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Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) – Į
neeilinį posėdį susirinkę Seimo Ato-
minės energetikos komisijos nariai
atleido Roką Žilinską iš šios komisi-
jos pirmininko pareigų.

,,Pasikeitus politinei padėčiai,
manau, kad R. Žilinskas, pasiskelbęs
esantis opozicijoje, neturėtų dabar ei-
ti šitų pareigų, ką ir nutarė komisijos
nariai”, – sakė Tautos prisikėlimo
partijos frakcijai atstovaujantis Sei-
mo Atominės energetikos komisijos
narys Dainius Budrys.

Dėl R. Žilinsko atleidimo iš Ato-
minės energetikos komisijos vadovo
pareigų dar turės balsuoti Seimas.

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) –
Tarptautinė nevyriausybinė organi-
zacija ,,Amnesty International” dėl
homofobijos sukritikavo Lietuvos
parlamentarus, kurie ragina neleisti
Vilniuje rengti seksualinių mažumų
eitynių.

Organizacijos teigimu, nepriim-
tina, kad Lietuvos Seimo nariai re-
miasi Nepilnamečių apsaugos įstaty-
mu, kurį ,,Amnesty International”
taip pat vadina homofobišku.

,,’Amnesty International’ smer-
kia parlamentarų raginimą panau-
doti neseniai priimtą homofobišką įs-
tatymą uždrausti ‘Baltic Pride’”, –
sakoma organizacijos pareiškime.

Grupė Seimo narių šį mėnesį
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl
Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos suteikto leidimo gegužės
pradžioje surengti seksualinių mažu-
mų eitynes. Jį, pasak kreipimąsi iš-
platinusio Petro Gražulio, pasirašė
mažiausiai 50 parlamentarų.

Kreipimesi teigiama, esą homo-
seksualų eitynės pažeistų Nepilna-
mečių apsaugos nuo neigiamo viešo-
sios informacijos poveikio įstatymą,
prieštarautų Seimo nutarimu priim-
tai Šeimos politikos programai ir ka-
talikų interesams.

,,Amnesty International” verti-
nimu, kreipimąsi pasirašiusius par-
lamentarus paveikė ,,homofobiška
motyvacija”.

,,Amnesty International” ragina
Lietuvos valdžią ir ypač Vilniaus
miesto tarybą užtikrinti, kad ,,Baltic
Pride” eitynės vyktų kaip planuota ir
leista, imantis visų būtinų saugumo
priemonių ir užtikrinti, kad jų nesu-
žlugdytų galimi eitynėms neprita-
riančiųjų protestai”, – pareiškė orga-
nizacija.

Seksualinių mažumų eitynės Vil-
niuje planuojamos gegužės 8 dieną.
Miesto savivaldybė šias eitynes siūlo
rengti šalia Karaliaus Mindaugo tilto,
nors Lietuvos gėjų lyga kartu su Tole-
rantiško jaunimo asociacija prašė lei-
dimo žygiuoti sostinės senamiesčiu.

Tuo tarpu neseniai Lietuvoje vie-
šėjusi Švedijos Europos Sąjungos rei-
kalų ministrė Birgitta Ohlsson tvir-
tino dalyvausianti Vilniuje vyksian-
čiose seksualinių mažumų eitynėse.

,,Aš būsiu tarp dalyvių, kurie sa-
kys kalbas. Raginu jose dalyvauti
daugiau žmonių. Aš pasistengsiu su-
burti savo kolegas Europos reikalų
ministrus, kad jie prie manęs prisi-
dėtų. Aš žinau, kad žmonės yra susi-
domėję. Svarbu pritraukti daugiau
politikų”, – sakė B. Ohlsson.

„Draugo“ paroda – Seime

A. Kubilius nesutinka, kad Lietuva aukoja vertybes
Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Lie-

tuvos premjeras Andrius Kubilius sa-
ko nesutinkantis su nuomone, kad
Lietuva pastaruoju metu užsienio po-
litikoje aukoja vertybes – ministro
pirmininko teigimu, politika tiesiog
,,tampa mažiau deklaratyvi”.

Vyriausybės vadovas sakė, kad
Lietuva kaip tik aiškiau įgyvendina
vieną iš svarbiausių užsienio politi-

kos principinių nuostatų – geopoliti-
nio saugumo erdvės plėtimą aplink
Lietuvą ir į Rytų kaimynystę.

,,Darome ir darysime viską, kad
šita erdvė pamažu, kartais gal ir pa-
sivingiuodama, kartais ir sunkiai pa-
stebimai, bet vis tiktai artėtų prie ar-
tesnio bendradarbiavimo su Europa,
arčiau europinių vertybių, ir tam iš
tikrųjų skirtume ypatingai didelį dė-

mesį tiek bendraudami su savo arti-
miausiais kaimynais, turiu omenyje
ir Baltarusiją, ir Ukrainą, ir Moldovą,
ir tą pačią Gruziją, lygiai taip pat
įtemptai dirbdami Europos Sąjungos
stambiausiose sostinėse, kur turime
iš tikrųjų rasti draugų šitokiai politi-
kai”, – interviu ,,Žinių radijui” sakė
A. Kubilius.

Nukelta į 6 psl.

Seimo narys Petras Gražulis išplatino
parlamentarų kreipimąsi dėl eitynių.

Delfi.lt nuotr.
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R. Žilinskas atleistas
iš pirmininko pareig¨

Vilnius, kovo 18 d. (Lietuviams.
com) – Kovo 18 dieną Seimo parodų
galerijoje atidaryta pasaulio lietuvių
dienraščio ,,Draugas” 100-osioms iš-
leidimo metinėms paminėti skirta pa-
roda. Parodoje sveikinimo žodį tarė
Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

2009 m. liepos 12 d. šimtmetį pa-

minėjo Čikagoje lietuvių leidžiamas
dienraštis „Draugas”. Tai seniausias
be pertraukos leidžiamas periodinis
leidinys už Lietuvos ribų. „Draugas”,
pradėtas leisti savaitraščiu, po kele-
rių metų tapo dienraščiu. Toks išliko
iki šiol.

Nukelta į 6 psl.

Seimo parodų galerijoje atidaryta ,,Draugo” paroda. LR Seimo nuotr.

„Amnesty International” pasmerk∂ parlamentarus
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

Knyga apie futbolo legendą V. Ivanauską
Neseniai Lietuvos knygynuose

pasirodė autobiografinė knyga apie
legendinį Lietuvos futbolininką Valdą
Ivanauską, pavadinta „Žaidimas gy-
venimu”, kurią  futbolininkui padėjo
parašyti žurnalistas Andrius Guginis.
Šioje knygoje pasakojama apie šio 43
metų amžiaus buvusio garsaus fut-
bolininko ir trenerio gyvenimą. Tai
200 puslapių leidinys, turintis 5 dalis:
„Kamuolio burtai”, „Pirmyn, žaliai
balti”, „Šalia aikštės”, „Nuoga tiesa”,
„Iš pirmų lūpų”. Knyga, paremta V.
Ivanausko pasakojimais, apima tris
futbolininko gyvenimo dešimtmečius.
Ji iliustruota daugybe, niekur nema-
tytų nuotraukų. „Tai mano gyveni-

mas. Mano žaidimas, kupinas perga-
lių ir nusivylimų”, – taip trumpai
apie  knygą atsiliepia pats jo herojus.
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2010 metų ŠALFASS
jaunučių krepšinio 

pirmenybės

Visuotinio ŠALFASS suvažiavi-
mo nutarimu, ŠALFASS Centro val-
dybos pavedimu, 2010 m. ŠALFASS
Jaunučių krepšinio pirmenybes ren-
gia Čikagos „ASK Lituanica” 2010
m. gegužės 22–23 d. Čikagoje, IL.
Pirmininkas – dr. Donatas Siliūnas.

Varžybas numatoma suruošti
šiose berniukų ir mergaičių klasėse:
B (1994–1995 m. gimimo),  C (1996–
1997 m.), D (1998–1999 m.), E (2000–
2001 m.) ir F „molekulių” (2002 m.
gim. ir jaunesnių). F „molekulių”
klasės ir galbūt E klasės komandos
bus mišrios.

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS
sporto klubai ir kiti lietuvių sporto
vienetai, 2010 m. užsiregistravę
ŠALFASS. Komandų skaičius neribo-
tas. Jaunesnių klasių žaidėjams yra
leidžiama žaisti ir vyresnėse klasėse,
kiek sąlygos leidžia. Mergaitės gali
žaisti berniukų komandose, bet ne
atvirkščiai.

Pirminė komandų registraci-
ja privalo būti atlikta iki 2010 m.
kovo 31 d. (imtinai) adresu: Dr.
Donatas Siliūnas, 5116 Illinois
Ave., Lisle, IL 60532, USA. Mobilus
tel: 630-709-3870, el. paštas: dsiliu-
nas@acl.com; namų tel: 630-852-
3204.

Po pirminės registracijos bus
praneštas varžybų formatas, mokes-
čio dydis ir kitos detalės.

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija su sąrašais ir mokes-
čiais privalo būti atlikta iki 2010 m.
balandžio 30 d. (imtinai) pas dr.
Siliūną.

Viešbučių ir kitą buitinę infor-
maciją pateiks rengėjai.

Daugiau informacijos rasite tin-
klalapyje: www.lituanica.org

ŠALFASS centro valdyba

Reikia, kad kuo daugiau žmo-
nių žinotų apie prekybą žmo-
nėmis, ypač jaunomis mergino-
mis, ir nemanytų, jog tai vyksta
kažkur kitur, tik ne Lietuvoje –
teigia Lietuvos nevyriausybinės
organizacijos ,,Dingusių žmonių
šeimos paramos centras” vado-
vė Ona Gustienė, šiais metais
,,Metų moters” apdovanojimuo-
se įvertinta už ,,Metų nematomą
darbą”. Nors daug kam Lietuvo-
je pagalba nuo žmonių prekybos
nukentėjusiems iki šiol yra ,,ne-
matoma”, ji – labai reikšminga.
Štai pernai Londone policija
išaiškino 60 nukentėjusiųjų nuo
prekybos žmonėmis, net 15 jų
buvo iš Lietuvos. Apie 20 proc.
prekybos žmonėmis aukų būna
iki 18 metų. Ieškomos patiklios
merginos, nevengiama truputėlį
atsilikusio mąstymo, su psichine
negalia. O. Gustienės nestebina
jau niekas – net ir istorija apie
vieną lietuvaitę, kurią pardavi-
nėjo brolis, mat jį spaudė skolos.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė
Susižeidė garsusis D. Beckham

Daugelis futbolo sirgalių gerai
pažįsta Anglijos futbolo rinktinės 34
metų amžiaus futbolininką David
Beckham, kuris žaidė Los  Angeles
„Galaxy” futbolo komandoje. Pasibai-
gus pirmenybėms Š. Amerikoje, šis
futbolininkas žaidė „AC Milan” ko-
mandoje.

Praėjusį sekmadienį jis, žaisda-
mas „AC Milan” vienuolikėje, Italijos
pirmenybių susitikime su Veronos
„Chievo” komanda (1:0 laimėjo mila-
niečiai), patyrė sunkią traumą – jam
trūko Achilo sausgylė. Pirmadienį
šiam žaidėjui Suomijos privačioje
klinikoje buvo padaryta operacija.

Operaciją atlikęs chirurgas Sa-
keri Orava pažymėjo, kad Achilo
sausgyslė buvo visiškai nutrūkusi ir

reikės ilgo gijimo, kol futbolininkas
pasveiks. Jis atmetė galimybę, kad D.
Beckham bus pajėgus atstovauti
Anglijos rinktinei pasaulio futbolo
pirmenybėse, kurios vyks birželio 11
– liepos 11 dienomis Pietų Afrikoje.

„Norint pradėti normaliai vaikš-
čioti, reikia bent trijų mėnesių. Fut-
bolininko koja bus sugipsuota 6–8 sa-
vaites, o  po to laukia netrumpos re-
abilitacijos procesas”, – teigė medi-
kas.

Anglijos rinktinės treneris Fabio
Capello, kalbėdamas su sužeistuoju
telefonu, vis tiek pasiūlė  D. Beckham
važiuoti kartu su rinktine į pirme-
nybes, jeigu šis to norės, ir bent mo-
rališkai padėti savo komandai.

Chicago „Fire” futbolo klubas
„Fire” profesionalų futbolo klu-

bas, kurio rungtynes lanko ir nema-
žas būrys lietuvių, 2010 metų pir-
menybių sezoną pradės kovo 27 d.
rungtynėmis New York mieste prieš
vietos „Red Bull” komandą. Išvykoje
čikagiečiai rungtyniaus ir antrame

susitikime balandžio 3 d. prieš Colo-
rado komandą.

Pirmosios rungtynės namuose
bus žaidžiamos balandžio 10 d., šeš-
tadienį, 7:30 val. vak. Toyota Park,
Bridgeview miestelyje (prie 71-os ir
Harlem gatvių) esančiame stadione.

Š. m. balandžio 10 d. įvyks  Lietuvių krepšinio turnyras West Palm Beach – 2010,
kurį organizuoja Palm Beach apylinkės valdyba bei Lietuvių švietimo ir kultūros centras

PROGRAMOJE: 12 val. p. p. Lietuvių krepšinio turnyro atidarymas. Palm Beach apylinkės pirmininko Povilo Ma-
nomaičio sveikinimo žodis. Komandų, žaidėjų, trenerių ir teisėjų pristatymas. Lietuvos ir Amerikos himnai. Trau-
kiami turnyro žaidynių burtai. (Sporto salės adresas: 500 Swain Blvd., Greenacres, FL) 

12:30 val. p. p. – 6 val. v. Rungtynės. Baigiamosios rungtynės. Bendra nuotrauka. (Sporto sa-
lės adresas: 500 Swain Blvd., Greenacres, FL) 

8 val. v. Vakarinė programa bare ,,Cruzan Rum Bar” po atviru dangumi ir palmėmis bei smėliu
po kojomis. Įėjimas nemokamas. Baras ir maistas – jūsų asmeninės išlaidos. Komandų rezultatų paskelbimas ir
apdovanojimai. Prizas baigiamųjų rungtynių geriausiam žaidėjui (MVP). Prizas originaliausiam krepšinio turnyro
sirgaliui. Palm Beach apylinkės pirmininko P. Manomaičio uždarymo žodis. Linksmybės tęsiasi... (Adresas:
,,Cruzan Rum Bar’’, 11511 Ellison Wilson Road, North Palm Beach, FL 33410)

Viešbučiai, esantys netoliese, kuriuos siūlome užsisakyti iš anksto: ,,Double Tree’’, 4431 PGA Boulevard, Palm
Beach Gardens, FL-33410, tel.: 561-622-2260. ,,Super 8 North Palm Beach’’, 757 US Highway 1, North Palm
Beach, tel.: 561-848-1424, www.doubletreewestpalmbeach.com.

Dėl informacijos kreipkitės telefonu: 561-574-0027 (Arvydas)

JAV LB Palm Beach apylinkės valdyba
www.javlb.org

ÕALFASS praneõa

Lietuvių Fondas ir Pasaulio
lietuvių centras kviečia visus golfo
mėgėjus dalyvauti ypatingai įdo-
miame ir skirtingo masto ,,Liberty
Mutual Invitational” golfo turnyre
š. m. birželio 19 d. Old Oak
Country Club. ,,Liberty Mutual Invi-
tational”, stambi draudimo firma,
sutiko šį sporto renginį remti. Ruošos
darbai, vykdomi bendromis jėgomis,
jau įsibėgėjo. Daugiau informacijos
paskelbsime ateityje.
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ALBERTAS PILIÇIAUSKAS

Šių metų sausio gale nusižudė
vienos pagrindinės mokyklos dešim-
tos klasės mokinys. Apie šį tragišką
įvykį rašė laikraščiai, specialias lai-
das rengė komercinės TV stotys.
Užuojauta. Akivaizdu, didžiulį skaus-
mą patyrė dešimtoko tėvai, netekę
savo sūnaus. Akivaizdu, skaudi ne-
laimė sukrėtė ir jo buvusios mokyklos
bendruomenę: mokytojus ir adminis-
traciją, bendraklasius ir kitus mo-
kinius bei jų tėvus. Visiems su šiuo
tragišku įvykiu susijusiems žmonėms
šiandien belieka pareikšti kuo nuo-
širdžiausią užuojautą. Tačiau jokiu
būdu šioje vietoje neturėtume „dėti
taško”.

Padėtis. Statistiškai žvelgiant,
minėtas savižudybės atvejis nėra kuo
nors išskirtinis: kasmet šalyje nusi-
žudo maždaug dvi moksleivių klasės
(apie 60 mokinių)... Statistikos duo-
menimis, Lietuvoje kasdien nusižudo
apie 4–5 žmones. Vargu ar dar ką
nors šie skaičiai stebina. Juolab kad
Saulės kilmės šalyje kasdien vidu-
tiniškai nusižudo trys nepilnamečiai
japonai (apie 1,100 vaikų per metus),
o Kinijoje vidutiniškai kas dvi mi-
nutės įvyksta po vieną savižudybę ir
aštuonis bandymus nusižudyti. Tai
reiškia daugiau nei ketvirtį milijono
mirčių per metus.

Vis dėlto nerimą turėtų kelti du
klausimai: kodėl žmogaus savižudybė
jau mažai ką stebina (prieš pusę am-
žiaus toks faktas būdavo sukre-
čiantis!) ir kaip tokius lemtingus ap-
sisprendimus galėtume mažinti (juk
mūsų „atsargos” yra kur kas kuk-
lesnės – tik trys milijonai)? Mums
būtina rūpintis kiekvieno piliečio
fizine ir dvasine apsauga. Kadangi
laisva valia atsisakome dvasinių tur-
tų (nacionalinė, o ką jau kalbėti apie
komercines TV stotis, lietuvišką mu-
ziką klausytojui dovanoja tik Vasario
16-osios ar Kovo 11-osios progomis),
saugokime bent fizinius kūnus. Tai
leistų puoselėti Viltį, kad kada nors
tarp likusių gyvųjų atsiras XXI am-
žiaus basanavičiai, kudirkos, mairo-
niai.., kurie vėl sugebės prikelti gy-
vuose žmonėse Tautos dvasią. 

Kaip šiuo metu siekiame ap-
saugoti gyvybę – konkrečiai vaikus –
nuo lemtingo apsisprendimo? Triukš-
mo – daug, pasekmė – bumerangas!
Pavyzdžiui, prieš metus tik per vieną
sausio savaitę (!) Kaune Anapilin išė-
jo trys paauglės. Pamename, kiek
triukšmo tada sukėlė žiniasklaida! Ar
kas nors pasikeitė? Drįstu teigti: nie-
kas! Ir nesikeis, nes tokiuose straip-
sniuose ar TV forumuose neanalizuo-
jamos pagrindinės savižudybių prie-
žastys. Nusistovėjo tradicinė schema:
mokinius žudytis verčia nepakelia-
mos bendraamžių fizinės ir psichinės
atakos; mokytojai į jas nekreipia rei-
kiamo dėmesio; mokyklų vadovai to-
kius faktus slepia nuo visuomenės ir
tenkinasi formaliais pokalbiais su
smurtautojais. Nesėkmės atveju, t. y.
išryškėjus skandalui, teisėtvarkos
atstovai dažniausiai nutraukia tyri-
mus, nes nusikaltėliai – nepilname-
čiai, kuriuos saugo įstatymai.

Galima teigti, kad šiose gedulin-
gose laidose tenkinamasi paviršu-
tiniškų faktų pateikimu, visiškai
nebandant aiškintis, kodėl esame
savotiška išsigimėlių tauta. Pavyz-

džiui, kodėl mūsų vaikai pasaulyje
didžiausi smurtautojai? Kodėl mūsų
mokytojai abejingi nepakeliamoms
mokinių kančioms? Kodėl mokyklų
direktoriai slepia jaunuosius nusi-
kaltėlius? Kodėl mokinių-aukų tėvai
abejingai stebi savo (!) vaikų pasku-
tiniąją kelionę iš šio pasaulio? (...)

Žiniasklaida – blogio akade-
mija. Manyčiau, pati baisiausia tokių
„analizių” žala – moralinė: dėl žini-
asklaidos (baisu net ištarti!) mes
įpratome prie mūsų vaikų savižudy-
bių ir todėl tokie atvejai tinkamos
reakcijos nesulaukia. Taip laimi tik
komerciniai informacijos skleidėjai,
organizuojantys gedulingas laidas,
nes negalvodami apie socialines pa-
sekmes – pagarbą gyvybei ir jos iš-
saugojimą – tuo kelia tik savo trum-
palaikį populiarumą.

Čia išryškėja ir žiniasklaidos dvi-
veidiškumas, apie kurį, deja, taip pat
nekalbama. Viena vertus, laidos me-
tu TV ekrane regimos skausmo ir
užuojautos ašaros jaudina patiklų
žiūrovą. Tačiau, antra vertus, juk bū-
tent žiniasklaidos, kaip blogio aka-
demijos, poveikis savižudybių pliti-
mui yra vienas didžiausių: įvairiais
būdais populiarindama blogį (žudy-
mai, vagystės, plėšimai, prievartavi-
mai...), ji nuolat pila amoralumo sru-
tas į mūsų vaikų sąmonę, kol šie, ne-
turėdami dorinio imuniteto ir veikia-
mi kitų priežasčių, pradeda smurtau-
ti, žudyti ir žudytis. Bumerangas su-
grįžo. O tai – laukta proga organi-
zuoti eilinę laidą.

Žinokime ir tai, kad mūsų blogio
akademija pirmauja. Pavyzdžiui, Lie-
tuvoje žiniasklaidos milžinai smurto
ir prievartos populiarinimui pirmuo-
siuose puslapiuose skiria net 22,8
proc. vietos, o kitose šalyse tai gali
prilygti išimtims: Didžiojoje Britani-
joje bei JAV – 2,9 proc., o Lenkijoje –
2,4 procento. Galima būtų teigti ir
taip: mūsų žiniasklaidos magnatų ve-
damieji straipsniai savo turiniu pri-
lygsta užsienio bulvariniams laik-
raštpalaikiams. (...) Lietuvoje kas-
dien įgyvendinami nuostabūs, nesa-
vanaudiška meile grindžiami, altru-
istinį pasiaukojimą liudijantys dar-
bai, tačiau apie juos žiniasklaida
prabyla tik per kokią nors... gerumo,
šviesos ar kitokią akciją, organizuo-
jamą vieną kartą per metus.

Todėl natūraliai peršasi išvada:
net ir suaugę lietuviai (ką jau ten
vaikai!) kasdien girdomi smurto sru-
tomis praranda gyvenimo viltį bei
prasmę, todėl iš 100,000 mūsų gyven-
tojų kasmet nusižudo 34 žmonės, kai
Europos kraštų vidurkis vos viršija
10. (...) Kas pagaliau imsis tautos gel-
bėjimo misijos? Tai jokiu būdu ne
retoriniai klausimai. Tačiau grįžkime
prie mūsų vaikų savižudybių.

Amoralūs rikošetai. Tradicinis
mokinių savižudybių faktų viešini-
mas neretai labai skaudžiai keršija,
nes silpnesnės psichikos vaikui jis
gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad
„savižudybė yra graži”. Kodėl? Ogi
apie tavo mirtį rašo laikraščiai, TV
rodo specialias laidas, mokyklos ben-
druomenei pagalbą teikia psicholo-
gai. Mokyklą užplūsta teisėsaugos ir
vaiko teisių apsaugos tarnybų atsto-
vai, žurnalistai, TV operatoriai. So-
cialinis sujudimas! Išvada – tavęs
nėra, tačiau          Nukelta į 9 psl.

KODĖL ŽUDOSI LIETUVOS
VAIKAI? Ką veiksime šią 

vasarą? 
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šįmet pavasario pirmoji diena yra kovo 20-ji. Su pavasariu mintys
krypsta į vasarą ir jos malonumus. Vienas iš tokių malonumų yra
atostogos – atostogos nuo darbo, mokyklos, kasdienybės. Daugeliui

mėgstamas atostogų užsiėmimas yra keliavimas. Vienas žurnalas parinko
aštuonias atostogų vietoves JAV, kurios ne tik gražios pasižiūrėti, bet ir
prasmingos savo istorija. Jos ypač tinka šeimoms.

Gettysburg National Military Park, Pennsylvania. Čia lankan-
tis yra gera proga iš arčiau susipažinti su Pilietinio karo mūšiu, vykusiu
1863 m. Tame mūšyje turėta 51,000 aukų, o pats mūšis buvo sprendžia-
masis, su laiku atvedęs prie šiauriečių pergalės prieš pietiečius. Apsi-
lankymą galima pradėti su 20 minučių trukmės filmuku ,,New Birth of
Freedom”, rodomu parko lankytojų centre. Filme išryškinama šios vieto-
vės svarba pilietiniame kare. Po to  patariama aplankyti mūšių vietas, ap-
žiūrėti kareivišką įrangą, pasižiūrėti į 360 laipsnių ratu aliejiniais dažais
nutapytą ,,Gettysburg Cyclorama”, kur vaizduojamas Picket puolimas.
Daugiau informacijos galima rasti www.nps.gov/ gett.

Niagaros kriokliai Amerikoje ir Kanadoje. Nors ši vietovė laiko-
ma Pasauline medaus mėnesio sostine, kriokliai yra įdomūs ir vaikams, ir
paaugliams. Užsivilkus lietpaltį, siūloma plaukti laivu ,,Maid of the Mist”,
kuris priplaukia prie krioklių, kur kas sekundę nukrenta 3,160 tonų van-
dens! Taip pat keltu galima nusileisti į ,,Vėjų urvą” ir pasivaikščioti visai prie
vandens siauru takeliu. Taip pat siūloma aplankyti Niagara Wax Museum of
History. Daugiau informacijos rasite www.niagarafallsstatepark. com.

Grand Canyon National Park, Arizona.  Tai  pasaulyje didžiau-
sias tarpeklis – 277 mylių ilgio ir iki 18 mylių pločio, esantis Colorado
upėje. Vietomis jo kritimas nuo krantinės briaunos iki upės paviršiaus yra
visa mylia. Tai spalvingas akmeninių uolų sudūlėjimo pavyzdys. Tuo tar-
pekliu galima džiaugtis vaikščiojant trylikos mylių ilgio (į vieną pusę) as-
faltuotu keleliu, pavadintu ,,Briaunos takeliu”, esančiu pietinėje tarpeklio
pusėje. Lankantis kaimyniniame Flagstaff mieste, siūloma aplankyti Wal-
nut Canyon National Monument, esantį apie aštuonias mylias į rytus nuo
šio šiaurinės Arizona miesto. Einant ,,Island Trail” takeliu ir nusileidus
183 pėdas žemyn, prieinama gyvenvietė, kur žmonės gyveno prieš 800 me-
tų (www.nps.gov/grca/index).

Sequoia National Park, California. Šiame centrinės California
valstijos parke auga garsieji milžinai – sekvojos medžiai. Nors jie nėra to-
kie aukšti, kaip šiaurinės California valstijos raudonmedžiai, jie yra  ma-
syvesni ir senesni. ,,General Sherman Tree” pagal tūrį  yra   laikomas  di-
džiausiu gyvu medžiu pasaulyje. Apskaičiuojama, kad jis gali būti 2,100
metų amžiaus. Savaime suprantama, kas tas medis labai traukia fotogra-
fus. Vaikams ypač įdomus ,,Crystal Cave” urvas, išsidriekęs apie 10,000
pėdų nuotolio. Taip pat galima užkopti 400 pėdų laiptais į ,,Moro Rock”
granito kupolą, iš kur matosi Great Western Divide ir High Sierra kalny-
nas. Taip pat aplankytinas Giant Forest Museum (www.nps.gov/seki).

,,Newseum”, Washington, DC. Tai man dar negirdėta įdomybė
krašto sostinėje. Šiame muziejuje yra sutelkta įvairių dalykų, kaip nors
susijusių su žiniasklaida. Čia galima rasti sulaužytą World Trade Center
anteną, elektros kėdę, kurioje savo mirtį sutiko Lindbergh sūnaus žu-
dikas, pamatyti Berlyno sienos cemento gabalus ir kt. Šie ir kiti rodiniai
paskatins vaikų susidomėjimą  Šaltuoju karu, rasių santykiais JAV, mir-
ties bausme ir t.t. (www.newseum.org). Aišku, apsilankius krašto sosti-
nėje yra daugybė kitų aplankytinų vietų.

Everglades National Park, Florida. Tai tikras raistų ir pelkynų
mylėtojų rojus! Čia apstu visokios augmenijos ir gyvūnijos. Parkas yra 100
mylių ilgio, prasidedąs į pietus nuo Okeechobee ežero, besitęsiantis iki
Florida įlankos. Geriausia priemonė su viskuo susipažinti yra kanoja ar
baidarė. Taip pat galima su eigulio vadovaujama grupe pėsčiomis apžiū-
rėti bent dalį šių natūralių rodinių. Neturintiems kantrybės ir norintiems
viską greit apžiūrėti, galima sėsti į motorizuotus, oro propeleriu stumia-
mus laivelius (www.nps.gov/ ever).

Philadelphia miestas, Pennsylvania. Amerikos istorijoje Phila-
delphia yra viena iš svarbiausių vietovų. Čia buvo svajojama apie neprik-
lausomybę, čia buvo pasirašytas Nepriklausomybės paskelbimas ir Kons-
titucija. Independence National Historic Park yra pačiame miesto centre.
Parke yra Independence Hall (Laisvės rūmai), kuriuose buvo pasirašytas
nepriklausomybės paskelbimas, ir Laisvės varpas, kuris skambėjo paskel-
biant nepriklausomybę. Parke yra įvairių progų tiesiogiai susipažinti su
krašto istorija (www.nps.gov/ index).

Gateway Arch and City Museum, St. Louis, Missouri. Ši arka
yra Amerikos aukščiausias valstybinis paminklas. Į nerūdijančio plieno
arkos viršų pasikelti galima vagonėliais. Esant arkos viršuje, matosi St.
Louis miestas ir didžioji Mississippi upė. Siūloma pažiūrėti filmą ,,Monu-
ment to the Dream”, kur rodoma dvejus metus trukusi arkos statyba, už-
baigta 1965 m. Jei būsite miesto centre, aplankykite City Museum ir iš
batų fabriko sukurtą žaidimo ansamblį. Čia skulptorius Bob Cassilly iš
dviejų lėktuvo kėbulų, gaisro gesinimo sunkvežimio ir tiltelių sukūrė vai-
kus viliojančią fantaziją. Po tą  statinį vaikai gali landyti, karstytis ar dar
kitaip mankštinti savo kūną bei protą (www.nps.gov/jeff/index.htm).

Iki šiol man teko lankytis penkiose  čia išvardytose vietose. Šeštąją –
Grand Canyon – mačiau tik virš jos praskrisdamas. Laukiu progos ten ap-
silankyti. Visiems linkiu atmintinos vasaros!
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BEATA ÇIURLIONIENÈ

Prieš penkerius metus pradėtas
koncertinių ,,Draugystės vakarų”
ciklas augo ir brendo, kiekvienais
metais įgaudamas vis naujų bruožų,
bet išlaikydamas pagrindinį koncertų
sumanymą – šokis ir draugystė yra
dvi neatskiriamos dalys. Taip ir gimė
mintis šiais metais į draugų ratą pa-
sikviesti Toronto, Čikagos ir Lemon-
to šokio draugus. Tikimės, kad šis
renginys taps tradicija ir šokio mylė-
tojai galės suvažiuoti ir drauge pašok-
ti bent kas 3–4 metus. Gal todėl ir
renginio pavadinimui buvo parinktas
niekada nemirštančios Jaunystės –
,,Juventus” vardas (iš lotynų kalbos
,,iuventus”, tariama ju’ventus). Džiau-
giamės, kad visos grupės  priėmė mū-
sų kvietimą, nekantriai laukiame ga-
limybės įsilieti į jaunystės šokio sū-
kurį. 

,,Švyturys”

Nuo 2003 įsikūrimo metų jauni-
mo tautinių šokių grupė ,,Švyturys”
lietuviško šokio grožį garsina įvai-
riuose koncertuose bei festivaliuose.
2004, 2008 m. dalyvavo Šiaurės Ame-
rikos šokių šventėse, 2007 m. Cleve-
land šokančiam lietuviškam jaunimui
atstovavo Lietuvos Dainų šventės šo-
kių dienoje „Myliu tave seniai audi-
mo raštuos”. Gastroliavo Detroite,
Toronte ir Čikagoje. Kartu su „Nau-
jąja intriga” suruošė keturis draugys-
tės vakarus. 2007 metų rudenį prie
grupės prisijungė jaunesnių šokėjų
ratelis „Švyturiukai”. Šiuo metu gru-
pėje yra apie 40 švyturiečių, kurie ne-
nuilstamai šviečia lankydami repeti-
cijas, keliaudami ir koncertuodami. 

Grupei nuo jos susikūrimo pra-
džios vadovauja Aušrinė Širvinskie-
nė, techniniuose ir administraciniuo-

se reikaluose talkina Ričardas Šir-
vinskas ir Marius Juodišius, mokyto-
jauti padeda Eglė Širvinskaitė. Visa-
da norisi tikėti, kad užmegztos drau-
gystės išliks ir lydės jaunuosius šokė-
jus, net ir kai gyvenimo vingiai pasi-
suks į kitus miestus ar net kitas toli-
mas šalis. 

Šio pirmojo ir, tikimės, tradicija
tapsiančio festivalio metu turėsite
progos susipažinti su jaunaisiais šo-
kėjais iš Toronto, Chicago ir Lemont.
Trumpai norime pristatyti mūsų sve-
čius:

,,Gintaras”

„Gintaro” ansamblis susikūrė
1955 m. Po 2005 metais įvykusio
„Gintaro” 50-mečio koncerto, išėjus
ilgametei ansamblio vadovei Ritai
Karasiejienei, vadovo pareigas perė-
mė Romas Jonušonis. Grupės gretose
šoka apie 120 šokėjų nuo 7 iki 24
metų. Tai stiprus, profesionalus,
Kanados šokančiam lietuviškam jau-
nimui atstovaujantis šokių ansamb-
lis. Jam vadovauja Romas Jonušonis,
mokytojauja Vilija Yčaitė, Gintarė
Kalendrienė, Violeta Kašina. Šiais
metais ,,Gintaro” ansamblis švenčia
savo 55-tąjį jubiliejų. 

,,Grandis”

Skautininkė Irena Šilingienė, su-
būrusi skautus į šokių vienetą „Gran-
dis”, vadovavo jam nuo 1953 iki 1958
metų; 1964 m. Irena Smieliauskienė
atgaivino „Grandį”, o nuo 1995 m.
grupei vadovauti ėmė Violeta Smie-
liauskaitė-Fabianovich, baletmeiste-
ris Gintaras Grinkevičius, mokytojos
Rima Birutienė, Vida Brazaitytė, Da-
lia Bilašytė-DeMuth, Elytė Mauru-
kienė, Daina Matušaitienė, Lidija
Polikaitienė, Rėda Adrytė-Pliurienė

Šokėjus kviečia ,,Juventus–2010”

ir Vitalija Šakytė. 2009 m. gegužės 2
dieną Lietuvių tautinis ansamblis
„Grandis” įspūdinga koncertine pro-
grama „Eina saulė apie dangų” pažy-
mėjo savo veiklos 50-tąjį jubiliejų. 

,,Spindulys”

Lemonto apylinkės tautinių šo-
kių grupė „Spindulys” buvo įkurta
1976 m. Grupės steigėja, vadovė bei
akordeonistė iki paskutinės savo gy-
venimo dienos (2009 m. kovo 12d.)
buvo a. a. Rasa Šoliūnaitė-Poskoči-
mienė. Rasos Poskočimienės dėka
„Spindulys” buvo ir bus tvirta, drau-
giška šeima, kuriai vadovauti nuo
2009 m. perėmė Kastytis Šoliūnas.
Mokytojauti jam padeda Audra Lin-
takienė, Lina Poskočimaitė, Marius
Poskočimas, Zita Kušeliauskienė,
Aušra Norušytė.

,,Kiekvieno vadovo svajonė yra
suburti grupę šokėjų, kurie ne tik
mėgsta šokti ir kartu bendrauti, bet
kurie tampa šeima.” (Rasa Šoliūnai-
tė-Poskočimienė). Tikimės, kad šis
festivalis bus pirmas žingsnis tos
gražios ir beribės šokio mylėtojų
šeimos link. 

Toks renginys reikalauja ne tik
ilgo ir pasiaukojančio darbo iš organi-
zatorių bei rėmėjų, bet ir labai nema-
žų finansinių išlaidų. „Švyturio” šo-
kėjai, jų tėveliai ir vadovai žvarbią ir
speiguotą sausio dieną pakvietė visus
clevelandiečius į pajūrio vakarą ,,Pa-
langos jūroj nuskendo...” Kas atėjo,
nenusivylė. Lietuvių Namų viršutinė
salė buvo virtusi saulėtu ir šiltu pa-
plūdimiu, gal kažkur Palangoje, o gal
kažkur Hawaii. Vasarinių gėrimų ir
maisto kvapas, salsos ir valso šokiai,
turtinga, gausi ir įvairi loterija sutei-
kė progos nors trumpam užmiršti,
kad vasara dar taip labai toli, kad dar
ilgai teks žiūrėti į sniegu apklotas
gatves ir namų stogus. Visi, kas pri-
sidėjo prie šio renginio, nori tarti la-
bai nuoširdų ,,Ačiū” gausiai susirin-

kusiems dalyviams ir taip dosniai pri-
sidėjusiems prie organizuojamo jau-
nimo šokių festivalio ,,Juventus –
2010” išlaidų sumažinimo. Džiaugia-
mės, kad Cleveland turime daug ge-
ranorių, suprantančių ir vertinančių
jaunimo veiklą. Labai kviečiame į jų
ratą įsijungti ir kitų miestų rėmėjus.
Jūsų visų parama ir aukos padės
lengviau įgyvendinti planuojamą jau-
nimo šokių festivalį ir užtikrinti jo
tęstinumą. 

Aukas prašome siųsti adresu:
Švyturys, c/o Sondra Vaicikaus-

kienė
1681 Beverly Hills dr.
Euclid, OH 44117
Čekius rašykite „Švyturys” vardu.

Renginio rėmėjai:
Lietuvių kredito kooperatyvas

,,Taupa” (www.taupa.com)  ir resto-
ranas ,,Europa” (http://res tauran-
teuropacleveland.com) 

Festivalyje dalyvauja šios šo-
kių grupės: ,,Gintaras” (Toronto),
,,Grandis” (Chicago), ,,Spindulys”
(Lemont) ir ,,Švyturys” (Cleveland).

Festivalio programa
• Balandžio 23 d. 8 v. v. Susipaži-

nimo šokiai (Lietuvių namų viršuti-
nėje salėje).

• Balandžio 24 d. 6 v. v. Šventinis
koncertas – pokylis ,,Juventus –
2010” (Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje). 

Koncerto ir  pokylio kaina – 35
dol. Vakarienę ruošia įžymus Cleve-
land restoranas ,,Europa”. Bilietus
galite įsigyti jau dabar per Ričardą
Širvinską  tel. (440) 749-2121 arba e.
paštu: rsirv@sbcglobal.net 

• Balandžio 25 d. 10 v. r. šv. Mi-
šios (Šv. Kazimiero parapijos švento-
vėje). 

Smulkesnę informaciją apie jau-
nimo festivalį surasite ,,Juventus”
tinklalapyje: http://www.svyturys-
cleveland.org,,Švyturys” Cleveland, OH.

,,Grandis”, Lemont, IL.                                         Jono Kuprio nuotrauka

,,Spindulys” Lemont, IL.,,Gintaras” Toronto, Kanada.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

KomentarasKomentaras

Šiandien apie JAV kongrese įstri-
gusią prezidento Barack Obama
siūlomą sveikatos reformą kalbame
su Ziono Lietuvių liuteronų parapijos
kunigu Valdu Aušra. 

Pasak jo, skirtingai nuo Romos
Katalikų Bažnyčios, nors liuteronų
bažnyčios turi savo socialinį ir etinį
mokymą apie visuomenėje vykstan-
čius procesus, jame nėra „privalomu-
mo” principo – liuteroniškas moky-
mas grindžiamas asmeninės žmogaus
atsakomybės prieš Dievą principu.
Todėl sprendžiant socialinius klausi-
mus, tikintysis yra raginamas apie
juos mąstyti remiantis Dievo Žodžiu,
t. y. Šventuoju Raštu, savo tikėjimu, o
taip pat, vystant supratimą vienokiu
ar kitokiu klausimu, ieškoti pagalbos
pas dvasinius vadovus.

– Kur sveikatos reformos klau-
simu šiandien stovi JAV Evan-
gelikų-Liuteronų bažnyčia?

– Aš negaliu atsakyti už visus
JAV liuteronus. Tai neįmanoma, nes
Jungtinėse Valstijose yra keletas liu-
teroniškų bažnyčių. (Pagrindinės yra
trys: Evangelical Lutheran Church in
America (ELCA), Lutheran Church –
Missouri Synod (LCMS) ir Wisconsin
Synod Lutheran Church. Ziono Lie-
tuvių liuteronų parapija, kurioje aš
tarnauju, priklauso LCMS bažny-
čiai). Nors liuteronų bažnyčios turi
savo socialinį ir etinį mokymą apie vi-
suomenėje vykstančius procesus, jis
neturi „privalomumo” principo, kaip
Romos bažnyčioje, nes liuteroniška-
sis mokymas grindžiamas asmeninės
žmogaus atsakomybės prieš Dievą
principu. Tai yra žmogus pats asme-
niškai atsako prieš Dievą už savo gy-
venimą, už ryšį su artimu ir su Kū-
rėju. Iš vienos pusės šis principas yra
priežastis, kad nėra vieningos ir vi-
siems privalomos „liuteroniškos” po-
zicijos. Nors kai kuriais konkrečiais
klausimais LCMS turi aiškią nuos-
tatą.

Sprendžiant socialinius klausi-
mus, tikintysis yra raginamas apie
juos mąstyti remiantis Dievo Žodžiu,
t.y. Šventuoju Raštu, savo tikėjimu, o
taip pat vystant supratimą vienokiu
ar kitokiu klausimu ieškoti pagalbos
pas dvasinius vadovus.

Sveikatos politikos klausimų
sprendimas daromas lygiai taip, kaip
ir sprendžiant kitus socialinius klau-
simus. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus
savo žemiškosios tarnystės metu gy-
dė negaluojančius ir sergančius žmo-
nes, ragino rūpintis našlėmis ir naš-
laičiais, pavargėliais ir neturtėliais.
Jis aiškiai skelbė, kad atėjo į pasaulį,
kad pamaitintų alkstantį, pagydytų

ligonį ir t.t. Tai rodo, kad kiekvieno
krikščionio pareiga yra rūpintis tais,
kurie negali ir neįstengia pasirūpinti
savimi. O jei tai pareiga krikščionio,
tai ir bažnyčios. Pirmosios krikščio-
niškos bendruomenės ypatingą dė-
mesį skyrė meilės darbams, nukreip-
tiems į artimą. Viešpats klausė savo
mokinių: „Kaip jūs galite sakyti, kad
jūs mylite savo dangiškąjį Tėvą, kai
nepakenčiate savo artimo?” Meilė
Dievui pasireiškia per meilę artimui.
Ypač šiandien aktualiai skamba
Kristaus žodžiai sakyti susirinku-
siems jo pasiklausyti: „Eikite, mano
Tėvo palaimintieji, paveldėkite kara-
lystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs ma-
ne pavalgydinote; buvau ištroškęs ir
jūs mane pagirdėte; buvau svečias ir
jūs mane priėmėte; nuogas ir jūs ma-
ne aprengėte; sirgau ir jūs mane ap-
lankėte; buvau kalėjime ir jūs atėjote
pas mane.” Ir Jėzus pasmerkė kitus
už tai, kad jie neatliko tų pačių mei-
lės darbų. Prilyginimo atrinktieji bei
atmestieji sutartinai stebėjosi, kada
jie Viešpatį priėmė ar nepriėmė jo. „Ir
atsakydamas karalius tars jiems: ‘Iš
tiesų sakau jums, kiek jūs padarėte
vienam šitų mano mažiausiųjų bro-
lių, man padarėte,’” (skaitykite Mato
25:31-46).

– Kiek sveikatos reformos
klausime JAV Evangelikai-Liute-
ronai bendradarbiauja su kitų
konfesijų atstovais? 

– Be abejonės bendradarbiauja.
Jei tai nevyksta aukštajame bažny-
čios  lygmenyje, tai bendradarbiavi-
mas yra gyvas ir aktyvus žmogiškaja-
me, asmeniniame lygmenyje. Visi
mes esame Dievo vaikai ir mums turi
rūpėti visuomenė, kurioje mes gyve-
name. Mes esame Dievo karalystės
raugas, žemės druska.

– Kiek tarpusavy sutariama,
kad abortų klausimas visiškai
nebūtų liečiamas Obama siūlo-
mame sveikatos reformos įsta-
tyme?

– Kadangi mūsų bažnyčia oficia-
liai pasisako prieš abortus, manau,
būtų teisinga daryti išvadą, kad bū-
tent šiuo klausimu LCMS ragintų ne-
įjungti abortų finansavimo į  Obama
sveikatos reformos įstatymą. Iš kitos
pusės, pasikartosiu, liuteroniškos
tradicijos nuostata yra, kad kiekvie-
nas tikintysis asmeniškai atsako
prieš Dievą, todėl  galima sakyti, kad
aborto klausimas yra žmogaus ar šei-
mos asmeninis sprendimas, ir toks
nutarimas neturėtų būti lengva širdi-
mi priimamas.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

Diskusija: sveikatos reforma
JAV – priimti ar atmesti?

EGLÈ JUODVALKÈ

,,Draugo” kovo 6 dienos numery-
je, laiškų skyriuje, gerb. Stasė Semė-
nienė apgailestauja, kad ,,nė viena
moteriškaitė”, ,,silpnosios lyties ats-
tovė” neatvėrė savųjų ,,bėdų ar per-
galių” kovoje už tikslų lietuviško var-
do ar pavardės tarimą tarp ameri-
kiečių. Nors nelaikau savęs nei ,,mo-
teriškaite” nei ,,silpnosios” lyties ats-
tove, bet mielai pasidalysiu savaisiais
išgyvenimais vardo ir pavardės tari-
mo srityje. 

Esu krikštyta vardu Egle Marija
(Mary) Juodvalkis, Bažnyčiai reika-
laujant prie ,,pagoniško” Eglės vardo
viduriniu pridėti šventosios vardą.
Pavardės galūnė ,,is” buvo vyriško-
sios giminės (tėvo). Tuomet, tuoj po
karo, niekas ,,nesicackino” su ang-
liškai menkai kalbančiais ar visai ne-
kalbančiais lietuviais. Šeimai buvo
duodama vyro pavardė ir tiek. Taip ir
augau. Tarp lietuvių buvau Juodval-
kytė, tarp amerikiečių Juodvalkis. 

Buvau jau baigusi universitetą,
kai trise radom kitą moters pavardės
galūnės variantą ,,ė”, kuris leido lie-
tuviškame gyvenime dalyvauti Stan-
kus-Saulaite, Juodvalke, Zalatore ir
panašiai. (Apie visa tai esu rašiusi čia
ir kalbėjusi čia ir Lietuvoje.) Nepa-
žeisdamos lietuvių kalbos taisyklių,
pasiūlėme lietuvėms kitą pavardės
variantą, nepaneigdamos priimtųjų
moterų pavardžių galūnių. 

Dabartinis mėginimas įteisin-
ti vyrišką pavardės galūnę moterims
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje yra
paprasčiausias nesusipratimas, nesu-
vokimas lietuvių kalbos taisyklių.
Gerai, kad Lietuvos teismas tik išim-
ties atveju įteisino (kiek žinau) vie-
nos moters vyrišką pavardę. Lietuviš-
ka spauda turėtų šiukštu atsisakyti
spausdinti tokias nesąmones savo
puslapiuose. Ši pastaba, deja, galioja
ir ,,Draugui”. Tarp amerikiečių lietu-
vės gali vartoti kokias tik nori pa-
vardes, bet tarp lietuvių turim laiky-
tis lietuvių kalbos taisyklių.

Bet grįžkime prie amerikiečių
pasaulio. Lankiau lietuvišką Švento
Pranciškaus pradinę mokyklą Yst Či-
kagoje (East Chicago), kurioje moky-
tojavo vienuolės kazimierietės. Mano
mamai pasakius, kad aš vardu Eglė,
taip buvau ir vadinama. Bet trylikos
metų pradėjusi lankyti viešą Ameri-
kos vidurinę mokyklą, susidūriau su
problema. Pirmą dieną klasės auklė-
toja skaitė mokinių pavardes garsiai.
Jie atsakinėjo. Nelauktai stojo tyla.
Auklėtoja apžvelgė kambarį, sąrašą,
vėl kambarį, bet neatspėjo, kam ta
pavardė galėtų priklausyti ir pradėjo
paraidžiui skaityti. Atsistojau, garsiai
pasakiau ,,Eglė Juodvalkis”, atsisė-

dau. Auklėtoja dar kartą pasižiūrėjo į
sąrašą, pamatė, kad yra vidurinis
vardas, nušvito ir pasakė: ,,I’ll call
you Mary” (vadinsiu Tave Marija).
Vėl atsistojau, tariau: ,,No, my name
is Eglė” (Ne, mano vardas Eglė). Taip
ir liko. Šiaip Eglės vardą ištardavo:
Ygl, Edžel, Ydžel, Ygly, Ydžly, Egly,
Ugly. Taip taria iki šiol. Ir man visai
neskauda kiekvieną kartą taisyti
tarimą. Iš kur amerikiečiams žinoti,
kaip turi skambėti lietuviški vardai ir
pavardės. Jiems reikia padėti.

* * *
Gerb. Liuda Germanienė kovo 12

d. ,,Drauge”, komentare, pasisako
keliais klausimais. Pritariu ir aš Aud-
rės Budrytės nuomonei, kurioje ji
prausia neatsakingus fotografus ir
žiūrovus, trukdžiusius puikiam bale-
to ir muzikos koncertui, surengtam
Vasario 16 d. Nepriklausomybės at-
kūrimo 92-ioms metinėms paminėti. 

Tačiau jokiu būdu nesutinku su
gerb. Germanienės nuomone, kad po
koncerto ar kito renginio žiūrovai
neturėtų lipti į sceną su gėlėmis –
viena ar daugiau – sveikinti koncerto
atlikėjų, paskaitininkų, autorių, ak-
torių. Tai gražus paprotys, atsivežtas
iš Lietuvos, kuris stiprina renginio
atlikėjų ryšį su žiūrovais ar klausyto-
jais ir yra akivaizdus ir mielas to ry-
šio parodymas. Kalbu kaip atlikėja,
kuriai nepaprastai smagu būna Lie-
tuvoje įvairiuose miestuose gauti gė-
lių, paspausti klausytojos ar klausy-
tojo ranką, išgirsti asmenišką verti-
nimo žodį.

Kas daroma ar nedaroma ameri-
kiečių teatruose ar koncertuose, ma-
nęs nesaisto, nors lietuvei aktorei ar
lietuviui dainininkui pasirodžius, vis
tiek eičiau pasveikinti su gėlyte ir ne-
tikiu, kad kas nors mane už tai grūs-
tų lauk iš salės. Į gerb. Germanienės
turbūt retorinį klausimą: ,,O ar ne to-
je (amerikietiškoje – E. J.) kultūroje
gyvename ir laikomės jos tradicijų?”
atsakau: ,,Jokiu būdu, lietuvių rengi-
niuose ir tarp savęs laikomės lietu-
viškų tradicijų.”

Dėl vaikų vedimo į lietuviškus
renginius galiu tik pasakyti, kad tė-
vai mane ir brolį veždavosi į koncer-
tus ir įvairiausius kitus renginius. Jie
neturėjo giminių, su kuriais būtų ga-
lėję mus palikti, neturėjo pinigų mo-
kėti kitiems už mūsų priežiūrą ir,
turbūt svarbiausia, norėjo mus nuo
mažens pratinti dalyvauti lietuviš-
kuose kultūros renginiuose. Tokiu
būdu pamilau operą ir daugelį kitų
kultūros sričių. Žinoma, jei vaikas ne-
nustygsta vietoje ar erzina aplinki-
nius žiūrovus, tėvai turėtų juos išsi-
vesti iš salės ir grįžti tik vaikams ap-
siraminus. 

Apie lietuviškos kultūros
papročius Amerikoje

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Studentus ypaç vilioja vasara
„amerikietiškoje svajon∂je”

Londono îmonèse imigrantai vertinami

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) – Lietuvos kamerinio orkestro 50-mečiui skirto
ciklo koncerte Filharmonijoje skambėjo ir šiam orkestrui skirtos Algirdo Mar-
tinaičio kompozicijos ,,Europeana” premjera. Diriguojant Modestui Pitrėnui,
su Lietuvos kameriniu orkestru koncertavo atlikėjai iš užsienio – fleitistas Mas-
simo Mercelli iš Italijos ir klarnetininkas Dark Brlek iš Slovėnijos. Abu solistai
yra ne tik savo instrumentų virtuozai, turintys platų repertuarinį akiratį, kon-
certuojantys garsiausiose pasaulio salėse – nuo New York ir Buenos Airių,
Amsterdamo ir Maskvos iki Kairo ir Tokijo, bet ir rengiantys savo šalyse mu-
zikos festivalius.                                       Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Tapatyb∂s kortelè ateityje gali pigti

Vilnius, kovo 18 d. (Delfi.lt) –
Prie didėjančių emigrantų pulkų pri-
sideda ir Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose padirbėti bei kartu paatosto-
gauti trokštančių studentų būrys –
programą „Work and Travel USA”
(„Dirbk ir keliauk JAV”) vykdančios
organizacijos skaičiuoja šįmet išaugu-
sius norinčiųjų išvykti srautus.

„Lyginant su pernai, norinčių iš-
važiuoti skaičius išaugo ypatingai –
100 proc. Tai vien todėl, kad krizė tę-
siasi ne tik Lietuvoje, bet ir pačioje
Europoje. Galbūt JAV rinka atsigau-
na ir trumpalaikių sezoninių darbelių
atsiranda. Tikimės, visiems norin-
tiems išvykti pavyks”, – teigė dau-
giausia programos dalyvių iš Lietu-
vos išsiunčiančio Pasaulio lietuvių
centro (PLC) generalinis direktorius
Valdas Kubilius.

Nors, pasak V. Kubiliaus, pernai
norinčių išvažiuoti į JAV buvo ma-
žiau, tačiau ne visų jų poreikius buvo
galima patenkinti. Pašnekovas aiški-
na, kad JAV buvo skausmingesnis
pirmas krizės ypas – tada užsidarė
daug įmonių, tad priimta mažiau dar-
buotojų iš užsienio.

Tačiau šiandien JAV esą skelbia,
kad priims gerokai daugiau studentų.
Pasak V. Kubiliaus, ieškant darbo
JAV reikia pavargti visais laikais –
tenka išsiųsti ne vieną šimtą elektro-
ninių laiškų.

Į JAV vykstama ne tik padirbėti
ir pakeliauti – šįmet padidėjo norin-

čių į JAV vykti stažuotis, atlikti prak-
tikos.

„Nepasakyčiau, kad dideli srau-
tai. Jei kalbėsime apie ‘Work and
Travel USA’, kažkuo ypatingai nuo
pernai ir užpernai metų nesiskiria.
Kritimo nėra, gal yra nežymus augi-
mas, tačiau ir masinio antplūdžio nė-
ra”, – teigė kelionių organizatoriaus
„Zip Travel” marketingo vadovas
Marius Bumblys.

Pasak M. Bumblio, šįmet darbą
JAV susirasti nėra sunkiau nei anks-
tesniais metais.

Pašnekovas pastebi, kad tarp no-
rinčių išvažiuoti padirbėti svetur
sparčiai populiarėja Australija. Kaip
ir anksčiau, išvykstančius domina ir
Anglija, tačiau čia stipriai kritusi dar-
bo pasiūla, be to, į Jungtinę Karalys-
tę važiuojama savarankiškai.

2007 m. pagal programą „Work
and Travel USA” iš Lietuvos išvyko
apie 500, 2008 m. – apie 1,000, 2009
m. – 736 studentai.

„Dėl ekonominių priežasčių 2009
m. išvykstančių mažėjo visame pa-
saulyje. Mažėjimas Lietuvoje buvo
panašus, kaip ir kitose šalyse”, – aiš-
kino JAV ambasados Lietuvoje kon-
sulas Brad Norton.

Kokia padėtis šįmet, JAV amba-
sada duomenų neturi, nes dar tik
pradėjo priiminėti paraiškas. Tačiau,
pasak B. Norton, šįmet išvykstančių
gali būti daugiau.

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – As-
mens tapatybės kortelė ateityje gali
pigti, o pasas brangti, teigia vidaus
reikalų ministras Raimundas Palai-
tis. Anot jo, kortelė galėtų pigti, jei
būtų leista rinktis pasą arba kortelę.

,,Jeigu bus taikomas savanoriš-
kumo principas, mes ruošiamės keisti
ir kainodarą – pigindami kortelę ir
brangindami pasą, nes dabar pasai
parduodami pigiau, nei jie kainuoja.
Manome, kad kortelė galėtų kainuoti
60 litų, pasas – 120 litų”, – spaudos
konferencijoje sakė ministras.

Nuo pernai sausio mėn. už as-
mens tapatybės kortelę reikia mokėti
80 litų, už pasą – 100 litų.

,,Šiandien kortelė yra privaloma,
o pasas yra kelionės dokumentas, ku-
ris nebūtinai privalomas. Mano siū-
lymas yra toks, kad duoti žmogui pa-
sirinkti – ar jis nori turėti pasą, ar
kortelę”, – kalbėjo R. Palaitis.

Naujoje asmens tapatybės korte-
lės laikmenoje įrašomi asmens atpa-
žinimo elektroninėje erdvėje duome-
nys. Taip pat kortelėje patalpinama
virtualus žmogaus atvaizdas ir pirštų
antspaudai.

Anot R. Palaičio, žmonės per me-
tus įsigyja maždaug 250,000–260,000
naujo pavyzdžio kortelių, šiuo metu
jas turi apie 300,000 šalies gyventojų.

A. Kubilius nesutinka, kad Lietuva aukoja vertybes 

„Draugo“ paroda – Seime

Kauno ,,Žalgiris” gaus 4 mln. lit¨�
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Kaunas, kovo 18 d. (ELTA) –
Kauno krepšinio klubui ,,Žalgiris”
bus skirta 4 mln. litų. Šiomis lėšomis
bus apmokama ir salės nuoma.

Pagal Kauno miesto tarybos po-
sėdyje patvirtintą viešosios įstaigos
,,Krepšinio perspektyvos” 2009–2010
metų veiklos ir lėšų panaudojimo
programą ,,Aisčių sportui” atiteks
200,000 litų, ,,Viktorijos” moterų
krepšinio klubui – 50,000 litų, Kauno
rankinio klubui ,,Granitas” – 100,000

litų, Kauno moterų rankinio klubui
,,Žalgiris” – 50,000 litų, Kauno futbo-
lo ir beisbolo klubui – 40,000 litų,
Kauno vaikų ir jaunimo regbio klubui
,,Ąžuolas” – 20,000 litų, Kauno tink-
linio klubui ,,Heksa” – 20,000 litų.
Šias lėšas savivaldybė numatys kitų
metų biudžete.

Savivaldybė nuo 2002  iki 2008
metų ,,Žalgirio” klubui skyrė 22 mln.
litų.

Londonas, kovo 18 d. (Delfi.lt) –
Dauguma Londone įsikūrusių įmonių
vadovų įsitikinę, kad sostinės bend-
rovės nebūtų tokios stiprios, jeigu ne
imigrantų indėlis. 182 bendrovių va-
dovų buvo klausinėjama apie įvairius
su imigracija susijusius dalykus.

68 proc. apklaustųjų teigė, kad
imigrantai yra darbštesni nei jų britų
kolegos. 72 proc. patvirtino plačiai ži-
nomą nuomonę, kad imigrantai pasi-
ruošę atlikti darbus, kurių britai ne-
siimtų.

Darbdaviai ne tik labai palankiai
vertina atvykėlius bendrąja prasme,
tačiau pažymi ir indėlį į jų pačių va-

dovaujamų firmų darbą. 57 proc. ap-
klaustųjų sako, kad imigrantai vaidi-
na svarbų vaidmenį jų bendrovės
veikloje. 

Tiesa, beveik tiek pat (56 proc.)
pareiškė, kad užsieniečiai nėra tokie
kvalifikuoti kaip britai.

Į klausimą, ką mano apie am-
nestiją šiuo metu Jungtinėje Karalys-
tėje esantiems nelegaliems imigran-
tams, net 38 proc. atsakė, kad tai bū-
tų labai naudinga Londonui.

56 proc. įmonių vadovų įsitikinę,
kad imigrantų teikiama nauda nu-
sveria jų keliamą didelę visuomeni-
nių paslaugų apkrovą.

Atkelta iš 1 psl.
Jo teigimu, ieškant draugų ne vi-

sada pasitarnauja ankstesnė užsienio
politikos taktika, kur daugiau dėme-
sio esą buvo skiriama retorikai, įvai-
riems vetavimams, ,,įvairiems taria-
mai savo principinių nuostatų skel-
bimams, neįsiklausant į kitų šalių ra-
cionalius argumentus”.

,,Mano įsitikinimu, išlikdama ly-
giai tokia pat vertybinė šalies saugu-
mo – svarbiausio strateginio tikslo –
požiūriu, užsienio politika taps tiktai
veiksmingesnė ir racionalesnė. Ne-
sakau, kad ji buvo labiau vertybinė,
manau, kad ji buvo labiau deklaraty-
vi”, – sakė premjeras, kitą savaitę ke-
tinantis Maskvoje susitikti su Rusijos
premjeru Vladimir Putin.

Anot Vyriausybės vadovo, Lietu-
vos strateginiai tikslai lieka tie patys,
tik ,,galbūt atsisakoma kokių nors
anksčiau labai skambiai skelbtų ini-
ciatyvų, kad būsime regiono cent-
ras”. Strateginiu keliamo saugios
erdvės plėtimo esą galima pasiekti tik
darbu.

,,Tikėtis greitų pergalių arba ti-

kėtis, kad vien tiktai sureikšmindami
save kokiuose nors Europos posė-
džiuose, kur pareikštume kokius nors
veto, kad tiktai atkreiptų dėmesį ko-
kie nors tarptautiniai žurnalistai,
mes tikrai tokių dalykų turime ra-
cionaliai atsisakyti, jeigu tai nėra bū-
tina mūsų tikslų siekimui. Vien tik
dėl retorikos mes neturime aukoti sa-
vo ilgalaikių strateginių tikslų, o tuos
tikslus, kurie yra numatyti labai aiš-
kiai, racionaliai įgyvendinti”, – kal-
bėjo premjeras.

Jis taip pat sakė įžvelgiantis po-
kyčių Rusijos užsienio politikoje.

,,Matome permainas ir Rusijos
politikoje, ir požiūryje į praeitį, ir į
stalinizmo nusikaltimus, matome kai
kurias pastangas iš tikrųjų labiau
bendrauti su artimiausiais kaimy-
nais. Tokios galimybės susitikti su di-
delės valstybės vadovu yra reikšmin-
gos, temų, kurias verta aptarti, taip
pat yra nemažai, pradedant nuo eko-
nomikos nuo energetikos iki kitų
klausimų, kurie iš tikrųjų mūsų tar-
pusavio santykiuose yra svarbūs”, –
sakė A. Kubilius.

Atkelta iš 1 psl.
Prieš šimtą metų ,,Draugo” įkū-

rėjai gal net nenumanė, kad jų įs-
teigtas laikraštis gyvuos tiek metų.
Negalvojo ir apie tai, kad jį skaitys
lietuviai, gyvenantys visuose pen-
kiuose pasaulio žemynuose, kad šimt-
metis bus iškilmingai minimas viso
pasaulio lietuvių.

Parodoje – įvairių metų ,,Drau-
go” pirmųjų puslapių nuotraukos.
Tad nors parodos tikslas papasakoti
apie šiais metais šimtmečio sulaukusį
,,Draugą”, parodos lankytojai paste-
bės, kad ,,vartydami” parodoje rodo-
mus leidinio puslapius, kartu ,,per-
skaitysime” ne tik ,,Draugo” istoriją,
bet ir prisiminsime svarbiausius mū-
sų tautos ir pasaulio įvykius.

Parodos organizatoriai – dienraš-
čio ,,Draugas” redakcija, Čiurlionio
galerija Čikagoje ir parodą globojanti
Lietuvos Respublikos užsienio reika-
lų ministerija – tikisi, kad Lietuvos
žiūrovui bus įdomu iš arčiau susipa-
žinti su užsienyje leidžiamu lietuviš-
ku laikraščiu, kuris šimtą metų buvo
ištikimas Lietuvos laisvės, krikščio-
nybės ir lietuvybės idealams. Šimtą
metų dienraštis „Draugas” rašė apie
lietuvių gyvenimą pasaulyje, gynė
krikščionišką mintį, būrė draugėn
naujai atvykstančiuosius. ,,Draugas”
niekad neatitrūko nuo lietuviško ir
pasaulinio gyvenimo, todėl švęsda-
mas savo jubiliejų jis nejaučia nė ma-
žiausių išsisėmimo ženklų. 



spaudimo nepriklausomai spaudai ir
opozicijai dalis. Per kratas paimti laik-
raščio „Narodnaja volia” kompiute-
riai, kompaktinės plokštelės ir USB
raktai. Kompiuterių neteko ir nevy-
riausybinė organizacija „Charter 97”.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

neigė, kad Washington ir Izraelio
santykius ištiko krizė, nors tarp abie-
jų ištikimomis sąjungininkėmis lai-
komų šalių pastaruoju metu smar-
kiai padidėjo įtampa dėl Izraelio pla-
nų plėsti žydų nausėdijas Rytų Je-
ruzalėje. B. Obama pirmieji vieši ko-
mentarai apie šį ginčą nuskambėjo
tuo metu, kai JAV administracija pa-
reiškė laukianti Izraelio premjero
oficialaus atsakymo į Washington
griežtus komentarus dėl žydų vals-
tybės nuostatos. 

* * *
Naujai registruotų bedarbių

skaičius JAV praėjusią savaitę suma-
žėjo, pranešė vyriausybė. Bedarbių
skaičius per savaitę iki kovo 13 d.,
palyginti su savaite anksčiau, smuko
penkiais tūkstančiais iki 457,000.
Tuo tarpu specialistai numatė, jog
bedarbių skaičius sieks 455,000. 

PORT O PRENSAS
Visi 33 vaikai, kuriuos JAV mi-

sionieriai mėgino neteisėtai išvežti iš
Haičio po sausį tą Karibų jūros vals-
tybę nuniokojusio žemės drebėjimo,
iš tikrųjų turi tėvus ir nėra našlai-
čiai, pranešė humanitarinės pagalbos
darbuotojai, kai vaikai pagaliau grįžo
į savo šeimas. Laura Silsby ir kiti 9
Aidaho baptistų bendruomenės na-
riai buvo suimti, kai mėgino išvežti
vaikus iš Haičio, neturėdami reikia-
mų dokumentų.

ABUDŽA
Nigerijos prezidento pareigas

laikinai einantis Goodluck Jonathan
paleido vyriausybę, siekdamas suvie-
nyti valdžią šioje daugiausiai gyven-
tojų turinčioje Afrikos šalyje praėjus
mėnesiui po to, kai perėmė valstybės
vadovo įgaliojimus. Šis netikėtas
žingsnis dar padidino nežinomybę
dėl tolesnės įvykių raidos naftos tur-
tingoje Nigerijoje. 

KARIBAI

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) paragino

Gruzijos valdžią vengti Rusiją er-
zinančių veiksmų. Toks pasiūlymas
pateiktas po to, kai Gruzijos televi-
zija parodė laidą apie tariamą Rusijos
įsiveržimą į šalį ir šalies prezidento
Michail Saakašvili mirtį. Po susi-
tikimo su Gruzijos premjeru Nika
Gilauri Europos Komisijos pirminin-
kas Jose Manuel Barroso pareiškė,
kad Gruzijai labai svarbu ir toliau
vykdyti ekonomines pertvarkas.

TALINAS
Lenkijos krovininis lėktuvas bu-

vo priverstas nutūpti avariniu būdu
ant vieno užšalusio ežero netoli Ta-
lino dėl važiuoklės ir variklio gedi-
mų, pranešė Estijos pareigūnai. Sku-
biųjų siuntų bendrovės DHL lėktu-
vas An-26, skridęs iš Suomijos į Es-
tiją, nutūpė ant Julemistės ežero le-
do. Per tą įvykį buvo lengvai sužeis-
tas vienas iš šešių įgulos narių. Ava-
riniu būdu nutūpęs lėktuvas nebuvo
smarkiai apgadintas. 

* * *
Lenkijos teismas nuteisė kalėti 3

vyrus, kurie pernai gruodį nuo bu-
vusios Aušvico koncentracijos sto-
vyklos vartų pagrobė istorinį geležinį
ženklą su nacių šūkiu ,,Arbeit macht
frei” (Darbas išlaisvina). Krokuvos
teismas skyrė trims vyrams įkalini-
mo bausmes nuo pusės iki pustrečių
metų. Teismas nurodė, kad šie as-
menys prisipažino dėl vagystės.

* * *
Rusijos prokuratūra ieško vadi-

namojo baltarusiškojo sąrašo su be-
veik 4,000 NKVD sušaudytų lenkų
pavardžių. Šį sąrašą Rusijos prem-
jeras V. Putin savo kolegai iš Lenkijos
Donald Tusk turėtų balandžio 7 d.
perduoti Katynėje, kur bus minimas
lenkų kariškių žudynių šioje vie-
tovėje 70-metis.

MINSKAS
Minsko milicija krėtė žurnalistų,

politikų bei aktyvistų biurus ir na-
mus, pranešė Laisvosios Europos ra-
dijas. Opozicijos atstovai teigia, kad
kratos yra vis augančio politinio

EUROPA

JAV valstybès sekretorè 
atvyko î Rusijâ

Ryga, kovo 18 d. (AFP/BNS) –
Su recesija kovojančioje Latvijoje kilo
nauja politinė krizė, kai iš valdančio-
sios koalicijos kilus nesutarimams dėl
taupymo priemonių pasitraukė di-
džiausia partija ir vyriausybė neteko
daugumos parlamente.

,,Liaudies partijos valdyba pri-
ėmė sprendimą atšaukti savo minist-
rus”, – rašoma partijos paskelbtame
pareiškime. Partijos atstovai sakė,
kad šis sprendimas priimtas vyriau-
sybės vadovui Valdis Domrovskis
atsisakius pasirašyti su partija susi-
tarimą dėl taupymo žingsnių, įskai-
tant mokesčių kėlimo įšaldymą.

Partija turi 19 vietų Seime. Pasi-
traukus liaudininkams, dabar jau ke-
turių partijų centro dešiniųjų koalici-
ja 100 vietų Seime turi 47 vietas. Tai
mažina jos galimybes patvirtinti
Seime priemones, kurias įgyvendinti
šalis pažadėjo mainais į tarptautinę
finansinę pagalbą, kuri teikiama nuo
2008 m.

,,Mes tęsime darbą kaip mažu-
mos vyriausybė”, – sakė premjero V.
Dombrovskis atstovė spaudai.

Nepartinis prezidentas Valdis
Zatlers sakė, kad toliau remia vyriau-
sybę. ,,Jos sėkmė yra viena svarbiau-
sių šalies ekonomikos atsigavimo są-
lygų”, – nurodė jis.

Latvijos politiką nestabilumo še-
šėlis temdo nuo tada, kai ši 2,2 mln.
gyventojų turinti šalis byrant Sovietų
Sąjungai 1991 m. atgavo nepriklau-
somybę.

V. Dombrovskis kabinetas yra jau
penkioliktasis po nepriklausomybės
atgavimo.

V. Dombrovskis partija ,,Naujasis
laikas” ėmėsi žingsnių pataisyti
padėtį. 

Tarptautinis valiutos fondas savo
ataskaitoje įspėjo, kad Latvijos poli-
tinė padėtis bus įtempta iki spalį
numatytų visuotinių rinkimų.

Latviją ištikusi ekonominė rece-
sija buvo didžiausia visoje Europos
Sąjungoje, kurios nare ji tapo 2004 m.
2008 m. jos ekonomika susitraukė 4,6
proc., pernai bendrasis vidaus pro-
duktas (BVP) sumažėjo 18 proc. Nu-
matoma, kad šiais metais Latvijos
ekonomika susitrauks 4 proc.
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Pasaulio naujienos

JAV

AFRIKA

Maskva, kovo 18 d. (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
atvyko į Maskvą, kur su šalies poli-
tikais aptars naują strateginės gink-
luotės mažinimo sutartį ir dalyvaus
Artimųjų Rytų derybininkų ketverto
susitikime.

Per dviejų dienų viešnagę Rusijos
sostinėje H. Clinton susitiks su Ru-
sijos užsienio reikalų ministru Sergej
Lavrov ir bandys galutinai susitarti
dėl ilgai lauktos strateginės ginkluo-
tės mažinimo sutarties, kuria bus
pakeista jau nebegaliojanti Strate-
ginės ginkluotės mažinimo sutartis
(START) sutartis.

1991 m. priimta START nustojo
galiojusi praeitų metų gruodį, o JAV
ir Rusijos derybininkai nesugebėjo
susitarti dėl naujos sutarties sąlygų,
nors abi šalys teigia norinčios ,,per-
krauti” savo sudėtingus santykius.

Pažanga derybose dėl naujos
branduolinio nusiginklavimo sutar-
ties parodytų, jog Washington ir
Maskvai pavyko pagerinti dvišalius
santykius, kurie buvo smarkiai pašli-

ję per ankstesnio JAV prezidento
George W. Bush kadenciją.

Dienraštis ,,The New York Ti-
mes” praeitą savaitę pranešė, jog B.
Obama yra nusivylęs, kad D. Med-
vedev sieja šią branduolinio nusigin-
klavimo sutartį su JAV planais įkurti
priešraketinės gynybos sistemas Ry-
tų Europoje.

H. Clinton mėgins suteikti naują
postūmį šiam procesui susitikimuose
su Rusijos užsienio reikalų ministru
Sergej Lavrov ir prezidentu Dmitrij
Medvedev, tačiau pranešama, jog šio-
se dvišalėse derybose yra iškilę rimtų
politinių prieštaravimų.

H. Clinton sieks išsiaiškinti, ar
Rusija yra pasiruošusi pritarti apri-
bojimams Iranui, jeigu nepavyks pa-
siekti persilaužimo sprendžiant Te-
herano branduolinės programos prob-
lemą.

Kol kas neaišku, ar H. Clinton
susitiks su Rusijos premjeru Vladi-
mir Putin, kurį daugelis laiko svar-
biausiu šios šalies faktiniu vadovu.

Latvijâ ištiko politinè krizè

Hillary Clinton atvyko į Rusiją.                                                 EPA nuotr.
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Olandijoje pasibaigusiame Pa-
saulio dailiojo čiuožimo čempionate
Lietuvos atstovai liko be medalių. Ke-
turiskart Lietuvos čempionas Saulius
Ambrulevičius tarp 43-ijų dalyvių
liko 32-as. Aukso medalį iškovojo ja-
ponas Yuzuru Hanyu. Jis po trumpo-
sios programos buvo trečioje vietoje.
Sidabro medalį laimėjo kinas Song
Nan. Bronzos medalį – Rusijos atsto-
vas Artur Gachinski.

Lietuvos atstovė tarp moterų
Rimgailė Meškaitė iš 55-ių dalyvių
liko 34-oje vietoje. Aukso medalį lai-
mėjo japonė Kanako Murakami. Si-
dabro medalį – amerikietė Agnes Za-
wadzki, kuri po trumposios progra-
mos buvo tik aštuntoje vietoje, bron-
zos medalį laimėjo rusė Polina Agafo-
nova.

Aukso medalį porų varžybose iš-
kovojo Kinijos duetas Wenjing Sui ir
Cong Han. Antri liko japonai Narumi
Takahashi ir Mervin Tran. Trečią
vietą laimėjo rusai Ksenia Stolbova ir

Fedor Klimov.
Šokių ant ledo aukso medalius

laimėjo rusai Elena Ilinykh ir Nikita
Katsalapov. Sidabro medalius laimėjo
kanadiečiai Alexandra Paul ir Mitchell
Islam, o bronzos – kita Rusijos pora
Ksenia Monko ir Kirill Khaliavin.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Planetos jaunimo dailiojo čiuožimo 
čempionate – lietuviai be medalių

Praėjusios savaitės pradžioje bu-
vęs Vilniaus „Lietuvos ryto” koman-
dos ekipos žaidėjas Andre Emmett
Kinijoje per vienerias rungtynes pel-
nė 71 tašką.

27-erių metų amerikietis, atsto-
vaujantis Šandongo „Lions” klubui,
per rungtynes su Džiangsu „Dra-

gons” komanda įmetė net 71 tašką.
„Lions” šventė pergalę šiuose rungty-
nėse 129:113.

Emmett įmesti 71-eri taškai ir jo
28 taiklūs dvitaškiai iš 34 tapo nau-
jaisiais Kinijos krepšinio asociacijos
(CBA)  geriausiais laimėjimais.

Andre Emmett per rungtynes pelnė 71 tašką 

Pirmąsias šių metų ,,Formulės-
1” lenktynes Bahreine laimėjo „Fer-
rari” komandos pilotas Fernando
Alonso.

Dukart ,,Formulės-1” čempionas
į priekį įsiveržė aplenkęs iš pirmosios

vietos  važiavusį vokietį Sebastian
Vettel, kai pastarasis susidūrė su
techninėmis problemomis. F. Alonso
įtikinamai šventė pergalę, aplenkęs
antroje vietoje likusį komandos drau-
gą Felipe Massa 16 sekundžių skirtu-
mu. Trečioje vietoje  baigiamąją liniją
kirto 2008-ųjų pasaulio čempionas
Lewis Hamilton. S. Vettel atvažiavo
ketvirtas.

Septyniskart ,,Formulės-1” čem-
pionas Michael Schumacher, lenkty-
nes pradėjęs iš 7-os vietos, liniją kirto
šeštas. Jo komandos draugas Nico
Rosberg atvažiavo penktas.

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip praneša Lietuvos sporto
informacijos centro direktorius, Lie-
tuvos sporto enciklopedijos (SLE)
darbo grupės vadovas Zigmantas Mo-
tiekaitis, po 17 metų trukusio (su
pertraukomis) planavimo ir darbų š.
m. kovo 10 d. Lietuvos kūno kultūros
ir sporto departamente (KKSD) pa-
galiau buvo pristatytas pirmasis iš
dviejų Lietuvos sporto enciklopedijos
tomas.

Dar prieš 20 dienų Z. Motiekaitis
kreipėsi į šių eilučių autorių dėl
ŠALFASS buvusio pirmininko Prano
Berneckio mirimo datos šio žmogaus
biografijai minėtame leidinyje už-
baigti, nes tą dieną enciklopedija bu-
vo atiduota į spaustuvę. Įdėję pas-
tangų („Tėviškės žiburių” redakcijos
darbuotojams Toronto mieste talki-
nant) tą norimą datą suradome, ji jau
išspausdinta ką tik pasirodžiusioje di-
delėje knygoje  –  ji turi 724 psl., api-
ma A – K raides.

Pirmas tokio pobūdžio leidinys

Ilgai nuo 1993 metų rengtas, bet
2001 m. nutrauktas ir 2006 m. vėl at-
naujintas leidinys apie Lietuvos spor-
tą apima kūno kultūros, sporto moks-
lo ir praktinių žinių visumą.

Šioje knygoje rasite nemažai bio-
grafijų ir žinių apie klubus, išeivijoje
gyvenusius asmenis bei sporto viene-
tus. Tas žinias gerokai anksčiau pa-
teikė šių eilučių autorius, talkinamas
jau amžinybėn iškeliavusių sporto
spaudos darbuotojų Sigito Krašaus-
ko ir Prano Mickevičiaus (tada LSE
redagavimo darbas buvo patikėtas dr.
Henrikui Šadžiui).

Pristatant pirmąjį LSE tomą,
kalbėjo KKSD vadovas Ritas Vaigi-
nas, Lietuvos Respublikos buvęs pre-
zidentas Valdas Adamkus, dukart
olimpinis čempionas disko metikas
Virgilijus Alekna ir kiti.

V. Adamkus pabrėžė: „Reikšmin-
ga, kad valstybingumo atkūrimo iš-
vakarėse sporto judėjimas įteikė vie-
ną reikšmingiausių dovanų. Be isto-
rinės atminties nėra ateities. Lietu-
vos sporto gyvenimas bangavo kaip ir
valstybės gyvenimas. Galėčiau išskir-
ti tris sporto gyvenimo etapus. Pir-
masis – nuo 1918 m. iki pirmosios
Lietuvos tautinės olimpiados 1938-
aisiais. Tai buvo lūžis – sporto įtvir-
tinimo gyvenime laikotarpis, sutei-
kiant sportui daugiau galimybių.
Antrasis laikotarpis – 50 okupacijos
metų. Apie jį negaliu kalbėti ‘iš vi-
daus’, tačiau tai buvo individualių
Lietuvos sportininkų sužibėjimo lai-
kotarpis. Ta santvarka suteikė spor-
tininkams galimybes tobulėti, tačiau
pagrindinis jų variklis buvo tautinis
aspektas. Trečiasis – laikotarpis po
Nepriklausomybės atkūrimo. Turime
sportinę organizaciją, sporto įžymy-
bių, stiprų ir ryškų olimpinį judėjimą,
stovime ant tvirtų pamatų.”

Šiame tome yra ir V. Adamkaus
biografija, mat jis ilgus metus akty-
viai sportavo, vėliau dirbo sporto dar-

buotoju.
Jau yra sukurta speciali elektro-

ninė duomenų bazė, kurioje įrašomi
visi straipsnių rengimo etapai. Var-
dyne įtrauktos 3,393 pavardės, gauta
2,080 biografijų.

LSE pagrindiniai rengėjai

Pabaigai pateikiame pavardes tų,
kurie šiuo metu dirba prie LSE.
Enciklopedijos mokslinę tarybą su-
daro: pirmininkas – prof. habil. dr.
Kęstutis Karoblis, Lietuvos olimpinės
akademijos prezidentas, Vilniaus pe-
dagoginio universiteto profesorius,
pavaduotojai: prof. habil. dr. Kęstas
Miškinis, Lietuvos sporto mokslų ta-
rybos narys, Zigmantas Motiekaitis,
VšĮ Lietuvos sporto informacijos cen-
tro direktorius, LSE darbo grupės va-
dovas, Antanas Račis, Mokslo ir en-
ciklopedijos instituto direktoriaus pa-
vaduotojas.

Nariai: prof. habil. dr. Stanislo-
vas Stonkus, Lietuvos kūno kultūros
akademijos profesorius, LSE vyriau-
siasis redaktorius, Algimantas Berta-
šius, sporto statistas, Albinas Grab-
nickas, Kauno miesto savivaldybės
administracijos Socialinių reikalų de-
partamento Kūno kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas, Lietuvos savivaldy-
bių kūno kultūros ir sporto padalinių
vadovų asociacijos pirmininkas, Pra-
nas Majauskas, Lietuvos sporto mu-
ziejaus direktorius, Valentinas Pake-
tūras, Lietuvos sporto federacijų są-
jungos generalinis sekretorius, dr.
Artūras Poviliūnas, Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto prezidentas, prof.
habil. dr. Algirdas Raslanas, Vilniaus
pedagoginio universiteto profesorius,
prof. dr. Arvydas Stasiulis, Lietuvos
kūno kultūros akademijos prorekto-
rius mokslo reikalams, prof. habil. dr.
Povilas Tamošauskas, Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto kūno
kultūros katedros vedėjas, univer-
siteto Humanitarinio instituto direk-
torius.

Atsakingoji sekretorė – Valentina
Keraminienė, VšĮ Lietuvos sporto
informacijos centro direktoriaus pa-
vaduotoja leidybai, LSE darbo grupės
vadovo pavaduotoja.

Tikėkimės, jog po metų ar šiek
tiek daugiau turėsime ir antrąjį LSE
tomą. Be abejo, bus reikalingas ir pa-
pildymų tomas. Leidinį bus galima
įsigyti ir išeivijoje. Apie tai praneši-
me vėliau.

Išleista ilgai ruošta Lietuvos
sporto enciklopedija

Bahreino ,,Grand Prix” laimėjo F. Alonso

Saulius Ambrulevičius

Wenjing Sui ir Cong Han.

Yuzuru Hanyu

K. Vasiliauskas lenktyniaus ,,Formulėje-2”
,,Formulės-2” organizatoriai ofi-

cialiai paskelbė, jog šiemet šioje seri-
joje vėl varžysis lietuvis Kazimieras
Vasiliauskas.

Lietuvis organizatoriams pareiš-
kė, kad šiemet vienintelis jo tikslas
bus laimėti čempionatą. Čempionato
vadovas Jonathan Palmer teigė, jog
K. Vasiliauskas yra pajėgus jau kitais
metais lenktyniauti ,,Formulėje-1”.

Laimėjęs septintąją vietą praėju-
sių metų čempionate ir dar tapęs vi-
cečempionu ,,Formulė Audi Palmer”
serijoje, lietuvis po sezono išbandė
dar ir GP2 bei GP3 bolidus. Įgijęs pa-
tirties, K. Vasiliauskas sieks šiemet

pelnyti pergalę.
Pirmąsias tris vietas ,,Formulės-

2” čempionate užėmę lenktynininkai
gaus ypatingus pažymėjimus, būtinas
norint varžytis ,,Formulėje-1”.

Po pirmųjų lenktynių bendroje
įskaitoje pirmauja F. Alonso – 25 taš-
kai, antroje F. Massa – 18 taškų, tre-
čioje L. Hamilton – 15, ketvirtoje S.
Vettel – 12, penktoje N. Rosberg – 10.
Komandinėje įskaitoje pirmauja „Fe-
rrari” – 43 taškai, antroje vietoje
„McLaren” – 21, trečioje „Mercedes
GP” – 18.

Kitas  ratas vyks Australijoje ko-
vo 28 dieną.

Frauke ir Donatas Uogintas, gyvenantys Oak Lawn, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką.
Labai ačiū.

Ona Kaselis, gyvenanti Saint Petersburg, FL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

60-osios sukaktuvinės Š. Ameri-
kos lietuvių sporto žaidynės įvyks
2010 m. balandžio 30 – gegužės 1 ir 2
dienomis,  Cleveland, Ohio. ŠALFASS
suvažiavimo nutarimu ir Centro val-
dybos pavedimu, žaidynes rengia
Cleveland LSK „Žaibas”, kartu šven-
čiantis ir savo 60 metų jubiliejų. Šie-
met švenčiame 60-ąsias sukaktuvi-
nes žaidynes, 2011 metais švęsime
ŠALFASS-gos 60 metų jubiliejų.

Žaidynių programoje numato-
mos šios 2010 m. ŠALFASS pirmeny-
bės: a) Krepšinio – vyrų A, vyrų B
(vyrų C)*, moterų ir merginų bei
vaikinų A (1991 m. gimimo ir jaunes-
nių); b) Tinklinio – vyrų, moterų ir
mišrių (Co-ED) komandų; c) Plau-
kimo – suaugusiems, jaunimui ir
vaikams; d) Stalo teniso – vyrų ir
moterų ir e) Kėgliavimo (Bowling) –
vyrų ir moterų.

* Vyrų C klasė bus sudaryta tik
tuo atveju, jei vyrų B klasėje užsire-
gistruos per daug komandų. Vaikinų
A klasės žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyrų A, B ar C klasėje,
o merginoms A – moterų klasėje, kiek
laikas leidžia.

Vyrų A, B ir C krepšinį numa-
toma pradėti balandžio 30 d., penkta-
dienį vakare. Visų kitų klasių krepši-
nis vyks tik šeštadienį ir sekmadienį.

Tinklinis numatomas šeštadienį
ir sekmadienį. Moterys gali žaisti vy-
rų komandose. Mišrią komandą su-
daro 6 žaidėjai. Aikštėje turi būti ne
mažiau kaip 2 moterys arba  ne ma-
žiau kaip 2 vyrai per visą žaidimo
laiką.

Pirminė krepšinio ir tinkli-
nio komandų registracija privalo
įvykti iki 2010 m. vasario 28 d.

(imtinai) pas 60-ųjų žaidynių vado-
vą, „Žaibo” pirm. Vidą Tatarūną,
8697 Harvest Home Drive, Mentor,
OH 44060. Tel.: 440-209-0440; E.
paštas: vtatarunas@att.net arba
Vidas_Tatarunas@Keybank.com

V. Tatarūnas yra ir krepšinio
varžybų koordinatorius.

Tinklinio koordinatoriumi yra
Petras  Stungys, 8243 Donald Dri-
ve, Mentor, OH 44060. Tel.: 440-974-
9736. E. paštas: pstungys@PARK-
ER.COM

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija, kartu su mokesčiais, pri-
valo įvykti iki kovo 31 d.; krepši-
nio – pas V. Tatarūną, o tinklinio –
pas P.  Stungį.

Plaukimo pirmenybės vyks
gegužės 1 d., šeštadienį. Informuoja
ir registruoja: Pilypas Taraška,
30054 Truman Ave., Wickliffe, OH
44092. Tel.: 440-944-6112. E. paštas:
ptaraska@yahoo.com Kitas asmuo:
Algis Norkus, tel.: 630-466-4661. E.
paštas: amnorkus@mohsi.com

Stalo teniso pirmenybės vyks
gegužės 1 d., šeštadienį. Informuoja
ir registruoja: Algirdas Bielskus,
18621 Neff Road, Room C-208,
Cleveland, OH 44119.  Tel.: 216-481-
3785. E. paštas: vciurlionis@msn.
com Fax: 866-481-8883. Individualios
ir komandinės varžybos.

Kėgliavimo (Bowling) pirme-
nybės vyks gegužės 1 d., šeštadienį.
Individualios ir komandinės varžy-
bos. Informuoja ir registruoja: Algis
Nagevičius, 1150 Chapman Lane,
Unit 31, Medina, OH 44256. Tel: 330-
721-2424. E. paštas: stonemed5@
Hotmail.com

Dėl pirminės plaukimo, stalo
teniso ir kėgliavimo registracijos
prašome pranešti atitinkamos sporto
šakos koordinatoriui iki 2010 m.
kovo 31 d. imtinai. Galutinė šių
šakų registracija su mokesčiais bus
priimama varžybų dieną, gegužės 1
d., šeštadienį.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami
lietuvių sporto komandos ir pavie-
niai asmenys. 2010 m. užsiregistravę
ŠALFASS-oje. Daugiau informacijos
rasite tinklalapiuose www.salfass.org
ir www.zaibas.org

ŠALFASS centro valdyba

Robert S. Boris, gyvenantis Fort  Lauderdale, FL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti
paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Anelė ir Antanas Vosylius, gyvenantys Los Angeles, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Nijolė ir Povilas Stelmokai, gyvenantys Orland Park, IL,
užsiprenumeravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol.
auką. Esame labai dėkingi.

Emilija Palšis, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

60-osios Šiaurės Amerikos lietuvių
sporto žaidynės

Atkelta iš 3 psl. tavo vardas dauge-
lio žmonių dėmesio centre. Lyg ir
įgyvendinama kiekvienam paaugliui
svarbi savęs įgyvendinimo – tariamo
ir iškreipto! – siekiamybė. (...)

Būtina paminėti ir dar bent vie-
ną amoralaus rikošeto atvejį. Paaug-
lystė, žinia, impulsyvus, psichiškai
trapus amžiaus tarpsnis, kuriame
vyrauja dvi sutirštintos „spalvos” –
juoda ar balta. Švelnūs dvasiniai pus-
toniai jos būtyje nėra populiarūs. To-
dėl tūlas mokinys, veikiamas chro-
niško dvasinio ar fizinio spaudimo
(tėvų abejingumas, bendraklasių
smurtas, išdavystė meilėje, auklėto-
jos priekaištai...) ir tuo pat metu
matydamas (dėl žiniasklaidos!) di-
džiulį sujudimą, kurį sukėlė lemtin-
gas nelaimėlio bendraamžio apsis-
prendimas, vis dažniau pagalvoja
apie keršto siekiamybę: „Tegu visą
gyvenimą tave/jus graužia sąžinė”.

Tai jokiu būdu nereiškia, kad
skaudžius mokinių savižudybių fak-
tus reikia slėpti. Ne, juos būtina ži-
noti ir dalykiškai bei kompetentingai
aiškintis priežastis, o nustačius –
principingai šalinti. Vieną jų – nei-
giamą žiniasklaidos įtaką, apie kurią
beveik niekas nekalba, glaustai pa-
minėjau. Kas dar galėtų pagrįstai
taikytis į mokinių savižudybes skati-
nančiųjų subjektų-priežasčių apdova-
nojimą? Iš karto norėčiau atsiprašyti
tradicinių „iešmininkų” – mokinių,
jų tėvų, klasės auklėtojų, mokyklos
mokytojų ir direktorių... – jums čia
vietos nematau. Norėčiau nurodyti,
mano galva, tikruosius kaltininkus,
kurie ligi šiol vis sugeba išlikti šešėly-
je. Maža to, jie dar ir „kompetentin-
gai” aiškina vaikų savižudybių prie-
žastis. Tiesa, šį pasiryžimą privalau
atlikti apibendrintai, bet ne vienos ar
kelių tragedijų pagrindu (...).

Bendraamžių smurtas. Anali-
zę pradėkime nuo fakto: Pasaulio
sveikatos organizacija nuolat prime-
na, kad Lietuvos vaikai pasaulyje pir-
mauja smurto, prievartos, priekabia-
vimų, prasivardžiavimo ir pan. atve-
jais. Taigi labai dažnas mūsų vaikas

chroniškai patiria agresyvias psichi-
nes ir fizines bendraamžių atakas. Jų
priežastys gali būti įvairios: fiziniai
bendraamžio trūkumai, nesugebėji-
mas atlikti mokymo užduočių, atsi-
sakymas teikti bendraklasiams „pa-
galbą” kontrolinių darbų metu ir t. t.,
ir pan. Toks mokinys – nelaimėlis,
nerasdamas (nesulaukdamas) tin-
kamos savo tėvų, mokytojų ar polici-
jos pagalbos, nemato pragiedrulių ir,
natūralu, retsykiais susimąsto apie
lemtingą išeitį. O jeigu bendraamžių
prievartos puolimai tęsiasi ir tęsiasi,
jie tampa nepakeliami. Neatsitiktinai
britų mokslininkai iš York universite-
to, tirdami vaikų būties sąlygas mo-
kykloje ir šeimoje, nustatė, kad mū-
siškių gyvenimo kokybė yra viena
prasčiausių Europoje. Matyt, todėl al-
koholį ir cigaretes Lietuvos paaugliai
išbando anksčiau negu jų bendra-
amžiai Europos ir Šiaurės Amerikos
šalyse. Čia ir gilioji vaikų savižudybių
šaknis.

Šioje kritinėje padėtyje nepapras-
tai būtų reikšminga ugdytojų – tėvų
ir mokytojų parama bei pagalba
vaikui/mokiniui: pradedant nuošir-
džiu pokalbiu apie žmogiškąsias dva-
sines vertybes, apie gyvenimo tikslą
ir prasmę, o baigiant apsikabinimu,
padrąsinimu, (pasi)tikėjimo ir vilties
suteikimu. Deja, šios pagalbos mūsų
ugdytiniai dažniausiai nesulaukia.
Kodėl? Todėl, kad atsakymo į šį klau-
simą neieškome. Ir vis dėlto išdrįs-
kime paklausti: Lietuva, kodėl tavo
vaikai didžiausi smurtautojai? Atsa-
kymų į šį klausimą gali būti įvairių.

Sutrumpinta
„Lietuvos žinios”

Albertas Piličiauskas – profeso-
rius, menotyros dr., edukologijos ha-
bil. dr., Lietuvos alternatyvaus meninio
ugdymo centro prezidentas, Neįga-
liųjų meninio ugdymo paramos fondo
direktorius, Tarptautinės mokslų aka-
demijos (ITTAS) akademikas, Tarptau-
tinės muzikinio ir meninio ugdymo
tarybos narys, internetinio mėnraščio
PAPA – Pedagoginės aktualijos Pili-
čiausko akimis – autorius.

KODĖL ŽUDOSI LIETUVOS VAIKAI?

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

,,Prieš 20 metų viskas buvo ki -
taip… dabartinių Čikagos litua nis -
tinės mokyklos šeštokų dar nebuvo, o
dauguma jų tėvelių dar gyveno Lie tu -
voje”, – taip kalbėjo praėjusį šeš ta die -
nį, kovo 13 d., per 30 10–12 metų
moks leivių ir jų tėveliai, su si rinkusių
į Lie tu vos Nepri klau so my bės atkūri-
mo 20-mečio  nuotaikin gą ryt metį.  

Atvyko į rytmetį ir viešnios – Bal -
zeko lietuvių liaudies muziejaus dar-
buotoja Irena Pumputienė, poetė Eg -
lė Juodvalkė ir mokyklos direktorės
pavaduotoja Laima Apanavičienė.
Vieš nios buvo paprašytos būti mūsų
žinių ir pasirodymų vertintojomis. O
parodyti, papasakoti – tikrai turė jo -
me ką. 

Šventinis rytmetys prasidėjo  pa -
ro dėlės ,,Ką man reiškia Lietuva?”
apžiūrėjimu. Šeštokai sukūrė plaka-
tus, pasakojančius apie jų keliones po
Lietuvą, jų šeimas ir lankytinas
Lietuvos vietas. Vieniems Lietuva –
tai krepšinis, kitiems – tautiniai val-
giai, bet daugumai – tai vieta, į kurią
labai norisi sugrįžti, nes ten gyvena
jų seneliai, giminės ir traukia graži
gamta. 

Savo meilę kraštui 6A mokslei -
viai išsakė deklamuodami  E. Se -
lelionio ei lėraštį ,,Lietuva”.

Pasiskirstę į Geltonąją ir Žaliąją
komandas, o taip pat subūrę Tėvelių
komandą pradėjome viktoriną.

Klausimai apie Lietuvos istoriją,
kalbą, geografiją, papročius keitė vie -
ni kitus, o šeštokai tarp užduočių pa -
rodė, kas ką moka: Rasa Kerelytė,
Kaziukas Bielskus, Henrikas Genutis
skambino fortepijonu, Silvija Kulbo -
kai tė ir Eristida Butkevičiūtė grojo
fleita, Dorutė Aleksonytė – klarnetu.  

Austėja Bieliauskaitė padekla-
mavo savo kūrybos  eilėraštį apie sa-
vo klasę ,,Mūsų klasė ypatinga”. Mo-
kytoja Viktorija perskaitė  savo auk-
lėtinio Viliaus Einikio eilėraštį.

Mūsų renginį papuošė pramo gi -
nių šokių šokėjai: Roberta Vaičekaus-
kaitė iš 6B ir Karolis Abrutis iš 6A
sušokę ,, Džai vą” ir ,,Čia-čia-čia”,  tuo
,,uždir bę” savo komandoms papildo-
mų taškų.  

6B klasės mergaitės padeklama-
vo eileraštį ,,Žiema”, o abiejų klasių
moksleiviai, akompanuojant mokyto-
jai Evelinai Karalienei, sušoko lietu-
vių liaudies šokį.

Rimta kova užvirė tarp ko -
mandų, kai pasirodė užduotys iš ben-
dro išsilavinimo. Čia reikėjo ir ne tik
žinių, bet ir išmonės. Nedaugelis ži -
nojo, kas anksčiau buvo vadinama
,,šiurpe”, arba kas ir kodėl naudojo
pirmąsias verbas Kaziuko mugėse
Lie tuvoje. 

Renginio viešnia Irena Pumpu -
tienė pasidžiaugė, kad jau antri metai
iš eilės dalyvauja mūsų viktorinoje ir
jai smagu matyti, kaip gražiai vaikai
atsakinėja ir kiek daug jie žino. Poetė
Eglė Juodvalkė papasakojo vaikams,
kaip ji augo ir kaip lietuvių kalbos
naudojimas, lietuviškų knygų skaity-
mas ir įvairūs tėvų sugalvoti būdai
skatinti lietuvių kalbos mokymąsi
leido jai puikiai išmokti lietuvių
kalbą, ja kurti ir didžiuotis esant
lietuve.

Neatsiliko ir Tėvelių komanda,
atlikusi savo ,,namų darbus” – sušo -
ko lietuvių liaudies šokį-žaidimą
,,Klau sė žvirblis čiulbuonėlis”. ,,Iš
kur visi tėveliai moka šį žaidimą ir
kiek ilgai jie jį repetavo”, – stebėjosi
šeštokai.

Vaikus, jų tėvelius, svečius ir mo -
kytojus sujungė bendras dainų ,,Lais -
vė” ir ,,Ąžuolai žaliuos” (mokyt. Jo -
lanta Banienė) atlikimas. 

Kaip ir pridera, viktoriną bai -
gėme sveikindami laimėtojus. Tėve -
liai ir Žalioji komanda pasidalino ant -
rąja-trečiąja vietomis, surinkę vie no-
dą įvertinimų skaičių, o Geltonoji ko -
man  da džiaugėsi laimėjimu. Visi bu -
vo apdovanoti saldainiais ir Balzeko
lietuvių liaudies muziejaus dovano -
mis.

Ši viktorina dar kartą įrodė, kiek
nedaug reikia, kad būtų įdomu, žais-
minga ir naudinga!  Mes ne tik pami -
nėjome Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 20-metį, bet ir puikiai pa -
bendravome, pamatėme vieni kitus
(tė vai vaikus, vaikai tėvus) kitoje
šviesoje. Ir visiems toks renginys la -
bai patiko!

Kaip ir ilgam įstrigo ir Vasario
16-osios minėjimas mūsų mokykloje,
kai visa mokykla – vaikai, mokytojai,
svečiai, susikibę už rankų ir skanduo-
dami: ,,Lietuva”,  prisiminėme prieš
20 metų per tris Baltijos respublikas
nusidriekusį Baltijos kelią. Tiesa,
prisiminėme mes, suaugę, o dabar-
tiniams moksleiviams norėjome nors
trumpam perduoti tą bendrystės ir
lie tuvybės jausmą, kuris prieš 20
metų buvo toks stiprus, jaudinantis
ir galingas.  

Jeigu ir jūs norėtumėte tai vėl
pajausti, kviečiame užsukti į http://
vimeo.com/9593496 ir patys įsiti-
kinsite, kaip buvo smagu Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje vasario 16 d.!

Na, balandžio 10 d. kviečiame
visus atvykti į Lietuviško žodžio
šventę, kurioje minėsime Martyno
Maž vydo gimimo 500-ąsias metines ir
apdovanosime mokyklos skaitymo ir
rašymo konkursų nugalėtojus. Tad
lauksime jūsų  Čikagos lituanistinėje
mokykloje.                        

ŠVENČIAME LIETUVOS ŠVENTES IR 
DIDŽIUOJAMĖS, KAD ESAME LIETUVIAI

Rytmečio metu Dorutė Aleksonytė (kairėje) grojo klarnetu, Silvija Kulbokaitė –
fleita.

Pianinu skambina Henrikas Genutis. Šoka Roberta Vaičekauskaitė ir Karo-
lis Abrutis.

Ruošiama parodėlė ,,Ką man reiškia Lietuva?”.

Tėvelių komanda ruošiasi atsakyti į viktorinos klausimą. Popietė baigėsi bendra daina.               Laimos Apanavičienės nuotraukos
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Matulaičio slaugos namuose,
Putnam, CT, antradienį ryte, kovo 16
d., po sunkios ligos mirė kun. dr. Ze-
nonas  A. Smilga. Dar kovo  4-ąją Šv.
Kazimiero dieną, kun. Izidorius Sa-
dauskas aukojo šv. Mišias kunigo Z.
Smilgos 60 metų kunigystės jubilie-
jaus proga, o po pietų gyventojai
susirinko pasidžiaugti tokiu prasmin-
gu jubiliejumi su giesmėmis ir vai-
šėmis. Šventėje dalyvavo jo a. a. bro-
lio Zigmo vaikai: Marytė Smilgaitė,
Julius Smilga ir Ramona Smilgaitė-
Bardauskienė su savo vyru Tomu. De-
ja, dėl silpnos sveikatos kun. dr. Z. A.
Smilga savo pagerbime nedalyvavo.

Jubiliatas gimė 1926 m. gegužės
28 d. Luknėnų kaime, Plungės valsč.,
Telšių apskrityje. 1944 m. baigė Tel-
šių gimnaziją, tais pačiais metais nuo
komunistų pabėgo į Vokietiją, įstojo į
Eichstaetto kunigų seminariją, ją
baigė 1950 m. Kunigu įšventintas

tais pačiais metais Šv. Jono Laterano
bazilikoje Šv. Kazimiero dieną. 1953
metais  Gregorianume gavo teologijos
licenciato („masters degree”) ir filo-
sofijos mokslų daktaro laipsnius.
Kurį laiką kunigavo Haag mieste Vo-
kietijoje. 1955 m. atvyko į JAV. Ku-
nigo pareigas ėjo Norwich diecezijoje,
įvairiose parapijose. Ilgiausiai 22 me-
tus išdirbo Middletown, CT, Šv. Se-
bastijono italų parapijoje.

1981 m. kunigas Smilga buvo pa-
gerbtas kaip „Cavaliere of the Re-
public of Italy”. Ta garbė jam suteik-
ta Romos valdžios už ypatingus dva-
sinius ir administracinius patarna-
vimus Šv. Sebastijono bažnyčiai.

Įvairias atsakingas pareigas ėjo
Lietuvoje katalikų kunigų vienybėje,
rūpindamasis Lietuvos Katalikų baž-
nyčia, ypatingai seminaristų šalpa,
seminarijomis.

Sveikatai susilpnėjus 2006 m.
sausio mėnesį apsigyveno Kunigų bu-
teliuose prie Matulaičio namų Put-
name, o 2007 m. persikėlė į Matulai-
čio slaugos namus. Visą laiką, kiek
pajėgė, patarnavo dvasiniuose reika-
luose Slaugos namų gyventojams,
kurie jį gerbė ir mylėjo.

Savo mylimo dėdės kun. dr. Z. A.
Smilgos liūdi: brolio a. a. dr. Zigmo
Smilgos žmona Julija, sūnus Julius,
dukterys Marytė ir Ramona su vyru
Tomu Bardausku. Pasiges jo Matu-
laičio slaugos namų gyventojai, sese-
lės ir kunigai. Ilsėkis ramybėje.

* * *
Laidotuvės įvyks kovo 20 d., šeš-

tadienį. Šv. Mišios – Matulaičio slau-
gos namų koplyčioje, iš ten bus paly-
dėtas į  Nekalto Prasidėjimo Marijos
Dangaus Vartų kapinaites.

Aldona Prapuolenytė

Kun. dr. Z. Smilgos pasiges
Matulaičio slaugos namų gyventojai

60 metų kunigystės jubiliejus ir mirtis

Kun. dr. Zenonas Smilga.
Gražinos Kamantienės nuotr.

A†A
S  Z

šviesiam atminimui

"Lithuanian Jesuit Fathers-Baltic Project", 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439

Irena Alantas, Redford, MI, Elena Alkus, Sterling Heights, MI, George ir 
Sophie Balos, Dearborn Heights, MI, , Hinsdale, 
IL, Dave ir Laima Braune, Oak Brook, IL, Bernardas ir Ona Brizgiai, 
Farmington Hills, MI, Paul ir Bridgette Castelein, Princeton, IL, Amy E. 
Chase, Fishers, IN, Aloyzas ir Alexandra Eivai, Chicago, IL, Vacys ir Laima 
Garbonkai, Burr Ridge, IL, Danute Geldys ir Loreta Mikeska, Whitmore Lake, 
MI, , Franklin, MI, Gary Goodman, Palatine, IL, 
Anastasia Graven, Chicago, IL, Marija ir John Hauser, Lexington, MA, Algi- 
mantas ir Marija Janušiai, Livonia, MI, Elena Jokša, Redford, MI, 

, West Bloomfield, MI, Regina S. Juška Švoba, Madison Heights, 
MI, , Riverside, IL, 
fenstein, Mooresville, NC, , Fort Collins, 
CO, , Chicago, IL, , Wixom, MI, 
Henrikas ir Ilona Lauciai, Union Pier, MI, Daina ir Christian Lattimer, Rimas 
ir Rachael Lukas, Chicago, IL, Vincas Lukas, Evergreen Park, IL, 
Maier, Milford, MI, , Bloomfield Hills, MI, Juozas ir 

, Troy, MI, , Burr Ridge, IL, 
 Lake Bluff, IL, Petras ir Celestina Mikštai, Dearborn Heights, 

MI, , Northville, MI, Janina ir Vacys Mitkai, West 
Bloomfield, MI, Edvardas ir Regina Modestai, Willow Springs, IL, Jonas ir 
Janina Naliai, Burr Ridge, IL, , Livonia, MI, Albinas Navic- 
kas, Berkley, MI, Vytas Petrulis, Commerce Twp, MI,  
ruliai, Franklin, MI, , Orland Park, IL, Antanas ir Da- 

, Valentina O. Rauckis, Farmington Hills, MI, , 
Dearborn Heights, MI, , Ann Arbor, MI, Eugene ir Mil- 
da Skorupskai, Farmington Hills, MI, Steven ir Jean Spohn, Dixon, IL, Meilu- 

, St Clair Shore, MI, James W. Sullivan, Chicago, IL, Edvardas ir 
Alma Sventickai, South Lyon, MI, dr. Arvydas ir Dalia Taurai, Kildeer, IL, 
Rebecca M. Taveirne, Bethany Thrower, Chicago, IL, Janine Todd, Oak 
Lawn, IL, , Oak Park, IL, Rimigijus ir 
Raminta Vilkai, Livonia, MI, , Rancho Palos 
Verdes, CA, Milda J. Walters, Mission Viejo, CA, Anna ir Gerald Wargo, 
Saint Clair, PA, , Chicago, IL.

A†A 

A † A
Dr.  LAIMUTĖ GRINIŪTĖ

ŠMULKŠTIENĖ
Mūsų mylima Laimutė mirė 2010 m. kovo 17 d., sulaukusi 98

metų amžiaus.
Gimė 1911 m. gegužės 14 d. Lietuvoje, Šiaulių mieste. Ameri-

koje išgyveno 60 metų. Gyveno Melrose Park, IL. Anksčiau Čikago-
je, Marquette Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: mirusio vyro Liudviko Šmulkščio sūnūs Julius ir
Liudas, jų žmonos Nijolė ir Rūta su šeimomis; velionės sesuo Jūratė
Dobrovolskienė su šeima Lietuvoje; dviejų mirusių seserų: Aldonos
Briškaitienės ir Praurimos Masinienės šeimos, gyvenančios Ame-
rikoje; dviejų mirusių brolių: Vytauto šeima Kanadoje, Manigirdo –
Šiauliuose ir daug kitų giminių.

Velionė buvo našlė pirmo vyro Petro Glemžos.
A. a. Laimutė buvo akių daktarė ir daug metų priiminėjo pacien-

tus Čikagoje. Ji priklausė varpininkams, medikų Korp. Ąžuolas,
Valstiečių liaudininkų ir profesinėms gydytojų draugijoms (lietuvių
ir amerikiečių).

Velionė bus pašarvota pirmadienį, kovo 22 d., nuo 3 val. p. p. iki
8 val. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvių rytą, antradienį, kovo 23 d., 9:30 val. ryto velionė
bus palydėta į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Laimutė bus palaidota Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organi-
zacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
DARIUS (DOBIE) OŠLAPAS

1955–2010

Dalijamės skausmu dėl per anksti iškeliavusio draugo
ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame OŠLAPŲ
šeimai.

Jonas, Kiesha, Julia ir Andrius Domanskiai

Juozas Sakevičius, gyvenantis Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Eglė M. Firme, gyvenanti  Ridgecrest, CA, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Aušrelė L. ir Ray Izokaitis, gyvenantys Lemont, IL, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Labai ačiū.
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�Lietuvoje teikiamos Valstybi -
nės kultūros premijos Vasario 16-o -
sios proga, o Čikagoje – Lietuvos Ne -
priklausomybės atkūrimo – Kovo 11-
osios  – šventėje laureatams bus įteik-
tos literatūrinio konkurso „Tūks tan -
tis metų Lietuvai” premijos. Kartu su
laureatais į šventę atvyko ir Lietuvos
rašytojų sąjungos Kauno skyriaus
pirmininkas ir šio konkurso vertini-
mo komisijos narys Petras Palilionis.
Jį ir pirmosios premijos laureatą su
žmona globos mūsų lietuviškosios
veiklos puoselėtoja Aušrelė Sakalaitė,
o trečiosios premijos laureatę priėmė
Jolanta Bložienė. Lietuvos rašytojai
no rėtų susipažinti su mūsų rašyto-
jais. Šventė įvyks šį sekmadienį, kovo
21 d., 3 val. p. p., Jaunimo centre,
5620 S.  Claremont Ave. Vietų užsa -
ky  mus prie stalų priima Irena Dirdie -
nė tel.: 1-708-422-6514 ir 1-708-408-
8352.

�,,Sriubos pietūs”, kuriuos orga -
nizuoja Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misija, vyks Pasaulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje kovo 21 d., sek -
ma dienį, 12:30 val. p. p. Pelnas bus
ski   riamas Kauno vyskupijos organi-
zacijai ,,Cari tas”. Bilietus įsigyti gali -
te sekmadieniais prieš ir po 9 val. r. ir
11 val. r. šv. Mišių. Suaugusiems kai -
na 10 dol., vaikams iki 12 metų – au ka.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus penk-
tadienį, kovo 26 d., nuo 6 val. v. iki  7
val. v. dalyvauti ,,Vienos valandos
tylioje maldoje”, kuri vyks Sisters of
St. Casimir Chapel, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago, IL. Po maldų –
užkan džiai.  Tokios tyliosios maldos
vyks ir balandžio 30 d. bei gegužės 28
d. Daugiau informacijos suteiks se -
selė Janine Golubickis tel.: 630-243-
8349.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje kovo 27 d., šeštadienį, 11 val.
r. dailininkės Rasa Ibianskienė ir
Asta Zimkienė mokys kaip skutinėti
meniškus margučius, kurie papuoš
šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana
svečiams ir artimiesiems. Atsineškite
dažytų, kietai virtų kiaušinių.
Pamokos kaina – 15 dol.; muziejaus
na riams – 12 dol.; vaikams iki 12
metų – 5 dol. Po užsiėmimo bus ro-
domas Daivos Bilienskienės filmas
,,Lietuvių tradiciniai valgiai”. Bus
vaišės. Būtina iš anksto registruotis
tel.: 773-582-6500.

�Lituanistinių mokyklų moks lei -
vių tėvelių dėmesiui! Lietuvių Opera
kviečia įsigyti bilietus į šių metų
premjerą – Franz Lehar operetę
,,Lin k s moji našlė”. Bilietai bus par-
davinėjami prieš ir po pamokų kovo
27 d. Maironio bei Čikagos lituanis-
tinėse  mokyklose. Spektaklis įvyks
balan džio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic
Theat re”, 6134 W. Cermak Rd, Ci-
cero, IL 60804. Daugiau informacijos
tel.: 773-434-7919, 708-691-9114,
630-242-1888.

�JAV LB Lemonto apylinkės me -
tinis susirinkimas vyks kovo 28 d.,
sek madienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre.

�Registracija naujiems 2010–
2011 mokslo metams Čikagos litu-
anistinėje mokykloje (5620 S. Cla re -
mont Ave., Chicago, IL 60636)  vyks

balan džio 17 d. Dau giau informacijos
apie registra ciją ir mokyklą galite
rasti mokyklos tinklalapyje: www.cik-
agoslituanistine mokykla.org. Tel.
pasiteiravimui: 708 -296-3192 (Laima
Apanavičienė) arba 630-290-4490
(Kristina Petraitienė).

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre.  Režisierius
Gy tis Padegimas.Vaidina Šiau lių dra -
mos  teatro aktorė Olita Dau tar  taitė.
Po spektaklio – poetės Liū nės Sute -
mos pagerbimas, kompak tinės plok š -
telės ,,Tebūnie” pristatymas.

�Sutikime šv. Velykas su Lietu -
vos pop scenos princu Ryčiu Cicinu.
Koncertas vyks balandžio 3 d., šešta-
dienį, 3 val. p. p. Lenkų kultūros salė-
je, 177 Broadway, Clark, NJ 07066.
Daugiau informacijos gauti ir bilietus
užsisakyti galite tel./fax: 732-317-
9195 (Laurynas) arba tel.: 732-713-
5108 (Žilvinas).

�Paskutinės dvie jų dalių spek-
taklio,,Ca fé ‘Emigrant’” gastrolės
JAV! Balandžio 10 d. 7 val. v. Lietuvių
namuose, 2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA (tel.: 215-355-3030,
Roma arba tel.: 610-664-9425,
Virgis); Balandžio 11 d. 2 val. p. p.
Baltimore lietuvių namuose, 851
Hollins St., Baltimore, MD (tel.: 443-
839-6481, Gintaras); Balandžio 17 d.
7 val. v.  Šv. Trejybės parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT (tel.:
860-828-9954, An gelė arba tel.: 203-
550-4092, Lai ma); Balandžio 18 d. 1
val. p. p. Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje, 216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
(tel.: 732-317-9195, Laurynas). 

�Balandžio 24 d. Putnam seserų
vienuolyne (600 Liberty Hwy, Put -
nam, CT 06260) 2 val. p. p.  koncer-
tuos žinomas Toronto lietuvių mo -
terų choras ,,Volungė”. Koncerto lė -
šos bus skirtos Neringos stovyklai pa -
remti. Nepraleiskite retos progos
pasidžiaugti nuostabiu ,,Volungės”
dainavimu. 

�Romo Dambrausko koncertas
Maironio parke, 52 S. Quinsi ga mond
Ave., Shrewsbury, MA 01545, įvyks
balandžio 25 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Bilieto kaina – 15 dol. Dau giau in -
formacijos suteiks Irena Mar kevi -
čienė tel.: 508-799-5469. Po koncerto
– užkandžiai ir kavutė. 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IŠ ARTI IR TOLI...

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

Amerikiečių  legiono (American
Le gion) Darius-Girėnas posto Nr. 271
veteranai kovo 11 d. dalyvavo Čika-
gos Midway oro uoste iškilmėse, ku -
riose buvo paminėtas nuo Lietuvos
Ne priklausomybės atkūrimo 20-me -
tis ir naujai atidengta Dariaus-Gi rė -
no skrydžio atminimo lenta.

Du legionieriai – buvęs posto ko-
mendantas Algimantas Bartkus ir
dabartinis komendantas Alfredas
Galinaitis – buvo apdovanoti Lietu -
vių šaulių sąjungos išeivijoje medaliu
(Šaulių žvaigžde) „Už nuopelnus
Lietuvai ir Šaulių sąjungai”.

Darius ir Girėnas buvo šio posto,

kuris įsteigtas 1932 m. ir pavadintas
Lt. Samuel J. Harris vardu, nariais.

Amerikos aviacijos lt. J. Harris
1919 m. savanoriškai dalyvavo lietu-
vių kovose prieš bermontininkus.
Kitais metais žuvo Kaune nuo suki lė -
lių kulkos. Palaidotas Arlington Na -
tional kapinėse prie Washington, DC.
Po Dariaus ir Girėno tragiškos mir-
ties 1933 m. šis postas oficialiai pa va -
dintas jų vardu.

Atminimo lenta pirmą kartą bu -
vo iškabinta 1993 m. Bet plečiant oro
uostą ji buvo pasimetusi archyvų san -
dė liuose.

R. John Rapšys

Veteranai Midway oro uoste

Stovi (iš kairės): A. Bartkus,  A. Galinaitis ir Amerikiečių legiono sūnų atstovas
Vytenis Kirvelaitis, kurio tėvelis yra JAV armijos veteranas. Priekyje Casey
Noga Jr. ir  Ronald Kalat.                                            Jono Kuprio nuotr.

Romas Dambrauskas

,,Sveiki sulaukę Šventų Vely -
kų!”, – sveikina savo skaitytojus
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
žurnalas ,,The Lithuanian Mu -
seum Review”. Leidinyje daug
įdomių straipsnių. Prasideda šis
numeris žiniomis apie Žalgirio mūšio
600 metinių paminėjimo renginius. 

Tiems, kas 2010-uosius sutiko
Bal zeko muziejuje kartu su muzie-
jaus paskelbtu Metų žmogumi dr.
Linu Sidriu bus įdomu prisiminti tą
vakarą ir perskaityti jame sakytą dr.
L. Sidrio kalbą.

Žurnalo redaktorė Karilė Vait -
kutė siūlo skaitytojams pasikalbėji -
mą su jaunu Amerikos lietuviu kom -
po zitoriumi Charles Halka, kurio
ope ros ,,Julius” premjera kovo 23 d.
įvyks Vilniuje.

Numizmatikos mylėtojus sudo -
mins žinia apie Lietuvoje išleistą 50
Lt. nominalo sidabrinę monetą.

Apie Roslyn, WA lietuviškas ka -
pines rašo Rimas Mikšys ir Ina Ber -
tu lytė-Bray. Prisimenamas Amži ny -
bėn iškeliavęs Anton J. Valukas.

Nuotraukų galerijoje – muzie-
jaus Moterų gildijos kalėdinės nuo-
taikos. Žurnale išspausdinti aukotojų

są rašai.
Žurnalo kaina  — 3 dol. Jį galima

įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių, už kiekvieną
papildomai siunčiamą žurnalą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel.: 773-585-9500. 

Paruošė L. A.


