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•Sportas: futbolas, beis-
bolas, ŠALFASS ir pasau-
lio sporto naujienos (p. 2,
8, 11)
•Trečioji Seimo–PLB ko-
misijos posėdžių diena
(p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•,,Ambasados taurė 2010”
nugalėtojai – NY LAK
,,Vilkai” (p. 4)
•Didžiuojamės gerais
darbais (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•V. Alantas (p. 15) (p. 9)
•M. B. Stankūnienės me-
nų galerijoje paroda kei-
čia parodą (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Valdančioji Tautos prisikėlimo parti-
ja (TPP) pranešė nusprendusi į kul-
tūros ministrus siūlyti partijos vado-
vą Arūną Valinską. Premjeras sako,
kad, sužinojus frakcijos nuomonę,
kandidatūra bus derinama su prezi-
dente. TPP anksčiau paragino iš kul-
tūros ministro pareigų atsistatydinti
Remigijų Vilkaitį. Pastarasis netru-
kus po to pasitraukė iš partijos, ta-
čiau jis pats tada sakė dabar norįs
baigti kai kuriuos darbus. Jei R. Vil-
kaitis būtų atstatydintas, tai jau bū-
tų penktasis ministras, pasitraukęs
iš A. Kubiliaus vadovaujamos Vy-
riausybės.

Vilnius, balandžio 22 d. (Lietu-
viams.com) – Kultūros ministerija
praneša, kad Lietuvai reikšmingo
kultūros paveldo, esančio užsienyje,
pažinimo, sklaidos ir globos progra-
mos projektas parengtas remiantis
dar 2008 m. Vyriausybės nutarimu
patvirtintos programos nuostatomis,
kurioms iš esmės pritarė visos suin-
teresuotos įstaigos, taip pat ir Vals-
tybinė kultūros paveldo komisija.

Kultūros ministerijai nesupran-
tama minėtos komisijos narių nuos-
tata – nepritarti kultūros ministro
įsakymu tvirtinamos Lietuvai reikš-
mingo kultūros paveldo, esančio už-
sienyje, pažinimo, sklaidos ir globos
programos projektui. Kultūros mi-
nisterija parengė programą, kurios
priemonės ir lėšų poreikis numatytas
ateinančių trejų metų laikotarpiui.

Programos priemonės numato
vykdyti informacijos apie užsienyje
esančias kilnojamąsias kultūros ver-
tybes registravimą, rengti medžiagą
kultūros vertybių, esančių užsienyje,
grąžinimui organizuoti, rinkti infor-
maciją apie nekilnojamąjį kultūros
paveldą, esantį užsienyje, vykdyti

nuolatinį informacijos apie su išeivi-
jos praeitimi susijusį nekilnojamąjį
kultūros paveldą kaupimą, įrengti
paminklines lentas užsienyje ir pri-
žiūrėti Lietuvai reikšmingą nekilno-
jamąjį kultūros paveldą, esantį už-
sienyje, skatinti visuomenę dalyvauti
Lietuvai reikšmingų kultūros verty-
bių, esančių užsienyje, paieškos darbe.

Kultūros ministerijos pranešime
pažymima, jog praktika parodė, kad
nėra įmanoma per trumpą laiką su-
telkti autoritetingus specialistus, ga-
linčius pateikti vieningą nuomonę dėl
to, kurie užsienyje esantys kultūros
paveldo objektai reikšmingesni Lie-
tuvai už kitus. Dar sudėtingesnis bū-
tų siekis sudaryti tokių objektų baig-
tinį sąrašą. Šiam darbui atlikti taip
pat būtų reikalingos lėšos, kurios gali
būti skirtos tik atitinkamos progra-
mos vykdymui.

Kultūros ministerija nesutinka
su Valstybinės kultūros paveldo ko-
misijos siūlymu nesiimti įgyvendinti
jokių užsienyje esančio Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo priežiū-
ros priemonių, kol bus diskutuojama
dėl objektų skaičiaus ar tokių objektų

įteisinimo būdų ir prasmės.
Pažymėtina, kad dalies užsienyje

esančio nekilnojamojo kultūros pa-
veldo objektų sąrašus jau parengė ir
Kultūros ministerijai pateikė kompe-
tentingi specialistai, pasiūlymus dėl
kitose šalyse esančių Lietuvai reikš-
mingo kultūros paveldo objektų są-
rašų yra pateikę Lietuvos diplomati-
nių atstovybių darbuotojai.

H. Clinton: n∂ra jokiû Rusijos
îtakos sriçiû ir veto galios

V. Ušackas stoja î TS-LKD partijâ
Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –

Europos Sąjungos misijos Afganista-
ne vadovas, buvęs Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
stoja į valdančiąją Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) partiją. Tai patvirtino pats V.
Ušackas ir partijos Vilniaus skyrių su-
eigos pirmininkas Mantas Adomėnas.

,,Lietuvai šis laikotarpis nėra

lengvas, šiandienos padėtis neabejo-
tinai reikalauja daug iššūkių ir idėjų.
Tikėdamas geresne Lietuva ir norė-
damas prisidėti prie jos kūrimo, nu-
sprendžiau prisijungti prie aiškią mū-
sų krašto viziją turinčios partijos, ku-
ri yra vertybiškai artimiausia mano
įsitikinimams”, – sakė V. Ušackas.

Buvęs karjeros diplomatas, kuris
šiemet buvo priverstas atsistatydinti

iš ministro pareigų po prezidentės
kritikos, pažymėjo, kad jam teko
dirbti dviejose TS-LKD vadovo And-
riaus Kubiliaus vadovaujamose Vy-
riausybėse – pirmąkart 1999–2000 m.
jis buvo viceministras, o 2008 m. pa-
baigoje buvo paskirtas ministru.

V. Ušacko prašymas partijos Vil-
niaus Senamiesčio skyriuje bus svars-
tomas šią savaitę.

Kultūros ministerija teigia, kad turi
būti nedelsiant skiriamas dėmesys
reikšmingiems kultūros paveldo ob-
jektams. Bernardinai.lt nuotr.
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Î kultùros ministrus
siùlomas A. Valinskas

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Kiekviena Europos valstybė turi teisę
siekti energetinės nepriklausomybės
nuo Rusijos ir pati spręsti, kurioms
tarptautinėms organizacijoms pri-
klausyti. Taip Taline, kur vyksta ne-
formalus NATO šalių užsienio reika-
lų ministrų susitikimas, pareiškė JAV

valstybės sekretorė Hillary Clinton,
komentuodama Maskvos norą savaip
kreipti kai kurių valstybių užsienio
politiką. Priešingai – jos teigimu, Eu-
ropa turėtų dar aktyviau siekti ener-
getinio saugumo.

Anot viešnios, NATO turėtų lai-
kytis atvirų durų politikos. „Mes ti-
kime, kad nėra jokių įtakos sferų, nė-
ra veto galios, kurią Rusija ar kita ša-
lis turi bet kuriai valstybei Europoje
ar šiame regione, jei tai liečia narystę
Europos Sąjungoje ar NATO”, – kal-
bėjo viešnia, komentuodama Rusijos
ir Ukrainos santykius. H. Clinton
kvietė nepamiršti šios nuostatos ta-
riantis su Rusija.

Ji pabrėžė energetinio saugumo
klausimą. Anot valstybės sekretorės,
tokios šalys, kaip Estija, puikiai pa-
mena sovietų okupaciją, todėl su-
prantamas jų siekis tapti kuo mažiau
priklausomoms nuo Rusijos. Vienos
aukščiausių JAV pareigūnių teigimu,
atskirų šalių veiksmai siekiant ener-
getinio saugumo yra remiami.

Nukelta į 7 psl.

Hillary Clinton.
Reuters/Scanpix nuotr.

Susir∆pinta kult∆ros vertybi¨ užsienyje ißsaugojimu
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

„LITUANICA’’ – ,,BELGRADE’’ 0:1
Balandžio 18 d. „Metropolitan

soccer’’ lygos „Major’’ divizijos pava-
sario rato pirmame rate „Lituanicos’’
vyrų komanda liko be taško, rezul-
tatu 0:1 pralaimėjusi vienai iš silp-
nesnių komandų – serbų „Belgrade’’
vienuolikei.

Nepaisant to, kad lietuviai žaidė
savoje aikštėje – prie Pasaulio lietu-
vių centro, Lemont, tai jiems nepa-
dėjo, nors kartais atrodė, jog „Li-
tuanicos” vyrai jei ir nelaimės, tai
bent išspaus vieną tokį reikalingą
tašką, norėdami pakilti iš paskutinės
– dešimtosios – vietos.

Deja, taip nenutiko, nes svečiams
pavyko pelnyti vieną įvartį bei lai-
mėti 3 taškus. Tiesa, mušant kampi-
nius pirmavo lietuviai, taip pat maž-
daug 20 minučių jie turėjo ir vieno
žaidėjo persvarą, kai „Belgrade” fut-
bolinin-kui buvo parodyta raudona
kortelė.

Gaila, kad šiose rungtynėse gan
neaktyvus buvo „Lituanicos” puoli-
mas, nesukurta nė viena rimtesnė
proga įvarčiui pasiekti. Gana prastai
žaidė ir „Belgrade” futbolininkai, ku-
rie irgi nestebino pavojingomis situa-
cijomis prie „Lituanicos” vartų.

„Lituanicai”, žinoma, nepagelbė-
jo ir kontrolinių rungtynių nebuvi-
mas prieš pirmenybių pradžią. Dau-
guma žaidėjų pasirodė neblogai. Nors
žiemą ir ankstyvą pavasarį mūsiškiai
žaidė dviejuose turnyruose salėje
(vienas buvo tarp savęs, kitas – tarp-

tautinis), žaidimas ten skyrėsi nuo
lauke žaidžiamo futbolo, kur reikia
žaisti visai kitokiu stiliumi. Tai tur-
būt ir buvo svarbiausia priežastis, ko-
dėl „Lituanicos’’ vyrai pralaimėjo
praėjusį sekmadienį.

Jeigu šią vasarą pagrindinė „Li-
tuanicos’’ komanda vėl rungtyniaus
išmėčiusi žaidėjus po įvairias koman-
das mažajame futbole, pagrindinei
vyrų vienuolikei, galima sakyti, gre-
sia iškritimas iš aukščiausios divizi-
jos.

Treneris nesijaudino

Komandos treneris Algis Gro-
chauskas po pralaimėtų rungtynių
per daug nesijaudino ir sakė, kad lie-
tuvių komandoje nebuvo geresnių
žaidėjų, galėjusių nulemti mūsiš-
kiams pergalę.

Reikia pažymėti, kad pagrindinei
vyrų komandai savotiškai nosį nu-
šluostė „Lituanicos” dubleriai, kurie
savo susitikimą prieš „Belgrade” at-
sarginę komandą laimėjo 2:1.

Beje, šias rungtynes stebėjo gana
mažas būrys žiūrovų, nes sporto sir-
galiai netoli esančioje salėje žiūrėjo
baigiamąsias Čikagos lietuvių krepši-
nio lygos varžybas. Ten jų galėjo būti
apie 400, kai futbolo rungtynėse tik
apie šimtinė.

Praėjusį sekmadienį iš 5 numa-
tytų susitikimų įvyko tik 2 rungty-
nės. Kitose iš jų „Green-White’’ vien-
uolikė įveikė „Vikings’’ 3:1. Tai įvyko
dėl lenkų gedulo dėl lėktuvo nelaimė-
je žuvusių Lenkijos valdžios atstovų,
nes lygos vadovas ir nemažai koman-
dų yra lenkų kilmės.

Šį sekmadienį, balandžio 25 d., 3
val. p. p. „Lituanica’’ vėl žais namuo-
se – prie PLC, Lemont. Lietuvių var-
žovu bus taip pat viena iš silpnesnių
„Major’’ divizijos komandų „Zrins-
ki’’, kurią jau reikėtų įveikti, ypač jei
norima išbristi iš pavojingos padėties
(9–10 vietų).

Linkime lietuviams geresnės sėk-
mės nei juos ji lydėjo praėjusį sekma-
dienį, ir žymiai gausesnio žiūrovų bū-
rio (krepšinio varžybų tuo metu, be
abejo, jau nebus).
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Tam tikru akibrokštu šią sa-
vaitę Arizona valstijoje priim-
tiems drastiškiems įstatymams,
taikomiems nelegaliai į šalį įva-
žiavusiems ir valstijoje gyve-
nantiems imigrantams, turėtų
būti ,,Census Bureau” balandžio
20 d. paskelbta žinia. Pasak jos,
2009 metais beveik viena tre-
čioji imigrantų dalis iš visų ame-
rikiečių turėjo aukščiausią uni-
versitetinį išsilavinimą – daktaro
laipsnį. Pranešimo, pasirodžiusio
viename didžiausių Amerikos
dienraščių ,,The New York Ti-
mes”, autoriai teigia, jog, paly-
ginti su 2004 metais, tai ypač di-
delis skaičius. Be abejo, toje
vienoje trečiojoje daktaro laips-
nį turinčių imigrantų dalyje yra
ir lietuvių. Būtų ne tik įdomu, bet
ir vertinga sužinoti, kiek tokių
JAV yra. Ypač žinant, jog Lietu-
vos Respublika iki šiol sunkiai
gali suskaičiuoti, kiek per 20 ne-
priklausomybės metų šalį paliko
daktaro laipsnio siekiančių žmo-
nių.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

„Fire” pergalė išvykoje

Pagaliau Čikagos profesionalų
„Fire” futbolo klubui nusišypsojo lai-
mė – balandžio 18 d. išvykoje Wa-
shington, DC įveikė vietos „DC Uni-
ted” komandą 2:0, o tai atnešė pirmą
pergalę šiame pavasario rate, o šei-
mininkams ketvirtą pralaimėjimą
„Major League Soccer” lygoje.

Abu įvarčius čikagiečiai pelnė
antrame kėlinyje. Pirmąjį iš jų „Fire”
naudai įmušė Marco Pappa (79-ąją
žaidimo minutę). Tada po dešimties
minučių Brian McBride įmušė ir ant-
rąjį įvartį.

Po šios pergalės „Fire” su 4 taš-
kais (lygiosios ir 1 laimėjimas) Rytų
divizijoje tarp 8 komandų užėmė ket-
virtą vietą. Pirmoje vietoje su 9 taš-
kais įsitvirtino New York komanda.

Žaidžia ir profesionalės
moterys

„Fire” vyrams rungtyniaujant
Washington, DC Čikagos moterų pro-
fesionalų futbolo komanda „Red
Star” žaidė pirmąsias rungtynes
Toyota Park. Stebint daugiau nei
5,000 žiūrovų, čikagietės (o jų ko-
mandą sudaro futbolininkės iš viso
pasaulio) sužaidė lygiosiomis 1:1 su
St. Louis „Athletic” komanda. Varžo-
vių vartus gynė JAV rinktinės var-
tininkės Hope Solo, bet ją 59-ją mi-
nutę „nuginklavo” Čikagos atstovė
Casey Nogueira.

Tai buvo antrosios čikagiečių
rungtynės. Pirmose iš jų jos pralai-
mėjo išvykoje prieš „Sky Blue FC” 0:1.

Iš viso JAV moterų profesionalių
futbolo lygoje, kuri vadinasi WPS,
žaidžia 8 komandos. Pirmoje vietoje
po dvejų ratų eina Saint Louis vie-
nuolikė su 4 taškais (pergalė ir ly-
giomis).

„Fire” žais su Houston
„Dynamo” klubu

Balandžio 24 d. 7:30 val. vak.
Toyota Park čikagiečiai išmėgins jė-
gas su stipria vienuolike – iš Houston
miesto. Houston „Dynamo” su 7 taš-
kais (dvi pergalės ir 1 lygiosios)
užima 3 vietą MLS lygos Vakarų
divizijoje. Laukiama gana įdomaus
susitikimo.

Tada gegužės 1 d. 7:30 val. v. ta-
me pačiame parke čikagiečiai kovos
prieš „Chivas USA” komandą.

Lietuvos futbolo 
federacijos konferencija

Lietuvos futbolo federacija pra-
neša, kad 2010 m. gegužės 15 d. 11
val. ryto prasidės šios federacijos
konferencija Nacionalinės futbolo
akademijos konferencijų salėje – Auš-
ros g. 42, Kaune.

Čia girdėsime Federacijos prezi-
dento pranešimus, bus aptarti kiti
svarbūs klausimai, tarp jų – LFF
veikla, 2010 metų biudžeto tvirtini-
mas ir kt.

Po pralaimėtų rungtynių prieš serbus ,,Lituanicos” futbolininkams nebuvo
labai linksma.                                                        E. Šulaičio nuotraukos

,,Lituanicos” treneris (priekyje) prieš
rungtynių pradžią su serbais praėjusį
sekmadienį. 

Lietuvių Fondas ir Pasau-
lio lietuvių centras kviečia
visus golfo mėgėjus dalyvauti
ypatingai įdomiame ir skirtingo
masto ,,Liberty Mutual Invitatio-
nal” golfo turnyre š. m. birže-
lio 19 d. Old Oak Country Club.
,,Liberty Mutual Invitational”,
stambi draudimo firma, sutiko šį
sporto renginį remti. Ruošos dar-
bai, vykdomi bendromis jėgomis,
jau įsibėgėjo. Daugiau informa-
cijos paskelbsime ateityje.
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Lietuvių kalba Lietuvoje, ES,
pasaulyje

Trečios, balandžio 21 dienos Sei-
mo-PLB komisijos (toliau Komisija)
posėdį pradėjo Užsienio reikalų mi-
nisterijos (URM) viceministrė Asta
Skaisgirytė-Liauškienė, perdavusi
užsienio reikalų ministro Audro-
niaus Ažubalio sveikinimą Komisijos
nariams. Jos pranešimas buvo skir-
tas daugiakalbystei Europos Sąjun-
goje, kalbų padėčiai bei išsaugojimo
problemoms, remiantis Lisabonos
sutartimi. Pasak viceministrės, dau-
gėjant oficialių ES kalbų, daugėja ir
jų apsaugos dokumentų. Kadangi
daugiakalbystė ES yra labai skatina-
ma, Lietuvoje reikia modernizuoti
kalbų mokytojų rengimą, naudoti tit-
rus televizijoje, atlikti tyrimus apie
kalbos mokėjimo poveikį darbo rin-
koje. Jau 2007 m. ES daugiakalbystė
pripažinta kaip atskira politikos sri-
tis, nors jos įgyvendinimas palieka-
mas kiekvienai ES narei. ES Komi-
sija stengiasi prižiūrėti, kaip kalbos
yra saugomos, kaip skatinama dau-
giakalbystė ir kalbų mokėjimas.
URM atstovė įsitikinusi, jog kalbų
mokėjimas gali tapti dideliu pranašu-
mu pasaulyje. 10 mln. europiečių gy-
vena ir dirba ne savo gimtojoje šalyje,
todėl kalbų įvairovė tampa vertybė.
ES per metus išverčiama per 2 mln.
lapų dokumentų, tai kainuoja apie 1
proc. ES biudžeto, o vienam gyvento-
jui – apie 2 eurus. Už šias lėšas, sakė
A. Skaisgirytė-Liauškienė, Lietuva
gauna neįkainojamą galimybę skai-
tyti dokumentus gimtąja kalba.

Lenkijos lietuvių atstovė
Irena Gasperavičiūtė domėjosi dėl
lenkų tautinės mažumos keliamų rei-
kalavimų lenkų kalbą vartoti Lietu-
voje. Viceministrė patikino, kad ES
nereglamentuoja dokumentų rašymo
taisyklių, tai paliekama kiekvienos
šalies teisiniam reglamentavimui.
Seimo narys Paulius Saudargas
paantrino, kad lenkų kalbos vartoji-
mas yra daugiau politinis klausimas.

JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkas Vytas Maciūnas paste-
bėjo, kad trūksta lietuvių kalbos ver-
tėjų, ypač „mažų” kalbų. Jo nuomo-
ne, Lietuvoje mažai kas renkasi stu-
dijuoti retas kalbas. O tie, kas išmok-
sta retas kalbas, nepasirenka vertėjo
darbo.

Lietuvių kalbos instituto
Kalbos skyriaus darbuotoja R.
Misiūnaitė aptarė naujų reiškinių
poveikį lietuvių kalbai šiandien. Ji
sakė, jog pastaruoju metu lietuvių
kalboje vyksta ryškūs pokyčiai, ku-
riuos skatina globalizacijos veiksniai,
ypač anglų kalba. Šie pokyčiai, anot
Misiūnaitės, apima įvairias lietuvių
kalbos vartojimo sritis, visus kalbos
lygmenis ir yra susiję su įvairių socia-
linių grupių kalbos vartotojais Lietu-
voje ir emigracijoje. Lietuvių kalbos
instituto Kalbos skyriaus darbuotoja
įsitikinusi, jog lietuvių kalbos likimas
labiausiai priklausys nuo to, kaip bus
palaikomas kalbos specialistų ryšys
su visuomene, kiek tas ryšys bus gy-
vas, paremtas racionaliais sprendi-
mais ir abipuse pagarba. Valstybė

TREČIOJI SEIMO–PLB
KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DIENA Naujoji Dainavos 

pirmūnų trijulė jau
Anapilyje 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš metus  paminėjau trijų Dainavos ąžuolų – Vytauto Šoliūno,
Albino Grigaičio ir Broniaus Polikaičio – iškeliavimą į Amžinybę
(,,Draugas”, 2009 m. balandžio 8 d.). Nuo šių metų pradžios iš to

retėjančio Dainavos darbuotojų ąžuolyno iškrito dar trys pirmūnai. Jų
biografiniai duomenys spaudoje jau buvo pristatyti. Norisi  tai papildyti,
žvelgiant iš Dainavos jaunimo stovyklos perspektyvos.

Viktoras Veselka, gimęs 1916 m. vasario 22 d., mirė 2010 m. sausio 2
d. Mirties pranešime rašoma, kad nuo jaunystės mėgo drožinėti ir padėjo
savo tėvui, kuris buvo dailidė. Amerikoje įsidarbino kaip inžinierius ir il-
gus metus dirbo ,,Cadillac” kompanijoje. Man su juo teko susipažinti Dai-
navos jaunimo stovykloje. Visuomet jis būdavo draugiškas, mandagus,
prieinamas. ,,Jo koplytstulpis tebesveikina visus atvykusius į Dainavą, o
kryžius puošia Kryžių kalną ten pat”, – skaitėme mirties pranešime. Tą
koplytstulpį ne tik sukūrė ir ,,pasodino”, bet juo atidžiai rūpinosi ir pri-
žiūrėjo, kas keletą metų, pagal reikalą, vis atnaujindamas. Prie tos koply-
tėlės atsirado ir tvorelė, o už jos – lietuviškas gėlių darželis. Reikia spėti,
kad gėlės buvo jo žmonos a. a. Birutės nuopelnas. Su žmona užaugino ke-
turias dukras – a. a. Karolę, Danutę, Kristiną ir Rasą. Su žmona velionis
daugelį metų kasmet Dainavos rėmėjų metinėje gegužinėje vadovavo lo-
terijai, pradžiuginusiai šimtus vaikų ir jaunuolių. Išgyvenęs 93 metus, 53
iš tų metų darbavosi ir rūpinosi Dainava. Tesiilsi jis ramybėje!

Jurgis Mikaila, gimęs 1909 m. balandžio 19 d., mirė 2010 m. kovo 28
d., sulaukęs šimto metų. Jo netektis jau buvo išsamiai paminėta šiame
dienraštyje (,,Draugas”, 2010 balandžio 10 d.). Straipsnyje rašoma, kad J.
Mikaila aktyviai dirbo ir visuomeninį darbą, įskaitant pirmininkavimą
Statybos komitetui, kuriam buvo patikėtas Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacijos (ALRKF) jaunimo stovyklos planavimas, statyba ir
įrengimas. Prie tų darbų prisidėjo ir ežerėlio atnaujinimas. Tuo metu sto-
vykla kito pavadinimo dar neturėjo. Tik už poros metų surengtame kon-
kurse stovyklai buvo parinktas Dainavos vardas. Dabar turbūt dauguma
Dainavos stovyklautojų net nežino, kad ALRKF tebėra Dainavos stovyk-
los savininkė. Pati stovykla yra tvarkoma Dainavos direktorių tarybos. 

1955 metais nupirktas apleistas ūkis, kartu su žolėmis apaugusiu eže-
rėliu. Statybos komitetui teko suprojektuoti įvažiavimo ir kitus kelius sto-
vyklos rajone, daugiausia savo jėgomis pastatyti stovyklavimo patalpas,
virtuvę, valgyklą. Aišku, taip pat reikėjo pasirūpinti elektros bei vandens
įvedimu, dujų prijungimu ir šimtais kitų svarbių dalykų. Pirmoji stovyk-
la, skirta mergaitėms, įvyko 1957 m. vasarą. Jai vadovavo taip vadinamos
Putnam seselės, kurios buvo pakviestos ir Dainavą administravo pirmuo-
sius keletą metų. Įdomiu sutapimu a. a. J. Mikaila savo paskutiniąsias die-
nas šioje žemėje praleido to paties vienuolyno globoje – Pal. J. Matulaičio
namuose Putnam, CT.

Paskutinysis šios Dainavos trijulės asmuo yra Bronius Krokys. Jis,
būdamas 92 metų amžiaus, amžinybėn iškeliavo 2010 balandžio 11 d. Po
ranka neturiu tikslių duomenų, bet žinau, kad Dainavoje daugelį metų jis
buvo lietuvių kalbos kursų organizatorius ir vedėjas lietuviškai nekalban-
tiems suaugusiems. Tie kursai vykdavo kartu su Mokytojų studijų ir poil-
sio savaite ir turėjo didelį pasisekimą. Jis, gyvendamas Philadelphia, PA,
į Dainavos kasdieninius darbus ir bėdas tiesiogiai nebuvo įsitraukęs su
viena išimtimi. Gerai atsimenu, kad man esant nauju Dainavos tarybos
pirmininku ir administratoriumi (1981–1984) jis vieną vasarą buvo sto-
vyklos administratoriumi ir ten kartu su stovyklaujančiomis grupėmis gy-
veno. Prieš tai buvo patyręs problemų su širdimi, tad stovyklaujančių gru-
pių vadovybės buvo prašomos padėtį suprasti ir jo be reikalo nevarginti.
Jis, sužinojęs apie mano naujus įsipareigojimus Dainavai, tėviškai, su jam
būdinga švelnia šypsena  nuoširdžai patarė: ,,Sveikas būdamas ne-gulk į
ligotą patalą…” Tas jo patarimas mane sudomino ir jo neužmiršau, bet
niekada su juo neteko pasiaiškinti, ką jis galėjo reikšti.

Prisimenant Amžinybėn iškeliavusius, smagu matyti, kad Dainavos
pirmūnų įdėtos viltys, pastangos ir darbai toliau buvo ir yra tęsiami po jų
sekusių Dainavos vadovų ir niekada nesibaigiančių darbų bitučių – ener-
gingų darbuotojų.

VIDA BAGDONAVIÇIENÈ
LISS programû�  pavaduotoja
Lietuvoje
Specialiai ,,Draugui“ iš Lietuvos

tokiam ryšiui turi sukurti tvirtus tei-
sinius ir materialius pamatus, – sakė
ji.

Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkė Irena Sme-
tonienė atkreipė dėmesį į nykstan-
čios lietuvių kalbos požymius. Ji sa-
kė, jog šiuo metu rengiamos naujos
lietuvių kalbos gairės, kurios įvertins
naujus iššūkius kalbai, ypač interne-
tinės kalbos atsiradimą. Reikėtų, sa-
kė ji, kad Lietuvoje, visose savivaldy-
bėse, atsirastų kalbos inspektoriai
bei inspekcija Vilniuje. Tokie žmonės
stebėtų kalbą, kaip kinta jos vartose-
na. I. Smetonienė taip pat pridūrė,
jog reikia inventorizuoti kalbą, atsi-
žvelgti į gyvenimo diktuojamus poky-
čius. Daug dėmesio reikalauja moko-
moji medžiaga vertėjams. Šiuo metu
yra ruošiamas ,,Vertėjų vadovas”,
rengiamas naujas ,,Frazynas” – šie
dokumentai pasitarnaus gerinant
vertimus į lietuvių kalbą. ,,Mūsų
svarbus uždavinys – skatinti visuo-
menę domėtis kalba”, – savo praneši-
mą baigė ji.

Dėl okupacijos žalos atlyginimo

URM Rytų kaimynystės poli-
tikos departamento direktoriaus
Jono Grinevičiaus teigimu, šis
klausimas visada yra nagrinėjimas
istorinės atminties kontekste. Nors
ir vyksta polemika su Rusija, šiuo
klausimu diskutuojama su sąjun-
gininkais NATO, deja, iki šiol supra-
timo nėra daug. Tiesa, pridūrė J.
Grinevičius, prieš keletą metų iš viso
nebuvo aišku, ko mes siekiame, o kai
kurie stereotipai yra išlikę ir iki šiol.
,,Mes siekiame, kad stalinizmo vyk-
dyti nusikaltimai būtų pripažinti,
kaip buvo pripažinti ir nacizmo nusi-
kaltimai, – teigė URM Rytų kaimy-
nystės politikos departamento direk-
torius. – Lietuvos reikalavimai atly-
ginti okupacinę žalą yra pagrįsti ir
teisėti, įteisinti ne viename teisinia-
me dokumente.” URM supranta, jog
šio klausimo sprendimas užtruks.
URM pareigūno nuomone, spren-
džiant okupacijos žalos atlyginimo
klausimą, reikėtų specialaus patarėjo
prie LR Vyriausybės. Šiuo metu yra
rengiama teisinė bazė (sukurta darbo
grupė), kaip Lietuvos piliečiams iš-

ieškoti žalos atlyginimą dėl okupaci-
jos, gaunant nemokamą teisinę pa-
galbą.

2000 m. kainomis skaitinė žalos
suma buvo 800 mlrd. JAV dolerių,
tiesioginė žala – 20 mlrd. JAV dole-
rių. Tiesa, perspėjo J. Grinevičius, šie
skaičiai nėra oficialiai Lietuvos Vy-
riausybės patvirtinti. 

Diplomatai šį klausimą nuolat
kelia dvišaliuose susitikimuose su
Rusijos pareigūnais. Taip pat siekia-
ma, kad Rusijoje platesnė visuomenė
suprastų šią problemą. Rusija šios
temos kėlimą priima nepalankiai,

klausimo nagrinėjimą atmeta, nors
1991 m. sutartimi Lietuvos okupaciją
ir pripažino. URM Rytų kaimynystės
politikos departamento direktorius
pasidžiaugė, jog yra ir teigiamų pos-
linkių. Per Andriaus Kubiliaus susiti-
kimą su Vladimir Putin okupacinės
žalos atlyginimas buvo paliestas, bu-
vo pasiūlyta Rusijos pusei kurti pasi-
tikėjimo forumą. Atrodo, sakė prele-
gentas, tokį patariamąjį forumą pa-
vyks įkurti. Jau veikia istorikų komi-
sija – nepolitizuota institucija, kur iš-
laikomas Rusijos pusės susidomėjimas
šiuo klausimu.       Nukelta į 11 psl.

JAV atstovė Birutė Bublienė, Portuga-
lijos atstovė Rūta Avulytė-Moreira,
Lenkijos atstovė – Irena Gasperavi-
čiūtė.
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Š. m. balandžio 17 d. Bell Senior
High/Lincoln Middle School mokyk-
los sporto salėje Washington, DC įvy-
ko kasmetinis, jau aštuntasis Lie-
tuvos Respublikos ambasados JAV
organizuojamas krepšinio turnyras
„Ambasados taurė 2010”, skirtas Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
20-mečiui paminėti. Šių metų turny-
ras – tarptautinis, jame be lietuvių
krepšinio komandų taip pat dalyvavo
Estijos, Latvijos ir JAV valstybės de-
partamento komandos.

Ambasados turnyrą laimėjo ir
Lietuvos krepšinio federacijos įsteig-
tą taurę bei aukso medalius po atkak-
lios kovos „A” lygoje iškovojo New
York LAK „Vilkai”, kurie trijų taškų
persvara (40:37) įveikė New Jersey
„Liepsną 1”. 

Nugalėtojams atiteko ir origina-
lus Eurolygos krepšinio kamuolys su
BC „Žalgiris” žaidėjų parašais. NJ
„Liepsna 1” be sidabro medalių taip
pat buvo apdovanota BC „Lietuvos
rytas” marškinėliais su žaidėjų para-
šais. Trečioji vieta ir bronzos meda-
liai bei BC „Lietuvos rytas” marški-
nėliai su žaidėjų parašais atiteko
„Latvia” komanda, kuri rezultatu
29:32 nusileido „Liepsnai 1”. 

Baltimore ,,Vilkas” pasipuošė
,,B” lygos sidabro medaliais, o Wa-
shington, DC ,,Vėjas”, įtemptoje ko-
voje nugalėjęs New Jersey komandą
,,Liepsna 2”, iškovojo bronzos meda-
lius.

,,Patriotiškiausio” sirgaliaus ap-
dovanojimą pelnė Estijos komandos
sirgalė Anu Grabbi, kuri per visas sa-
vo komandos rungtynes nenuilsta-
mai mojavo estiška vėliavėle. Jau-
niausio žaidėjo apdovanojimą iškovo-
jo „Latvijos ambasados” žaidėjas, try-
likametis Tomass Pildegovic, kuris,
nors ir būdamas jauniausiu, savo žai-
dimu nenusileido vyresniems ko-
mandos nariams. Vyriausiojo žaidėjo
apdovanojimas atiteko Lietuvos
„Ambasados” žaidėjui Remigijui Bag-
donui. Kamilė Nacickaitė, atsto-
vavusi „Rytų pakrantės velnių” ko-
mandai, buvo pripažinta rezultaty-
viausia turnyro mergina. Jai atiteko
BC „Žalgiris” marškinėliai su žaidėjų
parašais. Geriausiu  metiku buvo pri-
pažintas JAV „Valstybės departamen-
to” komandos žaidėjas Brian Hill,
kuris rungtynių metu žiūrovus stebi-
no savo tritaškiais. Jis laimėjo BC
„Žalgiris” marškinėlius su žaidėjų
parašais. Paulius Mauricas iš New
Jersey „Liepsna 1” komandos buvo
pripažintas naudingiausiu turnyro
žaidėju ir taip pat pelnė BC „Žalgiris”

marškinėlius su žaidėjų parašais.
Apdovanojimas ,,Už garbingą krep-
šinį” (Fair Play) atiteko latvių ko-
mandai „Latvija”.

Po varžybų LR ambasadoje Wa-
shington, DC vykusiame priėmime ir
apdovanojimų įteikimų šventėje tur-
nyro dalyvius ir palaikymo komandas
pasveikinęs ambasadorius JAV Aud-
rius Brūzga džiaugėsi, kad šiais me-
tais, kai Baltijos šalys mini neprik-
lausomybės atkūrimo dvidešimtmetį,
krepšinio turnyras tapo tarptautiniu,
ir palinkėjo šią tradiciją tęsti ateityje.
Vakaro dalyviai noriai vaišinosi Balti-
more šeimininkių pagamintais lietu-
viškais patiekalais,  skambant lietu-
viškai muzikai dalijosi turnyro įspū-
džiais.

Šių metų krepšinio turnyre daly-
vavo 11 komandų iš New York, New
Jersey, Baltimore, Washington, DC,
Latvijos ambasados JAV, latvių ir
estų bendruomenių bei JAV valstybės
departamento. 

Turnyro rėmėjai: BC „Žalgiris”,
BC „Lietuvos rytas”, alaus darykla
„Švyturys”, bendrovė B&I Overseas
Trading, Inc., LR garbės konsulas
Dennis Garrison (California), LR gar-
bės konsulė Astra Michaels (Nevada),
bendrovė Strategic Staffing Solu-
tions, Inc., Amerikos Lietuvių Bend-
ruomenė, Inc, LR garbės konsulai:
Otto Veinsreideris (Minesota), Stan-
ley Balzekas (Florida), Rimas Česonis
(New York), Vytautas Lapatinskas
(Washington), Ingrida Bublienė
(Ohio) ir spaustuvė B&B Duplicators,
Inc. 

LR ambasados JAV info

,,Ambasados taurė 2010” nugalėtojai –
NY LAK ,,Vilkai”

NY LAK ,,Vilkai” su LB ambasadoriumi Audriumi Brūzga.

A lygos baigiamųjų rungtynių akimirka NY LAK ,,Vilkas” ir NJ ,,Liepsna 1”.

B lygos baigiamųjų rungtynių akimirka ,,Latvijos ambasada” ir Baltimore
,,Vilkas”.

,,Latvijos ambasada” B lygos nugalėtojai su A. Brūzga.
Ingos Lukavičiūtės nuotraukos

Apdovanojimai.
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INDRÈ TIJÙNÈLIENÈ

Didžiavomės, kai į NBA krepši-
nio komandą pateko Šarūnas Mar-
čiulionis, amerikiečių vadintas „Roo-
ney”. Jis ne tik garsino Lietuvos var-
dą, bet įkūręs fondą (kurio simbolis
buvo geltonas, žalias ir raudonas ba-
lionas) rėmė Lietuvos vaikus, į talką
įtraukdamas ir žymius asmenis. Jo
dėmesio susilaukė aklųjų ir silpnare-
gių Jonyno internatas Vilniuje, mat
vaikystėje Šarūnas buvo laikinai apa-
kęs. Dažnai jis parėmė „Saulutės” ir
A.S.K. „Lituanica” veiklą, atsiųsda-
mas autografuotų marškinėlių, ka-
muolių, nuotraukų.

Džiaugėmės, kai Arvydas Sa-
bonis, pramintas „Lithuanian Lion”,
žaidė NBA, nors jo širdis buvo Lie-
tuvoje su „Žalgiriu”, o jo įspūdingiau-
sios pergalės vyko Sovietų Sąjungos
okupacijos laikais. Arvydas ir Ingrida
Saboniai bendravo su Lietuvos vaikų
globos būreliu „Saulutė”, atsiųsdami
Arvydo daiktų loterijoms, varžyti-
nėms. Daug juoko ir susidomėjimo
kėlė Sabonio nufotografuoti milžiniš-
ki krepšinio batai!

Laikui bėgant, atsirado daugiau
lietuvių NBA gretose, o dabar teliko
Darius Songaila, žaidžiantis „New
Orleans Hornets”, ir Žydrūnas Il-
gauskas iš ,,Cleveland Cavaliers”. Ar-
vydas Pazdrazdis, su Lietuvos krep-
šinio komanda laimėjęs 1992 m. olim-
pinį bronzos medalį, vėliau besitre-
niruodamas Europos čempionatui,
patyrė nebeišgydomą traumą ir da-
bar dirba su „Dallas Mavericks”, bet
krepšinio nebežaidžia. Su J. Kaz-
lausku jis padėjo treniruoti kinų
krepšininkų olimpinę komandą. Al-
vydas ir Aušra Pazdrazdžiai per dr.
Donatą ir Dainą Siliūnus visuomet
nuoširdžiai paremia lietuviškus ren-
ginius.

• • •
D. Songaila ir Ž. Ilgauskas taip

pat yra dovanoję autografuotų ka-
muolių ir nuotraukų lietuviškiems
tikslams. Kai Siliūnų pastangomis
daug metų vyko krepšininkų mainų
programa (vienais metais į Čikagą
atvykdavo 15-mečių komanda iš Lie-
tuvos, o kitais metais ASK „Lituani-
cos” krepšininkai vykdavo į Lietuvą
varžyboms ir turizmui), Žydrūnas,
suprasdamas, kad svečiai išlaikomi iš
„asmeninės kišenės”, dovanojo 25
bilietus į „Cavaliers” – „Bulls” varžy-
bas.

Dėl įvairių kojos, pėdos kaulų
lūžių NBA pasamdytas Ž. Ilgauskas

daug laiko praleido besigydydamas,
sveikdamas. Gal prisibijodamas gy-
venimo kryptį pakeitusio didesnio
susižeidimo, gal dėl NBA sutarties,
Žydrūnas negrįžo žaisti už Lietuvą
nei olimpiadose, nei Europos čem-
pionatuose.

Visą savo 11 metų NBA karjerą
jis praleido su „Cleveland Cavaliers”.
Kai komanda žaidė Čikagoje balan-
džio 8 d., treneris Mike Brown sakė,
jog linki, kad Žydrūnas visam  laikui
pasiliktų su kavalieriais. Tą vakarą
Žydrūnas žaidė 27 min. ir pelnė 8 taš-
kus. Komandos žvaigždės L. James ir
S. O’Neal nežaidė, tad varžybas
108:109 laimėjo „Chicago Bulls”. Iki
balandžio 8 d. „Cleveland Cavaliers”
2009–2010 m. sezone laimėjo 67, pra-
laimėjo 17 varžybų. Nemaža tikimy-
bė, kad Ilgauskas su savo komanda
šįmet laimės čempiono žiedus.

Kaune 1975 m. gimęs, 7 pėdų 3
inčų, 260 svarų Žydrūnas 2004 m.
vedė Jennifer, kuri 2007 m. dėl ne-
sėkmingai susiklosčiusio nėštumo
prarado dvynukus. Šeima labai išgy-
veno šią tragediją, bet netrukus pra-
dėjo  dviejų broliukų iš Pagynės vaikų
globos namų įsivaikinimo procesą. Su
meile Žydrūnas pasakojo, kad užtru-
ko 2 metus, kol Povilas ir Deividas
(dabar 5 ir 6 metų) atsirado jų na-
muose, kur jų laukė nauji rūbeliai,
lovytės...

Vaikai mėgsta europietišką fut-
bolą, krepšinį, beisbolą. „Kai turiu
laiko, su jais pažaidžiu”, – sakė Žyd-
rūnas. Per Velykas visa šeima buvo
Boston mieste, kur vyko komandos
varžybos. „Kai susipažinome su ber-
niukais, – pasakojo Žydrūnas, – paju-
tome, kad tarp mūsų yra ryšys.”
Berniukai jau pramoko angliškai,
eina į „preschool” ir darželį, dar
nelanko lietuviškos mokyklos. „Ber-
niukai greitai prisitaikė prie mūsų,
prie kitos šalies, prie kitos kultūros.”
Prie Ilgauskų namo lauke ir rūsyje
yra įrengtas krepšio stovas su lanku.
Ilgauskai stengiasi, kad vaikai val-
gytų kuo geresnį maistą, daug mie-
gotų, o kadangi jie dar maži, kad būtų
išlaikytas dienos ritmas. Svarbiausia
– suteikti šeimos šilumą.

Norėdami įsivaikinti, Ilgauskai
pirmiausia kreipėsi į agentūrą Ame-
rikoje. Buvo patikrinti jų namai,
paimti pirštų antspaudai. Žydrūnas
pastebėjo, jog Amerikoje įvaikinimu
niekas nesistebi. Ilgauskai yra gražus
pavyzdys tokiam žingsniui abejin-
giems.

• • •
Įvaikinimo tarnybos direktorė

Odeta Tarvydienė (Sodų g. 15, Vil-
nius, el. paštas: odeta@ivaikinimas.
lt) aiškino, kad įsivaikinti gali: Lie-
tuvoje gyvenantys Lietuvos piliečiai,
asmenys, nuolat gyvenantys Lietu-

KAIP BAIGÈSI MANO SKAUTAVIMAS

Didžiuojamės gerais darbais

Krito į akį š. m. kovo 27 d. „Drau-
ge” išspausdintas Romualdo Kriau-
čiūno straipsnis apie Vytautą Ka-
mantą. Tuomet aš irgi buvau Eichs-
tatt/Rebdorf lietuvių gimnazijoje. Tu-
riu nuotrauką, kaip mudu su Kaman-
tu nešam kavos bidoną iš virtuvės į
bendrabutį – mat mudviejų panašus
ūgis atitiko nešimo reikalavimus.
(Labai panašus ir mudviejų amžius –
Kamantas trimis dienomis už mane
vyresnis.)

Priklausiau skautams, buvau
skiltininkas. Mano skiltyje buvo mo-
kytojų vaikai (Barzdukas, Staniškis
ir daugiau). Kai įsisteigė ateitininkai,
visi perėjo pas juos (tuomet jie buvo
vadinami „šventakupriais”).  Aš savo
skiltyje palikau su vienu skautu – tuo
ir baigėsi mano skautavimas. Man
buvo aiškinama, kad nebūdamas ka-
taliku, negaliu skautams vadovauti.

Liudas Kiršteinas
Rochester, NY

,,LIETUVA – LIETUVIAMS” TURÈTÛ BÙTI
SUPRASTA LIETUVOJE

Romualdas Kriaučiūnas (,,Drau-
gas”, 2010 m. kovo 31 d.) ir Algiman-
tas Gureckas (balandžio 13 d.) gerai
apibūdino, ką reiškia ,,Lietuva –
lietuviams” ir kodėl tai yra svarbu. 

Ypač teisininko Gurecko straips-
nis yra vienas iš vertingiausių ir ge-
riausiai parašytų, kuriuos teko skai-
tyti šiais metais, ir būtų net naudin-
gesnis ne mums išeiviams, bet Lietu-
vos lietuviams. Bus labai gaila, jeigu
šis straipsnis nebus perspausdintas
Bernardinai.lt ar kokiame kitame
Lietuvos leidinyje. Jis galėtų tapti tos

svarbios temos straipsniu Lietuvos
mokyklų vadovėliuose. 

Būtų ne pro šalį specialiai įrė-
mintą ir gal net trispalvės kaspinu
apjuostą jį įteikti Žmogaus teisių ste-
bėjimo instituto direktoriui Henrikui
Mickevičiui. Neužmirščiau ir prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės, Konsti-
tucinio Teismo teisėjų ir visų seimū-
nų apdovanoti šio straipsnio asmeni-
niais egzemplioriais.

Donatas Januta
San Francisco, CA

PILIETYBÈS KLAUSIMAS: NEAIŠKU, KOKIOS
VALIOS REIKIA

„Drauge” 2010 m. balandžio 7 d.
(nr. 65) Dalia Cidzikaitė rašo: „Ne-
mažai laiko ir pastangų praeityje
įdėjusi į iki šiol vis dar neišspręstą
dvigubos pilietybės klausimą Lietu-
voje, R. Narušienė ir dabar yra įsiti-
kinusi, jog išspręsti šią problemą ga-
lima ir be referendumo, reikia tik

valios.”
Taip. Paprastam, eiliniam minios

žmogeliui nebeaišku – teisingos va-
lios reikia ar suktos, norint nesiskai-
tyti su juos išrinkusiais rinkėjais.

Petras Pagojus
Detroit, MI

500,000 JAU IŠDÙMÈ! KIEK DAR IŠLÈKS?
Lietuva liūdna: ji tuštėja!
Per 20 Lietuvos laisvės metų pu-

sė milijono lietuvaičių išlėkė iš Lie-
tuvos.

Iš likusių namie 51 proc. norėtų
išdumti.

Tai yra pati didžiausia nelaimė
visoje Lietuvos istorijoje.

Nei karai, nei marai, nei badai,
nei 50 metų bolševikų okupacijos taip

nesuniokojo Lietuvos, kaip tas baisus
bėgimas svetur.

Ispanijoje lietuvaičiai flamenco
trepsi: jiems Lietuvoje – nuobodu!

Niekas niekados nebūtų to bai-
saus bėgimo išpranašavęs! O Motina
Lietuva verkia ir rauda, laukdama
sugrįžtančių savo vaikų...

Antanas Klimas
Rochester, NY

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

voje, mišrios šeimos su vienu LR pi-
liečiu, lietuvių kilmės asmenys, ne-
būtinai LR piliečiai. Vaiko biologi-
niams tėvams turi būti atimtos tėvys-
tės teisės. Laikomasi tarptautinės
įvaikinimo konvencijos. Lietuvoje vis
dar kartais įtarinėjama, kad užsienie-
čiai vaikus išsiveža organų donorys-
tės tikslais.

Lietuvoje dažniausiai pageidau-
jami sveiki, iki 5 metų vaikai. Italijoje
nesibaidoma  nuo 8 iki 14 metų vai-
kų, be to, mielai priimami visi vienos
šeimos vaikai. Pagal statistiką 2009
m. įsivaikino: 

Lietuvos piliečiai: 110 vaikų (0 –
3 m. – 95; 4 m. – 6 m. – 13; 7 m. – 9
m. – 2);

Užsienio piliečiai – 146 vaikus (0

– 3 m. – 11; 4 m. – 6 m. – 46; 7 m. –
9 m. – 55; 10 m. – 14 m. – 32; 15 m.
– 17 m. – 2).

Kraštai, kuriuose buvo įvaikinti
Lietuvos vaikai: Italija – 81; JAV –
22; Prancūzija – 13; Švedija – 10;
Vokietija – 2; Šveicarija – 2 ir Aust-
ralija – 2.

O. Tarvydienė labai gražiai atsi-
liepė apie Ilgauskus: jie nesinaudojo
įžymybės statusu, nereikalavo jokių
privalumų, buvo mandagūs ir kant-
rūs, laikėsi nustatytos eigos, taisyk-
lių. Linkime, kad Ilgauskus ir kitus,
kurie atveria savo širdis ir namų
duris šeimynine šiluma apgaubti
meilės laukiantį vaikelį, Dievas lai-
mintų, ir kad tėveliai ir vaikai ne-
užmirštų savo tėvynės Lietuvos.

Žydrūnas Ilgauskas po varžybų Chi-
cago United Center š. m. balandžio
8 d.

,,Cleveland Cavaliers” treneris Mike
Brown.    Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Vilnius, balandžio 22 d. (ELTA)
– Partijos Tvarka ir teisingumas pir-
mininko pirmasis pavaduotojas Va-
lentinas Mazuronis Seimo pirminin-
kei Irenai Degutienei įteikė beveik
120,000 Lietuvos žmonių parašų, pa-
sisakančių prieš valdžios ketinimus
atitolinti pensinį amžių.

Vyriausybei prakalbus apie keti-
nimus pensinį amžių nuo 62,5 metų
pailginti iki 65, o vėliau – galbūt net
iki 67 metų, partijos Tvarka ir teisin-
gumas atstovai pradėjo rinkti tokiais
ketinimais pasipiktinusių šalies pi-
liečių parašus. Per mėnesį surinkta
beveik 120,000 šalies gyventojų pa-
rašų. 

Pasak ,,tvarkiečių”, žmonės, ne-
paisant jų amžiaus, išsilavinimo, pro-
fesijos ir visuomenėje užimamos pa-
dėties, noriai rašėsi, išreikšdami ne-
pritarimą dabartinės valdžios ketini-
mams ilginant pensinį amžių spręsti
,,Sodros” problemas.

Europos Parlamento nario, par-
tijos Tvarka ir teisingumas pirmi-
ninko Rolando Pakso teigimu, žmo-
nių pareikšta nuomonė turėtų pa-
skatinti valdančiąją daugumą įsi-
klausyti į šalies piliečių nuomonę ir
ieškoti kitų būdų spręsti socialinio
draudimo fondo problemas. 

,,Kviečiu valdančiuosius atsikvo-
šėti, nustoti engti žmones, įsiklausyti
į jų civilizuotai išreikštą nuomonę ir
ja vadovautis. Lietuviai kantrūs, ta-
čiau ta kantrybė vieną kartą gali
baigtis. Įsivaizduokime, kad tas šim-
tas tūkstančių ar daugiau ateis prie
valdžios namų ginti savo teisių, ir jie
tikrai nebus malonūs valdžiai, kuri
neteisėtai atima dalį pensijos ar ilgi-
na laiką iki jos, reikalauja mokėti ne-
pagrįstas įmokas ir ieško vis naujų
būdų prispausti paprastą žmogų”, –
sakė partijos Tvarka ir teisingumas
vadovas.

Išaiškintas nelegalus cigareçiû fabrikas

Vilnius, balandžio 22 d. (ELTA) – Mokslų akademijoje surengtos ,,Mažo-
sios Lietuvos enciklopedijos” IV tomo sutiktuvės.                         ELTOS nuotr.

Projektas ,,Atvirti Europos namai”
atvèrè îstaigû duris

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos
tarnybos išaiškino nelegalų cigarečių
fabriką Vilniuje,  pranešė Europos
Kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF. 

Šios tarnybos padedami Lietuvos
muitinės pareigūnai atliko kratą ne-
legaliame cigarečių fabrike Vilniuje,
kuriame buvo galima pagaminti ne
mažiau kaip 1,000 cigarečių per mi-
nutę, ir jį uždarė. Fabrike, kur buvo
gaminamos trijų rūšių cigaretės, skir-
tos nelegalioms ES rinkoms, sulaiky-
ti šeši asmenys. Be cigarečių gamybos
ir pakavimo įrenginių, Lietuvos mui-
tinė konfiskavo didelį kiekį tabako,
popieriaus ir kitų medžiagų, naudoja-
mų cigaretėms gaminti. 

Už kovą su sukčiavimu atsakin-
gas Europos Komisijos narys Algir-
das Šemeta pasveikino Lietuvos mui-
tinę ir OLAF su profesionaliai atliktu

darbu. Turime imtis veiksmų už-
kirsti kelią šiai neteisėtai veiklai Eu-
ropoje, kuri brangiai kainuoja mūsų
mokesčių mokėtojams. OLAF ir kiek-
vienos šalies tarnybos turi tinkamų
priemonių ir pajėgų, jas reikia sutelk-
ti. Mūsų stiprybė ir privalumas –
bendradarbiavimas”, – pareiškė A.
Šemeta. 

Ši operacija yra viena iš daugelio,
kuriose dabar dalyvauja OLAF ir ku-
rių tikslas – nutraukti neteisėtą ciga-
rečių gamybą ES. Pirmas nelegalus
fabrikas buvo aptiktas 2003 metais.
Nuo tada ES teisėsaugos tarnybos
nutraukė daugiau kaip 50 nelegalių
gamybos vietų veiklą. Už mokesčius,
muitus, auditą ir kovą su sukčiavimu
atsakingas A. Šemeta pabrėžė, kad
šiuo metu kovai su nelegalia cigare-
čių gamyba ir kontrabanda OLAF
skiriamas ypatingas dėmesys. 

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Medicinos specialistai tvirtina, kad
rastas negyvas Drąsius Kedys mirė
užspringęs skrandžio turiniu, sakė D.
Kedžio sesers Neringos Venckienės
sutuoktinis, advokatas Aidas Venckus. 

,,Mes gavome mirties liudijimą,
kuriame vienoje pusėje yra parašyta
gydytojo nuomonė, kad mirties prie-
žastis nenustatyta, o kitoje parašyta
– kad obstrukcinė asfiksija skrandžio
turiniu. Paprastai tariant, kad jis ap-
sivėmė ir užspringo”, – sakė Vilniuje,
Teismo medicinos institute apsilan-
kęs A.Venckus. Advokatas tvirtino,
kad tokį dokumentą surašė Teismo
medicinos institutas. 

Pačiam A.Venckui dėl išvados ky-
la įtarimų. Pasak jo, komentarų dėl
tokių išvadų nėra teikiama. Advoka-
tas tvirtino, kad ketinama teikti šį
dokumentą specialistams, tačiau šiuo
metu dar nežinoma, kuriems. 

,,Tų variantų yra svarstomas ne
vienas. Pasirodo, kad ne taip papras-
ta Lietuvoje atlikti tas ekspertizes,

nes visi specialistai priklauso tam pa-
čiam Teismo medicinos institutui”, –
sakė A. Venckus. Jis teigė, kad buvo
kalbėta su Varšuvos specialistais, ta-
čiau esą ekspertizę ten galima atlikti,
tik jeigu yra padaryta pakartotinė
ekspertizė Lietuvoje ir yra gautas
Lietuvos Generalinės prokuratūros
pavedimas. 

D. Kedžio palaikus ketinama iš-
vežti į Kauną. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė iš laikinojo generalinio
prokuroro Raimondo Petrausko gavo
patvirtinimą, kad Kauno rajone buvo
rasti D. Kedžio palaikai. D. Kedys
dingo praėjusių metų spalio 5 d., kai
Kaune buvo nušautas Kauno apy-
gardos teismo teisėjas Jonas Furma-
navičius ir D. Kedžio buvusios sugy-
ventinės Laimutės Stankūnaitės se-
suo Violeta Naruševičienė. 

Vilniaus apygardos prokuratūra
teismui yra perdavusi vadinamąją
Kauno pedofilijos bylą. Joje mergai-
tės tvirkinimu kaltinimas vienintelis
A. Ūsas.

Globos îstaigose atsiras sielovados darbuotojai

Bandoma îminti D. Kedñio mirties prieñastî
Vilnius, balandžio 22 d. (ELTA)

– Visi norintys balandžio 22 d. galėjo
apsilankyti Atviruose Europos na-
muose – Lietuvos įstaigose, tarptau-
tinių organizacijų atstovybėse ir Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių ambasa-
dose. Atvirų Europos namų tikslas –
atverti viešųjų įstaigų ir diplomatinių
atstovybių duris visiems svečiams ir
papasakoti jiems apie savo veiklą,
darbus, susijusius su Europa, susi-
pažinti su ES šalių tradicijomis ir
kultūra.

Ketvirtus metus Lietuvoje ren-
giamoje Atvirų Europos namų šven-
tėje dalyvavo 38 įstaigos Vilniuje ir
viena Klaipėdoje. Lankytojus priėmė
Prezidentūra, Seimas, Vyriausybės
kanceliarija, beveik visos ministe-
rijos, Vilniaus miesto savivaldybė, ki-
tos viešojo administravimo įstaigos.

Pavyzdžiui, Užsienio reikalų mi-

nisterijoje apsilankė daugiau kaip
130 žmonių. Svečiams buvo sudaryta
galimybė susipažinti ne tik su diplo-
matų darbo kasdienybe ministerijoje,
bet ir ES šalių diplomatinėse atsto-
vybėse Lietuvoje. Atvirų dienų daly-
viams ministerijoje buvo skaitomos
paskaitos apie Lietuvos diplomatijos
istoriją ir šiandieną, ES, Lietuvos na-
rystę tarptautinėse organizacijose. 

Lankytojai galėjo susipažinti su
ministerijoje veikiančiomis parodo-
mis, apsilankyti užsienio reikalų mi-
nistro kabinete. Atvirų Europos na-
mų šventėje dalyvavo ir septynių ES
šalių – Čekijos, Ispanijos, Italijos, Ny-
derlandų, Portugalijos, Prancūzijos ir
Švedijos – ambasados. Jose užsienio
šalių diplomatai lankytojus supažin-
dino su ambasadų veikla, šalių kultū-
ra ir tradicijomis.

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Lietuvos globos įstaigose bus galima
įdarbinti naujus specialistus – sielo-
vados darbuotojus. Tai numatyta pri-
imtose Socialinių paslaugų įstatymo
pataisose. 

Įstatyme numatyta, kad ,,sielo-
vados darbuotojas – pagal darbo su-
tartį socialinių paslaugų įstaigoje dir-
bantis asmuo, turintis tradicinės reli-
ginės bendruomenės ar bendrijos lei-
dimą arba siuntimą religinės bend-
ruomenės ar bendrijos pavedimu
teikti religinius patarnavimus ir sie-
lovados pagalbą”. Taip pat nustatyta,
kad toks darbuotojas teisės dirbti sie-
lovados darbą netektų, kai tradicinė
religinė bendruomenė ar bendrija at-
šauktų leidimą ar siuntimą. 

Naujos pareigybės įvedimą pa-
piktino kairiuosius politikus. Anot
socialdemokrato Algirdo Syso, kon-
servatoriai ,,visomis progomis atidir-
binėja Bažnyčiai”. Tuo metu projekto
autoriai – Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija – teigia, kad sielovados
darbuotojų įteisinimas socialinės glo-
bos įstaigose grindžiamas tarptauti-
nėmis sutartimis su Šventuoju Sostu. 

Priimtu įstatymu numatyta iki
2013 metų atidėti leidimų išdavimą
socialinės globos įstaigoms. Seimas
taip pat įtvirtino reikalavimą socia-

linės globos įstaigos vadovui nuo
2015 metų turėti aukštąjį išsilavi-
nimą. Jo tinkamumas eiti šias pare-
igas nuolat bus vertinamas vadovau-
jantis Vyriausybės ar jos įgaliotos tar-
nybos patvirtintu Socialinės globos
įstaigų vadovų atestacijos tvarkos ap-
rašu. Tuo pačiu teisės aktu patvir-
tintas socialinių paslaugų įstaigų,
kurios bus perduodamos savivaldy-
bėms, sąrašas. Opozicijos atstovai
piktinosi, kad vaikų, senelių, neįga-
liųjų globos įstaigos iš apskričių pa-
valdumo perduodamos savivaldy-
bėms esą nenumatant joms finan-
savimo. 

Žmonès reikalauja neatitolinti pensijos
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H. Clinton: n∂ra jokiû Rusijos 
îtakos sriçiû ir veto galios 

BRIUSELIS
Belgijos federalinė vyriausybė at-

sistatydino dėl didelės krizės santy-
kiuose tarp prancūzakalbių ir olan-
dakalbių karalystės bendruomenių.
Tai paskelbė ministras pirmininkas
Yves Leterme pasibaigus kabineto
posėdžiui, kuriame buvo mėginama
išgelbėti valdančiąją koaliciją. Jis bai-
gėsi be rezultatų.

VARŠUVA
Palaidotas vyriausiasis Lenkijos

karys, praėjus daugiau kaip savaitei
nuo lėktuvo avarijos, per kurią žuvo
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski
su žmona, politikų ir kariškių elitas.
Lenkijos kariuomenės Generalinio
štabo viršininkas 58-erių Franciszek
Gagor, laikytas kandidatu užimti
aukštas NATO pareigas, buvo palai-
dotas su karine pagarba Varšuvos ka-
rių kapinėse. 

MINSKAS
Du lėktuvai MiG-29 iš Baltaru-

sijos ginkluotųjų pajėgų  naikintuvų
aviacijos bazės susidūrė ore, bet žmo-
nių aukų nėra. Vienas lakūnas suge-
bėjo atvairuoti lėktuvą prie aviacijos
dalinio ir, įsitikinęs, kad žemėje nėra
gyvenamųjų vietovių, katapultavosi.
Kitas lakūnas sėkmingai nutupdė
lėktuvą bazės aerodrome. 

RAUFARELAS
Islandijos gyventojai, dengiami

pelenų, pavertusių žalius laukus juo-
dos ir pilkos spalvų dykuma, nuogąs-
tauja, kad gali nubusti dar didesnis
ugnikalnis, esantis šalia išsiveržusio
Ejafjadlajokudlio. Maždaug 800 žmo-
nių buvo iškeldinti, kai iš Ejafjadlajo-
kudlio ėmė veržtis į padangę pelenų
stulpai. Dabar pavojus praėjo ir dau-
guma vietos gyventojų sugrįžo į savo
namus įvertinti patirtos žalos.

BANKOKAS 
Padėtis Tailande pavojingai pa-

aštrėjo: armija paragino opozicijos rė-

mėjus, dar vadinamus raudonmarš-
kiniais, kiek įmanoma greičiau pasi-
traukti iš Bankoko verslo kvartalo,
kuriame jie yra susispietę jau kelias
savaites. Jei protestuotojai nepasi-
trauks, bus išvaikyti jėga, sakė armi-
jos atstovas. 

WASHINGTON, DC
Naftos deficitas prives prie geo-

politinės padėties pablogėjimo ir
stumtels nestabilias valstybes prie
žlugimo, teigiama Pentagono atas-
kaitoje ,,Joint Operating Environ-
ment 2010”, kurios keli puslapiai
skirti kylančiai energetinės krizės
grėsmei. Ataskaitos autoriai daro iš-
vadą, kad iki 2012 m. pasaulinės naf-
tos atsargos gali išsekti, naftos kai-
nos taps nekontroliuojamos.

***
Pasaulio ekonomika šiais metais

išaugs daugiau nei tikimasi – 4,2
proc., teigia Tarptautinis valiutos
fondas (TVF). Tačiau, anot fondo, at-
sigavimas daugelyje išsivysčiusių ša-
lių bus vangus. Be to, reikės spręsti
didelių valstybės skolų problemą, sa-
kė TVF. Fondas taip pat skelbia neri-
maująs dėl ir toliau mažu išliekančio
kreditavimo lygio, kuris turėtų ir to-
liau išlikti mažas, nes bankai tik at-
kuria savo kapitalo bazes.

BUENOS AIRES
Argentinos paskutinysis dikta-

torius Reynaldo Bignone, kurio reži-
mas valdė 1982–1983 m., nuteistas
kalėti 25 metus dėl įsakymų kankinti
ir neteisėtų įkalinimų. Dar šešiems jo
režimo pareigūnams skirtos laisvės
atėmimo bausmės. R. Bignone atėjo į
valdžią po Argentinai pragaištingo
1982 m. karo su Didžiąja Britanija.

PRETORIJA
Piratai prie Somalio krantų už-

grobė Panamos laivą su 21 jūrininku.
Visa sausakrūvio laivo ,,Voc Daisy”
įgula – filipiniečiai. Jūrų plėšikai už-
puolė ,,Voc Daisy”, kai šis artėjo prie
saugumo koridoriaus.

PIETŲ AMERIKA

AFRIKA

EUROPA

AZIJA

JAV

Popiežius Benediktas XVI iki šiol patvirtino keturių vyskupų atsistatydinimą.
SCANPIX nuotr.

Popiežius patenkino Airijos
vyskupo atsistatydinimâ�  

Atkelta iš 1 psl.
Tai ji pavadino „būdu pasiųsti ži-

nią: norime gyventi taikiame, stabi-
liame pasaulyje su draugais Rusijoje,
bet liksime įsipareigoję savo sąjungi-
ninkams”. 

Tiesa, komentuodama Ukrainos
užsienio politiką prezidentu tapus
Viktor Janukovyč, H. Clinton atkrei-
pė dėmesį, kad nors pirmos viešnagės
keliavo į Briuselį, jis tuo pačiu metu
aiškiai parodė, kad ruošiasi ir toliau
dirbti su Rusija. Išlaikyti pusiausvyrą
tarp šių skirtingų krypčių esą bus
sunku, bet, JAV pareigūnės teigimu,
„tai svarbu mums”.

Ar H. Clinton galės atvykti į Ta-
liną ir ar tradicinis NATO renginys,
kuris leido Estijai bent trumpam at-
sidurti pasaulio dėmesio centre, ap-
skritai galės įvykti, buvo neaišku iki
paskutinės minutės. Planai galėjo
žlugti dėl Islandijos ugnikalnio iš-
mestų pelenų, kurie ilgam sutrikdė
oro eismą ne tik Europoje, bet ir ki-
tuose žemynuose.

Savo kalbą spaudos konferencijo-
je H. Clinton pradėjo nuo šios temos,
o ne nuo susitikime planuojamų ap-
tarti klausimų. „Tai buvo tikrai pavo-
jingas sprendimas”, – kalbėjo valsty-
bės sekretorė. H. Clinton prisipažino
su dideliu susirūpinimu iš kitos At-
lanto pusės stebėjusi ugnikalnio pe-
lenų veržimąsi ir jų sukeltą sumaištį.

Ji apgailestavo, kad tūkstančiai žmo-
nių, įskaitant amerikiečius, tebėra įs-
trigę Europoje ir negali pasiekti savo
šeimų, sutriko verslas.

H. Clinton negailėjo pagyrų Es-
tijai. Ji prisiminė pirmą kartą šioje
šalyje apsilankiusi dar 1994 m., kai
šalis tik bandė atsigauti po sovietų
okupacijos, kūrė savo ūkį, valdžios
tarnybas, pilietinę visuomenę. Grį-
žusi po dešimtmečio, 2004 m., ji rado
„išdidžią NATO ir ES narę”, o šian-
dien Estija esanti „ne tik patikima ir
vertinama JAV sąjungininkė, bet ir
pavyzdys naujoms demokratijoms”.

Valstybės sekretorė neslėpė, kad
saugumas Europoje kelia didelį susi-
rūpinimą – tai bus viena iš NATO na-
rių ministrų susitikimo temų. „Leis-
kite man aiškiai pasakyti – mūsų įsi-
pareigojimai Estijai ir kitiems sąjun-
gininkams yra kertinis principas
Jungtinėms Valstijoms ir niekada jo
neatsisakysime”, – tvirtino H. Clinton. 

Šiame NATO šalių užsienio rei-
kalų ministrų susitikime daugiausiai
dėmesio ketinama skirti Afganista-
nui, organizacijos politikai dėl bran-
duolinių ginklų, raketinei gynybai,
naujai strateginei koncepcijai, kurią
ketinama patvirtinti rudenį Lisabo-
noje, santykiams su Rusija. Šiame
susitikime dalyvauja ir Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis.

Vilnius, balandžio 22 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI pa-
tenkino vieno Airijos vyskupo, kuris
kaltinamas dangstęs pedofilus kuni-
gus Dublino vyskupijoje, atsistatydi-
nimą. 

,,Jo Šventenybė popiežius Bene-
diktas XVI priėmė Kildero ir Leilino
vyskupo James Moriarty atsistatydi-
nimą”, – sakoma Airijos vyskupų
konferencijos pranešime. 

73 metų J. Moriarty, kuris 1991–
2002 metais buvo Dublino vyskupas
augziliaras, prašymą atsistatydinti
pateikė praeitų metų gruodį; taip pat
atsiprašė nukentėjusių nuo lytinio iš-
naudojimo asmenų ir jų a-timųjų. 

Iki šiol tik šeši vyskupai pateikė
prašymus atsistatydinti, kai buvo pa-
skelbtos skandalingos Airijos vyriau-
sybės atlikto tyrimo išvados. Jose sa-
koma, kad per kelis pastaruosius de-
šimtmečius Dublino arkivyskupijoje

kunigai ir kiti bažnyčios darbuotojai
seksualiai išnaudojo šimtus vaikų. 

Komisijos, kuriai vadovavo teisė-
ja Yvonne Murphy, atlikto tyrimo
ataskaitoje sakoma, jog didžiausios
Airijos katalikų arkivyskupijos hie-
rarchai dangstė šiuos dvasininkų pe-
dofilijos atvejus. 

Pontifikas iki šiol patvirtino ke-
turių vyskupų atsistatydinimą: Bren-
dan Comiskey, Donald Murray, John
Magee ir J. Moriarty. 

Šiomis dienomis vienas aukš-
čiausių Vokietijos vyskupų paprašė
popiežiaus Benedikto XVI atleisti jį iš
pareigų, prieš tai prisipažinęs, jog
mušė vaikus. Augsburgo Pietų Vo-
kietijoje vyskupas Walter Mixa, kuris
taip pat yra Vokietijos kariuomenės
vyskupas, parašė vokiečių kilmės
pontifikui laišką su prašymu atleisti
jį iš pareigų. W. Mixa nekaltinamas
seksualiai išnaudojęs vaikus. 

Pasaulio naujienos
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BEISBOLAS

Geriausią rezultatą šiame sezone
pasiekė ,,Cleveland Cavaliers”, o dėl
NBA  vardo išvysime tikrai intriguo-
jančią kovą.

Pasibaigusiame 2009–2010 metų
NBA įprastame sezone geriausiai
pasirodė ,,Cleveland Cavaliers” ko-
manda. „Cavaliers” šį sezoną baigė
su 61 pergale ir 21 pralaimėjimu. Tai
geriausias rezultatas nuo 2003–2004
metų sezono, kai ,,Indiana Pacers”
turėjo tokį patį pergalių-pralaimė-
jimų rezultatą. Vis dėlto tai labai toli
nuo 1995–1996 metų ,,Chicago Bulls”
pasiekto rezultato. Su Michael Jor-
dan priešakyje, „Bulls” komanda į at-
krintamąsias varžybas 1996 metais
žengė turėdama 72 pergales ir tik 10
pralaimėjimų įprastame sezone. Tuo-
metinis „Bulls” treneris buvo Phil
Jackson, šiuo metu treniruojantis
,,Los Angeles Lakers”.

Įprastajame  sezone  vakarų kon-
ferencijoje čempionų vardą ginantys
„Lakers” krepšininkai baigė pirmojo-
je vietoje vakarų konferencijoje (57-
25). Daugiausiai pelnytų taškų apdo-
vanojimą (NBA Scoring Champion)
laimėjo Kevin Durant iš Oklahoma
City „Thunders”, pelnydamas po
30,1 tašką.

Pirmajame atkrintamųjų varžy-
bų rate vyks aštuonios dvikovos. Kaip
ir visuomet, bus žaidžiama iki ketu-
rių pergalių. Pirmajame rate rytų

konferencijoje susitiks ir iki ketu-
rių pergalių žais „Cavaliers” prieš
„Bulls”, ,,Boston Celtics” prieš ,,Mia-
mi Heat”, ,,Atlanta Hawks” prieš
,,Orlando Magic”. Vakarų konferenci-
joje žais „Lakers” prieš „Thunder”,
,,Denver Nuggets” prieš ,,Utah
Jazz”, ,,Phoenix Suns” prieš ,,Port-
land Trail Blazers”, ,,Dallas Mav-
ricks” prieš ,,San Antonio Spurs”.

Atkakliai bus balsuojama dėl šių
metų NBA įprastojo  sezono naudin-
giausio žaidėjo apdovanojimo (MVP).
Pagrindiniu laimėtoju laikomas Le-
Bron James iš ,,Cleveland Cavaliers”.
Aš turbūt taip pat balsuočiau, kad jis
taptų naudingiausiu žaidėju, nes jis šį
sezoną per 76 rungtynes pelnė po
29,7 taškus, atkovojo po 7,3 kamuo-
lius ir atlikdavo po 8,6 rezultatyvius
perdavimus. Dar vienu galingu  kan-
didatu yra laikomas „Lakers” krepši-
ninkas Kobe Bryant. Jis per 73 rung-
tynes pelnydavo po 27 taškus, atko-
vojo po 5,4 kamuolius ir atliko po 5
rezultatyvius perdavimus. Galima sa-
kyti, jog tai nebuvo vienas geriausių
K. Bryant sezonų.

Kas žais šių metų NBA  baigia-
mosiose varžybose, spėlioti galime vi-
si, tačiau kas tikrai jame žais, pama-
tysime ateityje. Vis dėlto turiu pami-
nėti, jog labiausiai tikėtina, kad jose
išvysime „Lakers” ir „Cavaliers”. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Baigėsi 2009–2010 m. NBA sezonas

„Formulės 2” lenktynes laimėjo J. Palmer ir P. Eng
Po pirmųjų dviejų šio sezono

„Formulės 2” lenktynių pirmauja
Jolyon Palmer.

Pirmosiose lenktynėse pergalę
šventė iš pirmosios vietos važiavęs J.
Palmer. Antras liko dar vienas anglas
Dean Stoneman. Trečią vietą laimėjo
rusas Sergey Afanasyev. Lietuvis Ka-
zimieras Vasiliauskas lenktynes pra-
dėjo iš septintosios vietos, o jas baigė
penktas.

Antrosiose lenktynėse iš pirmo-
sios vietos lenktynes pradėjo austras
Phillip Eng, pirmosiose lenktynėse
užėmęs ketvirtą vietą. P. Eng visas
lenktynes važiavo pirmas ir iškovojo
pirmąją pergalę šį sezoną. Antras
baigiamąją liniją kirto pirmųjų lenk-
tynių nugalėtojas J. Palmer. Trečias
liko Johan Jokinen, pirmosiose lenk-
tynėse važiavęs antroje vietoje, bet

pasitraukęs iš kovos dėl bolido gedi-
mo. K. Vasiliauskas šias lenktynes
pradėjo iš devintosios vietos, baigė jas
septintas.

Po dviejų lenktynių pirmauja J.
Palmer – 43 taškai, antras yra P. Eng
37 tšk., trečias S. Afanasyev – 23 tšk.,
ketvirtas S. Stoneman – 18 tšk.,
penktas Will Bratt – 18 tšk. K. Vasi-
liauskas užima šeštą vietą su 16
taškų.

Kitos dvejos lenktynės vyks Ma-
roke gegužės 1–2 dienomis.

Kinijos Didysis laimėjimas – J. Button
Netikėtai antrąją pergalę šių me-

tų sezone Kinijoje iškovojo „Formu-
lės 1” nugalėtojo vardą ginantis Jen-
son Button.

Britas, lenktynes pradėjęs iš penk-
tosios vietos, lenktynių vidury dėl
prasto oro kitiems lenktynininkams
pasukus į techninio aptarnavimo zo-
ną, įsiveržė į priekį ir visas likusias
lenktynes buvo nepralenkiamas.
„McLaren”  lenktynininkas, kaip ir
lenktynėse Australijoje, kur iškovojo
pirmąją sezono pergalę, nebuvo tarp
lenktynių numylėtinių, bet ramus

vairavimo būdas vėl jam lėmė  baigia-
mąją liniją kirsti pirmam. Jo koman-
dos draugas Lewis Hamilton nuo J.
Button atsiliko šiek tiek daugiau nei
1,5 sek. „Mercedes” lenktynininkas
Nico Rosberg šiemet dar kartą užlipo
ant  apdovanojimo  pakylos, atvažia-
vęs, trečioje vietoje.

Ketvirtas lenktynes baigė „Fer-
rari” atstovas Fernando Alonso, ku-
ris lenktynių  pradžioje  per anksti
pajudėjo iš savo vietos ir už tai buvo
nubaustas pravažiavimu pro techni-
nio aptarnavimo juostą. Penktas liko
lenkas Robert Kubica, šeštas – iš pir-
mosios vietos važiavęs Sebastian Vet-
tel, septintas – pirmuosius taškus sa-
vo „Formulės 1” karjeroje iškovojęs
rusas Vitaly Petrov. Septyniskart
„Formulės 1” nugalėtojas Michael
Schumacher liko dešimtas, nors lenk-
tynių vidury buvo pakilęs į penktąją
vietą.

Kitas ratas vyks Ispanijoje gegu-
žės 7–9 dienomis, o kol kas čempio-
nate pirmauja  J. Button, turintis 60
taškų. Antroje vietoje bendroje lenk-
tynininkų įskaitoje yra N. Rosberg –
50 taškų, trečias F. Alonso – 49 tšk.,
ketvirtas L. Hamilton – taip pat 49
tšk., penktas S. Vettel – 45 tšk. Kons-
truktorių įskaitoje pirmauja „McLa-
ren” – 109, antri yra „Ferrari” – 90
tšk., treti „Red Bull” – 73 tšk.

EDVARDAS ŠULAITIS

Dar apie vilniečių viešnagę
California valstijoje

Vėl sulaukėme žinių apie Vil-
niaus „Sporto vilkų” jaunųjų beis-
bolininkų (11–12 m.) išvyką į Califor-
nia valstiją, kuriomis norime pasida-
lyti su skaitytojais, besidominčiais
beisbolu, nors tarp Amerikos lietuvių
ši sporto šaka kažkodėl nėra tokia
populiari.

Kovo 27 d. iš Vilniaus į JAV at-
vykusi beisbolininkų grupė čia pralei-
do dvi savaites ir sužaidė 15 rung-
tynių. Amerikiečio San Griffith dėka
pavyko užmegzti ryšius su San Diego
miesto bei apylinkių ir 32-os apy-
linkės komandomis. Ten buvo viešėta
pirmąją savaitę, sužaistos 5 rung-
tynės, iš kurių vilniečiai laimėjo tre-
jas. Čia ne tik žaistas beisbolas, bet ir
pramogauta. Šeimininkai jaunuolius
nusivežė pažiūrėti įdomių vietų. Be
jau anksčiau minėtos San Diego pro-
fesionalų beisbolo „Padres” klubo
aikštės, vilniečiai matė ir garsųjį „Sea
World”.

Atrodo, ir komandų žaidėjai, ir
lietuvaičius globoję žmonės susido-
mėjo jaunaisiais mūsų tėvynainiais,
tad juos žadėjo pakviesti pas save ir
kitą pavasarį.

Iš San Diego vilniečiai važiavo į
Los Angeles – 68-tos apylinkės South
Orange County, kur jau yra lankęsi
ankstesniais metais. Čia sužaista 10

rungtynių, iš kurių, deja, laimėtos tik
dvejos. Vilniečiai, be abejo, buvo pa-
vargę, nes visur norėta kuo daugiau
pamatyti.

Lietuvaičiai norėtų daug kam pa-
dėkoti už šią gražią išvyką, taip pat ir
būriui tautiečių, kurie jais rūpinosi.
Ypatinga padėka skiriama Toniui ir
Danutei Mažeikoms bei kitiems, ku-
rie savo dėmesiu sušildė vilniečių šir-
dis. Taip pat dėkoja ir dosniam ame-
rikiečiui, kuris vilniečiams nupirko
beisbolo reikmenų už 4,000 dolerių
bei kitiems  aukotojams.

Vilniaus „Sporto vilkų’’ jaunieji
beisbolininkai nemažai amerikiečių
supažindino ne tik su Lietuva, bet ir
įtikino, kad jie taip pat moka žaisti
beisbolą. Jaunieji vilniečiai tikisi, jog
ir kitais metais jie bus pakviesti į
California.

Lietuvių pasirodymas 
„Pony’’ lygoje

Prahoje balandžio 15–18 dieno-
mis vyko „Pony’’ lygos Europos
zonos turnyras, kuriame dalyvavo 16
komandų iš 10 valstybių, tarp jų ir iš
Lietuvos. Lietuvai čia atstovavo BK
„Vilnius”. Klubo žaidėjai – 1993–
1995 m. gimimo beisbolininkai.

Lietuvos beisbolininkai iš 16 ko-
mandų užėmė 9-ą vietą. Pirma buvo
Čekijos Respublikos beisbolo akade-
mijos komanda, laimėjusi kelialapį į
JAV ruošiamą baigiamąjį „Pony” ly-
gos turnyrą.

Iš beisbolo pasaulio

Vilniečiai ne tik žaidė, bet ir pramogavo.
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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

Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad
lietuviškos istorinės dramaturgijos
nėra daug, todėl kūrinio svoris dar
reikšmingesnis.

Vakaro dalyviai pageidavo, kad
tokia tradicija turėtų tęsinį.

*
V. Alantas nepraleidžia jokios

progos, susijusios su scena, menu, li-
teratūra. Bendro Amerikos lietuvių
šalpos fondo Detroito skyrius paren-
gė Petro Vaičiūno keturių veiksmų
komediją Tuščios pastangos, ir jis su
Irena kartu su kitais čia atėjusiais
tautiečiais juokėsi kad ir iš nelabai
juokingų P. Vaičiūno replikų. Žinoma,
jam, kaip specialistui, labiau nei ki-
tiems matomas mėgėjiškumas, klai-
dos, tačiau kol kas nėra iš ko rinktis.

Vis tik šįkart, V. Alanto many-
mu, vaidyba buvo „aukštesnio mė-
gėjų stiliaus”. Tai, be abejo, didelis
režisierės – patyrusios scenos darbi-
ninkės Zuzanos Arlauskaitės-Mikšie-
nės nuopelnas.

*
Gruodžio vienuoliktoji V. Alantui

buvo ypatinga diena: iš Vokietijos
sulaukęs romano Pragaro pošvaistės
pirmojo egzemplioriaus, džiaugėsi
kaip niekada. Iš visų pusių išstudi-
javęs knygą – puikų šriftą, neblogą
popierių, žibančias ant juodo dro-
binio viršelio antraštės raides, lyg
liepsneles, nutarė, jog tą dieną galima
įrašyti į pačias džiaugsmingiausias
dienas ne tik tremtyje, bet ir gyve-
nime. S. Miglinas pasistengė ir įgy-
vendino visus autoriaus pageidavi-
mus. Rašytojas neprisiminė, kad
praeityje būtų buvę kas nors pana-
šaus. 

Įdomiausia, kad beveik tuo pačiu
metu atėjo laiškas iš leidėjo Austra-
lijoje. Pasirodo, jis dar nebuvo pamir-
šęs V. Alanto pasiūlymo – pranešė, jog
išsprendęs galų gale popieriaus prob-
lemą ir dabar jau galėsiąs išleisti ro-
maną.

Kai tik iš Tremties leidyklos gaus
daugiau egzempliorių, V. Alantas pa-
darys siurprizą – vieną jų pasiųs į
Australiją. Vietoj atsakymo.

*
Gerai apgalvojęs, V. Alantas nu-

tarė neskubėti, kaip buvo žadėjęs, ir
kol kas neišsiųsti leidėjui Mindaugo.
Tegu susiguli. Bent iki pavasario tegu
pabūna stalčiuje. O tuomet dar sykį
perskaitys ir, jei atrodys, jog viskas
gerai, dės į voką.

*
„Nedarbas tęsiasi toliau ir net

dar didėja. Nedirbu ketvirtas mėnuo
ir nematyti jokių perspektyvų, kad
greit darbo gausiu. Dabar dar gaunu
pensiją – 29 dol. per savaitę, – bet už
kelių savaičių ir tos pajamos baigsis.
Tragiška!” – liūdnas paskutinis 1951
metų įrašas (gruodžio 18).

IR RAŠYTOJAS, 
IR JUODADARBIS (2)

Liūdnas prisipažinimas (1952,
kovo 31): „Lig šiol dar nedirbu. Bu-
vau gavęs darbo kitur, bet, padirbėjus
devynias dienas, vėl buvau atleistas.
‘Pensijos’ jau seniai nebegaunu. Vos
besilaikau ant paviršiaus”.

*
Per vasarą ne tik dienoraštis

buvo pamirštas, bet ir bet kokie rašy-

mo darbai sustojo. Svarbiausias rū-
pestis buvo namo dažymas ir tvarky-
mas.

Gegužės pradžioje V. Alantas ga-
vo darbo mažoje dirbtuvėlėje, tačiau
devynioliktą dieną „pašaukė” Fordas
ir vėl grįžo į senąją vietą. Kai rodėsi,
jog viskas sugrįžo į geras vėžes, pa-
dirbus vos penketą savaičių, prasi-
dėjo atleidinėjimai – įmonės ėmė
trūkti plieno. Sustreikavo plieno fab-
rikų darbininkai. Liepą teko dirbti
vos porą savaičių. Kai po 53 dienų
streiko plieno fabrikų darbininkai
sugrįžo į darbą, vėl ėmė judėti ir
automobilių fabrikai. Rugpjūčio ket-
virtąją į darbą sugrįžo ir V. Alantas. 

Tačiau jau turėtos pamokos V.
Alantui neleidžia būti naivuoliu. „Ar
ilgam? – rugpjūčio trečiąją klausia
pats savęs. – Laikraščiai rašo, kad
angliakasiai ima murmėti. Gal vėl
streikas? Jei nėra anglies, fabrikai
sustoja. Ir taip amžinai. Jei nestrei-
kuoja pats fabrikas, kur dirbi, tai
streikuoja angliakasiai, plieno dar-
bininkai arba geležinkeliai. Kadangi
visa pramonė priklauso nuo anglies,
plieno ir susisiekimo, sustreikavus
vienai šakai, kitos taip pat turi stab-
dyti darbą. Milijonai niekuo dėtų
darbininkų taip pat turi nukentėti.
Kai streikavo plieno įmonių darbi-
ninkai – apie 600,000 žmonių, – ki-
tose įmonėse darbo neteko apie pu-
santro milijono darbininkų.”

*
Rugpjūčio ketvirtąją pas V.

Alantą buvo užsukęs į Detroitą prieš
porą dienų iš Bostono atvykęs Juozas
Kapočius. Jis organizuoja bendradar-
bius ir platintojus Lietuvių enciklo-
pedijai leisti. Tokiam sumanymui
rašytojas pritarė ir, žinoma, sutiko
prie jo prisidėti. 

*
Juozas Bačiūnas inicijuoja mono-

grafijos apie kompozitorių, aktorių ir
visuomenininką Antaną Vanagaitį
leidimą. Sužinojęs tą naujieną, V.
Alantas buvo pasiryžęs vienas pats
imtis šito darbo, tačiau paprieštaravo
leidėjas: jis norįs kolektyvinio veika-
lo. Taip bendraautoriais tapo penki
A. Vanagaičio draugai: Juozas Ol-
šauskas, Bronius Kazys Balutis, An-
tanas Olis, Stasys Pilka, Juozas Žile-
vičius.

V. Alantas rašys A. Vanagaičio
biografiją, o taip pat redaguos knygą.
Leidėjas už šį darbą rašytojui mokės
300 dolerių, apmokės kelionės į
Chicagą išlaidas bei per savaitę fab-
rike negautą užmokestį.

Savaitė Chicagoje buvo naudin-
ga. Po pasikalbėjimų su J. Bačiūnu, S.
Pilka, taip pat su būsimos knygos
herojaus našle A. Vanagaičio biografi-
jos kontūrai vis ryškesni. Be to, A.
Vanagaičio žmona įteikė porą jo die-
noraščio sąsiuvinių. Iš Chicagos par-
sivežė ir Margučio – JAV lietuvių žur-
nalo, ėjusio 1928–1965 metais Chica-
goje, kurį leido A. ir L. Vanagaičiai, –
komplektą beveik už ketvirtį am-
žiaus.

Rinkdamas medžiagą V. Alantas
dar sykį įsitikino, kaip svarbu laiku
užrašyti atsiminimus ir kiek daug
nuostolių kultūrai padaro požiūris į
laiškų ir kitokios korespondencijos
išsaugojimą. 

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 15

Rašytojo Vytauto Alanto 20-ties
metų mirties sukaktis

Taip greitai negailestingas laikas
nusinešė mūsų šeimos mylimą Vyrą,
Tėvą, Senelį, Prosenelį ir Dėdę bei
Krikšto tėvą, o mums paliko didžiulį
liūdesį ir skausmą.

1992 m. birželio 15 d. Gimtoji Že-
mė priglaudė savo Sūnų, kuris Ją taip
mylėjo. Petrašiūnų kapų senos pušys
Jam ošia amžinas raudas ir siunčia
tiesiai į Dangaus Karalystę.

Kaune, Vytauto Didžiojo Švento-
vėje, kurioje Jo palaikai buvo pri-

glausti tris dienas Vytauto Didžiojo
koplytėlėje, Mišias atnašaus Tėvai
Pranciškonai.

Laidojimo dieną šv. Mišias atna-
šavo ir Vytautą palaidojo mūsų mie-
las a. a. kun. Ričardas Mikutavičius.
Alantas dabar ilsisi kapuose prie savo
jaunystės draugo rašytojo Juozo Grušo.

Vytauto seserėnas, mūsų mielas
kun. dr. Kęstutis Trimakas šv. Mišias
atnašaus Čikagoje.

Detroite, Dievo Apvaizdos šven-
tovėje, šv. Mišios bus balandžio 24 d.,
jas atnašaus mūsų klebonas Gintaras
Jonikas.

Sidabrave, Alanto gimtinėje, šv.
Mišias ir Alanto prisiminimo vakarą
organizuos Sidabravo seniūnas Vid-
mantas Blužas.

Prieš kelioliką metų mes įstei-
gėme Vytauto Alanto vardo premijas
XI–XII klasės mokiniams už litera-
tūrinį rašinėlį. Mokiniai mielai prie
to prisidėjo. Po poros metų prisijungė
ir kitų apylinkių mokyklos.

Ten pat yra įrengtas Vytauto
Alanto muziejus.

Prašome draugus ir pažįstamus
balandžio 23 d. prisiminti Vytautą sa-
vo maldose.

Irena Alantienė su Sūnumis
ir visa šeima.

Vokas su V. Alanto portretu; išspaus-
dino Lietuvos laisvės kovotojų sąjun-
ga.

VYT. ALANTAS

Manęs nebūtų...

Jei aš po savo kojom nebejausčiau
Senelių kūlgrindų gilių, –
Manęs nebūtų!

Jei aš nebegirdėčiau žvangančių kardų
Prie Žalgirio pušyno pakraščių, –
Manęs nebūtų!

Jei nebejausčiau šilimos Amžinos Ugnies
Nuo senovės šventųjų aukurų, _
Manęs nebūtų, –

Jei Baltijos dugne nebematyčiau rūmų gintarinių
Ir nebeišplauktų Jūratė šaukiama, –
Manęs nebūtų!

Jei nematyčiau pakelėse
Nuliūdusio, erškėčiais vainikuoto Dievo, –
Manęs nebūtų!

„Paversmiai” Chicago, 1982 m.
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Šventųjų paveikslus saugo jau kelios šeimos kartos.

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lie tuvos

Dailininkės ir mecenatės Mag-
dalenos Birutės Stankūnienės vardo
menų galerijoje Marijampolėje – pats
darbymetis. Paroda čia keičia parodą,
ruošiamasi ir pačios dailininkės iš
Čikagos atvykimui – ji į Lietuvą at-
skrenda gegužės 15 dieną, o gegužės
21-ąją Marijampolės kultūros centre
rengiamos didelės iškilmės – dailinin-
kės vardo menų galerijoje bus atida-
ryta naujausių jos Lietuvai padova-
notų darbų paroda, tuo pačiu šalia
esančioje Suvalkijos meno galerijoje
bus pristatyta nauja, Druskininkuose
gyvenančios menotyrininkės Vidos
Mažrimienės parengta knyga „Mag-
dalena Birutė Stankūnienė: žiedais
kaišytu nostalgijos keliu’’, pasakojan-
ti apie daugiašakę dailininkės kūry-
bą.

Prieš kelerius metus dailininkės
pinigais įrengta galerija leido Sūdu-
vos krašto meno mylėtojus supažin-
dinti su profesionaliuoju menu. Šiuo
metu čia veikia Marijampolės valsčiu-
je, Gustaičių kaime gimusio dailinin-
ko Vinco Norkaus (1925–2006) tapy-
bos darbų paroda. Ją į Marijampolę
atvežė trys dailininko sūnūs Min-
daugas, Arvydas ir Raimundas.

Lietuvių dailės klasiku laikomas
V. Norkus Vilniaus dailės institutą
baigė 1952 metais ir visą gyvenimą
buvo susijęs su menu – dėstė institu -
te ir dailės mokyklose, pats visą gyve-
nimą tapė. Jo drobėse – paprasti ir
tuo pačiu nuostabiai gražūs tėviškės
kampeliai, gimtasis devynių sodybų
Gustaičių kaimas, kurio jau seniai
ne bėra. Dailininkas surengė 24 per-
sonalines parodas, jo darbų įsigiję Vil -
niaus ir Kauno muziejai, taip pat Iz -
raelio, Kanados, Jungtinių Amerikos
Valstijų meno mylėtojai. 

Dailininkas mėgo keliauti po Lie -
tuvą, tad savo kūriniuose įamžino
nuo taikingus Neringos, Baltijos ir pa -
jūrio vaizdus, plačias Aukštaitijos,
Dzūkijos ir Vilniaus panoramas, se -

no  jo Vilniaus gatveles, griaunamus
ar jau išnykusius sostinės kiemelius.
Nors dalis V. Norkaus darbų jau buvo
rodyta Marijampolėje grupinių lietu-
vių dailininkų parodų metu, tačiau
pamačius daugiau jo nuostabių dro-
bių vienoje vietoje daugelis žiūrovų
buvo išties sužavėti.

Į parodos atidarymą atėję meno
mylėtojai, kurių Marijampolėje vis
dau giau, buvo dar nustebinti ir tuo,
kad menininko sūnūs pristatė ir dar
vieną dailininko talento pusę – pasi-
rodo, jis rašė ir eiles. Ypač nemažai jų
sukūrė išėjęs į užtarnautą poilsį, kai
pablogėjo sveikata. Eilėraščiai skirti
tėviškei, vaikystės ir jaunystės die-
noms prisiminti. Knyga pavadinta
„Kas drobėse nesudėta’’, joje kelios
de šimtys nuotaikingų dailininko eilė-
raščių. 

Kultūros centro renginiuose ap -
silankę žiūrovai čia gali pamatyti pa -
čių įvairiausių parodų. Itin populia -
rios yra kasmet rengiamos parodos
„Iš močiutės skrynios’’, kuriose pris-
tatomi mūsų praeitį atspindintys tau-
todailės ir kiti dirbiniai.

Dabar vykstančioje tokioje paro-
doje – rodiniai, kurie senesniais lai-
kais buvo laikomi vadinamajame
„kupare” – močiučių rankdarbiai,
auk sarankių meistrų darbai ir įran -
kiai. Tuos rodinius parodai paskolino
įvairūs Sūduvos krašto žmonės.

Vieni įdomiausių šioje parodoje –
marijampolietės Romos Karpavičie-
nės paskolinti du šventųjų paveikslai,
kurie jos šeimoje yra perduodami iš
kartos į kartą.

Šių paveikslų, vaizduojančių Šven-
čiausią Mergelę Mariją ir Jėzų Kris -
tų, istorija labai įdomi. Jie yra datuo-
jami XVIII amžiumi, o abu paveiks -
lus į Lietuvą iš Amerikos parsivežė R.
Karpavičienės seneliai. Jie į Ameriką
buvo išvykę dirbti ir grįždami ar ti-
miesiems parvežė dovanų brangiai
įsigytas relikvijas. Dabar jas saugo
jau ketvirtoji šeimos karta.

R. Karpavičienė pasakojo, kad
paveikslams teko išgyventi du pasau-
linius karus, juos saugant reikėjo
užkasti žemėje, kur jie pragulėjo ke-
liolika metų. Buvo ir taip, kad šiuos
paveikslus vaikai buvo nutarę „pato-
bulinti’’ ir juos teko restauruoti.

Parodoje – ir senovinės skarelės
bei skaros, kuriomis ryšėdavo Prienų
rajone, Šilavote buvusio „davatkyno’’
gyventojos – pamaldžios moterys, ten
įsikūrusios dar XIX amžiuje. Lanky-
tojai žavėjosi ir tremtinių moterų
Sibire sukurtais rankdarbiais.

„Naujų parodų, kurių metu bus
pristatoma ir profesionalų, ir mėgėjų
meną, esame suplanavę metams į
priekį, mūsų renginiai gausiai lanko-
mi, ir džiugu, kad turime kur rengti
parodas, kad jomis domimasi, kad
kultūrinis gyvenimas Sūduvos krašto
sostinėje gyvas’’, – sakė parodų orga-
nizatorė Ona Surdokienė.

M. B. Stankūnienės menų 
galerijoje paroda keičia parodą

Radvilų rūmuose susitikimas su
Jurgiu Šapkumi

Lietuvos dailės muziejus balan -
džio 22 d., ketvirtadienį, pakvietė į
Radvilų rūmuose rengiamą susitiki -
mą su skulptoriumi Jurgiu Šapkumi
(California), dovanojusiu Lietuvai
savo kūrinių kolekciją, kuri dabar ro -
doma išeivijos dailininkų kūrinių pa -
rodoje „Dovana Nepriklausomai Lie -
tuvai”. Susitikime dalyvavo meno-
tyrininkai dr. Nijolė Tumėnienė, Ro -
mualdas Bu drys. Grojo smuikininkas
Dainius Puo džiukas.

Skulptorius, tapytojas, monu -
men taliosios dailės kūrėjas Jurgis
Šap kus gimė 1928 m. Panevėžyje,
vai kystę praleido Kaune. Karui bai -
giantis su tėvais pasitraukė į Vaka -
rus. 1948–1950 m. Freiburgo meno
mo kykloje studijavo grafiką (jo moky-
tojai buvo Telesforas Valius ir Al fon -
sas Krivickas). Kiek vėliau Muen -
chen, Vaizduojamojo meno akade -
mijo je (Akademie der bildenden
Küns te), vienerius metus studijavo
ta pybą.

1952 m. emigravo į JAV, kaip ir
nemažai kitų lietuvių dailininkų, dir -
bo vienoje vitražų dirbtuvių. 1958
Schooll of the Art Institute of Chi -
cago baigė tapybos ir skulptūros stu -
dijas. Gyvendamas Čikagoje su pro -
jektavo ir sukūrė monumentalių kū -
rinių: vitražus Čikagos lenkų bažny -
čiai (1958) ir Šv. Donato bažnyčiai
Elmhurst, IL (1959), skulptūras ir
vitražo sieną vienoje iš Marquette
Park bendrovių (1960), akmenines
šven tųjų skulptūras Čikagos Šv.
Kryžiaus bažnyčios fasadui (1961).
Či kagos visuomenė įsiminė daili nin -
ką ir kaip išeivių teatro talkininką,

dekoracijų kūrėją.
Persikėlęs į California, 1962–

1982 m. dirbo dizaineriu ir vadybi -
nin ku žaislų gamybos bendrovėje
,,Mattel Toy Company”. California
State College, Long Beach ir El Ca -
mino College tobulino bronzos lieji-
mo ir braižybos (1967), Santa Monica
College – akmens kalimo įgūdžius
(1983). Sukūrė didelę skulptūrinę
kompoziciją „Dvyniai” Švč. Marijos
ligoninės (Apple Valley, CA) fontanui
(1965–1967).

1990 m. palikęs tarnybą, atsidėjo
laisvai kūrybai. Sukūrė daug paro-
dinių darbų iš bronzos, alebastro,
aliu mi nio, terakotos. Be skulptūrų,
visą laiką liejo akvareles, vėliau ėmė
tapyti akrilu, suruošė tapybos paro-
das JAV, Vokietijoje, Kanadoje, su ren -
gė šešias asmenines parodas, tarp jų –
ta pybos parodą Lietuvos dailės mu -
ziejuje (1998).

Jurgio Šapkaus kūryba pasižymi
ekspresionistinei dailės krypčiai bū -
din gu laisvu veržliu potėpiu, ryškiu
kontrastingu koloritu, dinamiška
skul p tūrų kompozicija. Ekspresyvia
plastika sukuriamas stiprus emocinis
fonas, perteikiamas vaizduojamų
simbolinių scenų dramatizmas ir
vaizduojamo žmogaus dvasiniai
išgyvenimai: skausmas, neviltis, kova
už gyvenimą ir su gyvenimu.

Pirmoji JAV gyvenančio daili nin -
ko J. Šapkaus paroda Vilniuje, Lietu -
vos dailės muziejuje, buvo surengta
1998 m. tuomet dar nerekonstruotoje
Nacionalinėje galerijoje, kur rodyta
40 tapybos paveikslų, eskizų, skulp-
tūrų nuotraukų. Tąkart po parodos
dai lininkas muziejui padovanojo 11
kūrinių (tapyba, akvareles).

2008 m. dailininkas Lietuvai do -
va nojo 20 skulptūrų ir 55 paveikslus.
Dalis jų šiuo metu rodomi Radvilų
rūmuose veikiančioje Lietuvių išeivi-
jos dailininkų parodoje „Dovana ne -
priklausomai Lietuvai”. Lanky to jai
parodoje gali pamatyti 20 alebastri -
nių, bronzinių ir terakotinių skulptū -
rų, taip pat per 30 paveikslų, tapytų
akrilu ir akvarele. Beje, J. Šapkaus
skulptūros Lietuvoje rodomos pirmą
kartą.

„Meno kūriniuose aš labiausiai
ver tinu spontaniškumą, stiprų judesį
ir giliai išmąstytą idėją. Mane tiesiog
džiugina laisvas meistriškas piešinys
ir lengvas teptuko potėpis”,  – teigia
J. Šapkus, šitaip apibūdindamas ir es -
mi nius savo kūrybos principus.

Lietuvos dailės muziejaus 
info

Jurgis Šapkus  „Tremtinių Marija“.

Senovės buities daiktus jaunimas ga-
li pamatyti tik parodose.

A. Vaškevičiaus nuotr. Radvilų rūmuose rodomi ir Jurgio Šapkaus darbai.             ELTA nuotraukos



60-ųjų sukaktuvinių ŠALFASS
sporto žaidynių, įvyksiančių 2010 m.
balandžio 30 – gegužės 1–2 dienomis,
Cleveland, Ohio, varžybinėje progra-
moje vyks krepšinio, tinklinio,
stalo teniso pirmenybės. Anksčiau
numatytos kėgliavimo (bowling),
plaukimo ir merginų (17–19 m.)
krepšinio pirmenybės neįvyks dėl
dalyvių stokos.

Krepšinis vyks – vyrams A, B ir
C, moterims ir vaikinams A (1991 m.
gimimo ir jaunesniems). Dalyvauti
užsiregistravo 30 krepšinio komandų
iš 13 sporto klubų. Visos krepši-
nio rungtynės visas 3 dienas vyks:
Euclid Sports Plant, 20001 Euclid
Ave., Euclid, OH ir Boromeo (Se-
minary) Fieldhouse, 28700 Euclid
Ave., Wickliffe, OH. Penktadienį,
balandžio 30 d., 7 v. v.–10:30 v. v.; šeš-
tadienį, gegužės 1 d., 8 v. r. – 4:30 v. p.
p.; sekmadienį, gegužės 2 d., 8:15 v. r.
– 3:30 v. p. p.

Krepšinio koordinatoriumi yra
Vidas Tatarūnas, tel.: 440-209-
0440; el. paštas: vtatarunas@att.net

Tinklinis vyrams vyks tik šešta-
dienį nuo 8:30 v. r., o mišrioms ko-
mandoms – tik sekmadienį nuo 8:30
v. r., Cleveland East Side Turners,
1622 East 55th Street, Cleveland, OH
44103, tel.: 216-391-9669.

Dalyvauti užsiregistravo 5 vyrų

ir 4 mišrios komandos iš 4 sporto
klubų.

Tinklinio koordinatorius Petras
Stungys, tel.: 440-974-9736, el. paš-
tas: pstungys@parker.com

Stalo tenisas vyks tik šeštadie-
nį,  gegužės 1 d., nuo 11 v. r., Cleve-
land Table Tennis Association, Ma-
sonic Building, 3615 Euclid Ave.,
Cleveland, OH (4-tas aukštas). Įva-
žiavimas į automobilių statymo aikš-
tę ir įėjimas į Masonic Bldg. – iš Euc-
lid Ave. Prie įėjimo pareigūnai nuro-
dys, kur eiti. Dalyvauti užsiregistra-
vo apie 20 žaidėjų.

Stalo teniso koordinatorius Al-
girdas Bielskus, tel.: 216-481-3785.

Kitų nesportinių renginių įvykių
tvarkaraštis bus paskelbtas atskirai.

„LSK Žaibo” info
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

ar mažiau Ambrozaitis, Vaclovas ir Onutė ($10); Jarašūnas, Auris, CA
($90); Šalčiūnas, Jeronimas, LT  ($230); Savickienė, Daiva, CA ($180);
Bagdonas, Rita, CT ($20); Bennington, Daiva, PA ($20); Centutrioni, Do-
minick ($20); Gečienė, Danutė M. ir Krokienė, Juzė, PA ($120); Kaman-
tas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,420); Šlepetys, Ričardas, NJ ($95);
Barrett, Michael J. ir Dorothy, PA ($25); Dorr, Timothy B. ir Jeanne, NJ
($125); English, Arthur ir Deborah, PA ($25); Gedeika, Jonas ir Danutė,
NJ ($25); Krokys, Jūtarė, PA ($125); Maciūnas, Genovaitė, PA ($225);
Misevičius, Laurynas R., NJ ($125); Page, Aldona, PA ($25); Pennypac-
ker, Larry M. ir Irene R., PA ($25); Puodžiūnas, Angela, PA ($275); Štar-
ka, Jonas ir Veronika, PA ($25); Surdėnas, Danutė, NJ ($275); Weinstein,
Harriet ir Philip, PA ($25);
Majauskas, Juozas ir Marija, NJ ($130); VanSant, William ir Danutė, PA
($130);
Andries, Raymond ir Rūta, PA ($50); Baltutienė, Danutė, CA ($1,350);
Danta, Julija, PA ($250); Dragūnas, Gediminas ir Darija, PA ($300); XXX,
FL ($1,150); Kasinskas, Bridget, NJ ($150); Maciūnas, Vytas ir Alė, NJ
($150); Wallace, Joseph ir Milda, PA ($50);
Balten, Victor ir Leonora, PA ($75);
Burbulis, Peter, IL ($100); Cox, Magdalynne Lory, PA ($600); Elliott,
John A. ir Joan K., PA ($100); Farkas, Beverly A., PA ($100); Gečys, Al-
gimantas ir Teresė, PA ($300); Karalius, George ir Mary, PA ($200); Kaz-
lauskas, Kazys ir Teresė, IL ($900); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA
($4,000); Mašalaitis, Putinas, PA ($700); Murphy, Richard ir Liudmila,
MD ($100); Pliuškonis, Kęstutis ir Ona, PA ($1,040); Reikenis, Richar-
das, MD ($1,800); Šatinskas, Henrikas, PA ($250); Vasys, Anthony A. ir
Baiba, PA ($1,200);
Armanavičiūtė, Vaida, IL ($200);
Lauhghran, Peter, NJ ($250);
Dennis, Kenneth J., VA – TESTAMENTINIS PALIKIMAS ($47,599.27)

Atminimo įnašais pagerbti: a.a. Juozas ir Apolonija Žygai; 
a.a. Romas Jakas (įnašai $2,105 sumoje skirti R. JAKO FONDUI); 
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. kovo mėn. Lietuvių Fondo

aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$3,290.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

60-ųjų ŠALFASS žaidynių sporto
varžybų tvarkaraštis

ÕALFASS praneõa

Atkelta iš 3 psl.
J. Grinevičius pasiūlė PLB pagal-

voti apie naujus būdus, kaip sutelkti
lietuvius pasaulyje. Kaip puikų pa-
vyzdį jis nurodė Lietuvoje organizuo-
jamą „Misiją Sibiras”. 

PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė pastebėjo, kad
šie klausimai buvo keliami dar prieš
dešimt metų JAV LB–LRS komisijos
rezoliucijose, prašant kuo skubiau
patvirtinti žalos sąmatą. Bet, sakė ji,
tos rezoliucijos nebuvo įgyvendintos.
To meto pasiūlymuose reikalauta,
kad žala būtų pateikta ne tik Rusijai,
bei ir kitose institucijose – Jungtinėse
Tautose ir kitur. R. Narušienė sutiko,
jog PLB yra pasiryžusi padirbėti, ta-
čiau, pridūrė pirmininkė, reikia ir
Lietuvos Respublikai atlikti namų
darbus.

Jonas Burokas, atstovaujantis
Laisvės kovų dalyvių organizacijai,
kreipėsi dėl žalos atlyginimo proceso
ir dėl archyvų grąžinimo iš Rusijos,
Kazachstano spartinimo. 

Visuomenės informavimo 
klausimai 

Seime svarstomas Visuomenės
informavimo įstatymas sukėlė didelį
susidomėjimą dėl interneto straip-
snių komentarų sutvarkymo. Disku-

sijų metu prieita prie išvados, kad
Lietuvoje kol kas taisyklių nėra.

Lietuvos radijo ir televizijos
(LRT) generalinis direktorius Aud-
rius Siaurusevičius priminė posėdžio
dalyviams, jog Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija rodo 6 kanalais –
3 TV ir 3 radijo. Pasak jo, šiuo metu
LRT iš valstybės biudžeto negauna
lėšų ,,LTV World” kanalui, rodomam
24 val. per parą, todėl tai išlieka pa-
ties nacionalinio transliuotojo rūpes-
čiu. Pagrindinės ,,LTV World: rodo-
mos laidos yra kultūrinės. Kanalas
pasiekia Š. Ameriką ir Europą iki
Uralo. ,,Mes neprašome lėšų progra-
mos kūrimui, naudojame savo pro-
gramas, – sakė A. Siaurusevičius, –
bet palydovai kainuoja. Todėl pri-
ėmėme sprendimą kanalą uždaryti,
nes kitos atsakingos Lietuvos institu-
cijos finansiškai jo neremia.” Anot A.
LRT vadovo, nors televizija ir yra
brangus dalykas, jis yra prieinamiau-
sias būdas pasiekti didelį skaičių
lietuvių. Jis pastebėjo, jog daugelis
neturtingesnių kraštų turi palydovi-
nes programas, skirtas pasauliui.
Bendra išlaidų suma siektų iki 2 mln.
litų per metus. ,,Tai galima išspręsti,
jei nagrinėtume klausimą dėmesin-
gai,” – sakė A. Siaurusevičius ir pa-
ragino suvokti nacionalinį transliuo-
toją kaip Lietuvos kultūros dalį.

TREČIOJI SEIMO–PLB KOMISIJOS
POSĖDŽIŲ DIENA

Mielam bendraminčiui ir bendražygiui

A † A
JUOZUI BAUŽIUI

mirus, žmoną ONUTĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.

Bičiulis Juozas buvo aktyvus ilgametis lietuvių Fron-
to Bičiulių sambūrio narys, žurnalo „Į Laisvę” redakto-
rius 1986 m. – 1999 m., darbštus Į Laisvę fondo bei lietu-
vių Fronto Bičiulių valdybų ir tarybų narys.

Ilsėkis užtarnautoje ramybėje.

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba

A † A
IRENA VALKIŪNIENĖ

KRAPAUSKIENĖ

Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. balandžio 20 d., sulaukusi 93
metų.

Irena gimė 1917 m. balandžio 20 d. Darbėnuose.
Liūdi: sūnūs Jonas Valkiūnas ir Virgilijaus Krapauskas,

anūkai Edvyna, Jonas Jaunesnysis, Neringa su šeimomis.
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Ba -
landžio 28 d., trečiadienį, 1 val.  p. p.
bus ro domas  dokumentinis filmas
,,Salakas” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.
Filmai rodomi PLC skaitykloje.

�Čikagos Ateitininkų sendrau -
gių metinis su  si rinkimas vyks penk-
tadienį, ba landžio 30 d., 7 val. v. Atei -
ti  ninkų na muose. Ziono liu teronų
evangelikų parapijos (Oak Lawn) kle -
bo nas kun. Valdas Auš ra skai tys
pra nešimą ,,Ateik, Viešpatie Jė zau.
Rytų ortodoksų antropologi nės kris -
tolo gi jos siūlymas šių laikų teo lo -
gijai”. Po paskaitos susipažinsite
su  Pranutės Lauckaitės-Domanskie -
nės savo tėvų archyvuose surinkta
me  džiaga apie  Ateitininkijos pradžią
Lietuvoje.  

�Jaunimo centre, 5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636, gegu -
žės 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Mo ti -
nos dienos pietūs su dainininku Ed -
mundu Kučinsku. Vaišins ,,Kuni -
gaik ščių užeiga”. Bilietus galite nu -
sipirkti ,,Lietuvėlėje”, 5741 S. Har -
lem Ave., Chicago, IL. Informacija
tel.: 630-464-5000 arba tel.: 847-845-
3972.

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

�Pasaulio lietuvių centre, 14911
S. 127th St., Lemont, IL, gegužės 9
d., sekmadienį, 5 val. p. p. koncertuos
Edmundas Kučinskas. Vaišins ,,Ku ni -
gaikščių užeiga”. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lie tu vėlė”, 5741
S. Har lem Ave., Chi cago, IL. Daugiau
infor macijos tel.: 630-464-5000 arba
tel.: 847-845-3972.

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

�Lietuvos vaikų globos organi -
za  cija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. kviečia į septintąją kasmetinę
mu   zikos ir dainų popietę ,,Mano šir -
dies daina”, kuri vyks  Fontbonne
Aca demy Auditorium, 930 Brook Rd.,
Milton, MA. Bilietus užsisakyti galite
tel.: 505-586-0650 (Veronica Bizin -
kaus kas). 

�2010 US–Baltic Foundation Ga -
la vakarienė/aukcionas vyks šeštadie -
nį, gegužės 8 d., ,,The Mayflower Ho -
tel”, 1127 Co nnecticut Ave. NW.  Wa -
shin g ton, DC. Renginio svečias – Lie -
tuvos Res pub likos ministras pirmi -
ninkas Andrius Kubilius. Daugiau in -
formacijos galima gauti tel.: 202-785-
5056 arba rasti oficialiame USBF
tin klalapyje: www.usbaltic.orgor.

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

�Europos Sąjungos „Atvirų du -
rų” diena vyks š.m. gegužės 8 d. nuo
10 val. r. iki 4 val. p. p. Kiekviena Eu -
ropos Sąjungos šalių ambasada pris-
tatys savo šalies kultūrą, turizmą,
eko   nomikos pasiekimus, nacionali-
nės virtuvės ypatumus. Lietuvos am -
ba sada (2622 16th St. NW, Washin g -
ton, DC 20009) maloniai kviečia Jus
susipažinti su geografiniu Europos
cen  t ru esančiu Lietuvoje, pamatyti
šalį,  kurioje klesti lazerių technologi-
jos bei kartu menamas 1,000 metų is -
torinis palikimas. Pažvelkite į Lie tu -
vą iš paukščio skrydžio, paragau kite
tradicinio lie tu viško maisto,  sudaly-
vaukite viktorinoje ir lai mėkite. Dau -
giau informacijos apie renginį rasite
tinkla la pyje www.europe-in-dc.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Renginiai Philadelphia, PA 

IŠ ARTI IR TOLI...

Visus vaikučius ir jų tėve lius, ku -
rie yra užregistravę savo vai kus Pir -
ma jai komunijai, sekmadienį, balan -
džio 25 d., po šv. Mišių kviečiame į
pir mąją pa moką šv. Andriejaus para-
pijos klebonijoje. Pamokėlės pradžia –
12 val.  p. p. Su klausimais kreipkitės
į Joną ir Vitaliją el. paštu:  jonasvytau
tas@ verizon.net.

***
Šv. Andriejaus parapijos taryba

ge   gužės 2 d. šv. Andriejaus parapijos
salėje (19 St. ir Wallace St. sankryža,
Philadel phia, PA 19130) ruošia pietus
klebo no kun. Petro  Bur kaus ko 60-to
ju bi liejaus proga. Pradžia – 1 val. p. p.
Au ka: 10 dol. suaugusiems, vai kams
– nemokamai. Bilietus galima bus įsi-
gyti sekmadienį, balandžio 25 d., po
10:30 val. r šv. Mišių arba užsi sa kyti
tel.: 215-969-2117 (Marytė) ir el.
paštu angelep@verizon.net arba tel.:

215-632-2534 (Angelė).

***
Švęskite Motinos dieną su Ed -

mun du Kučinsku! Šio populiaraus
lie tuvių estrados atlikėjo koncertas
įvyks gegužės 8 d., šeštadienį, 8 val. v.
Lenkų kultūros fondo salėje (177
Broad way Clark, NJ 07066). Bilietus
užsisakyti galite tel.: 732-713-5108
(Žil vinas).

***
Kviečiame į ,,Laisvės” choro pa -

va sa rinį koncertą ,,Daug daug dai ne -
lių”, kuris įvyks  gegužės 23 d. 2 val.
p. p. Lietuvių namuose (Phi la del phia,
PA). Koncerte taip pat dalyvaus V.
Krė vės lituanistinės mo kyklos mo  ki -
niai, svečiai iš Washing ton, DC li tua -
nistinės mokyklos, smui kininkas iš
Boston. Vyks meno paroda. Dau giau
informacijos paskelbsime vėliau.

Kiekvieną pavasarį, pasibaigus skaitymo konkursui, Čikagos lituanistinėje
mo kykloje vyksta ledų puota. Pavalgę pietus mokiniai vaišinami ledais.
Septintokės (iš kairės): Goda Orentaitė, Ugnė Jurgaitytė, Brigita Kanclerytė ir
Monika Ringytė ruošiasi skanauti ledus.              Loretos Timukienės nuotr.

Ką turėtų žinoti sulaukusieji 60-ties ? 
LB Lemonto Socialinių reikalų skyrius kviečia visuomenę gegužės 5 d.,

trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į  susitikimą su socialinių mokslų magistre Vi -
li ja Aukštuoliene. Susitikimas vyks Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre.

Bus kalbama apie valdiškus bei kitus socialinius patarnavimus vyresnio
amžiaus žmonėms. V. Aukštuolienė supažindins su programomis ir lengva -
tomis, kuriomis galime pasinaudoti gyvendami Illinois valstijoje. Tai vaistų
lengvatinės programos turintiems mažai pajamų, Medicare Part D, maisto
programos, butų ir sutuoktinio pajamų apsaugojimas kitam sutuoktiniui
patekus į slaugos nams ir t. t.

Ypač svarbu ši tiksli informacija žmonėms, kuriems artėja  pensinis am -
žius. Kviečiame ir jaunąją kartą, kurių tėvai legalizavosi ir užsiliko šioje šaly-
je neturėdami jokių iliuzijų, o tik vedami meilės bei prisirišimo savo vaikams,
anūkams. Sužinosite, kaip padėti tėvams susigaudyti šiuose gyvybiškai svar-
biuose klausimuose. 

Maloniai kviečiame į šį informatyvų susitikimą.

Lemonto Socialinių reikalų skyriaus info

Jeigu Jus domina liepos 2–4 die -
nomis vyksianti dvikalbė įvadinė
stovykla šeimoms, kviečiame užsi -
re gistruoti. Dar yra keletas laisvų
vietų.  Re gis t racijos anketą rasite tin-
klalapyje www.neringa.org.

,,Meno8Dienos” stovyklos re -
gistracijos anketą rasite tinklalapyje
www. neringa.org. Norinčius gauti 30
proc. registracijos nuolaidą, prašome
užsire gistruoti iki birželio 30 d. 

Birželio 5–6 dienomis kviečiame
visus atvykti į kasmetine talką.
Reikia paruošti stovyklavietę vasarai.
Apie atvykimą praneškite el. paštu
regina@ neringa.org arba tel.: 978-
582-5592.

Dar yra vietų vaikų ir ,,Me no8
Dienos” stovyklose.  Stovyklai šei -

moms (vykstančiai anglų kalba) re -
gis tracija pasibaigė. Su darytas papil-
domas lau kiančiųjų są rašas. Norint
atvykti į sto vyklą lietuviškai kalban -
čioms šeimoms rei kėtų parašyti el.
paš  to adresu dainora@neringa.org ir
pasiteirauti apie galimybę stovyklau-
ti viename namelyje su kita šeima.

Balandžio 9–11 dienomis Ne rin -
gos stovykloje vyko kasmetinės mo -
terų rekolekcijos, kurios praėjo su
pasisekimu. Dvasinio at  sinaujinimo
sa  vaitgalį vedė Kerry Sec rest ir dr.
Kristina Maciūnas. Ačiū joms.

Dau  giau informacijos apie Ne rin -
gos stovyklą (Vermont) rasite tin k la -
la  py je: www.neringa.org 

Neringos stovyklos info

Neringos (Vermont) stovyklavietėje

Iš kairės: Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė ir moky-
tojos Gitana Stonkienė ir Sandra Abrutienė Neringos stovykloje vykusiuose
kur suose mokytojams.                                          

Laimos Apanavičienės nuotr.


