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Vilnius, balandžio 26 d. (ELTA)
– Seimo Tautos prisikėlimo partijos
(TPP) frakcija į kultūros ministro
pareigas siūlo Deivido Staponkaus
kandidatūrą. D. Staponkus baigė Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos
(LMTA) meno aspirantūrą, ne viene-
rius metus dirbo dėstytoju LMTA
Dainavimo katedroje, buvo atsakin-
gas už Operos katedros, Etnomuzi-
kologijos katedros ir Kūno kultūros

centro darbą. Šiuo metu jis yra Kul-
tūros ministerijos Lietuvos kultūros
ir meno tarybos narys. Pasak Seimo
TPP frakcijos atstovės spaudai, kan-
didatas į kultūros ministrus laisvai
šneka keliomis užsienio kalbomis.

Premjeras Andrius Kubilius su
koalicijos partneriais ketina derinti
kultūros ministro kandidatūrą. Vy-
riausybės vadovas turėjo teikti prezi-
dentei TPP pirmininko Arūno Va-

linsko kandidatūrą, tačiau po A. Va-
linsko nepagarbių pareiškimų apie
prezidentę nusprendė šios kandida-
tūros į ministrus nebeteikti. A. Va-
linskas vėliau ir pats nusprendė atsi-
imti savo kandidatūrą. Paaiškėjus,
kad prezidentė nepritaria jo kandi-
datūrai, A. Valinskas pareiškė, jog
partijai reikia ,,ne kažkokios įskau-
dintos bobiškos nuomonės, o oficialių
valstybės vadovės argumentų”.

Vėliau TPP vadovas sakė nemanąs,
kad savo pasisakymu įžeidė prezidentę.

TPP atšaukė iš kultūros ministro
pareigas savo siųstą Remigijų Vilkai-
tį. ,,Prisikėlėliai” tvirtina, kad jų ne-
tenkina ministro ir ministerijos dar-
bo kokybė bei padėtis kultūros srity-
je. Pasak D. Grybauskaitės, kandida-
tas į ministrus turėtų turėti ne tik
reikiamą kvalifikaciją, bet ir visuo-
menės pasitikėjimą.

•Sveikata. Kuo naudingi
žuvų taukai? (p. 2)
•JAV LB lietuvių išeivijos
studentų stažuotė Lietu-
voje (p. 3, 11)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•Vokietijos parama Vasa-
rio 16–osios gimnazijai
(p. 4)
•Pavasarinis derlius (p.
5)
•PLC moterys – pavasari-
nis valio! (p. 5, 9)
•Šventadienis (p. 8)
•Lietuviai mėgsta ir nori
dainuoti (p. 8, 11)
•V. Alantas (16) (p. 9)
•Neįvykusi pažintis su dai-
nininke iš Lietuvos (p. 10)

Î kultùros ministrus siùlomas D. Staponkus
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Čikaga, balandžio 26 d. (,,Draugo” info) – Balandžio 25 d. Čikagoje, ,,Olympic Theatre”, vyko tik-
ra šventė – Lietuvių Opera Čikagoje pakvietė į F. Lehar operetės ,,Linksmoji našlė” premjerą.

Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, balandžio 26 d. (ELTA)
– Žuvusį Lenkijos prezidentą Lech
Kaczynski Vilniuje primins Sapiegos
ligoninės parke pasodinta liepa ir ati-
dengta atminimo lenta. Atminimo
liepą sodino ir lentą atidengė prezi-
dentas Valdas Adamkus, Seimo vice-

pirmininkas Česlovas Juršėnas ir
Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Ja-
nusz Skolimowski. Iškilmėse daly-
vavo būrys ligoninės medikų, taip pat
vežimėliuose sėdintys ligoniai.

Sapiegos ligoninės direktorius
Gediminas Rimdeika kalbėjo, kad

parke auga apie 300 metų skaičiuo-
janti liepa. G. Rimdeikos teigimu,
parke pasodinta maža liepaitė aug-
dama primins L. Kaczynski ir am-
žiumi turėtų pralenkti savo motiną –
senąją liepą.

V. Adamkus prisiminė su prezi-
dentu L. Kaczynski dirbęs ne viene-
rius metus. Tai, pasak V. Adamkaus,
buvo mielas, be galo nuoširdus Lie-
tuvos draugas, nevengęs pakelti balso
už Lietuvos interesų gynimą Europos
Sąjungoje. „Galiu pasakyti, kad nete-
kau ne tik nuoširdaus bendradarbio,
bet, galima pasakyti, draugo. Esu tik-
ras, kad jo gyvenimo, jo bendradarbių
pavyzdys turi būti pavyzdžiu atei-
nančioms kartoms, kaip reikia dirbti,
ieškoti suartėjimo, bet ne priešprie-
šos”, – kalbėjo kadenciją baigęs pre-
zidentas.

Lenkijos ambasadorius Lietuvoje
J. Skolimowski atkreipė dėmesį, kad
prezidento žūties dieną Lietuvoje ple-
vėsavo Lietuvos ir Lenkijos vėliavos
su juodais kaspinais, aukotos iškil-
mingos Mišios žuvusiems pagerbti,
prie ambasados degintos žvakės ir dė-
tos gėlės.

L. Kaczynski primins liepa ir atminimo lenta

Sapiegos ligoninės parke sodinami medeliai žuvusiam Lenkijos prezidentui L.
Kaczynski atminti. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Žuvų taukai – tai natūralus gam-
tinis produktas, gaunamas iš įvairių
vandenyno žuvų tokių kaip menkės,
tunai, ančiuviai, sardinės ir kt.
Natūraliai žuvų taukų sudėtyje yra
pačios žuvies pagamintų vitaminų A
ir D bei nepakeičiamųjų riebalų
rūgščių omega-3. Šias rūgštis žuvys
gauna maitindamosi planktonu, ku-
riame gausu šių rūgščių. Plėšriosios
vandenyno žuvys minta mažomis
žuvytėmis ir tokiu būdu pakelia
omega-3 iš vandenyno dugno ir iki
mūsų stalo.

Paprastai žuvų taukuose būna
tik iki 30 proc. riebalų rūgščių ome-
ga-3. Žymiai daugiau riebalų rūgščių
omega-3 yra menkių kepenų aliejuje.
Tai produktas, išspaustas ir išvalytas
iš šviežių menkių kepenų. Tradiciš-
kai Lietuvoje žmonės įpratę menkių
kepenų aliejų (pvz., skystus ,,Moller’s
žuvų taukus” vadinti žuvų taukais).

Tradiciškai Norvegijoje žuvų
taukus pradeda gerti jau vieno mėne-
sio ir geria juos visą gyvenimą.
Medicininėje literatūroje ir spaudos
puslapiuose dažnai minima žuvies
taukų, ypač juose esančių poline-
sočiųjų rūgščių, profilaktinė ir gydo-
moji nauda. Žuvų taukų patariami
vartoti nuo gimimo iki senatvės.
Minėtų riebalų rūgščių omega-3 pats
mūsų organizmas negali pasigaminti,
tik pasisavina iš žuvų ar žuvų taukų
produktų.

Širdies ligų profilaktikai

Dažnai valgantys žuvies produk-
tų rečiau serga įvairiomis širdies
ligomis. Medicininių tyrimų duome-
nimis, per dieną suvalgantiems ne
mažiau kaip 30–35 g žuvies miokardo
infarkto rizika yra mažesnė nei jos

nevalgantiems.
Sergantiesiems ateroskleroze

labai naudinga vartoti žuvų taukų,
nes juose esančios polinesočiosios
rūgštys mažina blogojo cholesterolio
kiekį, gerina kraujotaką, mažina
trombų susidarymo galimybę, todėl
mažėja ir reali rizika susirgti širdies
ir kraujagyslių sistemos ligomis –
insultu, miokardo infarktu, išemine
širdies liga ir kt.

Naudinga moterims,
ypač nėščiosioms

Žuvų taukai dėl juose esančių vi-
taminų D ir A, taip pat polinesočiųjų
rūgščių nėštumo ir žindymo metu
stiprina moters imuninę sistemą,
apsaugo kūdikį nuo rachito. Yra
pastebėta, kad mamų, kurios nėštu-
mo metu vartojo žuvų taukų, vaikai
geriau vystosi protiškai, geresnė ir jų
fizinė branda.

Žuvų taukai taip pat teigiamai
veikia kraujotaką, apsaugo nuo krū-
ties vėžio, lengvina priešmenstruaci-
nio sindromo požymius, lėtina ląste-
lių senėjimo procesą, malšina stresą
dirbančioms įtemptą darbą.

Duokite hiperaktyviems
vaikams

Pastebėta, jog hiperaktyvūs vai-
kai dažniausiai nemėgsta kokybiškos
žuvies ir jų organizme gali trūkti
riebalų rūgščių omega-3. Žuvų taukai
gali puikiai papildyti šį trūkumą bei
pagerinti vaiko dėmesį, atmintį,
sumažinti padidintą aktyvumą.

Duokite kūdikiams

Jaunos mamos turėtų žinoti, kad
jau 4 savaičių kūdikiui reikėtų duoti
žuvų taukų rachito profilaktikai bei
riebalų rūgščių omega-3 papildymui
kūdikio organizme. Jos reikalingos
kūdikio tinklainės bei nervų sistemos
vystymuisi.

Žuvų taukai reikalingi augan-
čiam organizmui, nes stiprina dantis,
saugo juos nuo ėduonies, gerina
apetitą, skatina augimą.

Sergantiesiems akių ligomis

Yra nuomonė, kad sergantieji

Redakcijos žodis

Kuo organizmui naudingi
žuvų taukai?
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Sutinku su Kęstučiu Girniumi,
kuris balandžio 20 d. ,,The Baltic
Times” išspausdintame pokalby-
je teigia, jog Baltijos šalių vieny-
bė visuomet buvo labiau teigi-
mas, nei tikrovė, greičiau Vaka-
rų pasiūlyta ir piršta, nei trijų
šalių įsisamoninta siekiamybė.
Šiuo metu Lietuvoje gyvenančio
politikos apžvalgininko nuomo-
ne, vienybės tarp Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos politikos lygme-
nyje nėra. Kiek kitaip atrodo
Baltijos šalių bendravimas aka-
deminėje srityje. Balandžio 22–
24 d. Seattle, WA įvykusi jungti-
nė Association for the Advance-
ment of Baltic Studies ir Society
for the Advancement of Scandi-
navian Study konferencija jau ne
pirmus metus subūrė Islandijos
ugnikalnio kiek aptirpdytą, bet
vis tiek gausų dalyvių skaičių. Ir
šiais metais konferencija nenu-
vylė pasiūliusi ne tik temų apie
Baltijos šalis įvairovę, bet ir
skirtingų požiūrių bei nuomonių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

įvairiomis akių ligomis kartą per
metus turėtų suvartoti specialų
žuvies taukų kiekį, o du kartus per
metus – vitaminų kiekį.

Žuvies taukai stiprina akių tin-
klainę, gerina regėjimą. Aišku, kaip
ilgai ir kiek vartoti žuvų taukų,
reikėtų pasitarti su akių gydytoju.

Naudingi odai

Žuvų taukuose esantis vitaminas
A skatina odos atsinaujinimą, lėtina
senėjimo procesus, mažina tikimybę
susirgti infekcinėmis ligomis. Beje,
žuvies taukų naudinga naudoti ne
tik į vidų, bet ir išoriškai, t. y. jais
pasitepti įskilusią ar išsausėjusią
odą.

Prieš reumatoidinį
artritą

Nepaisant atšiaurių gyvenimo
sąlygų ir drėgno klimato, daug žuvies
valgantys vandenynų pakrančių,
šiaurės kraštų gyventojai beveik
neserga reumatoidiniu artritu. Ko-
dėl? Pasirodo, kad žuvų taukai labai
veiksmingai ir be nepageidaujamo
poveikio mažina reumatoidinio artri-
to požymius: rytinį sąnarių sąstingį,
kai sunku be skausmo išlipti iš lovos,
sąnarių patinimą ir kt.

Stiprina nervų sistemą

Norvegijoje atlikti klinikiniai
tyrimai įrodė teigiamą žuvų taukuo-
se esančių omega-3 riebalų rūgščių
poveikį centrinei nervų sistemai ir
galvos smegenų veiklai. Jie veiks-
mingai padeda gydyti nervinius su-
trikimus, tokius kaip apatija, trum-
palaikė ar ilgalaikė depresija, polin-
kis į savižudybę.

Reikalingi osteoporozei
gydyti

Žuvų taukai ypač reikalingi pa-
gyvenusiems žmonėms, nes juose
esantis vitaminas D stabdo kaulų
retėjimą bei gerina kalcio pasisavi-
nimą. Be to, reikia nepamiršti, kad
jie taip pat gerina atmintį, skatina
žarnyno veiklą, atitolina senatvinę
sklerozę.

Kaip juos vartoti

Žuvų taukus galima vartoti kap-
sulėmis ar skystu pavidalu. Pataria-
mas žuvų taukų paros kiekis yra 5 ml
(1 arbatinis šaukštelis) aliejinės for-
mos ar 5–8 kapsulės.

,,Sveikas žmogus”

Asmenims, kurie valgo daug
mėsos, ypač pervirtos, didėja šlapimo
pūslės vėžio rizika, teigia žinovai,
kuriuos cituoja BBC. Kepant mėsą
keptuvėje, ant grotelių ar kepsninėje,
kol ji apskrunda ar net apanglėja,
taip pat išsiskiria vėžį sukeliančios
cheminės medžiagos, paaiškėjo atli-
kus tyrimą.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad
žmonės, kurie valgo gerai išvirtą ar
iškeptą mėsą, dukart dažniau linkę
sirgti šlapimo pūslės vėžiu nei tie,
kurie labiau mėgsta ne visai išvirtą ar
iškeptą mėsą. Šios išvados, pagrįstos
daugiau nei 1,700 žmonių tyrimų
duomenimis, buvo paskelbtos JAV
vėžio tyrimų konferencijoje.

University of Texas tyrėjai išsi-
aiškino, kad didžiausia rizika gresia
žmonėms, kurie valgo gerai išvirtus
ar iškeptus raudonos mėsos patie-

kalus, pavyzdžiui, kepsnius, kiaulie-
nos kotletus ar kumpį. Tačiau net
valgant termiškai apdorotą vištieną
ir žuvį, vėžio rizika pastebimai pa-
didėja.

Trys pagrindinės vėžį sukelian-
čios medžiagos, bendrai vadinamos
heterocikliniais aminais (HCA), vėžio
riziką padidina daugiau nei du su
puse karto, o kai kurie žmonės gene-
tiškai labiau linkę sirgti šia su mityba
siejama vėžio forma, teigia tyrėjai.

Tyrimo, kuris buvo atliekamas
daugiau nei 12 metų, metu mok-
slininkai ištyrė visų dalyvių DNR ir
pamėgino išsiaiškinti, kaip skirtingi
organizmai įsisavina termiškai ap-
dorotą mėsą. Žmonės, turintys tam
tikrų genų, beveik penkiskart daž-
niau buvo linkę sirgti šlapimo pūslės
vėžiu, jei valgė raudoną mėsą.

Delfi.lt

Pervirta ar perkepta mėsa didina vėžio riziką Popietės miegas
gerina atmintį, bet tik

jei sapnuojama
Seniai yra žinoma, kad miegas

gerina žmogaus sugebėjimą atlikti su
atmintimi susijusias užduotis. Ne-
seniai atlikto tyrimo rezultatai bylo-
ja, kad popietės miegas gali dešimte-
riopai padidinti jūsų sugebėjimą
apdoroti ir saugoti informaciją, bet
tik tuo atveju, jei miegodami sap-
nuosite, informuoja CNN.

„Kai sapnuojate, jūsų smegenys
bando pažvelgti į sąsajas, apie kurias
jūs galite net nepagalvoti arba kurių
galite nepastebėti, kai [esate] bud-
rus”, – teigia tyrimo vadovas, Mas-
sachusetts valstijoje, Boston mieste
įsikūrusio Beth Israel medicinos cen-
tro Miego ir pažinimo centro direkto-
rius Robert Stickgold.

Nukelta į 11 psl.
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Šįmet gamta vėl nesnaudžia –
žemės drebėjimai ir

ugnikalnių išsiveržimai
ALEKSAS VITKUS

Šie metai prasidėjo su šiurpulingu žemės drebėjimu Haiti valstybė-
je (sausio 12 d.), pareikalavusiu apie 200,000 žmonių gyvybių. Po
to žemė nenurimo: drebėjo Čilėje, Kinijoje, Indonezijoje ir kitur. O

dabar štai prieš kelias savaites įvyko ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje.
Ten, atrodo, žmonių nuostolių nebuvo, tačiau šimtai žmonių turėjo palik-
ti savo namus, gelbėdamiesi nuo potvynio, kilusio, kai išsiveržusios
ugnikalnio dujos pradėjo tirpdyti šalia esantį ledyną.

Ugnikalnio su sunkiai ištariamu vardu Eyja-fjalla-jokull (liet. salos kal-
no ledynas) išsiveržimas jau po kelių dienų tapo pasaulio dėmesio centru,
kai kraterio dugne vykstančių sprogimų sukelti pelenų debesys pasiekė
Europą ir sutrikdė oro susisiekimą. Balandžio 15 d. jau buvo uždaryti visi
trys Londono oro uostai, o taip pat ir didieji Briuselio, Amsterdamo, Pary-
žiaus ir Ženevos uostai. Ironiška, kad už 200 km į vakarus glūdintis Is-
landijos sostinės Reikjaviko oro uostas to didžiulio pelenų debesies išvengė.

Oro linijų bendrovės skundžiasi praradusios šimtus milijonų dolerių
pajamų. Ypatingai nukentėjo Europos oro linijų bendrovės, daugiausiai
pajamų surenkančios iš vietinių skrydžių, tuo tarpu kai „American” ir
„United” oro linijos savo lėktuvus spėjo iš Europos sugrąžinti namo pir-
miau negu debesys pasiekė Europą. Apytuščiai JAV ir Kanados oro uostai
priminė panašias dienas, išgyventas po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinio
antpuolio, kai buvo tik trumpam laikui sustabdyti visi skrydžiai.

Nors jau po truputį atsigavusioje oro erdvėje pradėjo skraidyti lėktu-
vai, niekas nežino, ar jų sprausminiai varikliai nebus pažeisti taip staiga
padaugėjusių teršalų ore. Specialistai aiškina, kad į motorą įtraukti sutir-
pę pelenai ir stiklo gabalai gali užkimšti oro takus, kas tuojau užgesina
variklius.

Mokslininkai dabar stebi kitą, dar didesnį Islandijos ugnikalnį vardu
Katla, esantį netoli jau aktyvaus ugnikalnio. Susirūpinimui yra pagrindo,
nes du paskutinius kartus (XVII ir XIX amžiuose), kai išsiveržė Eyjafjal-
lajokull ugnikalnis, juo pasekė ir Katla.

Stiprėjantys šiaurės vėjai nešė pelenus daugiau į pietus, dėl to užsida-
rė ir pietų Europos oro uostai. Nors į Lenkijos prez. Lech Kaczynski laido-
tuves Krokuvoje Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev atskrido iš Mask-
vos, Prancūzijos prez. Sarkozy ir Vokietijos premjerė nutarė nerizikuoti.
Atsisakė skristi ir JAV prezidentas Barack Obama, tą darbui nenumatytą
sekmadienį praleidęs golfo laukuose. Jam atstovavo JAV ambasadorius
Lenkijai Lee Feinstein. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė į Kroku-
vą važiavo automobiliu, o buvęs prez. Valdas Adamkus prisiminė velionį
Kaczynski dalyvaudamas balandžio 18 d. laikytose iškilmingose Mišiose
Čikagos Šventojo Vardo katedroje.

Tą pačią dieną buvo atlaikytos gedulingos Mišios ir Krokuvos Švč.
Marijos bazilikoje, kurios aplinkinėse gatvėse buvo susibūrusi apie
150,000 gedinčių lenkų minia. Prezidento Kaczynski ir jo sutuoktinės
Maria kūnai, kelias dienas gulėję prezidento rūmuose Varšuvoje, į Kroku-
vą buvo atskraidinti lėktuvu. Pamaldų metu Krokuvos arkivyskupas Sta-
nislaw Dziwisz rusų delegacijai išreiškė padėką už „mūsų brolių rusų
pareikštą užuojautą ir pagalbą, kas gal įkvėps naujos gyvybės artimesnių
ryšių ir susitaikymo vilčiai”.

Šis Islandijos vulkano išsiveržimas mums turėtų priminti beveik ly-
giai prieš 30 metų įvykusį JAV istorijoje didžiausią Mount Helens kalno
išsiveržimą Washington valstijoje apie 40 mylių nuo Oregon valstijos sie-
nos ir Columbia upės. Kalnas, atrodo, prabudo dviem mėnesiais anksčiau,
vietinius pagąsdindamas vidutinio smarkumo žemės virpėjimais. Pats iš-
siveržimas įvyko sekmadienį, 1980 m. gegužės 18 dieną, 8:30 val. ryto, kai
visa šiaurinė kalno dalis dideliu greičiu nuslinko žemyn, taip atidarydama
kelią krateryje suspaustai aukštos temperatūros magnai. Į dangų staiga
iškilo beveik 12 mylių aukštumo ugnies, pelenų ir metalo stulpas.

Per kelias sekundes 9,677 pėdų aukščio kalnas prarado 1,313 pėdų
aukščio ir milijonus tonų ir kubinių metrų žemės. Stiprus vėjas per maž-
daug dvi valandas nunešė pelenų debesis už 300 mylių iki pat Idaho vals-
tijos sienos. Po kiek laiko tie debesys pasiekė ir tolimesnes valstijas kaip
Minnessota ir Oklahoma. Atsidarė naujas apie 1,5 mylios pločio krateris.

Išsiveržimo metu žuvo 57 žmonės ir tūkstančiai gyvulių bei žvėrių.
Buvo sunaikinta daug namų, 27 tiltai, 15 mylių geležinkelio ir 185 mylios
kelių. Prez. Jimmy Carter, aplankęs tą gamtos nelaimės vietą ir apžiūrėjęs
vietovę, buvo sukrėstas gamtos galybės, sakydamas: „Čia atrodo nykiau
negu mėnulyje.”

Dėl prasto matomumo greitkelis nuo Seattle iki Spokane buvo užda-
rytas daugiau kaip savaitę. Federalinės valdžios oro susisiekimo departa-
mentas lėktuvams JAV oro erdvėje neuždraudė skraidyti, išskyrus erdvę
aplink tos gamtos nelaimės vietą ir rytinį Washington valstijos pakraštį.

Neužgesusių ugnikalnių galima rasti beveik visame pasaulyje, bet In-
donezijoje jų yra turbūt daugiausiai – apie 130. Iš dešimt istorijoje pa-
žymėtų ugnikalnių išsiveržimų, nusinešusių daugiausiai žmonių aukų,
keturi buvo Indonezijoje. Gal geriausiai žinomas buvo ugnikalnio išsi-
veržimas vulkanų kilmės Krakatoa saloje, esančioje sąsiauryje tarp Su-
matros ir Javos salų, tuo metu olandų valdomoje Indonezijoje. Ten žuvo
daugiau negu 34,000 žmonių. Tas kataklizminis įvykis prasidėjo 1883 m.
rugpjūčio 26–27 dienomis. Iškilęs iki 50 mylių aukščio ugnies, pelenų ir
lavos stulpas uždengė saulę. Po kelių savaičių didelė dalis pasaulio buvo
apdengta tamsia pelenų marška. Lėktuvų tada dar nebuvo.

BIRUTÈ BUBLIENÈ
LISS programos vadovè

Šiandien man yra ypatingai ma-
lonu ir jaudinančiai svarbu pristatyti
programą, skirtą mūsų išsibarsčiu-
siai tautai vienyti, kurios sumanymas
man kilo prieš keletą metų. Tai – JAV
LB Lietuvių išeivijos studentų sta-
žuotė (LISS) Lietuvoje. Noriu pasi-
dalinti šiuo JAV LB sumanymu ir ke-
lerių metų asmenine patirtimi tam,
kad kiekvienas galėtumėte grįžę į
savo kraštus bei bendruomenes pa-
galvoti, kaip jums galėtų pasitarnau-
ti mūsų patirtis.

Lietuvos brangiausias turtas yra
jaunimas. Tačiau kasdien mes susi-
duriame su faktais, kad jis, užsie-
niuose augdamas, vis labiau tolsta
nuo Lietuvos, pamiršdamas kalbą,
įgydamas naujų mokslo draugų, pa-
sirinkdamas profesiją bei darydamas
karjerą. Jis įsilieja į savo gyvenamojo
krašto gyvenimą, atiduodamas savo
profesines žinias, prisitaikydamas
dvasiškai. Būkime atviri – nutautė-
damas. Todėl svarbiausia yra ieškoti
vienijančios ir patrauklios idėjos.

LISS programa įsteigta dėl kele-
to priežasčių, siekiant:

1) Sugrąžinti išeivijos jaunimą į
lietuvišką visuomenę;

2) Per pasirinktą studijų spe-
cialybę ar profesiją sudominti jau-
nimą sugrįžti į Lietuvą – ilgesniam ar
trumpesniam laikui;

3) Suteikti išeivijos jaunimui
progą susipažinti su savo srities pro-
fesionalais iš Lietuvos, kad užsi-
megztų ilgalaikis profesinis bendra-
darbiavimas;

4) Mokytis lietuvių kalbos ne tik
susikalbėti, bet ir savo profesinės ter-
minologijos žodynui praturtinti;

5) Suteikti Lietuvoje negyvenu-
siam jaunimui progą savarankiškai
pagyventi Lietuvoje, kad jis įgytų
pasitikėjimo, nebijotų kasdieninės
buities;

6) Užmegzti asmeniniu pasitikė-
jimu pagrįstus ryšius tarp Šiaurės
Amerikos lietuvių jaunimo ir Lietu-
vos su pagrindiniu tikslu – tapti Vie-
na Tauta, per bendras programas ir
mainų programas sugrąžinti jaunimą
į Lietuvą, jei ir ne visam laikui, tai
bent jau prasmingam profesiniam

bendradarbiavimui.

Kaip LISS programa veikia,
struktūra

Kiekvienas konkurso būdu at-
rinktas studentas stažuoja Lietuvoje
du vasaros mėnesius įvairiose darbo-
vietėse. Per tą laiką pagal savo studi-
juojamą dalyką ir jo sąsajas su Lie-
tuvoje įgytu profesiniu patyrimu pa-
ruošia tiriamąjį projektą, kurį prista-
to net tik JAV LB Krašto valdybai,
bet ir savo universitetui. Rengdamas
projektą Lietuvoje aktyviai bendra-
darbiauja su Lietuvos universiteto
paskirtu dėstytoju. Šiuo metu Vy-
tauto Didžiojo universitetas (VDU)
už sėkmingą praktinį darbą yra
numatęs skirti studijų kreditus,
kurie bus atitinkamai įvertinti grįžus
po vasaros studijuoti į JAV ar Kana-
dos universitetus.

Studentai pagal kalbos mokėjimo
lygį ir buvimo Lietuvoje trukmę yra
paskirstomi į tris programas: LISS
programą kalbantiems ir rašantiems
lietuviškai; LISS programą lietuvių
kilmės studentams, kurie atvyksta
mokytis lietuvių kalbos ir stažuotis ir
LISS Labdaros programą tiems,
kurie nori savanoriškai dirbti vaikų
ir senelių globos įstaigose, ligoninėse,
reabilitacijos centruose.

Studentai visą darbo dieną pra-
leidžia kartu su kitais įstaigos dar-
buotojais, gilindamiesi į savo specia-
lybės paslaptis lietuviškoje aplinkoje,
susipažindami su geriausių Lietuvos
specialistų darbu. Už tai jie negauna
jokio atlyginimo, juos priimančiai
darbovietei nereikia jų apgyvendinti
ir išlaikyti. Visa tai yra parūpinama
LISS programos rengėjų.

Programa skaičiais

LISS prasidėjo 2005 metais nuo
privačios iniciatyvos ir lėšų. Tuomet
dalyvavo 6 studentai. Pernai, remiant
JAV LB Krašto valdybai ir Lietuvių
Fondui, dalyvavo jau 33 studentai: 24
atliko stažuotes, 9 dirbo savanoriais
socialinėse įstaigose.

2010 metais į Lietuvą atvyksta
58 studentai. Jie stažuosis įvairiose
valstybinėse įstaigose, ligoninėse,
meno kolektyvuose ir nevyriausy-
binėse organizacijose. Programą ėmė
globoti VDU, pasiūlęs lietuvių kalbos
pamokas, bendrabutį bei praktikos
vadovus – dėstytojus. Tikimės pras-
mingo bendradarbiavimo ir su Vil-
niaus universitetu dėl studentų ap-
gyvendinimo bei akreditacijos. Stu-
dentai praktiką atliks Vilniuje ir
Kaune. Šiemet bus surengta ir plati
Lietuvos pažintinė programa, įjun-
giant ir akademinį lygmenį – pas-
kaitas.

Esame dėkingi visiems Lietuvos
institucijų žmonėms, kurie gera-
noriškai priėmė studentus pirmai-
siais programos metais pagal tiesiogi-
nį susitarimą su JAV LB, kai nebuvo
jokios bendro darbo patirties ir prak-
tikos su išeivijoje užaugusiu jaunimu.

Ypač esame dėkingi tiems, kurie
surengė stažuotojams keletą Lietu-
vos pažintinių išvykų. Studentai yra
dėkingi už visą jiems parodytą dė-
mesį. Nukelta į 11 psl.

JAV LB LIETUVIŲ IŠEIVIJOS
STUDENTŲ STAŽUOTĖ

LIETUVOJE
Pranešimas, skaitytas LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės komisijos posėdyje 2010 m. balandžio 19 d.

Birutè Bublienè Vilniuje.
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VOKIETIJOS PARAMA VASARIO 16–OSIOS GIMNAZIJAI
Vasario 16-osios gimnazijoje pradėtos mokyklos priestato statybos

Balandžio 16 d. Vokietijoje, Vasa-
rio 16-osios gimnazijoje, vyko oficia-
lus mokyklos priestato statybų atida-
rymas. Šventėje dalyvavo mokyklos
bendruomenė bei aukšti regioninės
Vokietijos valdžios atstovai. Ten, kur
metams bėgant iškils naujas, moder-
nus mokyklos priestatas, šventės
metu buvo pirmą kartą įbesti devyni
kastuvai ir taip oficialiai pradėti sta-
tybų darbai. Naujajame dviejų aukš-
tų pastate bus įrengtos erdvios klasės
bei moderni gamtos mokslų labora-
torija. Projektą vykdo Vasario 16-
osios gimnazijos Kuratorija.

Į iškilmingą statybų atidarymą
susirinkusius svečius nuotaikingais
muzikiniais kūriniais sutiko Gimna-
zijos orkestras, vadovaujamas moky-
tojo Gintaro Ručio. Šventę atidarė
Kuratorijos valdybos pirmininkas
Rimas Čuplinskas, svečius pasveiki-
no Vasario 16-osios direktorė dr. Bro-
nė Narkevičienė, sveikinimo kalbą
tarė LR garbės konsulas Achim Nau-
mann, Bergštrasės apskrities (vok.
Kreis Bergstraße) viršininkas Matt-
hias Wilkes, Lampertheimo miesto
meras Erich Maier, Hiuttenfeldo
miestelio seniūnas Walther Schmitt
bei kiti svečiai. „Ši gimnazija ilgus
metus buvo lietuvybės švyturys Va-
karų Europoje ir puoselėjo ypatingą
kovotojos už laisvę dvasią. Ši dvasia
čia juntamai sklinda iki šių dienų,
šiandien čia ja gyvena jaunieji, laisvi
Europos piliečiai. Didžiuojamės turė-
dami tokią ypatingą gimnaziją mūsų
regione”, – sakė M. Wilkes.

Po Gimnazijos kapeliono Jono
Dėdino palaiminimo ir bendros mal-
dos mokyklos vadovybė, statybų vyk-
dytojai bei svarbiausi rėmėjai į žemę
įbedė kastuvus, simboliškai paženk-
lindami vietą mokyklos priestato
pamatams. „Šiandien mūsų gimnazi-
jai – džiugi diena. Dėdami pamatą

mokyklos priestatui ne tik suteikia-
me savo mokiniams geresnes sąlygas
mokytis ir tobulėti, bet ir dedame
kertinį akmenį šios gimnazijos atei-
čiai”, – sakė mokyklos direktorė dr.
Bronė Narkevičienė.

• • •
Po oficialaus atidarymo mokyk-

los svečiams buvo suteikta galimybė
apžiūrėti gimnaziją, šventinio pri-
ėmimo metu Rennhofo pilies salėje
buvo detaliau pristatytas statybų
projektas, o besidomintiems suteikta
išsamesnė informacija. Statybos pra-
dėtos pirmadienį, balandžio 19 d. Ti-
kimasi, jog darbai bus įgyvendinti per
vienerius metus, taigi mokyklos pas-
tatu mokiniai galės naudotis jau nuo
2011–2012 mokslo metų. Pirmajame
356 kv. m. bendro ploto pastato
aukšte bus įrengtos dvi erdvios klasės
bei mažesnė patalpa mokymosi reik-
mėms, antrasis aukštas bus skirtas
75 kv.m ploto gamtos mokslų kabine-
tui bei patalpoms biologijos, chemi-
jos, fizikos ir informatikos mokymo
priemonėms laikyti.

• • •
Vokietiją užklupus finansinei kri-

zei, valstybės vyriausybė priėmė mi-
lijardinį ekonomikos skatinimo planą,
pagal kurį visų pirma skiria pinigus
investicijoms į mokyklų bei aukštųjų
mokymo įstaigų išlaikymą ir plėtrą.
Įsigaliojus šiai programai, Vasario 16-
osios gimnazijai buvo skirti 205,000
eurų (apie 700,000 Lt). Kuratorija
nusprendė šiuos pinigus investuoti į
ilgai brandintą projektą – mokyklos
priestato statybas. „Hesseno žemės
skirta suma sudarė solidų projekto
įgyvendinimo pagrindą, tačiau lėšų
trūko. Nepaisant didelės rizikos, visgi
ryžomės žengti šį Gimnazijai gyvy-
biškai svarbų žingsnį. Nevykdydami
šio projekto būtume rizikavę gimna-
zijos, kaip Vokietijos valstybės pri-
pažintos gimnazijos, statusu’’, – sako
Kuratorijos valdybos pirmininkas R.
Čuplinskas. Dabartinio klasių pasta-
to plėtra buvo reikalinga dėl dviejų
priežasčių – gimnazija vis dar naudo-
jasi po 1984 m. kilusio Rennhofo pi-
lies gaisro laikinai pastatytu ir mo-
kyklos reikmėms nepritaikytu medi-
niu mokyklos pastatu, o mokyklos
pastate įrengti gamtos mokslų kabi-
netai nebeatitinka reikalavimų, tuo
sukeldami grėsmę prarasti Vokietijos
valstybinį pripažinimą ir tuo pačiu
didžiausią Gimnazijos finansinį šal-
tinį. Naujas klasių pastatas išspręs
abi šias problemas.

Kuratorijos duomenimis, bendra
priestato statybų ir įrengimo suma
sieks vieną milijoną eurų (apie 3,5
mln. litų). Sutelktų Gimnazijos vado-
vybės bei Vokietijos Lietuvių Bend-
ruomenės (VLB) pastangų dėka iš

Bergštrasės apskrities valdžios šio
projekto įgyvendinimui pavyko gauti
pusės milijono eurų (1,7 mln. litų)
lengvatinę ilgalaikę paskolą. Iš Lam-
pertheimo miesto (kurio dalyje Hüt-
tenfelde įsikūrusi Vasario 16-osios
gimnazija) taip pat tikimasi sulaukti
100,000 eurų (350,000 Lt) paramos.
„Ši dosni valstybinė parama išreiškia
ne tik Vokietijos solidarumą lietuvių
gimnazijai, bet per ją, kaip lietuvybės
simbolį Vakarų Europoje, ir pačiai
Lietuvai šiuo jai ekonomiškai itin
sunkiu laikotarpiu”, – įsitikinęs ku-
ratorijos pirmininkas.

Likusiems 200,000 eurų surinkti
kuratorija sugalvojo akciją „Nuties-
kime kelią į Gimnazijos ateitį!”, ku-
rioje dalyvaudami gimnazijos draugai
ir rėmėjai gali įsigyti plytą, simbo-
liškai įvertintą 200 arba 1,000 eurų.
Plytomis su išgraviruotais pirkėjų
įrašais bus išklotas kelias į naują mo-
kyklos pastatą. Lig šiol per šią akciją
buvo surinkta daugiau kaip 17,000
eurų (apie 60,000 Lt). „Vasario 16-
osios gimnazija, Romuvos pilis bei
visos šioje lietuviškumo salelėje
įsteigtos organizacijos visuomet tar-
navo, tarnauja ir tarnaus Lietuvai,
jos reprezentacijai ir gerovei. Mes
džiaugiamės, jog ne tik tautiečiai
visame pasaulyje, bet ir Vokietija ge-
ranoriškai palaiko mūsų sumanymus
ir finansiškai prisideda prie jų vykdy-
mo. Šis projektas Gimnazijai buvo
neišvengiamas, tačiau jį remti sunk-
metį išgyvenanti Lietuva tiesiog ne-
būtų išgalėjusi. Ši Vokietijos parama
– tai tarpusavio solidarumo ir gera-
noriškumo įrodymas” – projekto pa-
ramą vertina VLB pirmininkas A.
Šiugždinis.

• • •
Vasario 16-osios gimnazija di-

džiąja dalimi finansuojama Vokietijos
Hesseno žemės švietimo ministerijos.
Dalį lėšų skiria Bergštrasės apskritis,
įvairios institucijos, fondai, privatūs
asmenys. Lietuvos parama gimnazi-
jai sudaro apie 15 proc. egzistencijos
užtikrinimui reikalingų lėšų. Nepai-
sant šios vienkartinės Vokietijos pa-
ramos statybų projektui, Lietuvos
parama gimnazijai yra gyvybiškai
svarbi ir be jos ji neišsilaikytų. Lietu-
vos valstybės pinigai naudojami lietu-
viškų bendrabučių išlaikymui bei
lietuviško švietimo programos įgy-
vendinimui.

Vasario 16-osios gimnazijos
informacija

Renginio svečiai klausosi gimnazijos mokinių orkestro.

Kuratorijos pirmininkas Rimas Čup-
linskas.

Vasario16-osios gimnazijos direktorė
dr. Bronė Narkevičienė.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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PLC moterys —
pavasarinis valio!

Olita Kasparaitienė (k.) ir PLC Kultūrinių renginių komiteto vadovė Elena
Karaliūnienė šalia lietuviško raguolio.

BRONIUS NAINYS

Bet mes nesušukome, nors ir rei-
kėjo. Per Atvelykį Pasaulio lietuvių
centro didžioje salėje jos pasitiko mus
tokiomis puikiomis vaišėmis, lyg bū-
tume Švedijos karaliai ar Anglijos ka-
ralienės. O antra vertus, žvilgsniu
apmetus valgių gausybę ant stalų,
vaizdas – lyg mes būtume kokie ėdrūs
vilkai. Visko čia tiek daug, bet taip
pat ir kvapnu, kad net neparagavus
atrodė skanu. Tad ilgai nelaukdami
tuos skanėstus ir apnikom.

Beje, atsiprašau, buvo dar ir pro-
gramėlė. Irgi labai vykusi. Vaišių va-
dovė Irena Grigaitienė prisiminė ir
mūsų kaimynės Lenkijos prieš dieną
įvykusią, tiesiog neįsivaizduojamai
šiurpią tragediją, kai į Smolensko oro
uostą leisdamasis nukritęs preziden-
to lėktuvas nusinešė jo, jo žmonos ir
dar 86 pačių aukščiausių valstybės
pareigūnų gyvybes. Į Lietuvos vy-
riausybės dėl to paskelbtą trijų dienų
gedulą atsiliepdama, vadovė pakvietė
svečius tylos minute ir susikaupimu
pagerbti žuvusius kaimynus. Apdai-
rus poelgis, nes Lenkijos Prezidentas
Lech Kaczynski buvo didelis Lietuvos
ir lietuvių draugas, rėmėjas, ypač
tarptautinėje erdvėje. Taip pat trum-
pa, bet kartu ir lietuviška, tradicinį
šio stalo tikslą primenanti vadovės
kalbelė, visada lietuviškus reikalus
prisimenančio, net ir savo kuklios
pensijos ištekliais remiančio prel.
Igno Urbono vaišes laiminanti jautri
maldėlė, ir mes, kaip musės, apie
stalą. Beje, labai tvarkingai, nes po
daugelio tokių ,,Velykų stalų” ren-
gėjos įgijo daug patirtis.

Vadovė svečius kvietė stalų nu-
meriais. Anksčiau juos užsisakiu-
siems – pirmenybė. Tačiau skanėstų
pasidalinimas irgi ilgai neužsitęsė,
nes patyrimo įgijome ir mes: pirmiau
pakviesti sugebėjome atsižvelgti ir į
už mūsų nugarų laukiančius.

Prisimenu turbūt net patį pirmą-
jį tokį ,,stalą”. Nors ir tarp pirmųjų
patekau, bet tuojau ir ,,stop”. Prieš
mane prie stalo kampo atsistojusios
dvi viešnios, berods, iš Arizona valsti-
jos, badė pirštais į kiekvieną patieka-
lą, vienam pridėdamos druskos, ki-
tam pipirų ir viena kitą mokė, kaip
virtą kumpį kept. Dabar tokia išmin-
timi jau niekas nesidalino. Po 20 mi-
nučių visi sėdėjo prie savo stalų ir gy-
rė šeimininkes. Keturias dienas vir-
tuvėje triūsėm, ruošėm dviems šim-
tams svečių, aiškino man viena ruo-
šėja, prašydama neskelbti jos pavar-

dės. Tik tiek, nustebau? Taip, nes
daugiau nebeateina. Negi neskaičia-
vai, juk šiandien jų gal nė tiek nebu-
vo? Niekas mūsų nevertina. Nei
darbo, nei tikslo, pasiskundė būrelio
narė nuo jo pirmųjų įsikūrimo dienų.
Juk šis renginys – ne vien mūsų tau-
tiniams-krikščioniškiems papročiams
prisiminti, tai dienai tinkamais pa-
tiekalais svečius skaniai ir kultūrin-
gai pavaišinti, bet ir Centrą paremti.
O juo naudojasi gal net dešimt kartų
daugiau žmonių, negu čia buvo šian-
dien. Tiesa, mažoka.

Ir mano dėmesys nukrypo į tą
pusę. Žvilgtelėjau į jau pradėjusią
tuštėti salę. Tų pačių ,,pirmųjų die-
nų” ir svečiai, tik jų mažiau belikę.
Beveik visi balstančiais viršugalviais
padabinti antrabangiai. Tokie pat,
kaip ir būrelio uoliosios darbininkės.
Su jais kartu šiek tiek ir antrosios
kartos, įskaičiuojant ir pustuzinį šei-
mininkėms svečius aptarnauti pa-
dedančių lieknų skaučių. Tačiau kur
trečiabangiai, kurių nuolat pilna
krepšiniui skirta jaunimo salė, per
Velykas net trejomis Mišiomis nega-
lėjusi jų visų sutalpinti? Kur kitų
nuolat Centru besinaudojančių gru-
pių nariai?

Čia dėmesin įsisuka ir Lietuvių
Bendruomenė. Viena iš Centro pradi-
ninkių – steigėjų – JAV LB Lemonto
apylinkė ir Vidurio Vakarų apygarda.

Nukelta į 9 psl.

ADV. JONAS KAIREVIÇIUS
Garbès komiteto narys

Žmogus paklaus: ,,O kokio gi der-
liaus galime tikėtis pavasarį? Pava-
sarį sėjame, o pjauname rudenį”. Vy-
tauto Didžiojo universitete (VDU)
džiaugėmės derliumi pavasarį. Ko-
dėl?

Jau esame rašę, kad 1918 metų
vasario 16-osios Lietuvos nepriklau-
somybės akto signataro Jono Smilge-
vičiaus giminės įsteigė jo vardo sti-
pendijų fondą.

Dukterys Janina Petrušienė,
Ona Žolynienė, Kristina Senulienė,
Elena Miknienė vaikaičiai Edgaras
Smilgis-Smilgevičius, Raymondas
Smilgis-Smilgevičius, Johannes Jo-
nas Urbas, Jono Smilgevičiaus miru-
sio sūnaus Kazimiero našlė Antanina
Danutė Smilgevičienė iš savo lėšų
sudarė pagrindinį Fondo kapitalą ir
nusprendė, kad jam perduos pajamų
dalį iš kitų investuotų lėšų, jei jas
gaus iš Lietuvos Respublikos kaip
atlygį už J. Smilgevičiaus turtą.

Steigėjai nusprendė stipendiją
skirti Vytauto Didžiojo universiteto
Ekonomikos ir vadybos fakulteto stu-
dentui ar studentei, kurie puikiai
mokosi, greta kitų disciplinų domisi
ir prieškario Nepriklausomos Lietu-
vos ekonomika ir kuriam(iai) būtina
materialinė parama, kad galėtų tęsti
studijas.

Buvo sudarytas Garbės komite-
tas, kurio pirmininku tapo buvęs
VDU Ekonomikos ir vadybos fakulte-
to dekanas, o dabar VDU rektorius
prof. Zigmas Lydeka, Garbės komite-
to nariai – Tina Petrušis Udrys, An-
gela Miknius-Frenzel, Algirdas R. Žo-
lynas, Edgaras Smilgis-Smilgevičius,
Stephany Senulis ir kauniškis advo-
katas Jonas Kairevičius.

Šiais metais stipendijos buvo pa-
skirtos Sigitai Šarkūnaitei, Erikai
Kupčiūnaitei ir Renatai Kvietkutei.

Universiteto rektorius ir pro-
fesūra aukštai vertina J. Smilgevi-
čiaus asmenį ir jo palikuonių kilnų
sumanymą, todėl stipendijos visada
įteikiamos iškilmingai universiteto
rektorato posėdyje.

Garbės komitetui pavedus man
šiemet kovo 17 d. jau devintą kartą
teko garbė įteikti stipendijas stipen-
dininkėms.

Belaukiant rektorato posėdžio
pradžios prie manęs priėjo mergina ir
paklausė: – Ar prisimenate mane? Aš
– Miglė Šontaitė. Prieš devynerius

metus Jūs man įteikėte pirmąją Lie-
tuvos nepriklausomybės akto sig-
nataro Jono Smilgevičiaus stipendiją.

Buvau malonai nustebintas. Įsi-
kalbėjome. M. Šontaitė sėkmingai
baigė studijas ir dabar ruošia daktaro
disertaciją. Ji taip pat eina VDU Stu-
dijų marketingo tarnybos direkto-
riaus pareigas. Staiga prisiminiau ne
tik M. Šontaitę, kuri anksti neteko
savo tėvelio, įžymaus lietuvių fotog-
rafo Virgilijaus Šontos (1952–1992) ir
tapusi našlaite vos galėjo tęsti studi-
jas, bet ir J. Smilgevičiaus provaikai-
tės Tinos Petrušis Udrys žodžius, ku-
riuos ji parašė stipendijos mecenatų
bei steigėjų ir garbės komiteto vardu:
„Mes tikime, kad šis stipendijų fon-
das, kaip ąžuolas iš mažos gilės sėk-
los, laikui bėgant didės ir vertiems
Lietuvos jaunuoliams padės siekti
aukštesnio mokslo.”

Štai kodėl šio rašinio pradžioje
parašiau apie pavasarinį derlių. M.
Šontaitė ir apie dvi dešimtys jos ko-
legų, paremti šio Fondo, baigė studi-
jas ir dirba Lietuvos žmonėms.

Po stipendijų įteikimo maloniai
nustebino VDU Ekonomikos ir vady-
bos fakulteto prodekanas dr. Vytau-
tas Liesionis, kuris rektoriui Z. Lyde-
kai įteikė rašomojo lapo dydžio gra-
žiai įrėmintą nuotrauką, kurioje rek-
torato nariai pamatė Užventyje, Jono
Smilgevičiaus dvaro parke J. Smilge-
vičiui pastatytą paminklą ir koplytė-
lę.

Apie šį paminklą ir koplytėlę Už-
venčio seniūnijos seniūnas Zonis Vir-
balas Jono Smilgevičiaus vaikaičiui
Vitaliui Petrušiui, gyvenančiam JAV,
šitaip pernai parašė:

„Įamžindami Jūsų senelio 1918
m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklau-
somybės Akto signataro Jono Smilge-
vičiaus atminimą, buvusiame jo šei-
mos Užvenčio dvare, Dvarčiaus kai-
mo parke, kuris Kelmės rajono savi-
valdybės tarybos 2006 m. gegužės 25
d. sprendimu pavadintas ‘1918 metų
vasario 16-osios akto signataro Jono
Smilgevičiaus parku’, 2009 m. liepos
18 d. priešais buvusį svirną, kuriame
įkurtas Užvenčio kraštotyros muzie-
jus, pastatėme atminimo paminklą.

Šio parko pakraštyje, šalia kelio
Užventis-Luokė, pastatėme koplytėlę
su keturių šventųjų (šv. Jono, šv. Ma-
rijos, šv. Julijos ir šv. Povilo) skulptū-
romis, skirtomis Užvenčio žymiau-
siųjų žmonių: Jono Smilgevičiaus,
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raga-
nos, Julijos Žymantienės-Žemaitės
bei Povilo Višinskio atminimui įam-
žinti”.

Rektorius prof. Z. Lydeka pasa-
kė, kad šias nuotraukas perduoda
saugoti VDU muziejui.

Doktorantė M. Šontaitė pasakė
subursianti J. Smilgevičiaus stipendi-
ninkus bendrai veiklai saugoti ir puo-
selėti amžinąsias vertybes.

PAVASARINIS DERLIUS

Užvenčio seniūno
Zonio Virbalo nuotr.

,,Stalo” pasididžiavimas – Velykų
zuikelis.
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Daugèja užsienieçiû padarytû nusikaltimû

Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) –
Lietuvą balandžio 23 d. vakare pasie-
kęs naujas ugniaklnio dulkių debesis
iš Islandijos jokios žalos suplanuo-
tiems skrydžiams nepadarė. Di-
džiausi Lietuvoje tarptautiniai Vil-
niaus, Kauno ir Palangos oro uostai
dirba įprastu ritmu.

Civilinės aviacijos administra-
cijos (CAA) direktorius Kęstutis Au-
ryla sakė, kad ugnikalnio dulkių de-
besies tankis neaiškus, tačiau dėl orų
jis yra išskydęs.

,,Lietuvą debesis pasiekė, tačiau

jokios žalos nepadarė. Lietus jį ardo
ir nuplauna į žemę. Praėjusią savaitę
dėl to buvo sudėtingiau, kad vyravo
giedri orai”, – sakė jis.

Anot CAA vadovo, kadangi Is-
landijos ugnikalnis vis dar veikia, jo
išmetamų dulkių judėjimas priklau-
sys nuo vėjo krypties, stiprumo, orų,
tačiau grėsmės Lietuvos oro erdvei jis
nekelia. Iš didžiausio Lietuvoje Vil-
niaus oro uosto lėktuvai skraido į Os-
lą, Rygą, Helsinkį, Hamburgą, Var-
šuvą, Maskvą, Prahą, Vieną, Londo-
ną, kurortinėmis kryptimis.

Lietuvoje ugnikalnio dulkes nuplauna lietus

JAV pasiuntinè sveikina Lietuvos
žingsnius kovoje su antisemitizmu

Pasak ministro, Lietuvos
kultùra Rusijoje labai gerbiama

Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) –
Lietuva ėmėsi labai svarbių veiksmų
dėl Holokausto pasmerkimo ir kovos
su antisemitizmu, sakė Lietuvoje vie-
šinti Jungtinių Valstijų specialioji pa-
siuntinė kovos su antisemitizmu
klausimais Hannah Rosenthal.

,,Manau, kad Lietuvos politika
yra pasmerkti antisemitizmą”, – po
susitikimo su Lietuvos švietimo ir
mokslo ministru Gintaru Steponavi-
čiumi sakė JAV vyriausybės atstovė.

Pasak H. Rosenthal, JAV skirs
Lietuvai beveik 64,000 eurų stiprinti
mokymus apie Holokaustą. Trejus
metus Lietuvos pedagogams bus ren-
giami kursai, mokymai apie Holo-
kaustą, bus kviečiami tiek vietiniai,
tiek užsienio specialistai. Pasak jos,
tam, kad būtų tinkamai susipažinta
su Holokausto istorija, reikėtų, kad
kuo daugiau gyvų tų laikų liudijimų
būtų užfiksuota.

,,Manau, kad kai kuriais atvejais,
jei daugiau specialistų, daugiau iš-
teklių, daugiau liudijimų galėtų būti
sutelkta, taip būtų sustiprintas mo-
kymas. Būkime atviri, metai bėga ir
išlikę gyvieji, išlaisvintojai, žmonės,
lietuviai, kurie gelbėjo ir padėjo žy-

dams, jie su mumis nebus ilgai”, – sa-
kė H. Rosenthal.

JAV vyriausybės atstovė pripaži-
no, kad ekonominė krizė turėjo įta-
kos dėl šiuo metu išaugusių antise-
mitinių nuotaikų pasaulyje. ,,Manau,
kad tuomet, kai žmonės bijo ekono-
minių ar kitų dalykų gyvenime, jie
gali bijoti ir kitų, o į žydus yra žvelgia-
ma kaip į kitus”, – sakė H. Rosenthal.

G. Steponavičius per susitikimą
pabrėžė, kad Lietuvoje labai rimtai
žiūrima į istorijos mokymą. Jo teigi-
mu, bendrojo lavinimo mokyklose ho-
lokausto tema skirtingais požiūriais
nagrinėjama per istorijos, literatūros,
etikos, tikybos pamokas, pradedant
jau nuo penktos klasės.

,,Visuose istorijos vadovėliuose,
kuriuose supažindinama su Antrojo
pasaulinio karo įvykiais, žydų tautą
ištikusi nelaimė yra sudėtinė šio is-
torijos skyriaus dalis. Holokaustas
yra įtrauktas ir į istorijos brandos eg-
zaminų temas. Be privalomų progra-
mų, maždaug trečdalis mokinių akty-
viai dalyvauja projektuose, susiju-
siuose su žydų tautos tragedijos pa-
minėjimu”, – sakė švietimo ir mokslo
ministras.

Vilnius, balandžio 126 d. (BNS)
– 2010 metus Lietuvos įkalinimo įs-
taigose sutiko 118 užsieniečių. Du
trečdaliai jų jau atlieka bausmę už
įvairius mūsų krašte padarytus nusi-
kaltimus. Beveik kas trečias kali už
nužudymus.

Daugiausia nusikaltėlių Lietuva
sulaukia iš tų valstybių, kurių pilie-
čiams, norint atvykti į mūsų šalį, bū-
tina viza, o siekiant čia apsistoti il-
gesniam laikui – laikini leidimai, iš-
duodami Lietuvos tarnybų. Pirma-
me daugiausia nusikaltėlių importa-
vusių valstybių dešimtuke (o jų – 22)
– net aštuonios šalys, kurių piliečius
Lietuva įsileidžia tik su specialia viza.

Sąrašą pradeda Rusija. Atvykėlių
iš jos mūsų įkalinimo įstaigose dau-
giau, negu antrojoje ir trečiojoje vie-
toje esančių Baltarusijos bei Latvijos

piliečių kartu sudėjus. Šiame sąraše –
net dešimties buvusių sovietinių res-
publikų atstovai.

Pirmasis bausmių, už kurias Lie-
tuvoje dažniausiai kali užsieniečiai,
trejetas: nužudymai, nusikalstamos
veikos, susijusios su narkotinėmis ar
psichotropinėmis medžiagomis, ir
plėšimai. Tačiau yra užsienio šalių pi-
liečių, nuteistų ir už išžaginimą, daly-
vavimą nusikalstamo susivienijimo
veikloje bei turto prievartavimą.

Nuo nusikaltėlių nukentėjusių
užsieniečių pastaraisiais metais Lie-
tuvoje mažėja. Dažniausia jie tampa
vagių aukomis, nukenčia per eismo
įvykius arba patenka į sukčių pink-
les. Pernai Lietuvoje nužudytas vie-
nas užsienietis – į Kauno automobilių
turgų nuolat atvykdavęs Kirgizijos
pilietis.

Bogota, balandžio 24 d. (AP/
BNS) – Dvi kadencijas Bogotos admi-
nistracijai vadovavęs Antanas Moc-
anksčiau drąsiai skelbė kovą grafiti
piešėjams, agitavo už vandens ištek-
lių saugojimą ir į miestų gatves siun-
tė mimus, kad šie savo šypsenomis
sudrausmintų blogai besielgiančius
motociklų vairuotojus. Matematikas
ir buvęs Bogotos nacionalinio univer-
siteto rektorius dar visai neseniai
nebuvo laikomas rimtu kandidatu į
prezidento pareigas gegužės 30 d.
vyksiančiuose rinkimuose. Tačiau ne
dabar.

Vos per vieną mėnesį Žaliųjų
partijos kandidatas savo populiaru-
mu, visuomenės apklausos duome-
nimis, padarė milžinišką pažangą ir
pasiekė pirmaujančias vietas varžy-
bose į kadenciją baigiančio preziden-
to Alvar Uribe pareigas.

Atliktos apklausos duomenimis,
lietuvių kilmės politikas turėtų lai-
mėti antrą prezidento rinkimų ratą,
kuris numatomas birželio 20 dieną.
Televizijos CM& užsakymu apklausą
atlikusios ,,Centro Nacional de Con-
sultoria” bendrovės duomenimis, su
buvusiu gynybos ministru Juan Ma-

nuel Santos besivaržantis A. Mockus
antrame rate palenktų jį 50 proc.
prieš 44 proc. rinkėjų balsų. Per pir-
mą rinkimų ratą J. M. Santos pir-
mautų vos 1 proc. balsų skirtumu
prieš A. Mockų (už jį balsuotų 34
proc. rinkėjų), apklausos paklaida – 3
proc. Kiti kandidatai nuo šių dviejų
gerokai atsilieka.

,,Mes ruošiamės laimėti pirmą
ratą”, – sakė A. Mockus. Lietuvių
emigrantų sūnus atkakliai vengė pri-
klausyti kuriai nors Kolumbijos poli-
tinei grupuotei, nes ant daugelio jų
krito korupcijos šešėlis. Manoma, kad
būtent tokia sostinės administracijos
vadovo nuostata pelnė jam gyventojų
pasitikėjimą.

,,Žmonės pavargo nuo politikos, –
sakė buvęs prezidento patarėjas Ar-
mando Borrero, pažįstantis A. Mockų
nuo studijų Nacionaliniame universi-
tete laikų. – A. Mockus yra gaivi fi-
gūra, jis tikrai neturi prisivogęs pini-
gų.”

Jo rinkimų kampanijos padėjėjai
yra du buvę Bogotos merai: Enrique
Penalosa ir Luis Garzon, kurie tikisi
gauti aukštas pareigas, jeigu A. Moc-
kus taptų prezidentu.

Klaipėda, balandžio 26 d.
(ELTA) – Lietuvą pasiekė gera žinia
iš Jungtinių Amerikos Valstijų – klai-
pėdietis Vitalijus Rodnovas laimėjo
aukso medalį pasaulio robotų čem-
pionate San Francisco mieste.

,,Robogames” yra žinoma kaip
didžiausia pasaulyje robotų olimpia-
da, kurioje šiais metais dalyvauja 37
šalių atstovai. San Francisco varžėsi
per 500 robotų įvairiose kategorijose.

Lietuva šiose varžybose dalyvau-
ja pirmą kartą. Mūsų šalies garbę
daugiau nei 10 kategorijų gina garsu-
sis robotų inžinierius Vitalijus Rod-
novas iš Klaipėdos.

Robotai žaidžia boulingą, futbo-
lą, ledo ritulį, dalyvauja įvairiose įgū-
džius formuojančiuose žaidimuose,

taip pat varžosi greičio, stiprumo ir
,,linijos sekimo” (Linefollower) rung-
tyse, bando jėgas kung-fu, sumo ir
dažasvydžio kovose. Romantikos tu-
rintys robotai tapo ir groja muzikos
instrumentais. Kai kuriems žiūro-
vams gali būti naudingas robotų-bar-
menų konkursas, tačiau, kaip įpras-
ta, daugiausiai susidomėjimo sukelia
robotų mūšiai ,,beveik be taisyklių”,
kurie vyksta uždarame ringe.

V. Rodnovo robotas ,,Master of
Disaster” laimėjo aukso medalį 3 kg
robotų sumo rungtyje, o kitas Lietu-
vai atstovavęs robotas šioje rungtyje
užėmė trečią vietą. Taip pat 0,5 kg ro-
botų sumo varžybose klaipėdiečio ro-
botas ,,Sprinter” užėmė antrą vietą.

Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) –
Lietuvos kultūra labai gerbiama Ru-
sijoje, tačiau bendrų projektų galėtų
būti daugiau, sakė Rusijos kultūros
ministras Aleksandr Avdejev.

,,Lietuvos ir Rusijos kultūrinis
bendradarbiavimas ir tenkina, ir ne.
Mes žinome visus didžiuosius Lietu-
vos kultūros veikėjus, muzikantus,
dailininkus, režisierius, aktorius.
Lietuvos kultūros turtina ir Rusijos
kultūrą”, – sakė Vilniuje viešintis A.
Avdejev.

Jis susitiko su Lietuvos premjeru
Andriumi Kubiliumi. Rusijos kultū-
ros ministras tvirtino išgirdęs tokį
pat požiūrį ir apie rusų kultūrą. Kita
vertus, svečio teigimu, dvišaliai kul-
tūriniai ryšiai galėtų būti glaudesni.
Anot jo, dabar tai ypač būtina, nes

kultūroje įsigali naujos technologijos,
nauji mokymo metodai.

,,Be to, turime bendrų problemų
kultūros srityje, todėl norėtųsi, kad
bendravimas būtų intensyvesnis”, –
sakė Rusijos kultūros ministras.

Ministras teigia esąs laimingas,
kad toks didis režisierius kaip Rimas
Tuminas kuria Maskvoje. Neseniai
lietuvių režisieriaus sutartį su Mask-
vos J. Vachtangov teatru pratęsęs A.
Avdejev teigė tikrai nesigailįs dėl to-
kio sprendimo.

,,R. Tuminas, kaip didis pasauli-
nio lygio meistras, kaip žmogus, sub-
tiliai suprantantis ir rusų klasiką, ir
šiuolaikinę dramaturgiją, suteikė
daug galimybių J. Vachtangov, visam
Rusijos teatrui”, – sakė Lietuvoje vie-
šintis A. Avdejev.

A. Mockus populiarumu lenkia
savo varžovâ

Kaunas, balandžio 26 d. (ELTA) – Kaunietį Drąsių Kedį į paskutinę kelio-
nę susirinko palydėti apie 3,000 žmonių. Žmonės rinktis prie Kauno pilies ir
važiuoti į D. Kedžio laidotuves raginti viename socialiniame interneto tinkla-
pyje. Į netoli Garliavos esančias Jonučių kapines daugiausia susirinko D. Ke-
džio amžiaus žmonės, jaunimo, laidotuvėse dalyvavo ir vaikų. Minioje plevė-
savo Lietuvos trispalvė su gedulo juosta. D. Kedžio laidotuvėse taip pat daly-
vavo Jungtinio demokratinio judėjimo Kauno skyriaus atstovai, radikaliomis
pažiūromis garsėjantis Vieningosios lietuvių nacionaldarbininkų partijos va-
dovas Mindaugas Murza. Viešąją tvarką užtikrino gausios policijos pareigūnų
pajėgos, didesnių nesklandumų išvengta. ELTOS nuotr.

Klaipèdieçio robotas – geriausias pasaulyje



Vilnius, balandžio 26 d. (Delfi.lt)
– Plačiai aptarinėjama NATO bran-
duolinė politika, už kurią šį pavasarį
pasisakė Vokietija, Belgija, Liuksem-
burgas, Nyderlandai ir Norvegija,
užgniaužta užuomazgos stadijoje:
Taline vykusio Šiaurės Atlanto or-
ganizacijos posėdyje JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton atmetė
galimybę, kad artimiausiu metu ame-
rikiečių taktinės branduolinės bom-
bos galėtų būti išvežtos iš Europos
teritorijos, praneša dienraštis „Le
Figaro”.

„Daugiau kaip 200 branduolinių
bombų ‘B-61’ lieka NATO oro bazėse
Europoje. JAV ir organizacija visada
laikė paslaptyje šių ginklų kiekį ir jų
buvimo vietą. Šios kariniu požiūriu
pasenusios ir problemas per rinki-
mus keliančios bombos, nepaisant
visko, liks branduolinio JAV buvimo
Senajame žemyne simboliu”, – rašo
korespondentas Jean-Jacques Mevel.

Didžioji Britanija ir Prancūzija
yra aršios Europos branduolinio
nusiginklavimo, kuris privers sąjun-
gininkus iš naujo įvertinti savo pačių
sulaikymo jėgas, priešininkės. Pen-
kių Europos valstybių pasiūlymui
nepritarė ir Rusijos kaimynės, kurios
baiminasi, kad susilpnės NATO bud-
rumas.

Vokietijos siūlymui nepritarė ir

Italija su Turkija. „Kokie geri bebūtų
Ankaros santykiai su Teheranu, tai
leidžia manyti, kad Turkija pabandys
įsigyti nuosavą branduolinį ginklą,
jei NATO paliks ją beginklę prieš
Iraną”, – teigiama dienraštyje.

„Prie Europos nesutarimų pri-
sideda suprantamas JAV suintere-
suotumas branduolinėmis derybomis
su Rusija: ‘B-61’ gali tapti mainoma
moneta, jei derybos kada nors palies
taktinių branduolinių išteklių, liku-
sių po SSRS, klausimą”, – rašo dien-
raštis.

Vakarų specialistų vertinimu,
Rusijoje yra likę apie 2,000 branduo-
linių taktinių raketų, praneša dien-
raštis.
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VIENA
Austrijos prezidentas Hein Fis-

cher buvo perrinktas antrai kadenci-
jai, o jo triuškinama pergalė tapo
karčia piliule dešiniųjų stovyklai,
įpratusiai prie geresnių rezultatų.
Galutiniai rinkimų rezultatai rodo,
kad buvęs socialdemokratas H.
Fischer kovoje dėl šio iš esmės sim-
bolinių pareigų surinko 78,94 proc.
balsų.

VARŠUVA
Lenkijos Teisės ir teisingumo

partijos vadovas Jaroslaw Kaczynski
oficialiai paskelbė kandidatuosiantis
į šalies prezidento pareigas. Tokį
sprendimą priėmė Teisės ir teisingu-
mo partijos vadovybė. Apklausų duo-
menimis, tik J. Kaczynski turi gali-
mybių pakovoti dėl prezidento pa-
reigų su Piliečių platformos kandi-
datu Bronislaw Komorowski.

MASKVA
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton ir jos kolega iš Rusijos Sergej
Lavrov kalbėdamiesi telefonu išsa-
miai išnagrinėjo dabartinę padėtį,
susijusią su Irano branduoline pro-
grama. Pašnekovai sutarė, kad toles-
ni žingsniai siekiant šią problemą
išspręsti turi būti suderinti, atsižvel-
gus į visų Šešeto narių nuomonę.

* * *
2011 ir 2012 m. Rusija užsienyje

pasiskolins po 7 mlrd. JAV dolerių, o
ne po 12 mlrd. JAV dolerių, kaip buvo
numatyta anksčiau, pareiškė Rusijos
finansų viceministras Dmitrij Pan-
kin, praneša naujienų agentūra ,,In-
terfax”. Valdininkas pažymėjo, kad
jeigu Rusijai tiek pinigų neprireiks,
bus pasiskolinta mažiau nei 7 mlrd.
JAV dolerių.

BIŠKEKAS
Kirgizijos finansų ministerija jau

gavo 20 mln. JAV dolerių Rusijos pa-
galbą, pranešė šalies laikinosios vy-
riausybės vadovės pavaduotojas Te-
mir Sarijev. Tai jis pareiškė per dery-

bas su Rusijos užsienio reikalų mi-
nisterijos valstybės sekretoriumi Gri-
gorij Karasin. ,,Šiuos pinigus mes
panaudosime, kad įvykdytume įsi-
pareigojimus mokėti atlyginimus
biudžetininkams ir pensijas pensi-
ninkams”, – sakė laikinosios vyriau-
sybės atstovas.

TOKIJAS
Dešimtys tūkstančių žmonių

dalyvavo mitinge Japonijos pietų
Okinavos saloje, reikalaudami, kad
Jungtinės Valstijos panaikintų savo
karinę bazę saloje. Pagal 2006 m.
susitarimą, JAV laivyno Futenmos
bazė turėjo būti perkelta iš salos
vidurio į pakrantę. Demonstrantai
reikalauja, kad Japonijos premjeras
laikytųsi savo rinkimų pažado paša-
linti bazę apskritai.

MANILA
Tūkstančiai žmonių liko be pas-

togės per milžinišką gaisrą, kuris
nuniokojo vieną tankiai gyvenamą
lūšnynų rajoną Filipinų sostinėje.
Gaisras, kuris tikriausiai kilo dėl net-
varkingos elektros instaliacijos, siau-
tėjo ilgiau nei septynias valandas ir
sunaikino šimtus namų.

JERUZALĖ
Du Izraelio pareigūnai pareiškė,

kad šalies valdžia įšaldė naujas staty-
bas Rytų Jeruzalėje, nors šalies mi-
nistras pirmininkas Benjamin Neta-
nyahu ir neigia tokią informaciją.
Šaltinis pranešė, kad tai padaryta dėl
tarp Izraelio ir JAV tvyrančios įtam-
pos.

WASHINGTON, DC
Nepaisydama JAV prezidento

Barack Obama kritikos, Arizona val-
stijos gubernatorė priėmė sugriežtin-
tą imigracijos įstatymą. Remiantis
šiuo įstatymu, kilus įtarimui, valsti-
jos policijos pareigūnai turės teisę
paklausti žmonių apie jų imigracijos
statusą. Pagal įstatymą nelegalus bu-
vimas JAV teritorijoje bus laikomas
nusikaltimu.

* * *
JAV pietinėje Mississippi valsti-

joje balandžio 24 d. siautėję tornadai
nusinešė mažiausiai dešimties žmo-
nių gyvybes, apie 20 žmonių buvo su-
žeista, taip pat sugriauta daug namų.

JAV branduoliniai ginklai lieka
Europoje?

Avarija netoli JAV pakrantès gali
sukelti ekologinê nelaimê

Vilnius, balandžio 26 d. (BNS) –
Dėl nepalankių orų buvo nutraukti
naftos dėmės valymo darbai Meksi-
kos įlankoje prie Louisiana pakran-
tės, praneša BBC naujienų svetainė.
Tuo tarpu pareigūnai įspėja, kad gali
kilti ekologinė katastrofa, nes iš
gręžimo vamzdžio daugiau kaip pu-
santro tūkstančio metrų gylyje kas-
dien išteka maždaug tūkstantis ba-
relių naftos.

Nafta išsiliejo įvykus sprogimui
naftos platformoje balandžio 20 d.
Balandžio 22 d. gręžimo platforma
,,Deepwater Horizon” nuskendo. Vie-
tos valdžia nutraukė 11 žmonių, din-
gusių be žinios per sprogimą ir gaisrą
platformoje, paieškas. Daugiau kaip
100 žmonių buvo išgelbėti.

Praėjusį savaitgalį dėl nepalan-
kių oro sąlygų valymo darbus Meksi-
kos įlankoje teko sustabdyti. Pasak
pareigūnų, naftos dėmė plečiasi, jos
plotas siekia jau 1,500 kvadratinių
metrų.

,,Kaip paaiškėjo, nafta teka iš

paties gręžinio. Šiuo metu padėtis
itin rimta”, – pareiškė JAV Pakrančių
apsaugos tarnybos Louisiana valsti-
joje atstovė Mary Landry.

Bendrovė BP, kuriai priklauso
nuskendusi platforma, nusiuntė į
avarijos vietą povandeninį laivą-
robotą, kad jis uždarytų gręžimo
vamzdžio sklendes. Šiuo metu oro
sąlygos tokios, kad naftos dėmė yra
toliau nuo kranto, ir yra vilčių, kad
bangos ją suardys, o sukietėję naftos
teršalai nugrims į dugną.

Bendrovei BP praėjusiais metais
buvo paskirta rekordinė 87 mln.
dolerių bauda už tai, kad po sprogimo
jos gamykloje Texas valstijoje sau-
gumo užtikrinimas įmonėse taip ir
nepagerėjo. Tačiau organizacija ,,Mi-
neral Management Services”, tikri-
nanti naftos objektų darbą, per pa-
tikrinimus šių metų vasario, kovo, ir
balandžio mėnesiais nenustatė jokių
,,Deepwater Horizon” pažeidimų.
Sprogimo priežastis gręžimo platfor-
moje kol kas nenustatyta.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAIRUSIJA

Vakarų specialistų vertinimu, Rusijoje
yra likę apie 2,000 branduolinių tak-
tinių raketų.

Reuters/Scanpix nuotr.

Sprogimo priežastis gręžimo platformoje kol kas nenustatyta. EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
IV ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS

GANYTOJAS IR AVYS

Viešpatie, ar aš esu Tavoji avis,
kuri klauso Tavo balso? O gal ne visa-
da Tavęs klausydamas esu panašus į
tas avis, kurias neseniai teko matyti
filmuotame reportaže iš Islandijos?
Jos buvo tamsiai pilkos, o kai prižiū-
rėtojas prišokęs vienai iš jų pliaukš-
telėjo delnu, iš jos pasklido ugnikal-
nio išspjautų pelenų dulkių debesėlis.
Visos avys buvo virtusios mažais pe-
lenus spjaudančiais ugnikalniais.

Ši iliustracija tinka ir mums.
Galbūt tos avys taip smarkiai pri-
dulkėjo dėl to, kad ne iškart paklausė
savo prižiūrėtojo įspėjimo. Kai lei-
džiamės, kad mus ganytų gerasis
Ganytojas, mes neapsinešime nuo-
dingų pelenų dalelėmis. Atvirkščiai,
ten, kur ganosi Jėzui klusnios avys,
jos minta Dievo žodžio žalumynais ir
jų dvasinėmis arterijomis teka gyvy-
biškai svarbios Sakramentų malonės.
Jų klusnumas panašus į eiklių elnių
kojas: kur tik žengia Ganytojas,
įkandin Jo žingsniuoja ištikimos
avys. Jėzus jas traukia kaip magne-
tas. Įsižiūrėjusios į Jį, jos nebenori
sekti savimi ir savo netikrais pagei-
davimais. Jos nebeatitraukia nuo
Jėzaus akių, nes Jo meilės žavumas
yra neįtikėtinai veiksmingas: jis
pavergia Jį mylinčiuosius.

Ši Dievo „prievarta” – tai laisvės
įsikūnijimas, nes kur dar žmogus gali
rasti didesnę laisvę ir laimę, jei ne
klausydamas Jo balso. Jėzus ištiki-
mus krikščionis titulavo: „Manosios
avys” (Jn 10, 27). Bet nejau, Viešpa-
tie, yra avių, kurios ne Tavosios?
Nekyla nė mažiausia abejonė, kad
visų laikų avys – žmonija – anuomet
Golgotoje Tavo išganinguoju Krauju
buvo apšlakstytos, ir tada Tavo pa-
aukota gyvybė tapo visoms joms
nauju nemirtinumo lieptu.

Tačiau Tavo avidėje dar yra dalis
neklusnių avių, kurių supelėjusios
ambicijos, lyg seniai skalbti marški-
niai ant kūno, yra arčiau jų savasties,
nei jų krikščioniški motyvai. Tiesa,
kiekvieno žmogaus gimtosios nuodė-
mės suteptis per Krikštą virsta naujo
Bažnyčios nario būsimąja šlove. To-
dėl Viešpats nuolat visa kuria naujai
ir šaukia protingąją kūriniją nieko
nedelsti ir vėl iš naujo dvasia atsi-
naujinti ir atgimti (ypač tai aktualu
dažnai po kaltės našta klupčiojan-
tiems). Nors nelengva sekuliarios
visuomenės žmogui priimti Gerosios
Naujienos antgamtinį šviežumą, bet
kito kelio nėra. Arba aš įsikimbu į
Tėvo ranką ir sakau: „Niekas manęs
nepajėgs atplėšti nuo Švč. Trejybės
artumos”, arba lieku su krikščio-
niškos vidutinybės votimi, kuriam

Ganytojo balsas – kaip tyrlaukiuose
girgždantis garsas.

Vienas išmintingas žmogus pa-
sakė: „Didžiulės nelaimės gali pa-
skatinti dvasinį augimą ir suvoki-
mą.” Jis papasakojo tokią istoriją.
Paukštis kasdien rasdavo prieglobstį
dykynės viduryje augančio nudžiūvu-
sio medžio šakose. Vieną dieną viesu-
las medį išrovė, priversdamas paukštį
nuskristi šimtus mylių beieškant
prieglobsčio, kol galiausiai jis pasiekė
mišką, pilną medžių, nulinkusių nuo
vaisių. Ir pabaigė tardamas: „Jei
nudžiūvęs medis būtų likęs stovėti,
niekas nebūtų privertęs paukščio
atsižadėti savo saugumo ir skristi.”

Čia medis – Jėzaus simbolis, o
mes – kaip sparnuočiai. Atrodė, kad
šėtoniškas viesulas gali laimėti: Gy-
vybės medis krito ir daugiau nepaki-
lo. Tačiau įvyko kitaip. Šis nudžiūvęs
medis atgijo, nes nebuvo įmanoma,
kad Jėzui mirtis viešpatautų. Tiesa,
Atpirkėjo kančia ir mirtis apaštalus
taip supurtė, kad jie pasijuto praradę
jiems Jo teikiamą saugumo dovaną.
Jie leido savo dvasios sparnus apkan-
džioti baimės vanagams. Bet kai
Šventoji Dvasia juos įkvėpė tikėti,
kad Kristus iš numirusių prisikėlė ir
kad Jis (dabar jiems pasirodęs) tikrai
yra nesunaikinamas Dievas Sūnus,
tada ne tik jų akys atsivėrė, bet
bematant jų dvasios sparnai pagijo ir
jie džiaugsmu perpildytomis širdimis
skrido tiesiog į Jo atsivėrusią Širdį.

Šio Gerojo Ganytojo sekmadienio
Evangelijoje Jėzus sako: „Aš ir Tėvas
esame viena?” Popiežius Benediktas
XVI Pasaulinės maldos už pašauki-
mus dienos proga laiške rašo: „Liu-
dijimas žadina pašaukimus. (...) Ar
pašaukimų pastoracijos pastangos
duos vaisių, iš tikrųjų pirmiausia
priklauso nuo Dievo maloningo veiki-
mo. Tačiau pastoracinė patirtis pa-
tvirtina, jog prisideda ir kokybiškas
bei turtingas asmeninis ir bendruo-
meninis liudijimas tų, kurie kunigiš-
kąja tarnyba ar pašvęstuoju gyveni-
mu jau atsiliepė į Viešpaties šaukimą,
nes jų liudijimas gali pabudinti kitų
troškimą irgi dosniai atsakyti į Kris-
taus kvietimą.”

Tad kuo artimiau per maldą bei
kasdienius savo darbus dvasininkai
vienysis su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja
Dvasia, tuo autentiškesnis bus jų viso
gyvenimo liudijimas, kuris jaunuo-
liams, Viešpaties Dievo šaukiamiems:
„Sek, paskui mane!”, pasak vieno
rašytojo, bylos: „Jėzus Kristus – tai
auksas be priemaišų, šviesa be tam-
sybės, šlovė be debesėlio taip, Jis vi-
sas žavingas.”

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Pirmą kartą Lietuvoje surengtas
įdomus televizijos projektas „Chorų
karai” sulaukė didžiulio visos šalies
žiūrovų susidomėjimo ir įrodė, kad
lietuviai ir moka, ir nori dainuoti. Be
to, šis projektas turėjo ir kilnų tikslą
– už vieną ar kitą chorą telefonu bal-
savusių žiūrovų balsai leido surinkti
ir paaukoti pinigų tam, kam pageida-
vo choristai.

Toks televizijos projektas Lietu-
voje surengtas pirmą kartą, o pernai
jis vyko kaimyninėje Latvijoje ir su-
laukė didelio susidomėjimo. Ten su
didžiųjų miestų chorais varžęsis vie-
no nedidelio miestelio choras netikė-
tai tapo nugalėtoju, ir šis faktas įkvė-
pė marijampolietį dainininką, operos
solistą Edmundą Seilių suburti ir
vadovauti savo gimtojo miesto cho-
rui.

Pastaruoju metu sparčiai kar-
jeros laiptais kylantis operos solistas
E. Seilius jau neblogai žinomas ir
Amerikos lietuviams – pernai jis kar-
tu su žmona, taip pat operos soliste
Kristina Zmailaite koncertavo Čika-
goje, kai vyko „Draugo” dienraščio
100-mečiui skirtas renginys. Edmun-
das yra mokęsis Boston mieste, Či-
kagoje koncertavęs ir dar anksčiau.

„Kai sužinojau, kad rengiamas
toks projektas ir kad Latvijoje nedi-
delio miestelio choras įveikė didžiųjų
miestų kolektyvus, patikėjau, kad ir
Marijampolė gali sėkmingai varžytis
su Vilniuje, Kaune, Panevėžyje su-
burtais chorų kolektyvais. Tikėjausi,
kad marijampoliečiai mus palaikys,
bet tokio palaikymo, koks buvo viso

trijų mėnesių projekto trukmės me-
tu, tikrai nesitikėjau nei aš, nei cho-
ristai”, – pasakojo E. Seilius.

Į chorą susibūrė įvairių profesijų
žmonės – darbininkai, tarnautojai,
moksleiviai. Kiekvieną šeštadienio
vakarą Vilniuje, televizijos studijoje,
vyko chorų pasirodymai, juos vertino
komisija, kurioje buvo žinomi Lietu-
vos dainininkai, dirigentai, muzikolo-
gai. Daug reikšmės turėdavo ir žiūro-
vų balsai, kai kiekvienas galėjo skam-
binti ar siųsti trumpąją žinutę už
savo gimtojo miesto chorą.

Pasirodymams kaskart būdavo
parenkamos vis kitos temos. Skam-
bėjo ir klasikos, ir lengvesnio žanro
kūriniai, marijampoliečiai dainavo ne
tik lietuvių, bet ir italų, prancūzų
kalbomis. Jau nuo pat pirmųjų pa-
sirodymų pati aršiausia kova užvirė
tarp Marijampolės ir Kauno chorų.
Per tris mėnesius iš kovos pasitraukė
Panevėžio, Vilniaus, Šiaulių chorai,
vadovaujami įvairių populiarių Lietu-
vos dainininkų, ir galų gale kautis dėl
pagrindinio apdovanojimo – 25,000
litų (apie 10,000 dolerių) išėjo Mari-
jampolės ir Kauno chorai.

Tą vakarą žiūrovai buvo itin
aktyvūs – buvo skambinama dešimtis
tūkstančių kartų. Baigiamojo koncer-
to metu komisija jau nieko nelėmė,
viską sprendė žiūrovų balsai. Kau-
nas, turintis apie 400,000 gyventojų,
kovą laimėjo, bet Marijampolei su
maždaug 45,000 gyventojų užimta
antroji vieta – taip pat didelė sėkmė.

Chorų laimėti laimikiai skirti
labdarai – 10,000 dolerių kauniečiai
paskyrė savo mieste esančiam vienin-
teliam Lietuvoje zoologijos sodui – už
tas lėšas bus Nukelta į 11 psl.

Lietuviai mėgsta ir nori
dainuoti

Regina Kazlauskas, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Valerie Austras, gyvenanti Melrose MA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Felicia Pliura, gyvenanti Racine, WI, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. Marijampoliečiams pamėgtam chorui plojo sovėdami.

A. Vaškevičiaus nuotr.

Marijampolės choras ir jo vadovas E. Seilius, gerai pažįstamas ir Amerikos lie-
tuviams, sulaukė didžiulio palaikymo.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo 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

Lankydamasis Tabor Farmoje,
norėjo susipažinti nors su dalimi A.
Vanagaičio laiškų J. Bačiūnui. Tačiau
pastarasis atsakė, jog jų išvis neturįs,
nes nesaugojęs. Atseit, kam jie – nu-
mirsim, išnyksim ir... Panašus po-
kalbis įvyko ir Vanagaičių namuose.
Skirtumas tik tas, kad našlė dar pa-
žadėjo paieškoti.

Knygą planuojama išleisti Mar-
gučio 25-mečiui – 1953 metų pa-
vasarį.

*
1952 m. rugsėjo 28 d. Čikagoje

įvyko Lietuvių rašytojų draugijos
suvažiavimas. V. Alantas džiaugėsi,
kad šis įvykis sutapo su jo kelione
knygos apie A. Vanagaitį reikalais.

Rašytojai susirinko po penkerių
metų pertraukos. Per tą laiką, kai
matėsi Augsburge, išvažinėjo kas kur.
Gal ir dėl šito, o gal ir ne iš maždaug
šimto draugijos narių suvažiavime
dalyvavo vos septyniolika. Truputį
liūdna, ypač, kai žinai, kad tai –
neeilinis suvažiavimas, jubiliejinis,
juk sukako lygiai dvidešimt metų nuo
draugijos įkūrimo. 

O dar liūdniau, kai sužinai, kad
nemažai čia pat, Čikagoje, gyve-
nančių kolegų nepasirodė. „Išblaš-
kytas, mirštantis skruzdėlynas”, –
liūdnai galvojo V. Alantas, netikėtai
tapęs suvažiavimo pirmininku ir iš
prezidiumo žvelgdamas į pustuštę
salę.

Ir vis dėlto labai malonu buvo
vėl susitikti seniai matytus veidus.
Ateidamas čia, į Lietuvių auditoriją,
vylėsi tik pasiklausyti ką kiti kalbės,
o buvo pakviestas į prezidiumą.
Nesispyriojo, nes panašaus patyrimo
buvo įgijęs dar Lietuvoje. Tik iš
pradžių tyliai baiminosi, kad bus
daug ką pamiršęs. Tačiau viskas ėjosi
sklandžiai, pasibaigus oficialiajai da-
liai net buvo pagirtas.

Literatūros vakaras, įvykęs po
to, nuteikė liūdnokai. Klausydamasis
skaitančių kolegų, V. Alantas pajuto
akivaizdų nuovargį, gal net išsekimą,
stagnaciją. Kažko naujo neišgirdo,
darėsi aišku, jog rašytojai tebegyvena
iš tėvynės atsivežtu kapitalu.

*
Lapkričio penktąją Amerika iš-

sirinko naują prezidentą, juo tapo
generolas Dwight David Eisenhower.
Žinią, kad po poros dešimtmečių į
valdžią sugrįžo respublikonai, V.
Alantas priėmė nelabai džiaugdama-
sis: „Gal jis ir bus geras prezidentas,
nežinau, bet kad respublikonai yra
reakcionieriai, mažiausiai 50 metų
atsilikę nuo gyvenimo, kapitalistų
tarnai, tai man aišku”. V. Alantas se-
kė per laikraščius visą priešrinkimi-
nę kampaniją ir nuolat stebėjosi, kad
toji partija ne tik neturi naujų idėjų,
bet ir nesistengia jų turėti, o jau
socialiniuose klausimuose yra visiški
analfabetai. O pats keisčiausias da-
lykas – už juos balsavo daug dar-
bininkų. Ir pats turėjo galimybę savo
ausimis ir akimis įsitikinti, kaip
Fordo fabrike dauguma darbininkų
vos ne galvą guldė už respublikonus.
Šitokią situaciją, kai žmogus giria
nedraugus, rašytojui sunku suvokti.
Todėl tyliai tokius bendradarbius
įvardija varjotais. Socialinėje srityje

iš respublikonų V. Alantas nesitiki
nieko. Tačiau širdyje linki naujajam
prezidentui triumfuoti prieš Staliną
taip, kaip ne taip seniai triumfavo
prieš Hitlerį.

*
V. Alantas vis sugrįžta prie savo

didžiosios svajonės – pereiti į anglų
literatūrą. Tačiau, atrodo, jai nelemta
išsipildyti. Pirmiausia todėl, kad
tiesiog nėra kada. Kiekviena laisva
valanda užimta lietuviškom temom ir
tekstais. Štai ir šiuo metu dirba prie
A. Vanagaičio biografijos, baigia
rašyti komediją Visuomenės veikėjai,
laukia savo eilės romano iš Lietuvos
partizanų gyvenimo pabaiga, jau turi
istorinės tragedijos Lizdeika apma-
tus. Vis neduoda ramybės mintis pa-
rašyti tragediją Vaišvilkas. Dar kiek
tolimesniam minčių užkaboryje –
didžiulis romanas, kurio herojai gy-
vens ne bet kaip, o puoselėdami
senąją lietuvių išmintį.

Vis dėlto bandymų reikštis tarp
anglakalbių būta. Vienas toks užfik-
suotas 1953 m. birželio 4 d.: „Pra-
dėjau rašyti angliškai pjesę Prop-
het.*” Kuo baigėsi šitas užsiėmimas?
Anot I. Alantienės, be jokių rezul-
tatų. 

*
Liūdnas mintis, kurios vis ne-

apleidžia dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių, visada pataiso gera muzika.
Tokį malonumą balandžio dvidešim-
tąją V. Alantas patyrė Meno instituto
salėje, kur įvyko Argentinoje gyve-
nančio Andriaus Kuprevičiaus kon-
certas. Tai – atlikėjas, rašytojui pažįs-
tamas nuo 1942 metų: tų metų žiemą
pirmą kartą jį išgirdo Vilniaus filhar-
monijoje. Nors buvo labai jaunas,
padarė puikų įspūdį. Tiesa, tuomet
kiek šokiravo tai, jog grodamas daug
jėgų ir energijos atiduodavo kūno
judesiams – čia jis palinkdavo prie
instrumento, čia atsilošdavo, ilgi
plaukai tai uždengdavo akis, tai
energingu judesiu būdavo atmetami
atgal. Iš šalies atrodė, kad visa tai tai-
pogi prisideda prie atliekamo kūrinio
sėkmės. 

Klausydamasis neabejotinai ta-
lentingo pianisto atliekamų I. M. F.
Albéniz i Pascual, L. de Aguirre, J. S.
Bach, J. Brahms, A.-C. Debussy, M.
K. Čiurlionio, F. Chopin, R. A. Schu-
mann kūrinių, V. Alantas šįkart gal-
vojo, kaip prabėgęs dešimtmetis pa-
keitė muzikantą. Išoriškai efektingų
judesių neliko – dabar juda tik ran-
kos. Romantiką pakeitė mąstytojas.
Užtat pianinas tarsi gyvas, nors kla-
višai, regis, vos vos tepaliečiami, kar-
tais atrodo, kad glostomi. Rašytojui
tai labai artimi dalykai, jis nė nepaju-
to, kaip pats tarsi susiliejo su muzi-
kos garsais.

Kai, pasibaigus koncertui, pas
ponus Sims susitiko su pianistu su-
dėtinėje vakarienėje, buvo įdomu
pabendrauti su juo. Kalbėjosi su A.
Kuprevičiumi apie viską. V. Alantui
buvo svarbu patirti, kad sėkmė šiam
talentingam tautiečiui neapsuko gal-
vos. Be to, seniai beturėjo tokį pašne-
kovą lietuviška tema. Ateityje tik-
riausiai galės dažniau susitikti: A.
Kuprevičius planuoja persikelti gy-
venti į JAV.  Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 16

* Pranašas (angl.).

Atkelta iš 5 psl.  Ypač jų pasirody-
mo laukiau šiais metais, kai buvo
išlyginti kelerius metus su Centro
vadovybe trukę nesutarimai. Buvusio
pirmininko Rimanto Dirvonio išskir-
tinėmis pastangomis apylinkė susi-
grąžino buvusią padėtį: be užmo-
kesčio naudojosi patalpomis Vasario
16-osios minėjimui, susirinkimui,
posėdžiams, labai geromis sąlygomis
išsinuomavo kambarį socialinėms
paslaugoms. Ar ką tik išrinkta naujo-
ji valdyba pamiršo buvusios valdybos
nuopelnus į tokią padėtį grįžtant?
Jos, bent jau kartu su apygardos val-
dyba, stalas būtų stipriau tą susigrą-
žintą padėtį pabrėžęs, keliomis šim-
tinėmis Centrą parėmęs ir PLC mo-
terims ūpą pakėlęs.

Bet… Atgal prie tų primirštų mo-
terų. Taip, sutinku, Jūs neįvertintos.
Kartais net pati Centro vadovybė ne-
pastebi Jūsų darbų. Priežasčių – ne
viena. Tikiu, kad ne pavydas, nors
savanorišku, neatlyginamu darbu
Centro naudai Jums lygių nėra. Net
ir šiuo atveju. Ne keturios darbo
dienos, kaip sakote,  tik virtuvėje, bet
visas Gavėnios laikotarpis, nes Vely-
kų stalą pradėjote ,,gaminti” tuoj po
Užgavėnių blynų. Juk reikėjo aptarti
jo turinį, tūrį, papuošimą, supirkti
maistą. Pipirams gal ir iš savo kiše-
nės pridėti, nes ne visada atminsi,
kiek ir kur juos pirkai. Ne kokie die-
vai ir tais reikalais lakstė! Ar tai ne
darbas? Kas apie jį žino? Ir kai norė-
jau apie visa tai išsamiau pakalbėti,
bent užsiminti, kuri, kada, ką ir kaip,

tuojau pat gavau atgal: ne, nerašyk,
neminėk pavardžių, mes visos lygios,
kaip čia kiekvienos žingsnius bei cen-
tus suskaičiuosi. Juk vis tiek viskas
Centrui eina. Nuotraukos? Ne, netu-
rim. Gal kažkas darė, bet kam jų rei-
kia? 

O visgi reikia. Kaip visuomenė
apie visą tą Jūsų pasiaukojantį triūsą
savo pačios naudai žinos? Nežinoda-
ma ir neįvertins. Tuo labiau – prak-
tiškosios naudos. 

Visaip stengiausi, tačiau niekaip
nepavyko sužinoti, kiek į PLC iždą
žaliukų įklojo Kultūrinių renginių
būrelis praėjusias metais. Paklausta
Centro vadovybė vieną kartą nurodė
vieną skaičių, antrą kartą jį padvigu-
bino. O mano paskaičiavimais visgi
rodo dar kartą padvigubintą krūvelę.
Ir tikriausiai ne daug apsirinku. Taip
pat ir po Velykų stalo: tik apytikrė su-
ma, sakote apie 4,000 dol.? Kiek pel-
no davė pernai ir šiemet duoda koldū-
nai, irgi tik spėti tegaliu. 

O prieš akis – dar bent trys pel-
ningi renginiai: gegužinė, Kalėdinė
mugė, Kūčios, gal dar ir pietūs. Spė-
ju, įnašas į PLC iždą iki 30,000 dol.
turėtų traukti. O tai jau ir nauda.
Garbios moterys, ar visuomenė apie
tai neturėtų žinoti? Kartu su vardais,
pavardėmis ir linksmais veideliais,
šviečiančiais net tik ,,Drauge”, bet ir
,,Dirvoje”, ir kažkodėl visada užmirš-
tamame ,,Amerikos lietuvyje”? Už-
tikrinu, neįvertinimu nebereikėtų
skųstis. Būtų tik valio! Ir ne tik pa-
vasarinis. 

PLC moterys — pavasarinis valio!

Janina Racevicius, gyvenanti North Riverside, IL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Esame Jums labai dėkingi.

Vacys Slusnys, gyvenantis Detroit, MI, pratęsdamas metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.
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Iš Cicero lietuvių padangės 
Kun. dr. K.  Trimako

antroji poezijos knyga

Balandžio 18 d. Cicero lietuvių
dva sios vadas kun. dr. Kęstutis
Trimakas po atnašautų šv. Mišių Šv.
Antano parapijos bažnyčioje sekma-
dieninės kavutės metu supažindino
susirinkusiuosius su neseniai Lietu -
voje pasirodžiusia savo poezijos
knyga „Jis man dovanojo Būtį”. Tai
160 puslapių leidinys, kuriam viršelį
nupiešė pats autorius. Beje, knygoje
ne tik religinio-filosofinio pobūdžio
ei lės, joje spausdinami ir humoris-
tiniai eilėraščiai.

Tai jau antroji K. Trimako poezi-
jos knyga. Pirmoji išėjo 1989-aisiais ir
susilaukė net 4 laidų (dvi išleistos
Lietuvoje, dvi Amerikoje). Beje, kuni-
gas yra išleidęs ir ne vieną psicho lo -
ginio, religinio pobūdžio publicis tinę
knygą. 

Autorius apgailestavo, kad šiuo
metu jį tepasiekė tik vienas naujo lei-
dinio egzempliorius, kurį jis parodė ir
susirinkusiesiems. Netrukus laukia-
ma didesnės šios knygos siuntos. 

Pabudęs ugnikalnis Islandijoje
trukdė keliautojams

Visi nustebo kavutės metu išvydę
lietuvių bažnytinio choro vadovę ir
vargonininkę Vilmą Meilutytę, mat

per Atvelykį ji atsisveikino, saky-
dama, kad mėnesiui išvyksta atosto-
gauti į Lietuvą. 

Tačiau jos kelionei į Tėvynę ,,ko -
ją pakišo” vakarinėje Islandijos daly-
je prabudęs ugnikalnis, kuris sukėlė
didžiulius pelenų debesis, sutruk -
džiusius skrydžiams didžiojoje šiau-
rinio pusrutulio dalyje, įskaitant ir
Lietuvą, kur negalėjo nusileisti ar
pakilti lėktuvai. Todėl ir V. Meiluty -
tės bei jos vyro numatyta kelionė
neįvyko. 

Taip pat buvo pranešta, kad ba -
landžio 17 d. į Čikagą iš Tėvynės tu -
rėjo sugrįžti kavinės darbuotojai Da -
nutė ir Algis Kirkai, bet ir jie dėl
ugnikalnio sukeltų debesų negalėjo
išskristi iš Lietuvos. Kada tautiečiai
galės grįžti Čikagon, dar nebuvo ži -
no ma, bet tikimasi juos pamatyti po
savaitės. 

� Buvo pranešta, jog Lietuvoje
mi rė buvusios Jaunimo centro valdy-
bos pirmininkės Mildos Šatienės bro-
lis. Neseniai Lietuvoje palaidojusi
savo motiną, ši veikli moteris vėl
turėjo leistis į kelionę gimtinėn. 

� Susirinkusieji apgailestavo, kad
dar negali į veiklą įsijungti darbšti
Cicero lietuvių veikėja Ona Venclo -
vienė. Nors po ligos moteris jau atsi-
gauna, tačiau dar neaišku, kada vėl ją
išvysime tarp tautiečių. 

Edvardas Šulaitis

Kun. dr. Kęstutis Trimakas pristato ciceriečiams savo antrąją poezijos knygą.
Edvardo Šulaičio nuotr.

Neįvykusi pažintis su jaunąja
dainininke iš Lietuvos

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Prieš porą mėnesių gavau gra -
fikės Birutės Zokaitytės (Jos ir Agnės
Vertelkaitės parodas meno mylėtojai
matė 2009 m. Čikagos kultūros cen-
tre ir Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre) laišką, kuriame ji rašė, jog į
New York, Washington, DC ir Chi -
cago atvyksta koncertuoti jos dukra
Miglė. Laukėme iš šios dainininkės
kon certų organizatorių kokių nors
pranešimų ape būsimus koncertus,
ta čiau...

Praėjusios savaitės viduryje vėl
gavau Birutės laišką, kuriame ji pa -
rašė, kad Miglė koncertuos resto rane
,,Two Rivers”.  Tad iš niekur daugiau
nesužinojusi apie būsimą koncertą,
nu  vykau pasiklausyti Lietuvoje spar -
čiai kylančios žvaigždės. Salėje tam -
su, scena (pėdos pakyla) neapšviesta,
tamsi, žmonių, atvykusių pasiklau sy -
ti koncerto – vos keletas. Pasi ro do
apie koncertą jie sužinojo iš draugų
per ,,Facebook”. 

Koncerto net koncertu nepava -
dinsi. Dainininkė padainavano vos 8
dai nas. Tiesa, reikia pripažinti, kad
dai nuoja ji iš širdies ir jos dainavimas
tikrai patiko. Tad gal būtų buvę gra-
žu, jei organizatoriai būtų suk vietę
jaunimą į susitikimą-koncertą su šia
jauna dainininke, kur ji būtų galėjusi
papasakoti apie save ir savo kūrybą,
juolab kad girdėjau, kad jos dainavi-
mo čikagiečių jaunimas dažnai klau-
sosi ,,You Tube”. Ne tiek daug ren-
ginių skirta jaunimui. Ma nau, jei or-
ganizatoriai būtų pasisten gę, koncer-
to būtų atėję paklausyti ne tik dau-
giau žmonių, bet ir mūsų jaunimas
būtų turėjęs progą susipažinti su
Migloko (toks dainininkės slapyvar-
dis). Deja...

Tai kas gi ta Migloko? Tai labai
jauna ir mažai kam girdėta (ypač čia
gyvenantiems) dainininkė devynio-
likmetė Miglė Vilčiauskaitė, neseniai
išleidusi savo pirmąjį muzikinis albu -
mą, kurį, beje, galėjo nusipirkti ir at -
vykusieji į koncertą ,,Two Rivers”.
Maža mergaitė, mėlynom didelėm
akim ir pačiomis ilgiausiomis pasau -
lyje blakstienomis. Kai prie mikro-
fono priglunda Migloko lūpos, sunku
patikėti, kad ji tiesiog Miglė iš Lie tu -
vos. Miglė jau dabar vadinama viena
perspektyviausių Lietuvos atlikėjų.
2009 metų pradžioje nušvietusi Lie -
tuvos muzikos sceną, dabar Migloko
turi jau 16 viena už kitą keistesnių
dainų.

Vieni Migloko (ją nuo nuo vaikys-
tės taip vadindavo senelis) klausosi ir
žavisi, kiti jos dainavimo nemėgsta.
Ta čiau niekas nenuneigs, kad tai kaž -
kas naujo ir gaivaus lietuviškoje mu -

zikoje. Kaip pati Migloko sako – ji
ku ria tik gražią muziką.

„Man nuo vaikystės skiepijo: jei
darysi tai, kas tau pačiai gražu, tikrai
atsiras žmonių, kuriems tai irgi pa -
tiks”, – sakė ji lrytas.lt koresponden-
tei. 

Augusi Vilniuje garsių meninin -
kų šeimoje (jos tėvas Romas Vil čiaus -
kas žinomas savo sukurta Užu pio an -
gelo skulptūra net ir tiems, kurie ne -
labai domisi menu) savo kūrybin gu-
mą pasiėmė iš šeimos. Miglės sene liai
– taip pat menininkai. 

Apsupta kūrybingų žmonių ji ir
pati anksti pradejo kurti. Kaip juo -
kauja – pirmi jos koncertai vyko...
vonioje. Besimaudydama ji dainuoda-
vo, nes tai daryti liepdavo tėtis, no -
rėdamas būti tikras, kad nieko vonio-
je nenutiko. O pirmoji jos sukurta
dai na buvo skirta mamai.

Jai patinka būti scenoje, nes joje
iš gyvena būseną „čia ir dabar”. Sce -
noje ją visada apima pojūtis, kad  jai
nieko netrūksta! Mėgstamiausia Mig-
loko dainavimo vieta – stalas su mik-
rofonu. Dainuoja mintinai, nes ,,jei
stovėtų stalas su natomis, aš pradė-
čiau mirksėti ir visas stovas su po-
pierėliais nuskristų į kitą gatvės pu-
sę, o galbūt net pasiektų kitą mies-
tą.”, juokauji ji. Dainuoja ji apie ka-
tinėlį, apie mamos pasiūtą mėlyną
suknelę, apie paukščius ir, žinoma,
apie meilę. Jos dainos kiek nestan -
dartinės, tokios, kokios į radiją sun -
kiai patenka, o jau aprangos stilius...
nepakartojamas. 

Nuo mažens buvo verčiama mo -
kytis muzikos, kas jai labai nepatiko,
tad kartą nutarė mesti ne tik muzi -
kos mokyklą, bet ir gimnaziją, tuo
sukeldama didžiulį susirūpinimą tė-
vams. Bet atėjo laikas ir ji suprato,
kad mokslas reikalingas, tad grįžo į
vakarinę mokyklą. Ji galvoja studi-
juoti prancūzų kalbą, kuria labai ža -
visi. ,,Noriu ją gerai išmokti, kad
Prancūzijoje galėčiau ne tik apie pus-
ryčius pasikalbėti”, – kartą prisipaži-
no Miglė.

Migloko nesieja muzikos su pini-
gais, pragyvenimo šaltiniu. Muzika –
jos gy venimo aistra. Paklausta, ar ne -
no rėtų išvykti į užsienį, sako, kad ne -
žinanti, kur galėtų gyventi jei ne Lie -
tuvoje. Jai patinka Vilnius, Užu pis,
kur kasdien praeina pro savo tėvo su -
kurtą Angelą. Žinoma, ji nori keliau-
ti, bet namus įsivaizduoja tik Vil -
niuje. 

Miglė ne tik dainuoja. Ji bando
save dailėje, lipdyme, šokiuose, filmų
kūrime. 

Tad tokia ši jauna dainininkė, su
ku ria pažintis Čikagoje, deja, neįvy -
ko...

Migloko (Miglė Vilčiauskaitė) – Lietuvos dainininkė ir kūrėja.
alfa.lt nuotr.

Juzė ir Kostas Norvila, gyvenantys Brooklyn, NY, pratęsė laik-
raščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Genovaitė Kaufmann, gyvenanti Alexandria, VA, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame
už atsiųstą 50 dol. auką.

Marta ir Jonas  Sarka Jr., gyvenantys Omaha, NE, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai jums dėkojame.

Cunegunda T. Petrusis, gyvenanti Santa Monica, CA, užsiprenu-
meravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi.

Alicia M. Solys, gyvenanti Juno Beach,  FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.
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Atkelta iš 8 psl.  įrengti nauji nar-
vai liūtams, ten bus įrengtos stebėji-
mo kameros, pagerintos sąlygos ir
kitiems žvėrims. Už antrąją vietą
gautus 15,000  litų (apie 6,000 dole-
rių) marijampoliečiai paskyrė savo
miesto ligoninės vaikų ankstyvosios
raidos sutrikimų reabilitacijos tarny-
bai. Už šiuos pinigus bus atnaujintas
skyrius, pagerintos sąlygos neįgalie-
siems vaikams.

Pasibaigus projektui, Marijam-
polės bei Vilkaviškio „Rotary” ir
„Lions” klubai ėmėsi pastangų su-
rengti šio choro labdaros-paramos
koncertą, kad būtų surinkta daugiau
pinigų vaikų reabilitacijos tarnybai.
Visi žiūrovai pirko apie 22 dolerius
kainuojančius bilietus, taip pat daly-
vavo loterijoje, buvo surengtas ir auk-
cionas, kuriam savo darbus pateikė
geriausi Marijampolės dailininkai.
Viso šio renginio dėka pavyko surink-
ti dar apie 8,000 dolerių, kurie taip
pat atiteko neįgaliesiems vaikams.

„Man buvo labai svarbus gimtojo
miesto žmonių palaikymas, jų skam-
bučiai. Be to, žinodami, kad renkami
pinigai kilniam tikslui, visas choras,
daug kitų žmonių, mums padėjusių šio
projekto metu, padarė viską, kas įma-
noma, kad pasirodytume kuo geriau.
Esame dėkingi visiems už mus balsa-
vusiems, nes buvo nemažai skambu-
čių ne tik iš Marijampolės, bet ir iš ki-
tų Lietuvos miestų – Panevėžio, Vil-
niaus, net Plungės”, – sakė E. Seilius.

Iš viso už marijampoliečius buvo
atiduota daugiau kaip 160,000 balsų.
Daugiausia balsavusieji į labdaros
koncertą buvo pakviesti nemokamai.
Po daugiau kaip tris valandas užsitę-
susio koncerto stovėdami žiūrovai
sukėlė keliolika minučių trukusius
plojimus. Salėje sutilpo apie 800 žiū-
rovų, daug jų nepateko į koncertą.
Miesto valdžia pažadėjo gegužės pa-
baigoje surengti koncertą didesnėje
erdvėje, kad chorą galėtų pamatyti
dar daugiau jį pamėgusių žmonių. 

Lietuviai mėgsta ir nori dainuoti

Atkelta iš 2 psl.
„Sapne (...) smegenys stengiasi

suprasti, kas yra svarbu ir ką jos
turėtų išsaugoti, o ką dėl jo never-
tingumo išmesti”, – teigia jis.

Atliekant tyrimą, R. Stickgold ir
jo kolegos paprašė 99 koledžo studen-
tų įsiminti kompiuterio ekrane ma-
tomą sudėtingą labirintą. Tuomet
studentai vaikščiojo po virtualų, tri-
matį (3D) labirintą ir turėjo nueiti į
vieną ar kitą vietą labirinte. Pakar-
tojus tai kelis kartus, pusė tyrime

dalyvavusių studentų nuėjo 90 min.
nusnūsti, o kita pusė – nemiegojo ir
žiūrėjo vaizdo įrašus.

Kai po penkių valandų studentų
buvo paprašyta vėl atlikti labirinto
testą, pamiegoję studentai susidoro-
davo su užduotimi geriau nei tie, ku-
rie nemiegojo, ir net tie, kurie buvo
pasikartoję labirinto žemėlapį minty-
se. Vis dėlto tie, kurie miegodami su-
sapnavo labirintą atliko užduotį 10
kartų geriau, nei tie, kurie miego me-
tu nesapnavo nieko. Delfi.lt

Popietės miegas gerina atmintį, bet tik jei...

Atkelta iš 3 psl.  Jie, teigiamai
įvertinę savo ankstesnę patirtį LISS,
aktyviai siekia dalyvauti ir šių metų
programoje.

Apie iškilusias problemas 

Pirmiausia – tai teisinis statusas,
norint atvykti ilgesniam laikui, pus-
mečiui ar metams, jau pabaigus stu-
dijas užsienyje. Iš ribotos savo asme-
ninės patirties suprantu, kad licenci-
jos suteikimas Lietuvoje norint gauti
leidimą dirbti pagal specialybę, įgytą
JAV universitetuose, yra laba neaiš-
kus, sudarantis ypatingas kliūtis
Lietuvos piliečiui, norinčiam grįžti į
Lietuvą įsidarbinti. Čia nekalbu apie
užsienio gyventojams lengvatų apsi-
gyventi suteikimą, bet apie grįž-
tančius Lietuvos piliečius ar lietuvių
kilmės asmenis, išlaikusius teisę į
Lietuvos pilietybę.

Kitas dalykas yra finansai. Ilges-
nės stažuotės vis vien reikalauja, kad
stažuotojas galėtų užsidirbti pakan-
kamai pinigų pragyvenimui. Pabrėž-
tina, kad šių stažuočių tikslas sieja-
mas ne tik su  tapatumo išlaikymu,
bet ir su profesine branda. Supran-
tama, kad, sudarant galimybes grįž-
tantiems Lietuvos piliečiams ar lietu-
vių kilmės studentams gauti mažą
atlyginimą, nebūtų neapgalvotai pa-
keista Lietuvos imigracinė tvarka.

Išvados

Sėkmingai Lietuvoje sudalyvavę
stažuotės programoje, sugrįžę į na-
mus studentai tampa Lietuvos „am-
basadoriais”. Jie tampa atsparesni
nutautėjimui. Tarp savo bendraam-
žių bei mokslo draugų skleidžia tei-
giamas žinias apie Lietuvą. Atkreip-

tinas dėmesys, kad atvykę į Lietuvą
mūsų stažuotojai ne tik lygina JAV,
Kanados ir Lietuvos teisinę bazę,
institucines struktūras, daugeliui tai
yra ir galimybė pirmą kartą pažvelgti
ir į Europos Sąjungos valstybės įstai-
gų valdymo modelį, susipažinti su ES
erdve per Lietuvos prizmę.

Lietuvos žmonėms ši programa
taip pat suteikia naudos – galima
geriau pažinti ir „nebijoti” išeivių,
nemanyti, kad mes esame kitokie,
kad Lietuvoje išeivius domina tik
senelių pasakojimai ir šventės. Visi
turime progos daugiau sužinoti vieni
apie kitus, įgyti darbo aplinkoje
skirtingos patirties.

Studentai yra pasklidę po visą
Šiaurės Amerikos žemyną, savo įspū-
džius apie Lietuvos universitetus,
profesionalus jie skleidžia po pasaulio
mokslo centrus, taip jie prisideda prie
platesnio bendradarbiavimo.

Studentai ir jų tėvai tampa ak-
tyviais, bendruomenę vienijančiais
nariais. Jie geriau supranta organi-
zuotos lietuviškos visuomenės reikš-
mę, stipriau paremia JAV LB veiklą
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pastangas.

Mes dažnai susitikimuose išeivi-
joje ir Lietuvoje kalbame, kad trūksta
vienijančių projektų, trūksta veiklos,
kuri būtų įdomi ir reikalinga mūsų jau-
najai kartai. Manau, jog ši programa
gali pasitarnauti kaip tokios veiklos,
kuri įtraukia skirtingas kartas, įvai-
riausių specialybių žmones, buriant
vieningą tautą, siekiant geresnio vie-
ni kitų supratimo, puikus pavyzdys.

Ačiū už dėmesį, tikiuosi, kad ki-
tąmet LISS sulauks dar daugiau stu-
dentų, dalyvaujančių kraštų, už-
megztų ryšių ir draugysčių. To linkiu
sau ir Jums!

JAV LB LIETUVIŲ IŠEIVIJOS STUDENTŲ...

Ilgamečiui ateitininkui, buvusiam Ateitininkų
federacijos generaliniam sekretoriui, ateitininkų

sąjungų pirmininkui, spaudos darbuotojui,

A†A
Juozui Baužiui, 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai,
giminėms ir artimiesiems.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI

Palinguoki vėjau
Dievmedžio šaka.
Susvyruoki liūdesiu giliu.
Ir praneški tėviškėms laukams ir sodams,
Kad pabusti aš jau negaliu.

Berlinkas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m.
balandžio 25 d., sulaukęs 89-erių metų, žemiškąją kelionę užbaigęs,
Kristaus ramybėje ilsėtis išėjo

A † A
FABIJONAS BRAZAITIS

Gimė Lietuvoje, Būdviečių kaime, Vilkaviškio apskrityje.
Gyveno Oak Lawn, IL.

Giliame liūdesyje liko: žmona Alicija, dukra Vida, sūnus Dai-
nius. Lietuvoje liūdi brolis Benjaminas su šeima ir mirusiųjų ketu-
rių brolių šeimos; Kanadoje – pusseserės Stasė, Irena, Regina ir Jo-
lanta su šeimomis; mirusio pusbrolio Vinco Dragūnaičio žmona Ada
su šeima, pusbrolio a. a. Jono ir a. a. Marijos Stoškų dukra Joana ir
sūnaus a. a. Jono žmona Onutė su šeima, giminių a. a. Adelės ir a.
a. Kazimiero Genčių šeima, svainė Liusė Maldūnienė; Punske (Len-
kijoje) gyvenantys svainė Onutė Agurkienė, svainiai Klemensas ir
Natalija Kalkauskai su šeimomis bei svainių a. a. Teklės ir a. a.
Petro Ramanauskų šeima.

A. a. Fabijonas bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 28 d. nuo 3
v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 29 d. Iš laidojimo na-
mų 9:30 v. r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misiją Lemonte, kurioje 10 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios
už a. a. Fabijono sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių
Tautinėse kapinėse.

Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką dienraščio „Draugas”
fondui.

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

Nuliūdę artimieji

A † A
Dr.  ZIGMUI BRINKIUI

apleidus šį papsaulį, jo sūnus EDMUNDĄ, LINĄ, duk-
rą NIDĄ ir jų šeimas bei artimuosius, nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Algis ir Angelė Raulinaičiai

Mielam mūsų draugui

A † A
dr. JONUI S. ŽMUIDZINUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai ir
artimiesiems.

Su liūdesiu
Algis ir Angelė Raulinaičiai su šeima



12                      DRAUGAS, 2010 m. balandžio 27 d., antradienis

�Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija balandžio 28 d., trečia-
dienį, 2:30 val. p. p. ,,Seklyčioje” rengia
seminarą ,,Ką turėtų žinoti su lau -
kusieji 60-ies?” Seminarą ves so cia -
linių mokslų magistrė Vi li ja Auk š -
tuolienė. Daugiau informacijos tel.:
708-539-6303 arba el. paštu:

pagalbosdraugija@live.com

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Ba -
landžio 28 d., trečiadienį, 1 val.  p. p.
bus ro domas dokumentinis filmas
,,Sa lakas” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.
Filmai rodomi PLC skaitykloje.

�Šakių klubo pavasarinis susirin -
kimas  vyks balandžio 29 d., ketvirta-
dienį, 1 val. p. p. restorane ,,Seklyčia”.
Visi klubo nariai prašomi dalyvauti. Po
susirinkimo – vaišės.

�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.  

�LB Lemonto Socialinių reikalų
skyrius kviečia visuomenę gegužės 5
d., trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į
su   sitikimą  su socialinių mokslų ma-
gistre Vi li ja Aukštuoliene. Ji kalbės
tema ,,Ką turėtų žinoti su laukusieji
60-ies?” Susitikimas vyks Bočių me -
nė je, Pasaulio lietuvių centre.

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

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

�Gedimino lituanistinė mokykla
kviečia mamas ir močiutes į pava sa -
rio šventę ,,Gražiausia puokštė – tau,
mamyte”, kuri vyks gegužės 8 d., šeš-
tadienį, St. Andrew Lutheran Church
parapijos patalpose, 10 S. Lake St.,
Mun delein, IL. 11:30 val. r. šv. Mišios.
12:30 val. p. p. koncertuoja mokyklos
mokiniai ir studija ,,Amber Music&
Dance” Nuo 9 val. r. iki 2:30 val. p.p.
vyks pavasarinė mugė, galėsite pasi -
vai šinti lietuvišku maistu. Tel. pasi -
tei ravimui: 847-668-1731 (Beata). 

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-

jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Kviečiame visas Lietuvos Duk -
terų draugijos nares  ir plačiąją lietu-
višką visuomenę į Draugijos rengia -
mą visuotinį narių susirinkimą, kuris
įvyks gegužės 16 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont. Ap -
žvelgsime mūsų veiklą, tolimesnius
ateities planus, pasidalinsime min -
timis, išklausysime patarimus. Kvie -
čia me visus kuo gausiau dalyvauti.
Bus vaišės.

�JAV LB Vidurio Vakarų apy -
garda kviečia vykti autobusu į Dainų
šventę, kuri vyks  Toronte, Canada,
liepos 4 d. Iš Čikagos išvyksime liepos
2 d., penktadienį. Šeštadienį numa to -
ma ekskursija po Toronto miestą.
Grįžtame liepos 5 d., pirmadienį. Už -
sirašyti galite paskambinę tel.: 708-
974-0591 (Irena Vilimienė).

�Connecticut apygarda ir tauti -
nių šokių grupė ,,Berželis” visus
kviečia į Poezijos pavasario šventę,
kuri vyks gegužės 2 d., sekmadienį, 3
val. p.p. Šv. Trejybės parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT. Prog -
ramoje: tautinių šokių grupė ,,Ber že -
lis” pasirodymas;  L. Ar monai tės mo -
nospektaklis ,,Bo na Sforca. Atsi svei -
ki ni mas”. Re ži sierius G. Padegimas.
Bo na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. Bilietų kaina – 15 dol. Dėl bilie-
tų skambinti: Astai tel.: 860-678-
0869; Sigitai tel.: 203-773-1257 arba
Tomui tel.: 860-965-5549.

�Maloniai kviečiame visus at -
vyk ti į Motinos dienai skirtas  lietu -
viš kas šv. Mišias, kurios įvyks gegu -
žės 2 d. 4 val. p. p. Mišios vyks
Church of the Cross (13500 Fresh -
man Lane, Fort Myers, FL 33912).
Po šv. Mišių kvie čia me į sunešines
vai šes pas Ziną Bar t kevičienę (5140
LEDS Rd.  Fort  Myers,  FL  33907).
Val dyba kviečia gausiai dalyvauti.

�Boston lituanistinė mokykla
šiais metais švenčia 60 metų sukaktį!
Ta proga maloniai kviečiame Jus į
ekskursiją po Isabella Stewart Gard -
ner muziejų, 280 The Fenway, Bos -
ton, MA. Ne tik pamatysite pa sau -
linio lygio kūrinių, bet ir dalyvavimu
paremsite mokyklą. Ekskursijas
dviem kalbom ves mo kytoja Milda Ri -
chard son. Ekskursijos vyks gegu žės
15 d. 11 val. r. ir 1 val. p. p. Kaina –
50 dol. Nuo mokyklos į muziejų veš
autobusas, kuris išvyks 10:15 val. r.
Būtina užsiregistruoti iki gegužės 8
d. Dau giau informacijos ir registra -
cijos anketą rasite tinklalapyje www.
blsm.org/

�Liepos 25 d. 2 val. p.p. Lietuvos
Dukterys organizuoja Mėlynių balių
(Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Arlington, WA). Kasmetinės susi neš -
tinės vaišės, viliojantys prizai, tylusis
aukcionas, linksmybės ir, žinoma, lin -
k stančios mėlynių krūmų šakos. Pa -
uogavę galėsite mėlynes vežtis namo
už tikrai puikią kainą.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont) tėvų komitetas kasmet, bai-
giantis mokslo metams suruošia pietus mokytojams. Šiemet tokių pietų metu
buvo atsisveikinta su ilgamete mokyklos direktore Audrone Elvikiene. Tėvų
komitetas padėkojo buvusiai mokyklos direktorei, o naujai mokyklos direk-
torei Svajonei Kerelytei įteikė simbolinį mokyklos raktą.

Nuotraukoje mokytojai – pietų dalyviai. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

Gegužės mėnuo skirtas Dievo
Motinai Marijai ir kiekvieno mūsų
mylimai motinai.

Motinos dienos proga pasvei-
kinkime savo motinas gėlėmis ir
paskirkime vertingą dovaną –
įrašydami  savo MOTINOS  vardą
į Draugo fondo narius. Gėlės nu-
vysta, bet mūsų MOTINOS vardas,
išspausdintas ,,Drauge”, išliks.

Draugo fondas yra pagrindi-
nis dienraščio ,,Draugas”, ku-
riame atsispindi visas mūsų išei-
vijos gyvenimas, ramstis.

Floridos lietuvių dėmesiui!
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas vakarinei Floridai Algimantas

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

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

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

Daugiau informacijos rasite LR generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org arba gausite tel.: 212-354-7840.

Tėvo Antano Saulaičio, SJ knygos vaikams 
,,Kaip atrodo dvasios?” 

pristatymas vyks gegužės 7 d., 
penktadienį, 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.

Pirmadienio, balandžio
26 d., Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto me-
nų galerijoje 101 ati-
daryta Rimo Čiurlionio
darbų  paroda ,,Valan-
dų žymės”. Kaune gi-
męs R. Čiurlionis savo
gimtajame mieste, Ste-
po Žuko taikomosios
dailės technikume, stu-
dijavo tapybą ir grafinį
dizainą. Ilgą laiką dirbo
Pažaislio vienuolyne
restauratoriumi. 1992
metais emigravo, nuo
to laiko gyvena ir kuria
Čikagoje. Yra bene gar-
siausias išeivijoje lietu-
vis dailininkas.

,,Draugo” info

DR aukos nurašomos nuo Fed.
mokesčių. Čekius rašyti: Draugas
Foundation ir siųsti: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629


