietuvos ry-
tui” 20 taškų pelnė Martynas Gecevi-
čius, 14 tšk. – Kenan Bajramovič, 13
tšk. – „Lietuvos ryto”  kapitonas Ste-
ponas Babrauskas.

Rezultatyviausias „Lietuvos ry-
to” žaidėjas M. Gecevičius kaltino
kvailas klaidas. „Neblogai pradėjom
varžybas. Pirmus du kėlinius jie pras-
tai pataikė ir mes truputį pabėgom.

Antroje rungtynių pusėje viskas ap-
sivertė aukštyn kojom – mes nebepa-
taikėm, o jie pradėjo pataikyti. Mes
padarėm kvailų klaidų, o jie tuo pasi-
naudojo ir laimėjo. Finalas yra fina-
las, ir, kiek buvo jėgų, tiek išnaudo-
jom. Kiekvienas atidavė visas savo jė-
gas ir nebuvo tokio, kuris save tauso-
jo, – sakė M. Gecevičius.

„Lietuvos ryto” treneris po rung-
tynių sakė, kad pritrūko jėgų.  „Norė-
čiau pasveikinti ‘Žalgirį’, atkovojusį
titulą gražioje, garbingoje kovoje. Jie
šiandien buvo taiklesni, šviežesni,
aišku, dėl pateisinamų priežasčių, ka-
dangi mes kokį mėnesį žaidžiame
septyniese ir vis tik nuovargis padarė
savo. Paprasčiausiai mes nesugebė-
jome laimėti dėl jėgų trūkumo”, – sa-
kė treneris.

Kauno „Žalgirio” vyriausias tre-
neris Darius Maskoliūnas teigė, kad
jis labiausiai džiaugiasi „Žalgirio”
žaidėjais. „Visų pirma džiaugiuosi už
vyrus. Džiaugiuosi už jų parodytą
charakterį. Džiaugiuosi, kad vyrai
nenuleido rankų, nepalūžo po tragiš-
kai sužaistų dviejų kėlinių. Trečias ir
ketvirtas kėliniai mums buvo kur kas
geresni ir dėka to, dėka kovingumo,
užsivedimo, noro, šimto procentų ir
daugiau įdėtos energijos, džiaugiuosi,
kad pavyko nugalėti ‘Lietuvos rytą’
finale ir nugalėti, žinoma, Vilniuje”, –
kalbėjo D. Maskoliūnas.

Rungtynės dėl trečiosios vietos
baigėsi dramatiškai ir oficialiame
BBL tinklalapyje „no winners game”
(rungtynės be nugalėtojo) pramin-
tose rungtynėse pergalę išplėšę
„Šiauliai”.

„Šiaulių” komanda visus tris pir-
muosius kėlinius sužaidė prasčiau
nei svečiai iš Latvijos – „Ventspils”
komanda. Po trečiojo kėlinio „Vents-
pils” pranašumas siekė 13 taškų –
64:51. Likus žaisti 21 sekundei, prie
baudų metimo linijos stovėjęs V. Sa-
rakauskas abu metimus pataikė, ir
„Šiauliai” pirmą kartą rungtynėse
įsiveržė į priekį – 82:80. „Ventspils”
krepšininkai greitai perbėgo į kitą
aikštės pusę ir, likus žaisti 11 sek., po
J. Strelnieks tritaškio persvėrė rezul-
tatą 82:83. Likus žaisti 2 sek.,
Derrick Low metimą pataisė V. Sa-
rakauskas ir išplėšė „Šiauliams” per-
galę 84:83.

Po rungtynių ekrane buvo karto-
jamas vaizdo įrašas, kuris įrodė, jog V.
Sarakauskas nespėjo laiku išmesti
kamuolio iš rankų. „Ventspils” ko-

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

BBL nugalėtojais tapo „Žalgiris” 

manda pateikė protestą ir buvo nus-
pręsta, jog kitą dieną rungtynės bus
peržaistos. 

Kitą dieną „Ventspils” nepasiro-
dė nurodytu laiku ir techniniu pra-
laimėjimu pralošė rungtynes 0:20.
Gegužės 5-ąją įvyksiančiame Vykdo-
mojo komiteto posėdyje BBL vadovai
spręs, kaip nubausti „Ventspils” už
neatvykimą į rungtynes. „Ventspils”
vadovai teigė, jog jie neatvyko, nes
jiems šią savaitę vyks svarbiausios
Latvijos krepšinio lygos varžybos ir
kitaip jie negalės tinkamai pasiruošti.

„Šiaulių” komandos direktorius

teigė, kad trečią vietą reikėtų skirti
abiems komandoms.

„Aš manyčiau, abiems koman-
doms turėtų duoti trečią vietą, nes
jiems trečiadienį rungtynės su ‘VEF’,
o mums – su ‘Žalgiriu’. Prizinį fondą
pasidalintume per pusę”, – kalbėjo
Adomas Klimavičius.

Pusfinaliuose „Lietuvos rytas”
81:78 įveikė „Šiaulius”, o „Žalgiris”
86:74 „Ventspils”.

,,Žalgiris” trečiąjį kartą tapo
BBL nugalėtoju. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Paštui Lietuvoje vėl sušlubavus,
dabar užtrunka nuo 20 dienų iki mė-
nesio, laiškams ir spaudai iš tėvynės
pasiekti Amerikos adresatus. Todėl
nenuostabu, kad 2010 m. „Olimpinės
panoramos’’ 1-asis numeris su 2010
m. balandžio 6 d. pašto antspaudu
Čikagą pasiekė tik balandžio 26-ąją. 

Pats žurnalas, kaip visada, storo-
kas – 64 puslapių. Jame daug straips-
nių, reportažų, nuotraukų iš įvairių
varžybų bei kitokių renginių. Žurna-
lo viršelyje – geriausia 2009 metų
Lietuvos sportininkė Simona Krupec-
kaitė. 

Beje, leidinyje paminėti ir kiti
pirmojo dešimtuko laimėtojai. Jie
eilės tvarka išsirikiavo taip: 2. Gied-
rius Titenis; 3. Virgilijus Alekna; 4.
Mindaugas Griškonis; 5. Laura Asa-
dauskaitė; 6. Rūta Paškevičienė; 7.
Tomas Gadeikis; 8. Daina Gudzine-
vičiūtė; 9. Lina Grinčikaitė ir 10.
Vilija Sereikaitė. Juos išrinko 9,468
dienraščio „Lietuvos rytas” skaityto-
jai bei interneto svetainės lankytojai. 

Artūro Poviliūno žodis

Pačioje žurnalo pradžioje visas
puslapis pašvęstas Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) preziden-
to Artūro Poviliūno pasisakymui. Jis
ne taip blogai įvertino lietuvių dele-
gacijos pasirodymą žiemos olimpiado-
je Vancouver. 

Kaip jau įprasta, prezidentas
skundžiasi dėl lėšų stokos ir palankių
sąlygų nebuvimo. Jis taip pat prime-
na, jog šių metų rugpjūtį Singapūre
rengiamos pirmosios jaunimo olimpi-
nės žaidynės. Be to, pradedama ruoš-
tis 2012 m. Londone vyksiančiai
olimpiadai. Prezidentui apmaudu,
kad, minint Lietuvos nepriklausomy-
bės 20-metį, buvo užmirštas sportas
ir sportininkai. 

Šiame numeryje daugiausia vie-
tos skiriama žiemos olimpinėms žai-

dynėms. Straipsnyje „Žydinčiame
Vankuveryje’’ prisiminti visi Lietuvos
delegacijos pasirodymai – sėkminges-
ni, mažiau sėkmingesni ir visai ne-
pavykę. Apie tai rašo žurnalo vyr. re-
daktorius Bronius Čekanauskas. Jo
straipsnį iliustruoja Linos Vaisetaitės
ir Remigijaus Kazilionio nuotraukos. 

Minima, kad Lietuvos delegacijai
padėjo keturi Vancouver gyvenantys
lietuviai: Rūta Macijauskienė, Vidas
Vitkus, Anne Ambroziewic ir Daiva
Vasiliauskaitė. 

Žurnale yra straipsnis apie 70-
metį atšventusį Lietuvos sporto mu-
ziejaus direktorių Praną Majauską iš
Kauno. Trumpai paminimas Lietuvos
parolimpinio komiteto dvidešimtme-
tis. LTOK kronikoje rašoma, kad Van-
couver LTOK prezidentas buvo susi-
tikęs su ŠALFASS ilgamečiu pirmi-
ninku Audriumi Šileika, kurį apdo-
vanojo Olimpine žvaigžde. Leidinyje
yra ir kitų apdovanojimų nuotraukų
bei daugiau įdomios informacijos.

„Olimpinės panoramos’’ adresas:
Olimpiečių g. 15, LT-09200 Vilnius,
Lithuania. Žurnalas dabar spausdi-
namas 2,000 egz. tiražu.

DAR VIENA „OLIMPINĖ PANORAMA’’

Naujos ,,Olimpinės panoramos” vir-
šelio nuotrauka.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

„Barcelona Open Banco Saba-
dell” turnyrą Ispanijoje laimėjo Fer-
nando Verdasco.

Ispanas savo tautiečių akivaizdo-
je baigiamosiose rungtynėse nugalėjo
švedą Robin Soderling 6–3, 4–6, 6–3.

Devintoji rakete „Association of Ten-
nis Professionals” (ATP) vertinime,
F. Verdasco laimėjo penktąjį titulą
savo karjeroje ir antrąjį šiais metais.
Prieš porą savaičių jis Monake tik
baigiamosiose rungtynėse pralaimėjo
trečiajai pasaulio raketei Rafael Na-
dal. R. Soderling po šios nesėkmės vis
tiek pakilo ATP lentelėje iš 8-os į 7-ą
vietą.

R. Nadal dėl nuovargio po Mona-
ko varžybų atsisakė žaisti šiame tur-
nyre. Šią savaitę vyksta „Internazio-
nali BNL d’Italia” ,,Masters” serijos
turnyras, kuriame žaidžia visi trys
pajėgiausi tenisininkai – Roger Fede-
rer (užima 1 vietą), Novak Djokovic
(2) ir R. Nadal (3).

Teniso turnyrą Barselonoje laimėjo 
F. Verdasco
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Taip 1953 metais atsitiko su ko-
medija Trys keliai į laimę. Tačiau
rašytojas jautė, kad jai dar kažko
trūksta, todėl padėjo į stalčių ir pa-
miršo.

Na, gal ir ne visai taip. Pamiršti
gal ir nebuvo pamiršęs, nes apie tą
kūrinį bent kelissyk buvo kalbėjęsis
su režisiere Z. Arlauskaite-Mikšiene.
Kaip tik jos dėka ir vėl prisiminė ko-
mediją – anądien paskambino ir pa-
prašė naujo nuotaikingo kūrinio ru-
deniui.

Praėjus trejiems metams, V.
Alantui pasirodė, kad prie komedijos
dar reikėtų gerokai padirbėti. Dabar
jau ir pats ja patenkintas. Pakeitė ir
pavadinimą. Naujasis vardas – Šia-
pus uždangos.

Birželio devintąją, šeštadienį,
režisierė užsuko į Alantų namus pasi-
imti komedijos. Rašytojas labai malo-
niai su viešnia pabendravo – teatro
žmonės V. Alantui visada buvo ir liks
ypatingi. Be to, jis labai vertina jos
užmojus ir talentą. Šešiasdešimtmetė
Z. Arlauskaitė-Mikšienė pilna įdomių
užsimojimų bei darbingos nuotaikos.
Praėjęs sezonas jai taipogi buvo der-
lingas – pastatė tris veikalus, nema-
žai gastroliavo. 

*
V. Alantas pergyvena (1956, lie-

pos 2), kad neturėjo galimybės daly-
vauti birželio 19–20 dienomis Wa-
shingtone vykusiame lietuvių sąskry-
dyje, kurį suorganizavo tautininkų
sąjunga. Ir atliekamų pinigų nebuvo,
ir laiko.

Iš pažįstamų ir spaudos patyręs,
kad sąskrydis pasisekė, pasidžiaugia,
jog nepasisekė tiems (ir dešiniesiems,
ir kairiems), kurie prieš būsimą ren-
ginį varė smarkią propagandą per
savo spaudą. Rašytojui ypač smagu,
kad amerikiečiai turėjo galimybę
susipažinti su lietuviškos kultūros
reikalais – sąskrydžio metu porą di-
delių koncertų surengė M. K. Čiurlio-
nio ansamblis, buvo suruošta meno
paroda, be to, kartu su pusantro tūk-
stančio tautiečių iš visų Amerikos
kampelių sąskrydyje dalyvavo keli
šimtai senatorių ir JAV vyriausybės
aukštų pareigūnų.

*
Detroitiečiai ruošėsi susitikimui

su diplomatijos šefu Stasiu Lozorai-
čiu, atvykstančiu liepos septintąją.
Likus keletui dienų, pas ponus Sims
V. Alantas dalyvavo pasitarime dėl
būsimo vizito.

Rašytojui labiausiai įsiminė vie-
nas klausimas, kuris iškilo pokalbio
pabaigoje: ar nebūtų galima sudėti
kiek lėšų ir... nupirkti Lozoraičiams
naujų drabužių. Anot M. Sims, per
neseniai Washingtone įvykusį sąskry-
dį ponia Lozoraitienė buvo apsiren-
gusi pernelyg kukliai. O su Chicagos
kardinolu besisveikinantis S. Lozo-
raitis nufotografuotas vilkintis tą
patį dryžuotą kostiumą, kurį nešiojo
dar Lietuvoje. 

Nors vienas posėdžio dalyvis ir
pasiūlė sudėti visiems po penkis do-
lerius, klausimas dėl Lozoraičių gar-
derobo atnaujinimo liko atviras. Kaip
ir daugelis, nejaukiai dėl šios situaci-
jos pasijuto ir rašytojas. Labai ne-
jaukiai.

Įvykusiame bankete į tokias
„plonybes”, tam tikra prasme įžei-

džiančias garbingus žmones, niekas
nebesigilino. Susitikimas, kuriame
dalyvavo per du šimtus tautiečių,
praėjo gana sklandžiai. V. Alantui
pasirodė, kad S. Lozoraitis beveik
nepasikeitęs nuo to laiko, kai matėsi
su juo Lietuvoje.

Buvo proga ir betarpiškiau su
svečiu pabendrauti. Pasibaigus vaka-
rienei, tarp Detroito visuomenės vei-
kėjų, kurie atskiroje patalpoje kal-
bėjosi su S. Lozoraičiu, buvo ir V.
Alantas. Pokalbis vyko klausimų-
atsakymų forma. Rašytojas paprašė
sugrįžti prie temos apie santykius su
VLIK’u, nes vakaro metu tik labai
trumpai buvo pastebėta, kad yra vil-
ties išlyginti santykius su komitetu.
Patikslindamas savo mintį, S. Lozo-
raitis pasakė:  

– Aš visada norėjau susitarti.
V. Alantas paklausė:
– Tai buvo praeityje. Bet ar yra

konkrečių duomenų, kad būtų galima
susitarti netolimoje ateityje?

Kadangi iš atsakymo susidarė
įspūdis, jog tokių duomenų nėra,
rašytojas atsikėlė ir išėjo. V. Alantas
nutarė, kad tolesnis pokalbis jam
nebeįdomus.

*
Kartas nuo karto V. Alantas pri-

simena esąs ir literatūros kritikas.
Retesnis atsitikimas: po recenzijos
išspausdinimo pasipylė sveikinimai.
Vienas skaitytojas net iš Chicagos
atsiliepė.

Tokio dėmesio susilaukė recenzi-
ja „Išgliaudytas Gliauda”, skirta ko-
legai Jurgiui Gliaudai. Ją šią vasarą
paskelbė ne tik Dirva ir Vienybė, per-
sispausdino ir kanadiškė Nepriklau-
somoji Lietuva.

*
Didžiąją meilę dramai vis pri-

stabdo leidybinė situacija. Ant žemės
V. Alantą šįkart sugrąžino Terros lei-
dyklos savininkas Vladas Civinskas, į
kurį kreipėsi siūlydamas išleisti tris
naujus kūrinius. Iš jo atsakymo gali-
ma susidaryti nuomonę ir apskritai
apie lietuviškos knygos būklę svetur.
Štai jo ištrauka77: 

„Scenos veikalų reikalingumas
yra didelis. Kasdien yra laiškų tai iš
vienos, tai iš kitos kolonijos, pra-
šančių katalogų, patarimų (...). Iš
kitos pusės – lietuviškos knygos būk-
lė tragiška. Skaitytojų skaičius tiek
smuko, kad eilė leidyklų priverstos
likviduotis netgi... perpus atlikę kny-
gos spaudos darbą. Šiaip taip alsuoja
Terra, geriau laikosi Draugo knygos
klubas, prikandusi žadą Bendrija ir
Venta, tik Nida dar kol kas gyvesnė.
Būtų gera, jei būčiau (...) klaidingas
pranašas, tvirtindamas, kad po 1957
metų liks tik vienut vienas Draugas
leisti lietuviškas knygas, nes visi kiti
leidėjai bus sugriuvę pakelėje.

Dramos žanras blogiau, kaip poe-
zija. Gero poeto dar galima parduoti
porą šimtų knygų, bet gero drama-
turgo – ne. Netgi mėgėjų kolektyvai,
kurių yra keliolika, daugiausia gali
įsigyti po vieną knygą (...), jei apsis-
pręstų vaidinti (...) tą ar kitą (...)
veikalą, – po kelis ar keliolika egzem-
pliorių.”

*
V. Alantas ėmėsi iniciatyvos

įsteigti Detroite rašytojų klubą. 
Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 19

Atkelta iš 2 psl.
Vitalij vokiečių žurnalui „Bild”

atskleidė savo galingų smūgių pas-
laptį. Jis pažymėjo, kad po kiekvie-
nos sunkios kovos kumščius tvarsto
savo sūnaus šlapiais vystyklais. Jo
nuomone, šis jo močiutės pasiūlytas
būdas padeda greitai atsigauti rankų
odai.

Abu broliai – mokslo daktarai,
vienas jų aktyvus ir politikoje

Šie sportininkai be bokso, yra ir
mokslo vyrai, abu turi mokslo dak-
tarų laipsnius.

38-erių Vitalij jau keletą metų
yra aktyvus ir politikoje. Jis 2006 m.
dalyvavo Kijevo mero rinkimuose,
kur surinko 26 proc. balsų, pralaimė-
damas tik Leonid Černovecki. 2008-
aisiais su savo partija „Vitalij Kličko
blokas” dalyvavo Kijevo savivaldybės
rinkimuose ir tapo Ukrainos sostinės
tarybos nariu. Jo vadovaujamas blo-
kas surinko arti 11 proc. balsų ir ta-
ryboje gavo 10 vietų.

Broliai turi po keletą namų. Savo
gyvenamosiomis vietomis jie nurodo
Kijevą ir Hamburgą. Tačiau po vieną
namą jie turi ir JAV žemyne. Vitalij

namais čia vadina Los Angeles, Vla-
dimir – Hollywood miestą, esantį ne
California, bet Florida valstijoje.

Vitalij yra vedęs buvusią spor-
tininkę ir modelį Natalia, turi tris
vaikus – Jegor Daniel, Elizabet
Viktoria ir Max, kuriam vardą davė
buvusio pasaulio čempiono vokiečio
Max Schmeling garbei.

Ukrainos prezidentas Leonid
Kučma 2004 metais Vitalij suteikė
Ukrainos herojaus vardą.

Padeda skurstantiems vaikams

Abu broliai boksininkai nuo 2002
metų aktyvai dalyvauja UNESCO
veikloje ir padeda skurstantiems
Afrikos bei Pietų Amerikos vaikams.
2002 ir 2007 metais šie ukrainiečiai
už dalyvavimą labdaringoje veikloje
buvo apdovanoti specialiais apdova-
nojimais – „Kova už taiką’’ ir „Spor-
tas gėriui’’.

Vladimir be bokso dar mėgsta
žaisti golfą, yra išmėginęs savo jėgas
turnyre Škotijoje „Dunhill Links
Championship’’. Abiem broliams pa-
tinka žaisti šachmatais. Vitalij ben-
drauja su pasaulinio garso šachma-
tininku Vladimir Kranin.

BOKSAS

Broliai Kličko neįveikiami

Atkelta iš 3 psl. panašaus į Kinijos
pastangas susigrąžinti užsienio uni-
versitetuose išsimokslinusių žmonių.

– Vieną savo straipsnių esate
pavadinusi „Lietuvos užsienio
politikos dualizmas – NATO ir
ES narė su Rusija mintyse”.

– Pasikalbėję tarpusavyje vienin-
gai sutariame, kad rusų nebijome,
sunku būtų patikėti, kad Rusija vėl
aneksuotų Lietuvą. Tačiau ekonomi-
nė aneksija įmanoma, nes, kiek su-
prantu, Lietuvoje vyrauja rusiškas
kapitalas. Liūdna, kad net papras-
čiausio susisiekimo požiūriu, kalbu
apie lėktuvų skrydžius ir geležinke-
lius, esame labai toli nuo Europos.

– Jau ne vienerius metus dis-
kutuojama apie Lietuvos įvaiz-
džio reikalus. Ar žvelgiant iš
Portugalijos tolumų Lietuva yra
„drąsi šalis”?

– Portugalijoje, o ir daug kur
kitur pasaulyje, niekas nežino apie
tokią Lietuvą. Esam žinomi dėl savo
krepšinio, o Portugalijoje atsimena-
mas futbolininkas Edgaras Jankaus-
kas. Europoje garsiai skambėjo ap-
kalta prezidentui. Apmaudu, tačiau
net po Europos kultūros sostinės me-
tų Vilnius mažiau žinomas nei Ryga.

Sutrumpinta

„Lietuvos žinios”

IŠEIVIJA SUGRĮŠ INTELEKTU
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Stovykla ,,Lietuvos atgaja” kvie -
čia visus užsienio lietuvius pra leisti
įsimintiną vasarą kartu su Lie tuvoje
gyvenančiais bendraamžiais, prisi -
minti lietuvių kalbą ir naujai, kū ry -
biškai atrasti senolių papročius bei
tradicijas.

Kas yra ,,Atgaja”?

Stovykla gyvuoja nuo 1993 metų
ir turi sukaupusi didelę patirtį. „Lie -
tuvos atgaja” pirmiausia buvo skirta
užsienio lietuvių vaikams. Stovykloje
puoselėjamas tautiškumas, lietuviška
aplinka tobulina kalbinius įgūdžius,
stovyklautojai įgyja kultūrinio bend -
ra darbiavimo patirties. Kaip pažymi
patys stovyklautojai bei lituanistinių
mokyklų mokytojai, „Lietuvos atga-
ja” ypatingai vertinga savo kultūrine
programa. 

Pastaraisiais metais stovykla ta -
po ypač populiari ir tarp Lietuvos vai -
kų. Taigi stovyklaudami su Lietuvos
vaikais užsienio lietuvių vaikai turi
ga limybę įsigyti naujų draugų Lie tu -
voje.

,,Ši stovykla ‘pririšo’ mane prie
Lie tuvos – šalies, iš kurios išvykau
prieš aštuonerius metus, ir esu tikra,
kad tas ‘raištelis’ niekada nenu-
trūks.” (Aistė Katkutė, Šveicarija).

Ką mes čia veikiame?

,,Atgaja” – tai kūrybinė, meninė,
teatrinė stovykla, kurioje vaikai ska -
tinami naujai atrasti ir suprasti lietu-
viškus papročius, tradicijas, liaudies
meną ir istoriją. Jauni, sumanūs va -
dovai stengiasi sukurti įdomią, visus
vaikus įtraukiančią ir padedančią
atsiskleisti programą. Kiekviena die -
na turi savo temą, kurią bandoma pa -
teikti įdomiais žaidimais, bendrais
vaidinimais, netradiciniais dailės ar
liaudies muzikos užsiėmimais. Vaikai
kartu su vadovais sudaro didelę šei -
mą, kuri skatina ugdyti vaiko kūry-
binę saviraišką, bendravimą ir ben-
dradarbiavimą – tikrąsias vertybes,
rei kalingas formuojantis savarankiš -
kai ir laisvai asmenybei. Sakmės, pa -
sakos, liaudiški šokiai, lietuviškos su -
tartinės tampa stovyklos pagrindu, į
kurį bandoma pažvelgti šiuolaikinio
vaiko žvilgsniu. 

Čia nėra laiko liūdėti ir nuobo -
džiauti, nes nuolat sukiesi stovyklos
įvykių sūkuryje. Per trumpą laiką
spė jama aprėpti svarbiausias metų
šventes, nukeliauti nuo dangaus iki
požemio sutinkant mitines būtybes
ar išbandyti gabumus kino, teatro,
sce nos meno srityse. Čia ir piešimas,
lankstymas, karpymas, lipdymas,
karoliukų vėrimas ar vilnos vėlimas.
Čia mitologinių personažų kostiumų
kūrimas vaidinimui ar teatralizuotos
varžytuvės ieškant Pinčiuko paslėptų

lobių, muzikinis ir stovyklos paštas,
šokių vakaronė ar tradicinė kermo -
šiaus mugė, kurioje mainomasi vai-
kų sukurtais darbeliais. O taip pat
tra dicinis laužas su atgajietiškomis
dai nomis ir bendras ,,šeimos vaka-
ras” žvakių šviesoje... Visa tai pade-
da kiekvienam pažinti savo senolių
kraš tą, pajusti lietuvišką žavesį bei
susi rasti tikrų draugų visam gyve-
nimui. 

,,Pati būdama stovyklos talentų
vakare, buvau sužavėta, kad visiems
vaikams sudaryta puiki proga pasi -
reikšti ir atrasti savyje paslėptus ge -
bėjimus, ko kartais mokykloje nesu -
ge bame padaryti.” (Jolanta Jonušo -
ny tė, Punskas)

Kas dirba su vaikais?

Ypatingą dėmesį skiriame vado -
vų atrankai ir parengimui. Vadovais
dirba akademinis jaunimas. Kiekvie -
nos pamainos vadovų komanda – kū -
rybinga ir išradinga, atsakinga ir rū -
pestinga. Tėveliai gali būti ramūs dėl
vaikų saugumo. Vieno vadovo atsako -
mybėje – 6–7 vaikai. Vadovai kartu su
vaikais gyvena, žaidžia, ruošiasi pa -
sirodymams ir juose dalyvauja, todėl
tarp vadovų ir vaikų nėra didelio ato -
t rūkio. Stovykloje vyrauja šiltas ir
nuoširdus vaikų ir vadovų bendravi-
mas ir bendradarbiavimas. Bendrau -
ja ma lietuvių kalba.

Kaip mes bendraujame?

Stovykloje skatiname bendravi -
mą lietuvių kalba. Tačiau kviečiame
ir tuos, kurie savo gimtąją kalbą jau
primiršo ir norėtų patobulinti lietu-
vių kalbos žinias. Stovyklavimas
,,Atgajoje” – tai puikus būdas ‘prisi -
rišti’ prie Lietuvos, jos kalbos ir nau -
jų draugų, kurie išlieka ir išvykus po
va  saros atostogų.

,,Lietuvos atgaja” kviečia stovyklauti užsienyje
gyvenančius vaikus

Kaip mes gyvename?

„Atgajos” stovykloje vaikų gru -
pės vadinamos šeimomis – šeimyno -
mis. Kaip ir didelėse lietuviškose šei -
mose, taip ir stovyklos grupėse – vai -
kų amžius labai įvairus – nuo 10 iki
17 m. Šeimynoje gyvena vaikai iš
skir tingų vietovių, kad stovyklautojo
pažinčių ir interesų ratas taptų kuo
platesnis bei įvairesnis. Vieną šeimą
sudaro apie 20 stovyklautojų. Vienoje
pamainoje būna 4–5 stovyklautojų
šei mos. Gyvendami kartu, stovyklau-
tojai ypatingai susidraugauja, o visi
bendroje veikloje, stovyklos bend -
ruomenę suvokia kaip didelę šeimą.
Drauge su vaikais vienoje šeimoje
(net viename kambaryje) gyvena po
vie  ną vadovą. Tai leidžia sudaryti
sau gią aplinką.

Mes esame įsikūrę dvejose vie to -
se – Dzūkijoje, Lazdijų rajone, Smar -
liūnų kaime, netoli Veisiejų miestelio
ir Zelvos stovyklavietėje, netoli Vie -
vio. 

Abiejose stovyklavietėse – geros
gy venimo sąlygos. Stovyklautojai gy -
vena kambariuose atskirai mergaitės
ir berniukai, mišriai pagal amžių, pa -
gal lietuvių kalbos mokėjimą, mišriai
pagal gyvenamą vietą. 

Smarliūnų stovyklavietėje gyve-
name viename dideliame pastate.
Kam bariuose po 6–8 vaikus. Kiek -
vienas kambarys turi atskirą dušą ir
tualetą. Zelvoje yra daugiau pastatų
ir gyvenamųjų kambarių, todėl vaikai
gyvena po 4–5. Zelvoje  įrengti ketu ri
skirtingo dydžio mediniai dviauk š čiai
namukai, kurių kiekvienas turi dušą

ir tualetą. Abi stovyklavietės turi
atskirai įrengtą virtuvę, kurioje
užtikrinamas vietoje gaminamas, pil-
navertis maitinimas. Teritorija užda -
ra ir saugi. Šalia stovyklaviečių yra
vandens telkiniai. Lietui lyjant – vei -
kla gali vykti viduje – didesnėse at s -
kirose patalpose.

Kaip patekti į stovyklą?

Šiemet rengiama 10 skirtingų
pa  mainų, turinčių savas temas, pagal
kurias kuriamos dienos programos.
Siūlome šias pamainas:

Zelvos stovyklavietėje, įsikū -
rusioje šalia Vievio, apie 50 km nuo
Vil niaus:

1. Liepos 21–27 dienomis – Menų 
2. Liepos 29 – rugpjūčio 4 dieno -

mis – Magijos verpetai (pamaina skir-
ta 9–12 m. vaikams)

3. Rugpjūčio 6–12 dienomis – Is -
to rinė

4. Rugpjūčio 14–23 dienomis –
Pa sakos ir legendos

Smarliūnų stovyklavietėje,
įsikū ru sioje Lazdijų rajone šalia Vei -
siejų, apie 160 km nuo Vilniaus:

1. Birželio 18–27 dienomis –
Teat  ro; 

2. Birželio  29 – liepos 8  dienomis
– ,,Magijos verpetai”;

3. Liepos 10–19 dienomis – Mito -
lo gijos „Nuo dangaus iki požemio”;

4. Liepos 21–30 dienomis – Ka -
len dorinių ir šeimos švenčių;

5. Rugpjūčio 1–10 dienomis – Pa -
sakos ir legendos;

6. Rugpjūčio 12–21 dienomis –
Me  nų.

Į visas pamainas, (išskyrus ,,Ma -
gi jos verpetų” pamainą Zelvoje)  kvie -
čiami 10–17m. amžiaus vaikai.

Kaip galima
tapti stovyklautoju?

Registracija į stovyklą jau pra -
sidėjo. Daugiau informacijos rasite ir
užsiregistruoti galite tinklalapyje
adresu www.latgaja.lt.

Visa informacija dėl registracijos
ir kelialalapių įsigijimo teikiama
Vilniuje tel.: (8–5) 268-58-44, mob.
tel.: (8-685) 20860  el. paštas:  info@
latgaja.com

Maloniai kviečiame stovyklauti!
Padovanokite savo vaikui pasaką!
„Lietuvos atgaja” – šauniausia ir ge -
riau sia atostogų vieta visiems vaikams.

Aušra Lasauskaitė
Stovyklos steigėja

Meninės programos atlikėjos stovykloje ,,Atgajoje”.   www.latgaja.lt. nuotr.

Floridos lietuvių dėmesiui!
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas vakarinei Floridai Algimantas

Karnavičius praneša, kad Lietuvos piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Lietuvių klube, St. Petersburg, FL, vyks gegužės mėn. 6–7 dienomis. Pri ėmi -
mą rengia Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York konsulai.

Asmenys, norintieji atnaujinti savo pasus ar pakalbėti su konsulais įvai-
riais klausimais, prašomi registruotis pas generalinį konsulą Algimantą Kar -
na vičių tel.: 727-895-4811 arba el. paštu LTConsulFL@bayprintonline.
com

Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kokios konsulinės
paslaugos pageidaujama, kurią dieną ir kuriuo  laiku jums patogiau atvykti.
Išankstinė registracija būtina.

Daugiau informacijos rasite LR generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org arba gausite tel.: 212-354-7840.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Islandijos ugnikalnis neištariamu vardu įrodė, kad gali ilgam užverti
dangų ir sutrikdyti tūkstančių keleivių planus. Tačiau tiems, kurie vis dar
neprarado susižavėjimo lava ir pelenus spjaudančiais kalnais, kelionių pa-
ieškos tinklalapis „Skyscanner” parengė penkių geriausių vietų stebėti ug-
nikalnius sąrašą.

Stromboli, Italija

Strombolis dėl įspūdingų naktinių ugnikalnio išsiveržimų buvo pramin-
tas „Viduržemio jūros švyturiu”. Ši mažytė Eolijos sala (vulkaninės kilmės
salynas į šiaurę nuo Sicilijos) metų metus masino lavos mylėtojus.

Ugnikalnio išsiveržimai saloje yra tokie dažni, kad pats žodis „strombo-
lis” jau seniai tapo „mažo išsiveržimo” italų kalboje sinonimu. Be to, ugni-
kalnio forma išsiveržimus leidžia stebėti iš labai arti – vos per 200 metrų nuo
aktyvaus kraterio!

Montserrat, Jungtinės Karalystės užjūrio teritorija

1995 m. per 480 km į pietryčius nuo Puerto Riko ir 48 km į pietvakarius
nuo Antigvos įsikūrusio mažytėje Montserato saloje išsiveržęs Sufrier Hilso
ugnikalnis sunaikino sostinę. Dėl to iš salos išvyko bemaž du trečdaliai gyven-
tojų.

Ugnikalnis nepaliauja „spjaudęsis” iki šių dienų, todėl patekti į daugelį
salos vietų žmonėms draudžiama. Kaip bebūtų, kelios ugnikalnio sunaikintos
vietos yra atviros lankytojams. Jie čia gali stebėti po vulkaninėmis medžia-
gomis pusiau palaidotus namus ir tolumoje žaižaruojantį Sufrier Hilso
kraterį.

Kilauea, Havajai

Kilauea vulkanas, esantis Kuajaus saloje Havajuose, nuo seno tituluoja-
mas „aktyviausiu pasaulio vulkanu”. Tam, kad išvystumėte visą jo grožį,

5 vietos ugnikalnių mėgėjams 
A † A

ERNA MARIE KLAVA
ŠLEPETIS HOFMANN

Mirė 2010 m. balandžio 19 d., sulaukusi 92 metų amžiaus.
Gimė 1917 m. gegužės 17 d. Ruhland, Vokietijoje.
Giliame liūdesyje liko: vyras Jurgis; dukterėčios Marlis, Gisela,

Ulla ir Elke; sūnėnai Wolfgang ir Warner; krikšto duktė Nina
Nowaczyk.

A. a. Erna buvo sesuo a. a. Dora, Liesbeth, Gertrud ir Frieda.
Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 4 d. nuo 9 v. r. iki

10:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,
kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių  a. a. Erna
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti Šv. Kazimiero Seserų pensininkų
fondui.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Dr. JUOZAS

DIČPINIGAITIS

Gimė 1916 m. spalio 15 d. Lietu-
voje, Kazlų Rūdoje.

Mirė 2010 m. kovo 4 d.
Gyveno  Woodhaven, NY.
Nuliūdę liko: žmona Irena, sū-

nus dr. Juozas; sūnus dr. Petras su
žmona dr. Vita; anūkai Tomas ir Alis.

Liūdinti šeima

kelionių žinovai pataria užsisakyti pasiplaukiojimą kateriu – į vandenyną
įtekanti lava priverčia vandenį kunkuliuoti ir garuoti baltų dūmų kamuoliais.

Kotopaxi, Ekvadoras

Kotopaksis – vienas iš aukščiausių pasaulio ugnikalnių, virš jūros lygio
pakilęs net 5,897 m. Jį galima rasti Andų kalnuose, Kotopaksio provincijoje,

75 km į pietus nuo Kito. Ir net jei iš dalies aktyvus ugnikalnis jūsų apsi-
lankymo metu lavos nepaskleis, būkite tikri, kad kelionę atpirks šalia įsikūrę
vešlūs slėniai su laisvėje lakstančiais žirgais ir ežerų gausa. 

Sierra Negra, Galapagų salos

Vienas iš didžiausių vulkanų Galapagų salose Sierra Negra paskutinį
kartą išsiveržė dar 2005-aisiais. O iš viso Galapagų salyne per pastaruosius
200 metų įvyko net 50 išsiveržimų.

Balsas.lt
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kon gregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukoja mos šešta-
dienį, gegužės 1 d., 9:30 val. r.  seselių
Mo tiniškajame na me, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chic a go. Mišias aukos
kun. Anthony O’Connell, OSM. Po
Mi  šių – kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Gegužės 1–8 dienomis Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th Street, Lemont,
IL, vyks Andriaus Sprindžio foto gra -
fijos paroda ,,Lemtingas žingsnis”.
Atidarymas – gegužės 1 d. 6 val. v. 

�Filatelistų draugija ,,Lietuva”
kviečia į visuotinį narių susirinkimą
gegužės 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros mu ziejuje,
Gintaro salėje, 6500 S. Pu laski Rd.,
Chicago.  Po susirinkimo – ka vutė ir
pa bendravimas. Bus  da ro ma susirin-
kimo dalyvių nuot rauka drau gijos
spaudai. Kviečiame draugijos narius
bei visus kitus asmenis, kurie domisi
Lietuvos filatelija, dalyvauti susirin-
kime. Tel. informa ci jai: 773-585-8649
(Jonas Variakojis).

�LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje ir įmonė „Goodwill Insurance,
Mortgage ir Real Estate” kviečia
visus, kovo 27-osios naktį rašiusius
penktąjį Nacionalinį diktantą ir jiems
prijaučiančius, į susitikimą, kurio
metu bus apdovanoti laimėtojai. Su -
si tikimas vyks gegužės 7 d., penkta -
die nį, 6:30 val. v. pagrindinį apdo va -
nojimą įsteigusios įmonės „Goodwill
Insurance, Mortgage ir Real Estate”
patalpose (579 W North Ave., Suite
300, Elmhurst, IL 60126). Maloniai
prašome apie savo dalyvavimą pra -
nešti iki gegužės 4 d. gene ralinio kon-
sulato darbuotojai Agnei Ver telkaitei
tel.: 312-397-0382, trump. nr. 204 arba
el. paštu agne@konsulatas.org.

�Tėvo Antano Saulaičio, SJ kny -
gos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?”
pristatymas vyks gegužės 7 d., penk-
tadienį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Kviečiame visus vaikučius, jų
tėvelius ir senelius bei mokytojus
atvykti į knygos sutiktuves, susitikti
su knygos autoriumi.

�Willow brook Ball Room salėje
(8900 Archer Ave., Willow Springs,
IL 60480) ge gu žės 9 d., sekmadienį, 5
val. p. p. vyks  dainininko Ed mundo
Ku činsko koncertas. Skelbti koncer-
tai Jaunimo centre ir Pasaulio lietu-
vių centre neįvyks. Bilietus galite nu -
sipirkti ,,Lietuvėlėje”, 5741 S. Har lem
Ave., Chicago, IL. Informacija tel.:
630-464-5000 arba tel.: 847-845-3972.

�Gegužės 14–16 dienomis nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p. Nerijos tunto
skautai rengia daiktų išpardavimą

prie didelio balto garažo, kuris yra
Pa saulio lietuvių centro šiaurinėje
pastato pusėje. 

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa s -
veikinti ir su juo pabendrauti bus ga -
li ma PLC di džiojoje salėje, o po 6 val.
v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Šv. Andriejaus parapijos taryba
gegužės 2 d. Šv. Andriejaus parapijos
salėje (19 St. ir Wallace St. sankryža,
Philadel phia, PA 19130) ruošia pietus
klebo no kun. Petro  Bur kaus ko 60-to
ju bi liejaus proga. Pradžia – 1 val. p. p.
Au ka: 10 dol. suaugusiems, vai kams
– nemokamai. Bilietus galima užsi sa -
kyti tel.: 215-969-2117 (Marytė) ir el.
paštu angelep@verizon.net arba tel.:
215-632-2534 (Angelė).

�Union Pier lietuvių draugija
ge gužės 8 d., šeštadienį, visus, kam
daugiau nei 21-ri, maloniai kvie čia į
8-uo sius kasmetinius ,,Pava sario šo -
kius” gražioje Gintaro vasar vietėje,
15860 La ke Sho re Rd., Union Pier,
MI. Renginio pradžia – 7 val. v. (Mi -
chi gan laiku), gros grupė ,,Kau kas”,
veiks baras, bus užkandžių, galėsite
laimėti loterijoje. Bi lie tus galite nusi -
pirkti Mil dos parduotuvėje, Gintaro
vasarvie tėje (Union Pier) arba iš ra -
šyti čekį Union Pier Li thuanian Asso -
ciation vardu ir at siųsti adresu: P. O.
Box 605, Union Pier, MI 49129. Dau -
giau informacijos tel.: 269-612-7162
arba el. paštu milda@milda.us.

�Europos Sąjungos „Atvirų du -
rų” diena vyks š. m. gegužės 8 d. nuo
10 val. r. iki 4 val. p. p. Kiekviena Eu -
ropos Sąjungos šalių ambasada pris-
tatys savo šalies kultūrą, turizmą,
eko   nomikos pasiekimus, nacionali-
nės virtuvės ypatumus. Lietuvos am -
ba sada (2622 16th St. NW, Washin g -
ton, DC 20009) maloniai kviečia Jus
susipažinti su geografiniu Europos
cen  t ru esančiu Lietuvoje, pamatyti
šalį,  kurioje klesti lazerių technologi-
jos bei kartu menamas 1000 metų is -
torinis palikimas. Pažvelkite į Lie tu -
vą iš paukščio skrydžio, paragau kite
tradicinio lie tu viško maisto,  sudaly-
vaukite viktorinoje ir lai mėkite. Dau -
giau informacijos apie renginį rasite
tinkla la pyje www.europe-in-dc.com

�Kviečiame į choro ,,Laisvė” pa -
va  sa rinį koncertą ,,Daug daug dai ne -
lių”, kuris įvyks  gegužės 23 d. 2 val.
p. p. Lietuvių namuose (Phi la del phia,
PA). Koncerte dalyvaus V. Krė vės li -
tuanistinės mo kyklos mo  ki niai, sve -
čiai iš Washing ton, DC li tua nistinės
mokyklos, smui kininkas iš Boston.
Vyks meno darbų paroda.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Ieško giminiû�

Kvietimas dalyvauti ,,Lietuvos dienoje”

Šių metų birželio 4 d., penktadienį, LR generalinis konsulatas Čikagoje
rengia antrąjį festivalį „Lietuvos diena” centrinėje Čikagos miesto aikštėje
Daley Plaza. Kaip ir praėjusiais metais jame dalyvauti bei savo kūrinius,
gaminius, paslaugas, iš Lietuvos importuotas prekes ir pan. pristatyti kvie -
čiami verslininkai ir menininkai. Numatomas renginio laikas – nuo 11 val. r.
iki 3 val. p. p. Nuo 12 val. p.p. iki 1 val. p. p. vyks kultūrinė programa. 

Norintys dalyvauti festivalyje verslininkai privalo turėti Čikagos miesto
reikalavimus atitinkantį civilinės atsakomybės draudimą bei sumokėti da -
lyvio mokestį. Susidomėjusius galimybe dalyvauti „Lietuvos dienoje” malo niai
kviečiame susisiekti su LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotoja Agne
Vertelkaite tel.: 312-397-0382, trump. nr. 204 arba el. pašto adresu agne@
konsulatas.org.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

� Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje pamaldos sekmadieniais vyksta
11:30 val. r. 
� Gegužės 1 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. parapijos kieme vyks
pavasarinis augalų pardavimas.
� Sekmadieninės mokyklėlės mokinius kviečiame atvykti gegužės 9 d. 11:30
val. r. (Motinos diena).

Tėviškės parapijos skelbimai
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

Tel.: 708-567-9044, kun. L. Miliauskas

Tautinio šokių ansamblio 
,,GRANDIS”
metinis koncertas 

,,ŠOKIM SU DAINA” 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d. Jaunimo rūmų salėje,

Pasaulio lietuvių centre. 

Pradžia – 6 val. v. Koncerte dalyvauja visi ansamblyje veikiantys rateliai:
mažiausieji vaikučiai, vaikai, jauniai, studentai ir šokėjai-veteranai. 

Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo durų. Kaina: 15 dol. suaugusiems ir
studentams, 10 dol. jauniams nuo 6-to iki 12-to skyriaus. Mokyklinio am žiaus
vaikučiams – 5 dol.

,,Grandies” šokėjai-veteranai Dainų šventėje Lietuvoje.
Virgio Smilgio nuotr.

Ieškau giminių iš mano mamos
Ele nos Valskienės (Jasaitytės) pu -
sės. Mano močiutė Barbora Jasaitytė-
Vacaitis yra mirusi 1956 m. Čikagoje
ar Čikagos priemiestyje. Gyventi į
JAV išvyko 1928 (1929?) metais iš Ši -
lutės r., Degučių k. (ten gimė mano
m ama).

Mano mama E. Valskienė nuo 3
metukų buvo palikta auginti sveti -
miems žmonėms. Nuo to laiko ji nesi -
matė su savo mama. Vėliau su ja susi -

ra šinėjo. Po karo buvo atnaujinti
ryšiai, tačiau mamai išvykti ar mo -
čiu tei atvykti galimybės, matyt, buvo
ribotos gal dėl sovietinės sistemos
trukdžių ar kitų prie žasčių.

Ką nors žinančius apie B. Ja sai-
tytę-Vacaitis ar jos gimines pra šome
pranešti el. paštu:

eligijus@valskis.lt
arba tel.: +370 682 42579. 
Iš anksto dėkoju.

Eligijus Valskis

Gegužės 2 d., sekmadienį, Font-
bonne Academy Auditorium (930
Brook Road, Milton, MA) vyks sep-
tinta kasmetinė muzikos ir dainų
popietė ,,Mano širdies daina”,
kurią ruošia Lietuvos vaikų globos
organiza cija (Lithuanian Children’s
Relief, Inc.). Pradžia 2 val. p. p. 

Koncerte dalyvaus Marytė Bizin-
kauskas (sopranas), Danutė Mileika
(mecosopranas), Lina Lupan (Sopra-
nas), Maxwell Li (tenoras), Gintė
Bistras (pianistė), Bostono vyrų sek-
stetas (vadovė Daiva Navickienė),
Antanas Meilus (tenoras) ir Michael
Gebrayel (baritonas).

Kviečiame į koncertą 
,,Mano širdies daina”

Marytė Bizinkauskas (sopranas)

Bilietus užsisakyti tel.: 505-586-0650 (Veronica Bizin kaus kas). Daugiau
informacijos galima ra sti tinklalapyje www.walnuthillarts.org.


