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Imigracijos reforma — ne t ik 
migrantų, bet ir piliečių problema 

Užtvaros JAV ir Meksikos pasienyje statybos. Dan Heaton nuotr. 

Vašingtonas, balandžio 12 d. 
(„The New York Times"/'„Draugo" 
info.) JAV Pasienio apsaugos tarny
bos duomenimis šiuo metu palyginti 
su tuo pat periodu praėjusiais metais 
30 proc. sumažėjo pasienyje sulaiko
mų nelegalių imigrantų. 

Pasak Baltųjų rūmų, tai rodo, 
kad vis mažiau užsieniečių mėgina 
nelegaliais būdais patekti į šalį. Pre
zidentas George'as W. Bushas, nese
niai lankęsis JAV ir Meksikos pasie
nyje, tvirtino, kad prie sėkmingesnės 
sienos apsaugos daug prisidėjo ir tai, 
kad pastaruoju metu gerokai padi
dintas pasienio pareigūnų skaičius 
(nuo 9,000 iki 13,000). 

Planuojama, kad dar iki šių me
tų pabaigos pareigūnų turėtų padau
gėti iki 18,000. 
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Šeštadieniniame balandžio 14 d. 
kultūriniame priede, kurį redaguoja 
kun. Kęstutis A. Trimakas, skaitykite 
apie kanklių ir birbynių kūrėją Praną 
Servą; Lietuvių fondo indėli, išsaugant 
išeivijos lietuvių meną; Dr. Aldonos Va
siliauskienės akademinius nuopelnus; 
kun. K. A. Trimako straipsnį apie Judą 
bei poeto Juliaus Kelero eiles. 

Lietuvių taikdariai Abchazijoje nepageidaujami 
Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 

— Atsiskyrimo nuo Gruzijos sie
kiančio Abchazijos regiono parlamen
to pirmininkas prieštarauja Lietuvos 
ir Ukrainos taikdanų galimam dislo
kavimui Gruzijos ir Abchazijos kon
flikto regione. 

Tai demokratinių valstybių ne
pripažinto Abchazijos parlamento 
pirmininkas Nuzgaras Ašuba, Rusijos 
interneto portalo ..Regnum.ru" pra
nešimu, pareiškė Maskvoje šios savai

tės pradžioje vykusioje Tarptautinėje 
parlamentinėje asamblėjoje. 

Pasak N. Ašubos, ,,yra patikimų 
duomenų", kad Ukrainos ir Lietuvos 
piliečiai Gruzijos pusėje dalyvavo ka-
r-niuose veiksmuose prieš Abchaz • 
praėjusiame dešimtmetyje, todėl jam 
nesuprantama, kaip šios šalys galėtų 
imtis nepriklausomų taikdarių vaid
mens. 

Vasario pabaigoje Europos Są
jungos vyriausiasis Įgaliotinis ben

drajai užsienio ir saugumo politikai 
Javieras Solana susitikime su Gruzi
jos prezidentu Michailu Saakašviliu 
patvirtino, jog ES yra pasirengusi pri
sidėti prie taikos palaikymo operaci
jos konflikto apimtuose Gruzijos re
gionuose, tačiau tam reikalingas aiš
kus ir pasiekiamas tikslas. 

Vasario pabaigoje Gruzijos užsie
nio reikalų ministras Gėla Bežuašvi-
lis tvirtino, kad kai kurios Rytų Eu
ropos valstybės, tarp jų Lenkija, Ru-
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Filmo „Mimoza" režisierė Ramunė Rakauskaitė. 

Dalia Cidzikaitė 

Nuotr. iš asmeninio archyvo. 

ir ne taip gausiai, tebekuria) grožinę 
literatūrą, dainavo ir šoko (žinoma, 
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munija, LTcraina ir Baltijos valstybės, 
yra pasirengusios siųsti savo taikda-
rius į Gruzijos ir Abchazijos konflikto 
zoną, tačiau viskas priklauso nuo to, 
kokia tarptautinė organizacija imtųsi 
misijos globos. 

Lietuvos krašto apsaugos siste
mos vadovai anksčiau užsiminė apie 
galimybę Lietuvos kariams dalyvauti 
taikos palaikymo misijose vadina
muosiuose įšaldytuose konfliktuose 
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje. 
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SPORTO APŽVALGA 

GOLFAS 

Golfo žaidėjai parėmė 
Lietuvos ka imo vaikus 

Kovo 12 d., St. Petersburg, Flo
ridoje, lietuvių „Open" turnyre buvo 
pasiekta daug naujų rekordų. Tur
nyre dalyvavo rekordinis dalyvių 
skaičius - 85. Žaidėjų atvyko iš visos 
Amerikos. Pirmą kartą dalyvavo ir 
svečias iš Anglijos - ambasadorius 
Vygaudas Ušackas bei du golfo žaidė
jai iš Lietuvos - Antanas Butrimas ir 
jo sūnus Ernestas. 

Septintąjį lietuvių „Open" tur
nyrą, kaip ir praėjusius šešis, organi
zavo Floridos garbės konsulas Algi
mantas Karnavičius. Turnyras buvo 
labai profesionaliai surengtas, jį rėmė 
keletas Amerikos ir Lietuvos įmonių, 
taip pat ir LB Krašto valdyba. 

LB Krašto valdyba, norėdama 
pritraukti vyresnio amžiaus žmonių, 
nusprendė Įsteigti 500 dol. premiją 
turnyro laimėtojui, bet su viena sąly
ga - jis turi paaukoti šią premiją jo 
nurodytai lietuviškai labdaros orga
nizacijai. Dan Stone, septintojo tur
nyro nugalėtojas, nurodė, jog ši pre
mija būtų įteikta Lietuvių kaimo 
vaikų fondui. Šiam fondui bus įteik
tas 500 dol. čekis. 

Nors pirminis turnyro tikslas yra 
sportas, tačiau šiais metais organiza
toriai nusprendė paremti Kaimo 

fondą ir tuo tikslu buvo surinkta 
4,110 dolerių. 

Kaimo fondas išskirtinis tuo, kad 
Lietuvos valdžia skiria tiek pat pi
nigų remiamiesiems, kiek jų paskiria 
ir Kaimo fondas. Tad 2006 metais 
Amerikoje veikiantis fondas įteikė 
Lietuvos kaimams 52,000 dolerių. 
Lietuvos valdžia taip pat pridėjo to
kią pačią sumą ir taip buvo paremta 
3,800 vaikų. 

Kaimo fondas turi tris pagrin
dinius tikslus: pirmiausia, vasaros 
metu leisti kaimo vaikams paatosto
gauti, antra, išmokyti juos dirbti su 
kompiuteriais bei suteikti sąlygas 
išmokti užsienio kalbą, ir trečia, 
supažindinti vaikus su Lietuvos 
praeitimi ir įskiepyti patriotizmą bei 
meilę Lietuvai. 

Septintojo turnyro varžybos 
prasidėjo 1 vai. p. p. ir tęsėsi iki 6 vai. 
v. Po rungtynių visi žaidėjai susirinko 
į Klubo salę pavalgyti vakarienės ir 
sužinoti nugalėtojus. 

Visi žaidėjai ir žiūrovai dėkoja 
Garbės konsului Algimantui Karna-
vičiui už tokį puikiai surengtą tur
nyrą. Visi laukiame ateinančių metų 
ir naujai pasiektų rekordų. 

Rimas Gedeika 

Turpv-D organizator ius ir Flor idos garbes konsulas Algimantas Kar ra-
vičius, California i s - h i ' . W p c . _ . 

garoes KOHSU.C Roma Kučius. i-q 2-
Vygaudas Ušackas i r Viktoras Peteris. 
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" u r n . r o aimetojas D. Stone pe rduoda savo LB p rem i j a Kaimo foną ui. S to . . 
Ga rbes KOP.SU.as A. Karna , IČIUS T LR ambasador ius Jung t inė je Karalystėje 
V. Ušackas. 

Broliai Sisurai, Saulius ir Vitalius, 
keliauja į varžvbas. 
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Rūškanas Ukrainos 
dangus 

PETRAS KATINAS 

Po Velykų švenčių politinė įtampa Ukrainoje nė niek neatslūgo. 
Prorusiško premjero Viktoro Janukovičiaus ir provakarietiško 
prezidento Viktoro Juščenkos priešprieša auga kasdien. Prieš pat 

šventes V Juščenka buvo sukvietęs Ukrainos nacionalinio saugumo ir 
gynybos tarybos narius aptarti susidariusios politinės padėties. Preziden
tas tarybos nariams pareiškė, kad jo sprendimas dėl Aukščiausiosios 
Rados (parlamento) paleidimo ir pirmalaikių rinkimų nebus atšauktas. 
Tiesa, vos pasibaigus Velykų šventėms V Juščenka įteikė premjerui V 
Janukovičiui 15-kos punktų planą, kaip išbristi iš vis gilėjančios politinės 
krizės duobės. Prezidentas net siūlo galimybę atidėti pirmalaikius rinki
mus, kurie dekrete buvo paskelbti gegužės 27 dieną. V Janukovičius ža
dėjo apsvarstyti tą prezidento planą, bet dauguma politikos apžvalgininkų 
beveik neabejoja, kad V Juščenkos planas bus atmestas. Na, o Aukščiau
sioji Rada, tiksliau, 258 deputatai iš 450, toliau posėdžiauja. Deputatai 
ragina net nušalinti prezidentą, ar, geriausiu atveju, iki minimumo apri
boti jo galias, kurios ir taip labai apkarpytos. Tuo tarpu V Janukovičius 
sulaukė ir oficialiosios Maskvos paramos. 

Iki šiol Kremlius vaidino, kad jis yra neutralus ir ragino abi konflik
tuojančias puses laikytis rimties, ieškoti kompromisų, netgi Velykų 
šventes priminė kaip susitaikymo simbolį. Bet Didįjį penktadienį Rusijos 
valstybės dūmą nusimetė tariamo neutralumo skraistę ir paskelbė pa
reiškimą dėl neramios padėties Ukrainoje. Dūmos pirmininkas Borisas 
Gryzlovas faktiškai pakartojo Ukrainos premjero ir jo partnerių komu
nistų bei socialistų metamus kaltinimus prezidentui V Juščenkai. B. 
Gryzlovas kaltino Ukrainos prezidentą konstitucijos pažeidimu, padėties 
destabilizavimu, ir net bandymu įvykdyti valstybės perversmą. Beje, kaip 
skelbia Ukrainos ir Vakarų šalininkai, V Janukovičiaus rėmėjai, daugiau
sia iš Rytų Ukrainos regionų, autobusais ir traukiniais gabena į Kijevą 
žmones, kuriems už dalyvavimą prieš prezidentą nukreiptose demonstra
cijose ir mitinguose mokama nuo 20 iki 100 dolerių (Ukrainoje tai labai 
dideli pinigai). Tuo tarpu Vakarų Ukrainoje, kurioje gyvena daug dar ne
surusėjusių ukrainiečių ir kuri laikoma prezidento V Juščenkos bastionu, 
vietinė administracija ir dauguma piliečių pasisako už besąlygišką prezi
dento dekreto vykdymą. Svarbiausiame Vakarų Ukrainos centre Lvove 
susirinkę Vakarų Ukrainos sričių administracijų vadovai vieningai ir vie
nareikšmiškai išreiškė paramą prezidentui V Juščenkai, Lvovo srities gu
bernatorius Petro Olijnekas pareiškė gerbiąs ir vykdąs tiktai prezidento 
dekretus ir įsakė pradėti pasirengimą pirmalaikiams Aukščiausiosios 
Rados rinkimams. 

Kaip toliau klostysis įvykiai 47 milijonus gyventojų turinčioje 
Ukrainoje, niekas nesiima prognozuoti. Aišku viena, Maskva pajuto, kad 
atėjo metas atsirevanšuoti už pralaimėjimą „oranžinėje" revoliucijoje ir 
savo statytinio premjero V Janukovičiaus rankomis pavertė Ukrainą klus
nia Rusijos satelite. 

Na, o Vilniuje trumpai viešėjęs Lenkijos prezidentas Lechas Kačyns-
kis po susitikimo su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi pareiškė, kad 
abu prezidentai pasirengę tarpininkauti, sprendžiant Ukrainos politinį 
konfliktą. Panašiai kaip „oranžinės" revoliucijos metu tarpininkavimo 
misiją vykdę tuometinis Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvašnievskis 
ir prezidentas Valdas Adamkus. Tačiau, atrodo, kad V Janukovičiui ir 
Maskvai tokie tarpininkai visiškai nereikalingi, nes jie laikomi provaka-
rietiškų jėgų atstovais. Be to, nelabai suprantama, kodėl irgi prorusiškų 
jėgų prikimštas Lietuvos seimas, skirtingai nuo Rusijos valstybės dūmos, 
įtartinai tyli ir nepriima jokių rezoliucijų ar pareiškimų Ukrainos de
mokratinėms jėgoms paremti. Tiesa, gana neaiški ir Europos Sąjungos 
vadovybės pozicija tuo klausimu. Žodžiais pritardami glaudesniam Ukrai
nos bendradarbiavimui su ES ir jos įsiliejimui į euroatlantines struktūras, 
praktiškai nedaro nieko, palaikant prezidentą V Juščenka ir „oranžine 
princese" vadinamą vieną iš opozicijos lyderių J. Tymošenko. 

Dabar gi Ukrainos vyriausybėje liko tiktai vienas ministras, palaikan
tis provakarietišką prezidento V Juščenkos kursą. Tai gynybos ministras 
Anatolijus Gricenka, kurį V Janukovičiaus aplinkos žmonės jau apšaukė 
NATO ir Amerikos „imperialistų" agentu. 

Lietuvai keliama byla dėl 112 pagalbos numerio 
Europos Komisija kels bylas 5 

Sąjungos narėms — taip pat ir Lie
tuvai. EK nemalonės Lietuva su
laukė, nes vis dar neveikia galimybė 
nustatyti trumpuoju pagalbos nu
meriu 112 skambinančiųjų buvimo 
vietą. Dėl šios priežasties Europos 
Teisingumo Teisme ieškiniai taip pat 
pateikti Italijai, Olandijai, Portuga
lijai ir Slovakijai. 

,,Apmaudu, kad kai kurios vals

tybės nesirūpina informacijos gavimu 
apie skambinančiųjų buvimo vietą ir 
šitaip palieka pavojuje savo bei at
vykusius kitų ES šalių piliečius", -
teigė Vivjana Ryding, už telekomu
nikacijas atsakinga EK narė. 

EK taip pat iškėlė bylą Estijai dėl 
ES telekomunikacijos teisės reikalau
jamo rinkos tyrimo neatlikimo. 

Pagal www.vz.lt 

GRAŽIUS BRIUSELIO ŽODŽIUS 
NUSVERIA DUJOS 

JAV reikalingos Europai ir 
NATO, nors ir daro užsienio politikos 
klaidas, teigia Alfa.lt „Laisvės" radijo 
žinių ir analizės tarnybos žurnalistas 
Valentinas Mite. J is sako netikįs 
populiariomis versijomis, kad JAV 
valdžia pati surengė rugsėjo 11-osios 
tragediją. 

- Kalbama apie galimą karą 
tarp JAV ir Irano. Ar bus tas 
karas? Kaip v e r t i n a t e JAV ir 
Irano politines pozicijas? 

- Man sunku patikėti , kad 
Jungtinės Valstijos, iki ausų įklimpu
sios Irake, pradėtų karą su Iranu. Be 
to, Amerika kariauja karą Afganis
tane, kur padėtis nėra tokia gera, 
kaip buvo tikimasi. Tad sunku pa
tikėti, kad JAV ryžtųsi karui su Ira
nu. Juolab kad karas su Iranu su
keltų šioje valstybėje patriotizmo 
protrūkį, ir būtų dar vienas sunkus 
karas, kurio neįmanoma laimėti. 

Priešprieša yra ne tik tarp JAV ir 
Irano. Priešprieša yra ta rp viso 
Vakarų pasaulio, išskyrus Rusiją, ir 
Irano. Pirmiausia - dėl valdžios for
mos Irane. Problema juk yra ne bran
duolinės raketos ar elektrinės, o tai, į 
kieno rankas tos branduolinės rake
tos - jei jos bus Irane - pateks. 

Be abejo, Iranas tur i teisę kurti 
atominę energetiką. Bet po islamo 
revoliucijos Irano valdžia tikrai neke
lia pasitikėjimo Vakarams. Incidentas 
su Didžiosios Britanijos jūreiviais dar 
kartą parodo, jog tai yra ne vien JAV 
problemos. Religijos vaidmuo dabar
tiniame pasaulyje taip pat yra ne tik 
Irano problema. 

- Ar manote, kad JAV Įsi
veržimas f Afganistaną ir Iraką 
buvo klaida? 

- Manau, Amerikos įsiveržimas į 
Afganistaną nebuvo klaida. Amerikos 
klaida buvo tai, kad, Tarybų Sąjungai 
pasitraukus iš Afganistano, Amerika 
Afganistaną užmiršo. Interesas buvo 
tol, kol vyko Šaltasis karas, kol Af
ganistane buvo sovietinė kariuo
menė. O po to leista vykti pilietiniam 
karui, leista talibams paimti valdžią, 
leista Osamai bin Ladenui įkurti 
treniravimo stovyklas. Tik tada, kai 
smogta pačioms JAV buvo suvokta, 
kad Afganistanas yra problema. 

Tai, kad Amerika okupavo ar 
išvadavo - vadinkime, kaip norime, -
Afganistaną, buvo natūralus dalykas. 
Man nesuvokiama, kaip buvo galima 
leisti, kad Afganistane įsigalėtų ta-
libai. 

- Ar turi pagrindo, Jūsų ma
nymu, JAV populiarioje knygoje 
surašyti teiginiai , kad Rugsėjo 
vienuoliktoji buvo pačios Ame
rikos organizuota provokacija? 

- Netikiu tokiomis teorijomis. 
- Kaip ver t ina te pastarojo 

meto JAV užsienio polit iką? 
- Pastaruoju metu Jungt inės 

Valstijos pagaliau prisiminė, kad eg
zistuoja Palestinos-Izraelio proble
ma. Gana vėlai prisiminė. Viena JAV 
politika yra Artimuosiuose Rytuose, 
kita - Vakarų Europoje. Manau, Ar
timuosiuose Rytuose ankstesnė Geor-
ge'o Busho doktrina dėl demokratijos 
reikalingumo šiam regionui patyrė 
fiasko. O Europai JAV reikalingos. 
Kad ir kaip vertintume JAV vidaus 
nesutarimus dėl karo Irake, JAV 
išlieka stipriausia Vakarų valstybe. 
NATO be JAV - ne kažin kas. 

- Europos energetikos ištek
lius kėsinasi valdyti Gazpromas. 
Dėl energetikos Vidurinėje Azi
joje, Užkaukazėje kol kas kovoja 
tik JAV. Europa - gana pasyvi. 
Kuri pozicija geresnė Lietuvai -
aktyvių JAV ar pasyvios, su 
Gazpromo monopoliu besitaik-
stančios Europos? 

- Be abejo, JAV pozicija - geres
nė. Europos Sąjunga - tokia organi
zacija, kuri lyg ir sąjunga, norinti pri
imti savo Konstituciją, bet Gerhard-
tas Schroederis tariasi su Vladimiru 
Putinu tiesti dujotiekį, apeinant 
Lenkiją ir Lietuvą. Natūraliai kyla 
klausimas: ko verta Konstitucija? Ko 
vertas Vokietijos prieštaravimas JAV 
karo bazėms Čekijoje ir Lenkijoje, jei 
Vokietija elgiasi kaip nori, neatsi
žvelgdama į kaimynų interesus? 

- Kokie gal imi Rusijos ir 
Vokietijos energet in io bendra
darbiavimo padariniai Europai? 

- Manau, šis tandemas ne ma
žiau gilins Europos skaidymąsi nei 
Amerikos bazės. Nematau nieko 
gero. Gražūs Briuselio žodžiai, gra
žus Briuselio „slengas" - tai vienas 
dalykas, o realybėje, tarkime, dujos 
tuos žodžius nusveria. Neaišku, ar jie 
pastatys tą dujotiekį po Baltijos jūrą. 
Bet pats ketinimas ir sutarimas rodo, 
kas yra svarbiau. Vokietija ir toliau 
lieka aukščiau visko. 

- Tai kas realiau - dujotiekis 
po Balt ijos jūra ar Europos 
Konstitucija? 

- Šiuo metu, manau, realiau -
dujotiekis. 

- Ar Turkiją reikėtų priimti i 
Europos Sąjungą? 

- Turkija neatitinka Europos 
Sąjungos reikalavimų žmogaus teisių 
politikos atžvilgiu. Yra kurdų klausi
mas. Gal tik prieš metus Turkija pra
dėjo transliuoti laidas kurdų kalba, 
nors kurdai sudaro didelę Turkijos 
gyventojų dalį. Kitas klausimas, kurį 
Turkija politizuoja, tai - armėnų ge
nocidas. Valstybė, kuri nenori matyti 
savo praeities, nenori matyti savo 
nacionalinių mažumų, nelabai atitin
ka reikiamus kriterijus. 

Ar Turkiją reikėtų priimti į 
Europos Sąjungą? Jei įvykdytų kelia
mus reikalavimus - taip: norėčiau, 
kad Turkija būtų Europos Sąjungoje. 
Tai mano asmeninė nuomonė. 

- Kur link politiškai juda 
Rusija? Kaip apibūdintumėte jos 
santvarką ir kaip prognozuo
tumėte jos užsienio politiką? 

- Rusijoje - valstybės valdoma 
demokratija arba diktatūra. Nors 
Rusija ir bando didinti savo įtaką, ta 
įtaka nebus tokia, kaip kadaise So
vietų Sąjungos. Ji tam neturi jėgų. Ji 
stipri tol, kol yra kylančios naftos 
kainos. O jos nekils amžinai. 

- Lietuvą jau daugiau nei 
pusmet | krečia vadinamasis VSD 
skandalas. Politinė priešprieša, 
regis, didesnė nei Rolando Pakso 
apkaltos metu. Kaip ją verti
nate? 

- Šią problemą reikia objektyviai 
ištirti. Nes tai - nacionalinio saugu
mo klausimas. Galima būti formaliai 
nepriklausomiems nuo Rusijos, o iš 
tiesų - priklausomiems. 

- Ačiū už pokalbi. 

Vladimiras Laučius 
Alfa.lt 

http://www.vz.lt
http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Amerikoje baigtas sukti pirmas 
lietuviškas vaidybinis filmas 

Atkelta i š 1 psl . verpė ir 
audė, grojo dideliuose ir mažuose 
orkestruose bei" grupėse, dirigavo, 
vaidino, režisavo... Tačiau nė vienas 
jų nepastatė profesionalaus vaidy
binio filmo. Iki dabar. Mat visai nese
niai Amerikoje buvo pabaigtas fil
muoti pirmasis ir kol kas vienintelis 
lietuviškas filmas pavadinimu „Mi
moza". 

Filmo idėja pr ik lauso 
čikagiškiui 

Pirmojo lietuviško filmo, nufil
muoto Amerikoje, t i tulas priklauso 
režisierei Ramunei Rakauskaitei , 
vienai iš keturių Lietuvoje vykstančio 
filmų festivalio „AXX" dalyvių, pa
kliuvusių į antrąjį turą, kurio tema, 
kaip ir pirmojo turo, yra „Gėris". 

Režisierė prisipažino, jog antrąjį 
kartą buvo gana sunku surasti siu
žetą minėtai temai. Šįkart į pagalbą 
atėjo čikagiškis fotomenininkas Algis 
Žukas. Naujausias Rakauskaitės fil
mas „Mimoza" paremtas A. Žuko ap
sakymu. Pats A. Žukas scenarijaus 
kūrime nedalyvavo. Pasak režisierės, 
net neskaičiusi apsakymo, o vien tik 
išgirdusi jo idėją, iš karto ja susi
žavėjo. Tad filmo scenarijus paremtas 
daugiau Žuko apsakymo idėja, nei pa
čiu apsakymu. Kuo ilgiau R. Ra
kauskaitė ieškojo, tuo labiau juto, 
kad A. Žuko apsakymo idėja jos ne
palieka. Todėl nusprendė nepaleisti 
jos ir pasilikti ties ja. Naujausias fil
mas yra apie gyvenimu nusivylusius 
žmones, kurie susitinka labai keis
tomis aplinkybėmis — lakoniškai, ne
išduodama daugiau nei reikia, filmo 
siužetą nusakė režisierė. 

Filmavimo grupė — vieni 
entuziastai 

Pasak R. Rakauskaitės, nuo pat 
pradžių buvo aišku, jog pinigų filmui 
filmuoti nebus daug, todėl reikėjo 
pritraukti iš idėjos dirbančius entu
ziastus, kurie sutiktų tą daryti už 
ačiū. Todėl, režisierė prisimena, žmo
nes susirasti nebuvo sunku. Kaip ir 
Lietuvoje praeitame filme, taip ir 
Amerikoje, entuziastų netrūko. Ir čia 
(Amerikoje) žmonės yra pasiilgę to
kio darbo — apie filmavimo grupę 
kalbėjo mano pašnekovė. „Skirtumas 
tik tas, kad čia gal labiau vertini tą 
atsidavimą, nes kiekviena valanda 
brangi. Kai kurie paaukojo kelis mė
nesius", — aktorius ir kitus žmones, 
prisidėjusius prie filmo, geru žodžiu 
palydėjo R. Rakauskaitė. 

Dominuoja lietuviai ir 
Čikaga 

Aikštelėje visą laiką dirbo apie 
16-18 žmonių, iš jų apie 80 proc. — 
lietuviai. Ko nepavyko rasti tarp lie
tuvių, pavyzdžiui, apšvietėjo, grimo 
meistrės — tokie žmonės buvo ame
rikiečiai. Tačiau filmavimo grupės 
pagrindas — lietuviai. Tai: prodiu
seriai — Rimas Simonaitis, Gintas 
Beržinskas, Tadas Pocevičius; daili
ninkė - Ieva Pažemeckaitė; garso 
režisierius — Kostas Radlinskas; 
operatoriaus asistentas — Rytis Ja
nuška; pagrindinė herojė — čikagietė 
Inga Jonaitytė, pagrindinį vyro vaid
menį vadinęs aktorius atvyko iš Lie
tuvos. Antraeilius vaidmenis atliko: 
Aušra Jasaitė, Gailė Main, Alina 
Grinkevičius, Darius Audickas, Alek-

Filme vaidina ir gerai, ir mažai pažįstami čikagiškiai: kun. A. Saulaitis ir Inga 
Jonaitytė. 

Pasak režisierės, filmuojant „Mimoza", enutluziastu netrūko. Nuotraukoje 
visa filmavimo grupė. 

Gin to BerlinsKO ir AiQ'0 Ž U K O nuotraukos 

sas Antonovas. Į Floridą padėti va-
v 

žiavo ir A. Žukas. 
Kadangi laikas filmą filmuoti bu

vo nedėkingas — reikėjo šilto sezono, 
filmą teko filmuoti keliose vietose. 
Todėl tris dienas filmavimo komanda 
praleido Floridoje, St. Pete Beach 
apylinkėse. Visas likusias šešias die
nas buvo filmuojama Čikagoje ir jos 
priemiesčiuose. 

Kinas — brangus 
užsiėmimas 

Prakalbus apie pačios režisierės 
patirtį, pirmą kartą filmuojant Ame
rikoje, R. Rakauskaitė prisipažino, 
jog ko ji tikrai pradžioje neįvertino ir 
nesuvokė, buvo tai, kad viskas kai
nuos tiek daug pinigų. Šiai dienai 
filmo biudžetas siekia 24,000 dolerių. 
Tai, pasak režisierės, tik pinigai, ku
riuos teko sumokėti, kino žargonu 
kalbant, „geležims": įvairiai filmavi
mo technikai, apšvietimui, kamerai 
(pavyzdžiui, viena profesionali ka
mera 10 dienų atsiėjo net 7,000 dole
rių), ir keliems dirbusiems ameri
kiečiams. Todėl kostiumus, filmavi
mo vietas rinkosi tik tas, kurias gau
davo už ačiū. Mokėjo tik už tai, ko 
negalėjo gauti veltui. ,,To aš ne
įvertinau, gal iš patirties stokos" — 
garsiai mąstė režisierė. Daug ką fil
mavimo grupė tikėjosi gauti už ačiū, 
vis dėlto realybė pasirodė kitokia. 
„Kinas čia, Amerikoje, yra verslas ir 
niekas čia nieko nesiruošia dalinti už 
ačiū", — taip kino pramonės prigimtį 
Amerikoje apibūdino R. Rakauskai
tė. 

Filmas bus unikalus ir 
lietuviškas 

„Žinosiu, ką reiškia daryti ne
priklausomą filmą Amerikoje, — to
kiais žodžiais 10 dienų kelionę įverti
no mano pašnekovė. — Gailėtis nesi
gailiu: ką padariau, tą padariau. 
Filmas turi savo privalumų: unikalūs 
veidai, vietos, kurių kituose festivalio 
filmuose tikrai nebus. Tuo mes išlo-
šėm" — tvirtino režisierė. 

O svarbiausia, žmonės, kurie 
dalyvavo filmavime, susilipdė. Tarp 
jų susikūrė toks stiprus energetinis 
ryšys, jog, kai filmas pasibaigė, visi 
išgyveno depresiją. Dėl pinigų stokos 
viskas buvo sugrūsta, per dieną rei
kėjo padaryti dvigubai. Staiga pra
sidėjo ir taip pat staiga viskas nu
trūko. 

Nors filmavime dalyvavo ir vie
nas kitas amerikietis, R. Rakaus
kaitė, paklausta, ar savo naująjį filmą 
laiko lietuvišku, atsakė teigiamai: 
„Taip, absoliučiai lietuviškas. Filmo 
pagrindas lietuviškas, scenarijus lie
tuviškas, aktoriai lietuviai. Net drau
ge dirbę amerikiečiai tvirtino, jog tai 
— lietuvių filmas. Prodiuseris ne kar
tą sakė: ateikit į lietuvių filmą". 

A. Saulaičiui — specialus 
vaidmuo 

Kol kas R. Rakauskaitė nežino, 
kada filmą „Mimoza" pamatys čika-
giškiai. Šiuo metu galvojama, jog tai 
įvyks gegužės pradžioje. Filmą Čika
gos publikai planuojama parodyti 
keturis kartus. 

v 

Žiūrėdami naują R. Rakauskaitės 
filmą, turėtų ypač nustebti čikagiš-
kiai, mat filme senelio vaidmenyje 
nusifilmavo visiems gerai žinomas 
kunigas Antanas Saulaitis. Režisierė 
prisipažino, jog jam vaidmenį ji pa
rašė specialiai. Jį pasirinko todėl, kad 
senelis filme simbolizuoja gėrį, šilu
mą, vaikystę. „Išsipildė dar viena vi
zija", — džiaugėsi pašnekovė. 

Paprašyta palyginti savo naująjį 
filmą su pirmuoju filmu „Sūrinin-
kas", režisierė teigė, jog „Mimoza" 
yra griežtesnis filmas. „Kadangi jis 
yra apie kelionę, jame keičiasi vaiz
dai, vyrauja kitoks ritmas, jis kur kas 
greitesnis. Filmas drastiškesnis. Ži
noma, ir šiame filme man svarbu yra 
estetika, juk pats kino žanras toks 
yra, tačiau naujame mano filme tai 
nėra taip ryšku", — skirtumus tarp 
dviejų savo filmų vardijo pašneko
vė. 

Kol kas R. Rakauskaitė negalvo
ja, kaip jos naująjį filmą priims 
žiūrovas. Ji pati dabar išgyvena su 
kūrybiškumu mažai bendro turinčias 
emocijas. Pasak jos, kai pečius slegia 
skola, kartais norisi sustoti ir nieko 
daugiau nedaryti. O į klausimą, ar po 
tokios patirties ji dar kada nors ryšis 
filmuoti filmą Amerikoje, režisierė 
pakratė galvą ir pridūrė — dabar 
man garbės nereikia, man reikia tik 
pinigų. 

Norintys paremti pirmąjį vaidy
binį filmą Amerikoje, kreipkitės į 
kino režisierę Ramunę Rakauskaitę 
tel.: 312-388-0665. Visų rėmėjų var
dai bus skelbiami kino titruose bei 
spaudoje. Daugiau informacijos ra
site internetinėje svetainėje adresu: 
www.mimozathefilm.com. 

http://www.mimozathefilm.com
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MARIA HIGH SCHOOL 
LIETUVIŠKŲ PĖDSAKŲ DAR YRA 

Pavarčius Čikagoje esančios 
mergaičių gimnazijos Maria High 
School, 2007 m. pavasario žiniaraštį, 
skirtą buvusioms mokyklos auklėti
nėms, dar galima matyti porą lietu
viškų pėdsakų. Nors gimnazijoje 
nebėra daug lietuvių kilmės mokyto
jų ar gimnazisčių, gimnazijos pėd
sakai labai lietuviški. 

MARIA Hii>h SchcKv 
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Gimnazijos (tada vadintos St. 
Casimir Academy) steigėjos, seselės 
kazimierietės, šiemet švenčia vienuo
lyno 100 metų įkūrimą. Jos siekia, 
kad steigėja, Motina Marija Kaupai
tė, bū tų paskelbta palaimintąja. 
Akademiją ir gimnaziją lankė po Ant
rojo pasaulinio karo į Čikagą imigra
vusių šeimų dukros. Gimnazijos žie
mos lėšų telkimo pokylis, ,,Snow 
Bali", Įvyko 2007 m. sausio mėn. Vie
nas iš aukcionui pateiktų darbų -
tai gimnazijos antrokės Agnės Sku

čaitės nutapytas paveikslas. Kartu su 
ketvirtoke, Rose Eileen Dalcamp, 
Agnė nutapė paveikslą, pavadintą 
„Praeitis, dabartis ir ateitis" (Past, 
Present, and Future). Paveiksle — 
gyvuliai, augmenija, simbolizuojanti 
praeitį, ir rytmečio saulė, simbolizuo
janti ateitį. Linda Casey, gimnazijos 
vedėja, dalyvavo aukcione ir laimėjo 
paveikslą, kuris kabės jos kabinete. 

Alumnė Dana Runimaitė-Plazyk 
gimnaziją baigė 1974 m. Joje mokėsi 
tik ketvirtais metais. Anksčiau, kai 
jos šeima gyveno Argentinoje, ji lan
kė kitas seselių kazimieriečių mokyk
las. Buvusi auklėtinė su džiaugsmu 
prisimena savo studijas Marijos gim
nazijoje. Pagarbą savo mokyklai ji 
parodė, įsteigdama stipendiją. 
Jos įmonė „Why Not Be Fabulous" 
įteikė stipendiją Maria gimnazijos 
ketvirtokei, Judy Ramirez, kuri buvo 
priimta į Columbia College (Fashion 
Design Program). 

Danos įmonė dirba su meni
ninkais iš viso pasaulio, parduoda 
dailininkų darbus visoje Amerikoje. 
Pardavus paveikslą, dalis pelno ski
riama padėti JAV jaunuolėms, kurios 
nori siekti dizaino karjeros. Maria 
gimnazijoje įsteigta stipendija yra tik 
vienas toks pavyzdys. Danos verslo 
pradžia prasidėjo prieš 19 metų. 
Pirmoji jos įmonė ,,Flowers by De
sign", gamino šilkines gėles Carol 
Stream, IL. 

Norintys daugiau sužinoti apie 
Maria High School, gali nueiti į mo
kyklos tinklalapį internete adresu: 
ht tp: / /www.mariahighschool.org 

R a m u n ė Kubiliūtė 

Nuo „Draugo" knygynėlio lentynos 
4 5 4 5 W. 63th Street, Chkago Ii 60629 

Tel. : 773-585-9500 

Šią Lidijos Šimkutės poezijos 
knygą galite įsigyti „Draugo" knygy
nėlyje už 5 dol. Knygą galima įsigyti 
paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
knygų, už kiekvieną papildomą knygą 
- 2.50 dol. mokestis. 

Prieš užsisakant knygą, prašome 
pirma paskambinti į knygynėlį, o tik 
tada siųsti čekį. 

Lidija Šimkutė 
„Iš toli ir arti" 

Punskas: „Aušros" leidykla, 2003 

Vilniuje — 
gatvės pritvinkusios automobil iu 
žmonių skubančiu į rytdieną 
šurmulio ateinančio tylėjimo 

Vilniuje — 
dangus užrioglintas mėnesienos 
išniekintas pienėm, žvaigždžių 

taku 
tylėj imu, pasimatymu su 

vidurnakčiu 

Vilniuje — 
kažkas tempia mane į paskutinj 

atodūsį 
gyvenimo rankos 
iškeltos pagal nutylėjimą 

amžinam gyvenimui 

Vilniuje — 
nėra Vilniaus, o už gyvenimo 

ribų 
statomas miestas, kuriame 

kiekvieną pavasarį 
susirenka poetų sielos ir 

mirusios eilės 

Dvidešimt pirmą dieną, papusryčiavę pas kapi
toną Barbarigą, nuėjome prie laivo. Tuo tarpu 
buvo pakilęs labai smarkus vėjas. Išmetus iš laivo 
virvę, vargiai buvo galima pritraukti mus prie lai
vo. Dėl to laivas turėjo stovėti toje vietoje ligi kitos 
dienos. Nutrūko virvė, inkaras nukrito į dugną; 
reikėjo išmesti du kitus. Jeigu vėjas nebūtų liovę
sis, laivas nelabai būtų išvengęs pavojaus. 

Dvidešimt trečią dieną, antrą valandą nakties, 
palankiam vėjui pučiant, sėkmingai praplau

kėme Standijos salą. 
Dvidešimt ketvirtą dieną praplaukėme turkų 

salas Karpatą ir Rodą. Buvo naktis, iš tolo nega
lėjome jų matyti. 

Dvidešimt penktą įplaukėme į Likijos jūrą, 
naktį — į Pamfilijos jūrą. 

Dvidešimt šeštos dienos devynioliktą valandą 
pamatėme Kipro salą, pavakariais praplaukėme 
Pafą. 

Dvidešimt septintą dieną, anksti rytą, pri
plaukėme Limasolį. Dieną prieš mums atvykstant, 
keturi Florencijos kunigaikščio kariniai laivai (tri-
remos). netikėtai užpuolę, nuniokojo šį miestuką. 
Keletą turkų paėmė į nelaisvę, apie trisdešimt už
mušė. Krante stovi prieš keletą metų žemės dre
bėjimo pusiau sugriautas bokštas. Tuomet keletas 
turkų žuvo. 

Išlipus iš laivo apžiūrėti vietos, priešais atbėgo 
kažkoks fanatikas (tokius vadina masliokais), ran
koje laikydamas platų, į skustuvą panašų peilį. Pa
matęs mus, keturis piligrimus, priėjęs paklausė: 
,,Ką man duotumėte, jei dėl savo imperatoriaus 
sveikatos susižaločiau?" Už tai reikalavo jam duoti 
turkišką pinigą, vadinamą maidinu. Mes, neketin
dami lengvai išvaistyti pinigų, nudavėme, kad 
maidinų mažai turime. Tačiau vieną maidiną pa
siūlėme jam, tarsi būtume sunkiai jį gavę iš ten pat 
Kipre gyvenančio, kartu su mumis buvusio italų 
pirklio, kad manytų mus esant neturtingus. Per 
vertėją pareiškėme nenorį, kad jis žalotų savo kū
ną. Gavęs maidiną, tuojau smogė sau į krūtinę, pa
darydamas dvi gana gilias žaizdas. Klaiku buvo 
žiūrėti į smarkiai tekantį kraują. Pasirodė, žmogus 
nėra toks pamišęs, kokie paprastai būna beveik 
visi, kurie geria narkotiškai veikiančius, pašėlimą 

KELIONE l JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NAŠLAITĖLIS 
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keliančius maslioko miltelius. Tokias žaizdas gy
dosi šaltinio vandeniu ir tam tikromis žolėmis. Jų 
gydymas užtrunka ne taip jau ilgai, kaip galėjo 
atrodyti pažiūrėjus į tą pusproti su gerokai suraižy
tu kailiu. Iš to matyti, kokie bjaurūs, krikščionims 
pasišlykštėtini tų barbarų papročiai. Iš pradžių, ne
kreipdami dėmesio į jo kalbą apie susižeidimą, no
rėjome tam žvėriui nieko neduoti, bet minėtasis 
pirklys paragino verčiau duoti jam tokį pinigą, kad. 
mums atsisakius, jis kurį nors peiliu nesužeistų, 
nes tie nenaudėliai, nuduodami esą pamišę, dau
geliui krikščionių tą padaro. 

Gegužės dvidešimt aštuntą dieną apžiūrėjau tą 
gerokai apgriautą miestuką. 

Dvidešimt devintą dieną, Sekminių sekmadie
nį, minėtasis Sidono vyskupas graikų koply

čioje atlaikė privačias mišias. Beveik visi tuo laivu 
plaukę iš jo rankų priėmėme šv. Sakramentą. 

Trisdešimtosios dienos naktį pajudėjome iš tos 
vietos. 

Trisdešimt pirmąją dieną atplaukėme iki Sa
linu druskyno (Salinąs). Panašiai kaip smarkus šal
tis ledą, saulė tenai sudžiovina druską taip, kad 
viršumi galima vaikščioti, nors apačioje tebėra gė
las, skanus vanduo. Ankstyvą rudenį, kai oras 
drėgnesnis, druska tuojau ištirpsta. Apie tą dalyką 
jau daugelis rašė, tai aš nebenoriu daugiau minėti. 

Netoli nuo ten yra Larnakos miestelis, kuria
me yra apie tūkstantis namų. Per paskutinį turkų 
karą miestelis smarkiai suniokotas. Vis tiek čia 
sustojome truputį pailsėti. 

Atrodo, kad jau aprašiau tau savo kelionės 
pradžią. Pasitaikius progai, paskui parašysiu dau
giau apie mūsų reikalus. Lik sveikas. Rašyta prie 
Kipro Salino druskyno gegužės mėnesio paskutinę 

dieną, tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt 
trečiaisiais Viešpaties metais. 

ANTRASIS LAIŠKAS 
BIRŽELIO MĖNUO 

Birželio pirmoji diena. Apie tai, kaip plaukiau 
iki Kipro, jau ten parašiau. Išsiuntęs tau laiš

ką kitą dieną, t.y. birželio pirmąją, pasisamdžiau 
nedidelį laivą, tuose kraštuose vadinamą kara-
muzanu, kurio kapitonas buvo krikščionis arabas. 
Tą sužinojęs vietos prefektas turkas, vadinamasis 
kadis (caddi), užgrobė mūsų bures ir laivo virves, 
kad negalėtume išplaukti, kol jam kyšio neduo
sime. Mat šiuose kraštuose daugelis turkų papras
tai pragyvena plėsdami ir šantažuodami krikščio
nis. Taip jam pataręs kažkoks prieš keletą metų 
išdavikiškai mahometonų tikėjimą priėmęs grai
kas. Mat buvo kilęs iš garbingos Kipro giminės, 
puolant Nikosiją, pasižymėjęs narsumu: daugel 
turkų savo ranka nukovęs. 

Kai tas išdavikas graikas atėjo prie mūsų laivo 
nuolankiai jį pasitikome ir nemažai jam pakišome 
Tada jis iš minėtojo kadžio išrūpino, kad lieptų 
mums grąžinti, kas buvo užgriebta. 

Birželio antrą dieną, antrą valandą nakties, 
sulipę į savo karamuzaną. išskleidėme bures ir pa
sukome Šventosios Žemės link. 

Tame laive buvo krikščionis arabas, vadinama
sis maronitas. Jis prie Lemisos kartu su savo kara-
muzanu buvo patekęs į nelaisvę, kai Florencijos 
kunigaikščio laivynas plėšė tą miestuką. Jis mums 
daug papasakojo, kaip šauniai krikščionys kovėsi 
su turkais. Italai, patyrę jį esant krikščionį, paleido 
iš savo laivo į laisvę. Tačiau jam tekę italų mylią 
plaukti jūra iki kažkokios negyvenamos salos, o iš 
ten pėsčiam nueiti kitą mylią, nes italų karo laivai 
nenorėję arti Tripolio plaukti prie kranto. 

Birželio septintą dieną pamatėme virš Haifos 
(Ioppen) uosto kyšantį bokštą, bet pakilo labai 
smarkus pietvakarių vėjas, vadinamas afriku, ku
ris neleido priartėti prie kranto: sudraskė burę, nu
traukė virves. Laivo kapitonas norėjo grįžti į Kiprą, 
priplaukti prie Karmelijo, bet iš ten būsią sunku ir 
pavojinga plaukti. Bus daugiau. 

http://www.mariahighschool.org
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Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Dalia Kuodytė, 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis ir istorikas prof. Juozas 
SkiriUS. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Knyga apie diplomatą S. A. Bačkį 
Vilnius, balandžio 12 d. (ELTA) 

— Lietuvių katalikų mokslo aka
demija ir Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centras ba
landžio 11-osios vakarą surengė Arū
no Streikaus knygos „Diplomatas 
Stasys Antanas Bačkis" sutiktuves. 

Knygos pristatyme dalyvavo dip
lomato sūnus Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas Bačkis, 
istorikai Juozas Skirius, Gyventojų 
genocido ir rezistencijos centro direk
torė Dalia Kuodytė. 

Turtingiausia Lietuvos moteris 
Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 

— Darbo partijos vadovo Viktoro Us-
paskicho žmona Jolanta Blažytė — 
turtingiausia Lietuvos moteris, skel
bia savaitraštis „Veidas", pirmą kar
tą sudaręs turtingiausių šalies mo
terų divdešimtuką. 

Susivienijimo „Vikonda" komer
cijos direktorės J. Blažytės turtas, sa
vaitraščio duomenimis, viršija 100 
mln. litų. 

J. Blažytei priklauso 60,67 proc. 
bendrovės „Vikondos kapitalas" akci
jų, šeima taip pat turi įmonių „Luk-
ta", „Kėdainių NPA", „Krekenavos 
pašarai", „Josvainiai", „Vikoil", „Kė
dainių grūdai", Krekenavos agrofir
ma bei „Kėdainių lombardas" akcijų. 

Antroji sąraše yra pagrindinė 
mėsos perdirbimo bendrovės „Bio-
vela" akcininke ir marketingo vadovė 
Birutė Kantauskienė, kuriai priklau
so maždaug 100 mln. litų vertės 70 
proc. akcijų, trečioji — didžiausio 
Ūkio banko akcininko Vladimiro Ro
manovo motina Zinaida Romanovą 

— jai priklausančio akcijų paketo 
vertė rinkoje siekia 63 mln. litų. 

Turtingiausių moterų dešimtuke 
taip pat yra bendrovės „Lytagra" ko
mercijos direktorė ir viena pagrindi
nių akcininkių Dalia Balsienė (jos ak
cijos vertinamos apie 50 mln. litų), 
statybų bendrovės „Eika" pagrindinė 
akcininke Violeta Dargienė (daugiau 
nei 50 mln. litų), didžiausia „Kauno 
grūdų" akcininke Danutė Barštienė 
(daugiau nei 40 mln. litųj, žemės ūkio 
bendrovės „Nematekas" direktorė 
Egidija Vaicekauskienė (apie 25 mln. 
litų), viena pagrindinių „Audimo" 
akcininkų Ona Balžekienė (daugiau 
nei 20 mln. litų), informacinių tech
nologijų įmonės „Alna" akcininke Zo
fija Milaknienė (20-30 mln. litų) bei 
„Lelijos" akcininke ir direktorė Genė 
Zaveckienė (apie 20 mln. litų). 

Turtingiausių moterų dvidešim
tukas buvo sudarytas, remiantis in
formacija apie valdomų įmonių akcijų 
paketus ir jų vertę rinkoje bei viešo
mis pajamų deklaracijomis. 

S •>€> RTAS 
* Ketvirtadienį pirmąsias 

draugiškas rungtynes Lietuvos 
jaunių (iki 18 metų) futbolo rink
tinė svečiuose 1:4 pralaimėjo Len
kijos bendraamžių vienuolikei. Vie
nintelį įvartį svečiams pelnė Artūras 
Zulpa. Antrąsias draugiškas rungty
nes komandos žais šeštadienį. 

* Vokietijoje vykstančiame 
Europos šachmatų čempionato 
aštuntasis turas trečiadieni sėk
mingas buvo Lietuvos atstovams, 
kurie iškovojo šešias pergales, dvi 
partijas baigė lygiosiomis ir tik dvi 
pralaimėjo. Aukščiausiai iš lietuvių 
pakilusi Viktorija Čmilytė 1:0 nu
galėjo rusę Julią Kočetkovą ir, su
rinkusi 5 taškus iš 8 galimų, tarp 150 
dalyvių iš 50-osios vietos pakilo į 32-

* Septintą pergalę iš eilės 
NBA pirmenybėse iškovojo šeš
tąją vietą Vakarų konferencijoje 
užimanti Lino Kleizos Denverio 
„Nuggets" komanda, trečiadienį sve
čiuose 115:106 įveikusi ketvirtojoje 

pozicijoje Vakarų konferencijoje 
esančius Jutos „Jazz" krepšininkus. 
Lietuvis nugalėtojams pelnė 9 taš
kus, atliko 2 rezultatyvius perdavi
mus, kartą suklydo bei surinko 3 pra
žangas. Per 19 žaidimo minučių L. 
Kleiza pataikė 2 tritaškius iš 6, 1 dvi
taškį iš 2 bei realizavo 1 baudos me
timą iš 2. 

* Trečiadieni pirmosios aš
tuonios Siaurės Amerikos Nacio
nalinės ledo ritulio lygos koman
dos atkrintamosiose varžybose pra
dėjo kovą dėl Stanley taurės. Ilgiau
siai truko Vakarų konferencijos rung
tynės Vankuveryje, kur vietos „Ca-
nucks" komanda tik ketvirtojo pra
tęsimo pabaigoje įmušė pergalingą 
įvartį ir 5:4 palaužė Dalaso „Stars" 
komandos pasipriešinimą. Pergalin
gą įvartį 19-ąją ketvirtojo pratęsimo 
minutę įmušė Henrikas Sendinąs, o 
susitikimo didvyriu tapo šeimininkų 
komandos vartininkas Roberto 
Luongo, kuris atrėmė net 72 varžovų 
smūgius. 

Imigracijos reforma — ne tik migrantų, 
bet ir piliečių problema 
Atkelta iš 1 psl. 

Lankydamasis JAV pasienyje 
prezidentas G. W. Bushas kalbėjo, 
kad valstybei būtina kuo skubiau su
kurti aiškią ir gerai veikiančia imi
gracijos sistemoje. Pasak prezidento, 
tokia sistema turėtų būti „praktinio 
pobūdžio atsakymas" į problemas, su 
kuriomis šiuo metu susiduriama imi
gracijos srityje. 

Prezidentas pripažino, kad val
doma ir prižiūrima imigracija yra bū
tina, kad JAV būtų išlaikyta dabar
tinė ekonomikos pusiausvyra. 

Kaip neseniai rašė dienraštis 
„The New York Times", prezidento 
žodžiai, ištarti pasienyje, iš dalies 
prieštarauja jo veiksmams. Nors G. 
W. Bushas nuolat primena, kad reikia 
ieškoti realistiško ir visoms pusėms 
naudingo atsakymo į iškilusius klau
simus, vis dėlto panašu, kad jo ap
linkoje rengiama dar viena nuo rea
lybės nutolusi imigracijos reforma. 

Į spaudą „nutekintoje" informa
cijoje skelbiama, kad siekiant iš
spręsti šiuo metu JAV esančių maž
daug 12 mln. nelegalių imigrantų sta
tuso problemą, jiems žadama sukurti 
specialią vizų kategorija — „Z". Si 
viza neturėtų galiojimo termino, ta
čiau ją būtų privalu pratęsti kas tre
jus metus. Kiekvieną kartą imigran
tas už pratęsimą turėtų sumokėti 
3,500 dolerių. 

Jei buvęs nelegalas sumanytų 
prašytis žalios kortos, jis turėtų pa

likti JAV, grįžti į savo gimtąją šalį ir, . 
jau būdamas ten, JAV konsulate pa
teikti šiai procedūrai pradėti reikia
mus dokumentus. Negana to, tapti 
nuolatiniu JAV gyventoju pasiryžęs 
buvęs nelegalas turėtų sumokėti 
10,000 baudą, kuri gerokai padidintų 
ir taip nemažas standartines žaliosios 
kortos prašymo padavimo išlaidas. 

Apytikriai paskaičiuota, kad pen
kių asmenų šeimai vien galimybė ne
prarandant legalaus statuso JAV kai
nuotų per 64,000 dolerių. Po to tektų 
laukti apie 25 metus, kol bus galima 
realiai paduoti prašymą žaliai kortai 
gauti. Taigi vadinamasis legalus imi
grantų kelias į pilietybę užtruktų ke
liasdešimt metų. 

Kritikų teigimu, G. W. Bushas tu
rėtų apsispręsti, kokį imigracijos pla
ną jis iš tiesų palaikys. Sprendžiant iš 
kalbų, panašu, kad prezidentas siekia 
viduriniojo kelio tarp konservatyvio
sios ir liberaliosios pozicijos. Tačiau 
pagal tai, kokius imigracijos reformos 
planus, kuriamus Baltųjų rūmų ap
linkoje, gavo spauda, panašu, kad 
prezidentas palaikys konservatorių 
poziciją. 

Aiškumo iš prezidento laukia ne 
tik milijonai imigrantų ir jų šeimų 
narių, bet ir JAV piliečiai, kurių vers
lo ar asmeniniai reikalai pasisuks vie
nokia ar kitokia linkme, priklauso
mai nuo valdžios padarysimų spren
dimų, primena „The New York Ti
mes". 

Kauną valdys jauniausias meras 
Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) 

— Pirmajame naujos sudėties Kauno 
miesto savivaldybės tarybos posėdyje 
intrigos nebuvo. Į miesto vadovo kė
dę pretendavo tik vienas kandidatas 

I — konservatorius Andrius Kupčins
kas, pranešė dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Už 32 metų A. Kupčinską balsa
vo 31 narys iš 41. Konservatorius ta
po jauniausiu miesto meru Lietuvoje. 

A. Kupčinskas atstovauja „Sėk
mės koalicijai", kurią po savivaldy
bės rinkimų sudarė krikščionių de
mokratų, Liberalų sąjūdžio ir „Jau
nosios Lietuvos" atstovai. 

Jaunasis politikas Kauno mero 
poste pakeitė liberalcentristą Arvydą 
Garbaravičių, kuris Kaunui vadova
vo nuo 2003 metų balandžio mėne
sio. 

Darbo partijos lopšiui — Kėdai
niams — toliau vadovaus Pilietinės 
demokratijos partijos atstovė Nijolė 
Naujokienė, o darbiečiams teks 
dirbti opozicijoje. 

Ketvirtadienį pirmą kartą vyku
siame naujos sudėties Kėdainių ra
jono tarybos posėdyje už pilietininkę 
N. Naujokienę balsavo 17 tarybos na
rių iš 26 posėdyje dalyvavusių. 

10 mandatų per savivaldos rinki
mus gavusi Seimo pirmininko Vikto
ro Muntiano įkurta Pilietinės de
mokratijos partija suvienijo jėgas su 
3 mandatus gavusiais konservato
riais ir po 2 mandatus iškovojusiais 
socialdemokratais bei liberaJ centris
tais. Minėtosios partijos kartu tary
boje turi 17 mandatų iš 27. 

Lygiai tiek pat, kaip ir pilietinin-
kai — 10 mandatų — iškovoję dar-
biečiai vieni dirbs opozicijoje. 

Buvusi biologijos mokytoja pi
lietininkę N. Naujokienė mero postą 
užėmė būdama DP nare, iš jos pa
sitraukė 2006-ųjų viduryje. Prieš tai 
rajonui vadovavo iki šiol DP išlikusi 

parlmentarė Virginija Baltraitienė ir 
dabartinis Seimo pirmininkas, buvęs 
V Uspaskicho bendražygis Viktoras 
Muntianas. 

Kovoje dėl Klaipėdos valdžios Li
beralų ir centro sąjunga įveikė Tėvy
nės sąjungą (konservatorius), meru 
antrai kadencijai perrinktas Riman-

Andrius Kupčinskas 
Erlendo Bartulio (ELTA) nuotr. 

tas Taraškevičius. 
Ketvirtadienį pirmajame naujos 

sudėties Klaipėdos miesto tarybos 
posėdyje už liberalcentristą R. 
Taraškevičių balsavo 17 tarybos na
rių, 14 palaikė Liberalų sąjūdžio kel
tą kandidatą Artūrą Šulcą. 

Kaip informavo Klaipėdos kon
servatorių vadovas Naglis Puteikis, 
politinės kovos baigtį lėmė 2 iš 4 par
tijos „Tvarka ir teisingumas" tary
bos narių prielankumas liberalcen-
tristų kandidatui, nors liberaldemok-
ratai buvo pareiškę norą Klaipėdą 
valdyti su konservatoriais ir libera
lais. Praėjus kelioms dienoms po sa
vivaldos rinkimų deklaraciją dėl val
dančiosios koalicijos buvo pasirašę 
konservatoriai, Liberalų sąjūdis, li-
beraldemokratai ir Rusų sąjunga. 

Kitą koalicinę sutartį pasirašė li-
beralcentristai, socialdemokratai, 
Darbo partija ir partija „Rusų al
jansas". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR !nterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Mirė rašytojas Kurtas Vonnegutas 

Kurtas Vonnegutas 1922 - 2007. 

Vašingtonas, balandžio 12 d. 
(,,Reuters"/AFP/BNS) — Būdamas 
84 metų antradienio vakarą Manhe-
tene mirė amerikiečių literatūros le
genda Kurtas Vonnegutas, kurį visa
me pasaulyje išgarsino tokie romanai 
kaip ,,Slaughterhouse-Five" ir „Cat's 
Cradle", trečiadienį pranešė „The 
New York Times". 

Ilgametis šeimos draugas Mor
ganas Entrekinas, kuris pranešė apie 
rašytojo mirtį, sakė, kad jis prieš ke
lias savaites pargriuvo ir patyrė gal
vos traumą. 

1922 metais Indianapolyje gimęs 
K. Vonnegutas taip pat rašė pjeses, 
esė ir trumpus grožinės literatūros 
kūrinius. Bet jo romanai, kurių iš vi
so yra 14, tapo Amerikos kontrkul-
tūros klasika. Jis buvo tikras die
vaitis, ypač studentams 7-ajame ir 8-
ajame dešimtmečiuose, rašė ,,The 
New York Times". 

Svarbus momentas K. Vonneguto 
gyvenime buvo Dresdeno bombarda
vimas padegamosiomis bombomis 
1945 metais. Šį įvyki jis matė bū
damas jaunas, kaip karo belaisvis. 

Sąjungininkų pajėgoms bombar
duojant Dresdeną, jis slėpėsi mėsos 
fasavimo rūsyje ir buvo vienas iš vos 
septynių belaisvių amerikiečių, kurie 

tada liko gyvi. 
Jo išgyvenimai Dresdene tapo 

pagrindu ,,Slaughterhouse-Five", ku
ri buvo išleista 1969 metais, vykstant 
karui Vietname, rasiniams neramu
mams ir kultūrinei bei socialinei su
irutei, rašė laikraštis. 

„Slaughterhouse-Five" atsidūrus 
pirmojoje bestselerių sąrašo vietoje, 
K. Vonnegutas tapo kultine asmeny
be, nors kai kurios mokyklos ir bib
liotekos uždraudė šią knygą dėl jos 
seksualinio turinio, šiurkščios kalbos 
ir smurto aprašymo. 

Tame romane yra garsioji K. 
Vonneguto frazė ,,so it goes", kurią 
pasigavo Vietnamo karo priešininkai. 

Vėliau K. Vonnegutui prasidėjo 
sunki depresija, ir jis pažadėjo dau
giau nebeparašyti jokio romano. 1984 
metais jis bandė nusižudyti migdo
mosiomis tabletėmis ir alkoholiu. 

K. Vonneguto knygose persipy
nusios fantazija ir autobiografija, 
daug pastraipos dydžio sakinių, šauk
tukų ir kursyvo. 

Kai kurie kritikai sako, kad jis 
sukūrė naują literatūros žanrą, o kiti 
kaltino jį nuolatiniu tų pačių temų ir 
veikėjų naudojimu. 

Kai kuriems skaitytojams jo dar
bai atrodo nerišlūs. 

Korėja pasirengusi atsiverti? 
Seulas, balandžio 12 d. (,,Reu

ters "/BNS) — Naujo Šiaurės Korėjos 
premjero paskyrimas leidžia daryti 
prielaidą, kad nuskurdusi ir izoliuota 
komunistinė valstybė nori labiau at
siverti ir išties reformuoti savo eko
nomiką, ketvirtadienį sakė analitikai 
iš Pietų Korėjos. 

Valstybinės naujienų agentūros 
pranešime apie trečiadienį vykusį 
Aukščiausiosios liaudies asamblėjos 
susirinkimą tik pabaigoje buvo trum
pai paminėta, kad iš pareigų atleistas 
premjeras Pak Pong-Ju, kurį šiame 
poste pakeitė žemės ir transporto mi
nistras Kim Yong-ilas. Premjero atlei
dimo priežastis nebuvo nurodyta. 

v 

„Manau, Siaurės Korėja priartėjo 
prie ribos, kai, jų nuomone, būtina iš
ties kurti ekonomiką, net jei šiam tik
slui įgyvendinti reikia keisti vadovą", 
— sakė Šiaurės Korėjos studijų dėsty
tojas Yoo Ho-yeolas iš Korėjos univer
siteto. 

Vieni analitikai sakė, kad Pak 
Pong-Ju, anksčiau laikytas sparčiai 

kylančia žvaigžde, galinčia vadovauti 
šalies ekonomikos reformoms, galėjo 
susipykti su įtakingais kariškiais ar
ba buvo atleistas dėl korupcijos. 

Kitų ekspertų nuomone, Pak 
Pong-Ju buvo atleistas, nes nesusit
varkė su užduotimi reformuoti žlugu
sią ekonomiką, kuri iš esmės izoliuo
ta nuo likusio pasaulio. 

Analitikai pabrėžia Pak Pong-Ju 
įpėdinio patirtį transporto srityje ir 
sako, kad tai gali sąlygoti tam tikras 
politikos permainas. 

Pasak kai kurių ekspertų, nau
jam premjerui gali būti pavesta įgy
vendinti planus dėl susisiekimo trau
kiniais su klestinčiu Seulu. Tai atitik
tų seniai puoselėjamus Seulo tikslus 
per Šiaurės Korėją prisijungti prie 
Transsibiro geležinkelio sistemos. 

Traukiniai tarp padalyto Korėjos 
pusiasalio šiaurės ir pietų nekursuoja 
nuo 1950-1953 metų karo, kuris bai
gėsi paliaubomis. 

Šalys iki šiol nėra pasirašiusios 
taikos susitarimo. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Pusė iš 154 Lenkijos kariuo

menės generolų yra baigę buvusios 
Sovietų Sąjungos, Vokietijos Demok
ratinės Respublikos ir kitų vadina
mųjų socialistinio lagerio šalių karo 
mokyklas arba kursus, o dabar dėl 
šios priežasties kai kurie vadai turės 
palikti kariuomenę, rašo dienraštis 
„Rzeczpospolita". Pasak Lenkijos mi
nistrų tarybos nuolatinio komiteto 
pirmininko Przemyslawo Gosiews-
kio, karininkai, kurie mokėsi sovieti
nėse karo mokyklose, nepageidauja
mi. 

ANKARA 
Turkijos ginkluotųjų pajėgų ge

neralinio štabo viršininkas ketvirta
dienį pareiškė, jog būtina imtis kari
nės operacijos Irako šiaurėje prieš 
ten prieglobstį radusius Turkijos 
kurdų kovotojus. „Kariniu požiūriu, 
būtina imtis (karinės) operacijos 
šiauriniame Irake", — sakė genero
las Yasaras Buyukanitas, surengęs 
retą spaudos konferenciją. Po to jis 
dar pridūrė, kad tokiam žingsniui 
pirmiausia reikia politinio vyriausy
bės sprendimo. 

JAV 

VAŠINGTONAS 
Demokratų vadovaujamas JAV 

Senatas trečiadienį balsavo už tai, 
kad būtų panaikintas svarbus prezi
dento George'as W. Bushas suvaržy
mas dėl federalinių lėšų skyrimo em
brioninių kamieninių ląstelių tyri
mams. Tačiau nesitikima, kad Kong
rese pavyks surinkti du trečdalius 
balsų, kurių reikia norint panaikinti 
pažadėtą G. W. Bush veto, tad šis 
emocijas kurstantis klausimas turėtų 
vėl iškilti per prezidento ir Kongreso 
rinkimus kitais metais. Senatas įsta
tymo projektą eliminuoti beveik šeše
rius metus galiojančius suvaržymus 
pa-tvirtino balsų santykiu 63:34. 

JAV karių tarnyba Irake ir Afga

nistane vietoje vienerių metų truks 
15 mėnesių, trečiadienį pranešė gy
nybos sekretorius Robertas Gatesas. 
Sprendimas prailginti karių tarnybos 
laiką yra dar vienas akivaizdus Ame
rikos ginkluotųjų pajėgų „pertempi
mo" ženklas, kurių pastaruoju metu 
matyti vis daugiau. R. Gatesas sakė, 
kad šis žingsnis leis esant reikalui 
maždaug vienerius metus išlaikyti 
Irake didesnes pajėgas, kaip sausį 
nurodė prezidentas George'as W. Bu
shas, tačiau dar anksti pasakyti, kiek 
laiko iš tiesų reikės didesnio kontin
gento. 

AZIJA 

DELIS 
Indija ketvirtadienį sėkmingai 

išbandė savo paties tolimiausio nuo
tolio raketą „Agni III", kuri su bran
duoliniu užtaisu gali nuskrieti dau
giau kaip 3,000 kilometrų, pranešė 
mokslininkai. Raketa „Agni III", ku
rios pavadinimas sanskrito kalba 
reiškia ugnį, buvo išbandyta po ne
pavykusio bandymo praėjusių metų 
liepą, kai tokia pati raketa po paleidi
mo nukrito į Bengalijos įlanką. 

TOKIJAS 
Bankrutavusių Japonijos kom

panijų bendra skola 2006-2007 finan
siniais metais aptirpo iki mažiausios 
per pastaruosius 16 metų sumos, tę
siantis antros pagal dydį pasaulio 
ekonomikos atsigavimui. Tyrimų 
kompanijos „Tokyo Shoko Research" 
duomenimis, bendra bankrutavusių 
įmonių skola per metus aptirpo 11,03 
proc. iki 5,4 trln. jenų (45,3 mlrd. 
JAV dolerių), nors bankroto atvejų 
padaugėjo 1,26 proc. iki 13 337. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Per ketvirtadienio sprogimą Ira

ko parlamente žuvo du parlamenta
rai ir buvo sužeista dar daugiau kaip 
dešimt žmonių, pranešė valstybinė 
televizija. Sprogimas nugriaudėjo 
parlamento kavinėje baigiantis pie
tums. Tuo metu kai kurie parlamen
tarai kaip tik baigė pietauti, o kiti 
kalbėjosi su žurnalistais. Valgykla įsi
kūrusi pirmajame milžiniško Irako 
parlamento pastato aukšte, kur yra 
ir pagrindinė 275 narių asamblėjos 
posėdžių salė. 

1-800-775-SEND 
www.at!anticexpresscorpxom 

Ocea* 

Jk. i. \i*. 

Auto 

Kroviniu gabenimas 
| laivu į visas oasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio saiis. 

Air Freight 

Small Packaaes 

Automobiliu pirkimas bei 
j siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

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

8H01 : ;8*h Ave Bhdgeview. Ii <>:>v;>š TeL 1 708-599-9680 
fax. 1 708-599-9682 TeL J 800-775-7363 

http://www.at!anticexpresscorpxom
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KREPŠINIO PASAULYJE 

Long Island „Žvaigždės" laimi penktą Ambasadoriaus 
krepšinio taurę 

Šeštadienį, kovo 17 dieną, Wa-
shington, DC įvyko penktas Amba
sadoriaus krepšinio taurės turnyras. 
Šis buvo pirmasis ambasadoriaujant 
naujajam LR ambasadoriui Andriui 
Brūzgai bei pirmasis, kurį laimėjo ne 
Čikagos „Žalgiris" (paskutinius ket
verius metus iš eilės laimėjęs šią 
taurę), o kita komanda. 

Turnyrą organizavo Lietuvos 
Respublikos ambasada Washington, 
DC. Pagrindinis organizatorius Vai
das Taučius, kur is šiemet turėjo daug 
daugiau problemų nei ankstesnieji 
organizatoriai. Be administracinių 
bėdų, dar užklupo ir gamtos išdaigos 
- penktadieni visoje Rytinėje Pak
rantėje snigo, lijo, apledijo visi keliai. 
Tad iškilo abejonių, ar komandos ga
lės atvykti į turnyrą. Tačiau krep
šininkai nepasidavė ir atvyko. Tiesa, 
turnyras dėl to vėlavo. 

Valdas Vasylius — Turnyro naudin
giausias žaidėjas. 

Atkel iavo 17 komandų 

Iš viso turnyre dalyvavo 17 ko
mandų. Tolimiausia atskrido iš Los 
Angeles. Kitos komandos buvo iš: 
Washington DC, Atlanta, New York, 
New Jersey, Massachusetts, Connec-
ticut, Baltimore, Long Island. Ko
mandos buvo padalintos į dvi - A ir B 
- grupes. 

B grupės nugalėtojais tapo 
Baltimorės ,,Vilkas", an t ra vieta 
atiteko New York „Atletų klubui", 
trečia - New Jersey „Liepsnai". 

A grupės nugalėtojai - Long Is
land „Žvaigždės". Antra vieta atiteko 
USA Vyriausybės „Žalgiriui", trečioji 
- Los Angeles „Bangai". 

A grupės finalas 

A grupės finalas įvyko 6:20 val.v. 
Tik prasidėjus rungtynėms užvirė 
karšta kova. Abi komandos turėjo 
daug aukštaūgių ir fiziškai stiprių 
žaidėjų, kurie nebijojo kovoti po 
krepšiu dėl pozicijų ir kamuolių. 
Pirmąjį kėlinį laimėjo amerikiečių 
komanda devynių taškų skirtumu. 
Pertraukos metu „Žvaigdžių" kapi
tonas Paulius Morkeliūnas ragine 
visus susiimti, smarkiau kovoti ir 
nepasiduoti. 

Antrą kėlinį „Žvaigždės" pradėjo 
daug energingiau: sustiprėjo jų gyny
ba, amerikiečiai dažniau praras-
dinėjo kamuolius. Lietuviai pradėjo 
mažinti taškų skirtumą. Ypač pa
sižymėjo Aurimas Adomaitis, kuris 
atkovojo labai daug kamuolių. Ame
rikiečiai negalėjo sustabdyti ir Lai
mio Kisieliaus, kurio veržlumas pri
minė Šarūną Marčiulionį. Taiklus 
buvo Valdas Vasylius, kuris įrodė, 
kodėl buvo paskirtas į savosios ko
legijos komandos startinį penketuką. 
Jo dėka lietuviai persvėrė rezultatą 
savo naudai. 

Likus 3,5 sekundės, „Žvaigždės" 
pirmavo keturiais taškais, likus vie
nai sekundei - amerikiečiai įmetė 
taiklų tritaškį, skirtumą sumažinda
mi iki vieno taško. Tačiau nuaidėjo 
švilpukas — 34-33 laimėjo „Žvaigž
dės". 

Po turnyro universiteto patal
pose Baltimorės šeimininkės pavaiši
no visus žaidėjus ir jų draugus skania 
lietuviška vakariene. Po vakarienės 
ambasadorius Audrius Brūzga Įteikė 
Valdui Vasyliui, šio turnyro naudin
giausiam žaidėjui, premiją. Po to 
ambasadorius pakvietė visus „Žvaigž
džių" komandos žaidėjus. Po entu
ziastingo žiūrovų plojimo A. Brūzga 
įteikė visiems žaidėjams Ambasa
doriaus taurę. 

Po apdovanojimų įteikimų pasi
rodė energinga ir linksma Phila-
delphia tautinių šokių grupė „Auš
rinė". 

Na štai, penktasis Ambasado
riaus turnyras jau yra istorija. Vis 
dėlto, kyla klausimas, ar rezultatas 
būtų buvęs toks pat, jei Čikagos „Žal
giris" būtų dalyvavęs? 

Rimas Gedeika 

Long Island „Žvaigždės" su Ambasadoriaus taure. 

Valdas Vasylius - CAA konferencijos 
pirmos komandos penketuke 

Kiekvienais metais, prieš Ame
rikos krepšinio sezono pradžią, Lie
tuvos krepšinio ekspertai spėlioja, 
kuris iš daugiau nei 50 lietuvių 
krepšininkų, žaidžiančių Amerikoje, 
taps tų metų lyderiu. Šiais metais 
buvo keli tokie kandidatai, bet nė 
vienas iš jų nebuvo ryškiai pirmau
jantis. 

tatyviausias komandos žaidėjas: 27 iš 
29 rungtynių pasiekė „double-dou-
ble" - įmesdamas 10 ar daugiau 
taškų ir atkovodamas 10 ar daugiau 
kamuolių. Per paskutines 4 sezono 
rungtynes jo taškų vidurkis buvo 
21.3 ir 9.3 atkovoti kamuoliai. 

Ir CAA konferencijos statistika 
buvo įspūdinga: penktas konferenci-

Laimis Kisie 
la imėtoja. 

Ilus puola Ara Baskauska, perei tu metu TV laidos „Survivor" 

v adąs Vosylius su kamuoliu. 
Prasidėjus sezonui ir sužaidus 

vos penkerias rungtynes, jau daug 
kam buvo aišku, kad šis titulas pri
klausys Old Dominion universiteto 
senjorui Valdui Vasyliui. 

Valdas buvo išrinktas į savo kon
ferencijos (CAA) pirmos komandos 
penketuką ir taip užbaigė puikią savo 
kolegijos krepšinio karjerą. Tai pir
mas kartas istorijoje, kai lietuvis, 
žaisdamas Amerikos pirmojoje divi
zijoje, pateko į savo konferencijos 
pirmą penketuką. x 

Per paskutinį sezoną Valdas 
žaidė prieš pajėgiausias komandas ir 
žaidėjus: žaidžiant prieš Georgetovvn 
University, kuri pateko į šių metų 
„Finai Four", Valdas savo komandoje 
buvo rezultatyviausias - įmetė 16 
taškų ir atkovojo 6 kamuolius. 

2006-2007 sezono statistika taip 
pat įspūdinga. Jis vėl buvo rezul-

jos rezultatyviausias žaidėjas (16.0 
taškų), penktas metimo taiklumo 
procentas (.505), 11 baudų metimo 
procentas (.738) ir 10 atkovotų ka
muolių (6.3) 

Tiek praeitais, tiek ir šiais metais 
jis padėjo komandai laimėti antrąją 
vietą konferencijoje. Praeitais metais 
kartu su ja pateko į NIT (pateko į 
ketvirtfinalius), o šiais metais ir į 
„March Madness" turnyrą. 

Kovo mėnesį Valdas, pirmą kartą 
žaisdamas Ambasadoriaus taurės 
krepšinio turnyre, Vašingtone, padėjo 
Long Island „Žvaigždžių" komandai 
laimėti Ambasadoriaus taurę ir tapo 
naudingiausiu šio turnyro žaidėju. 

Linkime Valdui Vasyliui laimin
gai užbaigti mokslus ir ateinančiais 
metais sėkmingai pradėti krepšinio 
karjerą. 

Rimas Gedeika 
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FUTBOLAS 
Paruošė £ & Sulaitis 

LFK „LITUANICOS" PAVASARINIAI UŽSIMOJIMAI 
Ruošiamasi naujam sezonui ir pokyliui 

kuriame pagal ČLFL vadovo L. Ja-Cikagos lietuviai futbolininkai 
netrukus jau žada pradėti pirmeny
bių sezoną vietinėje „Metropolitan" 
lygoje, kurioje pasirodys LFK „Litua
nicos" vyrų ir veteranų komandos. Po 
rudens rato rungtynių „Lituanicos" 
vyrai savo grupėje stovi antroje vieto
je (16 taškų iš 8 rungtynių), o vetera
nai — pirmoje. Vyrai pirmenybių 

kovlevo žinias, dalyvaus nemažas 
būrys ir tos lygos žaidėjų. Buvo ap
tarta maisto, bilietų, loterijos, gėri
mų, muzikos, programinio leidinio ir 
kiti klausimai. Neužmirštas buvo ir 
salės papuošimas. 

Sporto mėgėjai yra kviečiami su
organizuoti savo draugų stalus, ta-

rungtynes pradeda balandžio 22 d. čiau laukiami ir pavieniai lankytojai 
Kiek vėliau savo turnyrą pradės ir Užsakymus priima Laima Glavins-
Cikagos lietuvių futbolo lyga (ČLFL), kienė tel. (630) 323-6303. Taip pat 
kuri j mažąją aikštę prie Pasaulio vietas užsisakyti galima paskambi-
lietuvių centro sutraukia stebėtinai nus klubo sekretoriui Gediminui 
didelį komandų skaičių. Bielskui, tel. (708) 430-3055. Bilieto 

Tačiau šį pava
sarį futbolininkų, jų 
rėmėjų bei sirgalių 
laukia dar vienas 
renginys — sezono 
pradžios pokylis, kurį 
organizuoja LFK „Li-
tuanica" gegužės 5 d. 
PLC, Lemonte di
džiojoje salėje. Anks
čiau tokie pokyliai 
būdavo rengiami ru
denį, bet praėjusiais 
meta i s pokylis dėl 
klubo vadovybės per
sitvarkymo neįvyko. 
Tad nu ta r ta pasi
naudot i pavasarine 
data, kuri beveik 
sutampa su sezono 
pradžia. 

Tuo reikalu, o taip pat ir kitais 

LFK „Lituanicos" vaidybos nartai: B. Žukauskas, L. 
Jakovlevas ir D. Ruževičius (pirmininkas), klubo 
problemas svarsto kovo 31 d. PLC, Lemonte, Įvyku
siame susirinkime. 

kaina — 45 dol. 
Nemažai kalbėta ir apie progra-

aktualiais klubui klausimais jau buvo minį leidinį, kuris turėtų duoti 
suruoštas ne vienas LFK valdybos nemažai lėšų. Jau susisiekta su daug 
posėdis. Vėliausias iš jų įvyko kovo 31 verslininkų ir klubo rėmėjų, kurių 
d. Bočių menėje, PLC, Lemonte. dalis nusipirko vietą leidinyje (1 psl. 

Čia susirinko gana didelis būrys — 100 dol., 0,5 psl. — 60 dol., 0,25 
šio klubo veikėjų, tarp kurių buvo psl. — 30 dol.). Vėliausia data rekla-
dabartinis klubo pirm. D. Ruževičius, moms ir sveikinimams — balandžio 
buvęs pirm. A. Glavinskas bei kiti 
valdybos nariai: R. Kartavičius, C. 
Minginas, A. Rimeika, V Marčins-
kas, L. Jakovlevas, E. Sulaitis, A. Za-
malaitis ir B. Žukauskas. 

Pradžioje buvo kalbėta apie ge- dėl artėjantis pokylis, jeigu į jį ateis 
gūžės 5 d. vakare įvyksianti pokylį, apie 200 žmonių, reikalą turėtų ge-

15 d. 
Klubo iždininkas A. Zamalaitis 

apibūdino klubo finansinę padėtį, 
kuri, sumokėjus pavasario rato mo
kesčius lygai, gerokai pablogėjo. To-

NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
•įjl -, First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, GA, MS. Current 
rate SI.22 per mile. This rate will 

be adjusted as fuel goes up or 
down. No deductions for insurance 

or trailers. Call Jack Black at 
800-741-8798 

PASLAUGOS 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

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

312-648-1565 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

Skelbimų skyriaus 
t « l , 1-7173-585-9S0O 

Stuburo ir skausmo ligos | Į Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOM DAUAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitu vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grave 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sis. 5 r 6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Avev Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS/ P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškal 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

rokai pataisyti. O be pinigų jokia 
veikla nėra įmanoma. 

Taip pat kalbėta apie pagrin
dinės aikštės prie PLC sutvarkymą. 
Pranešta, kad darbai turėtų prasidėti 
artimiausiu metu. Aikštės paruoši
mas turėtų "atsieiti apie 20,000 dol. 
Nemažai pinigų jau surinkta, bet jų 
laukiama daugiau. 

Atsiradus galimybei į „Metropo
litan" lygos tarybą deleguoti vieną 
klubo atstovą, juo buvo paskirtas B. 
Žukauskas. Taip pat sužinota, jog 
lygos vadovas dar nedavė jokios ži
nios dėl klubo žaidėjų L. Jakovlevo ir 
I. Šato suspendavimo panaikinimo, 

nepaisant, jog nuo bausmės paskyri
mo jau praėjo daug laiko ir sumokėta 
nemaža piniginė bauda. 

Beje, jau pradėjo veikti „Lituani
cos" klubo internetinė svetainė (ja 
rūpinasi A. Zamalaitis) — www. 
scl i ths .com Pakol kas ji dar gana 
kukli, bet bus tobulinama. 

Galutinė vieta bei varžovai pa
aiškės po dar dvejų rungtynių, kurias 
žaisime ketvirtadienį ir penktadienį. 
Pirmadienį ir antradienį sužaisime 
trejas draugiškas varžybas, kur bus 
galimybė parungtyniauti ir gaunan
tiems mažiau pažaisti mūsų futbo
lininkams. 

„Lituanicos" futbolininkai dalyvaus dideliame 
futbolo turnyrel 

„Lituanicos" futbolo komanda, 
besirengdama „Metropolitan" lygos 
pirmenybėms, užsiregistravo daly
vauti dideliame (iš viso rungsis 6 eki
pos j futbolo turnyre. Jis įvyks šį sa
vaitgalį — balandžio 14 ir 15 dieno
mis. Pradžia — šeštadienį 10 vai. ryto. 

Bus žaidžiama Summit miestelio 
Park apygardos aikštyne, kuris yra 
prie Archer Ave. ir 57-os gatvės 
(reikia eiti j vakarų pusės). Vienu 

metu bus rungtyniaujama keturiose 
aikštėse. 

Registracijos mokestis 200 dol. 
Tačiau prizinių vietų laimėtojams 
žadamos pinginės premijos: už I vietą 
— 1,000 dol., II vietą — 600 dol., o III 
vietą — 200 dol. 

Reikia priminti, kad pirmeny-
binius susitikimus „Lituanicos" vy
rai pradės balandžio 22 d. 3 vai. p.p. 
Bambrick parko aikštėje, Lemonte. 

Chicago „Fire" pirmenybes pradėjo pergale 

„Fire" profesionalų futbolo (soc-
cer) vienuolikė praėjusi šeštadienį 
(balandžio 7 d.) savo aikštėje, Toyota 
Park, Bridgeview, IL, šventė pergalę. 
Čikagiečiai šių metų pirmenybių 
atidarymo rungtynėse įveikė New 
England ekipą — 1:0. 

Daugiau negu 15,000 žiūrovų 
šaltame ore turėjo progą stebėti 
įdomų žaidimą, kuriame abi koman
dos demonstravo neblogą techniką ir 
dėjo nemažai pastangų pergalei 

pasiekti. Tačiau laimė buvo čika-
giečių pusėje, jų atstovas Logan 
Panse jau 4-ąją žaidimo minutę įmu
šė vienintelį rungtynių įvartį. Nors 
abi komandos turėjo po porą gerų 
progų pasižymėti, tačiau rezultatas 
1:0 išliko iki teisėjo baigiamojo 
švilpuko. 

Šį sekmadienį „Fire" komanda 
rungtyniaus išvykoje prieš Colorado 
ekipą. Iš viso „Major Soccer" lygoje 
žaidžia 12 komandų. Iš jų 7 Rytų 
konferencijoje (čia žaidžia ir „Fire" 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| 2 5 f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
J - — Į (773) 847-7747 
LENOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.Hlinoispain.com
http://scliths.com
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Paskirtos dr. Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės 

vardo stipendijos 

KRISTAUS PRISIKĖLIMO PAMALDOS CICERO 

AURELIIA TAMOŠIŪNAITĖ 

Šiais metais vasario 10 d. sukako 
10 metų nuo dr. Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės mirties. Šia proga istori
kės atminimas buvo gražiai paminė
tas per Lietuvos radiją vasario 10 die
ną laidoje „XX amžiaus istorijos". 
Joje apie V Daugirdaitę-Sruogienę 
mintimis dalijosi VDU prof. Egidijus 
Aleksandravičius, žurnalistas Myko
las Drunga (buvęs jos mokinys) bei is
torikės dukra Dalia Sruogaitė. Mi
nėjimą buvo surengęs ir Balio bei 
Vandos Sruogų muziejus Kaune, j 
kuri susirinko nemažas būrys 
žmonių. 

Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 

Istorikės Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės vardo stipendija buvo įs
teigta po jos mirties 1997 metais lie
tuviams studentams, studijuojan
tiems Lietuvos istoriją. Stipendija 
skiriama kiekvienais metais. Jos dy
dis skiriasi priklausomai nuo užaugu
sių palūkanų. Stipendininkus paren
ka ir rekomenduoja jų profesoriai, 
siųsdami siūlymus Lietuvių fondui. 
Dr. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 
dukra Dalia Sruogaitė, džiaugiasi, 
kad studentai, gavę šias stipendijas, 
turi galimybę nuvykti i kitas šalis 
^Vokietiją, Lenkiją), kuriose saugoma 
nemažai su Lietuvos istorija susijusių 
dokumentų, raštų, daug archyvinės 
medžiagos. Pasak jos, be šios sti
pendijos, jie to daryti negalėtų, o ne
liestų temų, tyrimo objektų dar tiek 
daug. Jos teigimu, „mama labai my
lėjo jaunus žmones ir visomis išga
lėmis . stengėsi sudominti juos Lietu
vos istorija. Ši' stipendija yra tarsi 
mažas paminklėlis jos atminimui". 

Iki šiol buvo paskirtos 9 dr. 
Vandos Daugirdaitės-Sruogienės sti
pendijos Lietuvos universitetų stu
dentams. Šiemet laukiama dešimtojo 
stipendininko. Stipendijas yra gavę 
šie istorikai: Jolita Saracevičienė, Ra

munė Šmigelskytė-Štukienė, Agnius 
Urbonavičius, Marius Sirutavičius, 
Kristina Šliavaitė, Linas Venclauskas 
ir Rasa Varsackytė (apie šiuos stipen
dininkus jau rašyta „Drauge" anks
čiau). 

2005 metais stipendiją gavo Da
rius Barasa, o 2006 - ji paskirta Jo
lantai Skurdauskienei. Norėtume 
trumpai pristatyti paskutiniųjų dvejų 
metų stipendininkus. 

Darius Barasa, Klaipėdos univer
siteto Humanitarinių mokslų fakul
teto istorijos krypties doktorantas, 
tyrinėja Prūsijos bei Mažosios Lie
tuvos evangelikų bažnyčių istoriją. Jo 
disertacijos tema „Konfesionalizaci-
jos raida Klaipėdos valsčiuje XVII a. 
paskutinį ketvirtį - XVIII a. pradžio
je". Jo darbo vadovė -.doc. habil. dr. 
Ingė Lukšaitė. Beveik visa jo darbui 
reikalinga medžiaga ir šaltiniai, Da
riaus Barasos teigimu, yra Vokieti
joje, Valstybiniame slaptajame Prū
sijos archyve. Tai sukelia daug sun
kumų, rašant diertaciją, todėl gauta 
stipendija labai palengvino šio moks
lininko tyrimus. Tikimės, kad šio jau
nojo istoriko įnašas praturtins Lie
tuvos istoriografijos tyrimus. 

2006 metų stipendininkė - Jo
lanta Skurdauskienė - taip pat Klai
pėdos universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto istorijos krypties 
doktorantė. Jos disertacijos tema 
„Privataus dvaro raida Žemaitijoje 
XV a. pabaigoje - XVI a." (darbo va
dovė - doc. Rita Trimonienė) puikiai 
siejasi su dr. Vandos Daugirdai
tės-Sruogienės darbu „Žemaičių ba
joro ūkis XLX a. pirmoje pusėje". J. 
Skurdauskienė tyrinėja kiek ankstes
nius laikus, todėl jos darbas papildys 
V Sruogienės pradėtus Žemaitijos 
dvarų istorijos tyrimus. Jolanta 
Skurdauskienė nuolat dalyvauja įvai
riose konferencijose tiek Lietuvoje, 
tiek Lenkijoje, turi nemažą muzie
jinio darbo patirtį (nuo 1996 metų 
dirba Plungės muziejuje), yra paren
gusi nemažai projektų. Pagrindinės 
jos tyrimų sritys: žemėvaldos istorų'a, 
Žemaitijos dvarų istorija, Lietuvos 
bajorijos istorija XIX a. antrojoje pu
sėje - XX a. pradžioje. Linkime sėk
mės šiems jauniems istorikams ir šie
met lauksime jau dešimtojo dr. Van
dos Daugirdaitės-Sruogienės vardo 
stipendininko. 

„Draugo" skaitytojams norėtume 
priminti, jog dr. Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės fondas nėra uždaras, tad 
norintieji paremti būsimuosius Lie
tuvos istorijos tyrinėtojus gali savo 
aukas siųsti Lietuvių fondui, pažy
mint, jog auka skiriama Vandos Dau
girdaitės-Sruogienės fondui. Mūsų 
tautos istorijos tyrinėjimai ilgą laiką 
buvo ideologiškai paveikti, daugelis 
istorinių faktų iškraipyta, tad šios 
srities studentų darbai yra ypač rei
kalingi ir reikšmingi ne tik mums, 
bet ir mūsų ateities kartoms. 

Nijolė Nausėdienė, Homer Glen, IL, pratęsė „Draugo" prenume
ratą dar vieniems metams ir kartu atsiuntė 80 dol. auką. Labai ačiū! 

Linas Rimkus iš Ellicott City, MD, pratęsė „Draugo" prenumera
tą ir dar atsiuntė 80 dol. auką. Esame labai dėkingi! 

EDVARDAS SULAITIS 

Ankstyvą Velykų rytą Cicero 
skambėjo l i e tuviškos giesmės 

v 

Sv. Antano parapijos bažnyčia Ci
cero miestelyje buvo viena iš nedau
gelio Čikagos ir jos apylinkių vietų, 
kur Velykų rytą buvo laikomos lietu
viškos Kristaus Prisikėlimo Mišios. 
Šioje lietuvių parapijoje per paskuti
niuosius 20 metų gerokai sumažėjo 
lietuvių. Bažnyčioje dabar šeiminin
kauja ispaniškai kalbantieji, tačiau 
mūsų tautiečiai dar nepasiduoda — 
pamaldos lietuvių kalba čia vis dar 
vyksta. * 

Kaip ir ankstesniais metais, taip 
ir šių Velykų rytą lietuviai dar prieš 
6:30 vai. r. rinkosi i Prisikėlimo pa
maldas. Nors tikinčiųjų ir nebuvo 
daug (apie šimtinė), tačiau jautėsi iš-. 
kilmingumas. Šventiškai giedojo Vil
mos Meilutytės vadovaujamas, šįkart 
kiek gausesnis, choras bei solistė Li-
jana Kopūstaitė-Pauletti. 

Velykų ryto programa prasidėjo 
Kristaus Prisikėlimo apeigomis. Gie
dant „Linksma diena mums prašvi
to", susirinkusieji su žvakutėmis ran
kose, priekyje žygiuojant pamaldų va
dovui kun. dr. Kęstučiui Trimakui, 
apėjo bažnyčią. Vėliau vyko šv. Mi
šios, kurias laikė minėtas dvasiškis, 
pasakęs šiai šventei tinkantį pamoks
lą. Giedojo lietuvių bažnytinis choras, 
trys kūriniai atlikti kartu su soliste 
Lijana. Gaila, kad rečiau bažnyčią 
lankantys mūsų tautiečiai nesiklausė 
raginimo apsilankyti šv. Mišiose — ir 
šiose pamaldose nematytų žmonių 
čia beveik nebuvo. 

Suruošt i gražūs 
velykiniai pusryčiai 

Po pamaldų eita velykinių pusry
čių, choro vadovybės suruoštų savo 
nariams bei kviestiniams svečiams. 
Juos organizavo vienos ilgiausiai cho
re giedančių: Jonė Bobinienė, Mėta 
Gabalienė bei kiti. 

Buvo paruošta įvairių valgių, gė
rimų bei saldumynų. Per vaišes kal-

^ ^ ^ • ^ * » ™ r ~ 

Sveikinimo žodį tarė JAV LB valdy
bos narė Marija Remienė. 

bėjo minėta. J. Bobinienė, choro va
dovė V Meilutytė, talkininkas Marius 
Prapuolenis bei kiti. Sveikinimo žodį 
tarė buvusi JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė, šiuo metu JAV LB valdy
bos narė Marija Remienė. 

Visi džiaugėsi, kad Cicero mieste
lyje dar gali gyvuoti choras, giedantis 
bažnyčioje ir dalyvaujantis kai ku
riuose kituose renginiuose. Tik buvo 
pasigesta lietuvių telkinio veterano ir 
kultūros veikėjo dr. Petro Kisieliaus, 
dėl ligos negalinčio išvykti iš namų. 
Jo ypač trūksta sekmadieniniuose Ci
cero lietuvių susibūrimuose, kuriuo
se jis būdavo puikus vedėjas. 

Gaila, kad velykiniai pusryčiai 
turėjo greitai baigtis, nes kun. dr. K. 
Trimakas ir choristai turėjo grįžti į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią'regu
liarioms lietuviškoms pamaldoms, 
kurios kiekvieną sekmadienį praside
da 9 vai. ryto. Ir per šias pamaldas 
skambėjo gražios lietuviškos, giesmės, 
kurios džiugino lietuvių širdis, ma
tant, kad ši už lietuvių pinigus staty
ta bažnyčia dar išlaiko jos įkūrėjo 
mintį — garbinti Dievą sava kalba. 

Velykinių pusryčių dalyviai buvo apdovanoti margučiais. Nuotraukoje: Jo
nė Bobinienė dovanoja margutj Cicero parapijos dvasios vadovui kun. dr. 
Kęstučiui Trimakui. 

Edvardo Šulaičio nuotraukos 

Irena Kairys, Lemont, IL, parėmė „Draugą" 70 dol. auka. Širdin
gai dėkojame. 

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 



DRAUGAS, 2007 m. balandžio 13 d., penktadienis 11 

Beisbolas 

VILNIEČIAI BEISBOLININKAI LAIMĖJO 
ČEMPIONŲ TITULĄ 

EDVARDAS ŠUIAITK 

Sėkmingas l ietuvių pasirodymas 
St. Louis mieste 

Kada Vilniaus „Sporto vilkų" 
klubo jaunieji (13-14 m.) beisbolo 
ekipos žaidėjai Velykų popietę atvyko 
į Čikagą, jų akyse švietėjo džiaugs
mas ir pasitenkinimas — 8 komandų 
turnyre St. Louis, Missouri valstijoje, 
jie iškovojo I vietą. Nors ir pavargę 
bei sušalę, vilniečiai sportininkai su 
palydovais buvo laimingi, pasiekę jų 
planus pranokusius rezultatus ir 
tapę čempionais beisbolo tėvynėje. 

Finale iškovota svarbi pergalė 

Paskutinėse finalinėse varžybose 
vilniečių varžovais buvo tie patys 
„Timbenvolves" beisbolininkai, ta
čiau šį kartą pergalę šventė mūsiš
kiai. Iš pradžių lietuviai pirmavo net 
6:0, tačiau pakeitus sušalusį ir pavar
gusį metiką D. Neverauską, ameri
kiečiai priartėjo iki 3:6. Čia pasi-sten-
gė Lukas Bradauskas ir galutinis re
zultatas buvo 6:4 vilniečių naudai. 
Taigi čempionų titulas atiteko vil
niečiams. 

„Mes nugalėtojai, mes nugalėto
jai!" — šaukė jaunieji lietuviukai. 

Jaunieji beisbolininkai rungtynių metu St. Louis mieste, kur jie, dalyvauda
mi 8 komandų turnyre, laimėjo čempionų titulą. 

Pats turnyras, užtrukęs apie sa
vaitę, nebuvo idealus. Pradžioje žai
dėjams trukdė lietus, o vėliau — 
nesezoniniai šalčiai. Tačiau vilnie
čiams pasisekė Įveikti ne tik dau
gumą komandų, bet ir gamtos sąly
gas. 

Kaip jau buvome rašę, turnyro 
pirmoje pusėje „Sporto vilkų" ekipa, 
laimėjusi keturias rungtynes iš pen
kių, pateko į varžybų finalini ketver
tuką. 

Praėjusį ketvirtadieni, balandžio 
5 d., vilniečiai įveikė „Swensen Blue 
Storm" ekipą rezultatu 6:5. Sis susi
tikimas prasidėjo sėkmingai, lietuviai 
pirmavo 4:0 (taškus pelnė D. Neve-
rauskas, G. Martūnas, L. Bradaus
kas, K. Sarapas). Vėliau varžovai re
zultatą išlygino, tačiau vilniečiai po 
to pelnė du taškus, o varžovai — tik 
vieną. Rezultatas nepasikeitė iki 
rungtynių pabaigos. 

Tą pačią dieną dar žaistos drau
giškos rungtynės su „Mascouth" ko
manda. Po dviejų kėlinių „Sporto 
vilkai'vjau pirmavo 6:0, nors buvo 
žaista antrąja sudėtimi (į aikštę išbė
go atsarginiai žaidėjai). Vėliau dėl la
bai šalto oro nutarta baigti susi
tikimą, be to, komandų pajėgumas 
taip pat labai skyrėsi. 

Penktadieni, balandžio 6 d., 
rungtyniauta su „Avison Timber-
vvolves" klubo atstovais. Buvo varžy
tasi esant nuliui laipsnių Celsijaus ir 
pučiant žvarbiam vėjui. Apylyges 
varžybas 4:1 rezultatu laimėjo ame
rikiečiai, kurie geriau išnaudojo pro
gas. ̂  

Šeštadienis, balandžio 7-oji, buvo 
skirtas pusfinalio rungtynėms tarp 
„Missouri Slides" ir .Avison Timber-
wolves". Jas laimėjo ..Timbenvolves" 
— 6:1. Vilniečiai turėjo kovoti prieš 
„Highland Patriots" ekipą. Tačiau 
varžovai dėl labai šalto oro atsisakė 
žaisti ir „Sporto vilkų" komanda i 
finalą pateko be žaidimo. 

Vilniečiai ne tik žaidė 

Vilniaus „Sporto vilkų" grupės 
atstovams (jų buvo 19 asmenų) buvo 
progų apžiūrėti St. Louis miestą, o 
taip pat stebėti profesionalių beis-
bolininkų susitikimą — vietos „Car-
dinals" ir New York „Mets" komandų 
dvikovą. 

Jaunieji vilniečiai turėjo galimy
bę susitikti ir su vietos lietuviais (pas 
vienus iš jų valgė pietus). Taigi sve
čiai neturėjo laiko nuobodžiauti, ir 
jeigu ne prastos oro sąlygos, jų nuo
taika būtų buvusi dar geresnė. 

Taip pat ir pakvietusieji vilnie
čius amerikiečiai buvo patenkinti lie
tuvių pasirodymu. Todėl vilniečius jie 
pakvietė atvažiuoti kitais metais į pa
našų turnyrą. Lietuviai sakė, jog ap
svarstys šį dėmesio vertą pasiūlymą. 

Čikagoje stebėjo profesionalų 
beisbolą 

Šv. Velykų, atvykusius į Čikagą, 
vilniečius vietos tautiečiai nuvežė į 
,.White Sox" stadioną, kur pasitaikė 
proga stebėti Įdomias rungtynes. Po 
jų žinomi visuomenininkai ir spor
tininkų iš Lietuvos globėjai Indrė ir 
Donatas Tijūnėliai svečiams surengė 
velykinę vakarienę. Tad vilniečiai 
žaidėjai bei jų vadovai turėjo progą 
pabūti lietuviškoje, draugiškoje ir 
šventiškoje atmosferoje. 

Kalbėjomės su delegacijos va
dovai Virmidu Neverausku (beje, jo 
sūnus Dovydas yra vienas iš geriau
sių „Sporto vilkų" metikų). Virmidas 
teigė, jog jo vadovaujamas klubas pir
mauja Lietuvoje. 

„Žaidėjų, tėvų ir rėmėjų pastan
gomis mes galime išvažiuoti užsienin 
ir garsinti Lietuvos vardą. Jie daug 
prisidėjo ir prie šios kelionės i Ame
riką", — sakė V Neverauskas, kuris 
ir pats yra geras beisbolo žaidėjas. 

Daytona Beach FL, Lietuvių klubo nariui 
A t A 

JURGIUI MAŽEIKAI 
mirus, žmonai ANICETAI, dukrai SIGITAI ir arti
miesiems, reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

Mielai Daytona Beach, FL Lietuvių klubo narei 
A t A 

ONUTEI SANDARGAITEI 
ZDARŽINSKIENEI 

mirus, seseriai SALOMĖJAI su šeima, giminėms ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

JURGIS JANUŠAITIS 
1912—2006 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis mirė 2006 m. balandžio 
20 d. 

Už Jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 22 d. 2:30 
vai. p.p. Prince of Peace bažnyčioje, 600 S. Nova Rd. Ormond Beach, 
FL. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Jurgj ir už jo sielą pasimelsti kartu tą dieną. 

Liekame dėkingi. 

Nul iūdę žmona Veronika ir dukros s u še imomis 

Rungtyniavo ir Čikagoje 

Svečiai iš Vilniaus norėjo pažaisti 
ir Čikagoje. Jiems buvo sudarytos 
sąlygos parungtyniauti su ameri
kiečių jaunimu, nes vietos lietuviai 
šios sporto šakos nepopuliarina. 
Rungtynės įvyko pirmadienio vakarą 
Downers Grove miestelyje. Čia vil
niečiai neturėjo daug vargo ir var
žovus Įveikė net 14:1. 

Visa vilniečių grupė turėjo gali
mybių susipažinti su Čikagos miestu, 
o taip pat paragauti Čikagoje ga
mintų lietuviškų cepelinų. Vilniaus 
„Sporto vilkų" grupė yra dėkinga 
Indrei ir Donatui Tijūnėliams, Auš
relei Sakalaitei, dr. Donatui Siliūnui, 
Ritonei ir Teodorui Rudaičiams bei 
kitiems mūsų tautiečiams, kurie 
daug prisidėjo prie jų globos „vėjuo
tame mieste". 

••ijįįįA: 

•:4 

— 
V i l n i d ^ S p o r t o vi k-.i" c: r upe.-. , a d 
be isbo i in inku pas i rodvma St Louis 
Bare ika . 

>vas Virmidas Neverauskas stebi jaunųjų 
MO. Šalia jo — vienas iš trenerių Žilvinas 
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APYLINKĖSE 

•Balandžio 14 d. 9:30 vai. r. seselių 
motiniškajame name, 2601 W Mar-
ąuette Rd., Chicago, vyks iškilmingos 
Mišios už Motinos Marijos Kaupaitės 
paskelbimą Palaimintąja ir 67-ųjų jos 
mirties metimų paminėjimas. Mišias 
aukos St. Mary's parapijos (Riverside, 
IL) klebonas mons. R. George Saraus-
kas. Sv. Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai kviečia visus dalyvauti. 

•„Margučio" gimtadienio proga 
šeštadienį, balandžio 14 d., 6 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave.,- Chicago) 
rengiama prisiminimų vakaronė. Va
karonėje prisiminsime „Margučio" 
rėmėjas solistes — Sofiją Adomaitie
nę ir Prudenciją Bičkienę. Jų balsai 
skambėjo ir „Margučio" radijo laido
se. Programoje dalyvaus smuikinin
kė Dainora Petkevičiūtė, solistė Ni
jolė Penikaitė ir muzikas, akompa-
niatorius Manigirdas Motekaitis. 
Apie solistes kalbės muzikas kompo
zitorius Faustas Strolia. Girdėsime 
S. Adomaitienės ir R Bičkienės dainų 
Įrašus. Vakaronėje dalyvaus LR gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Po programos — vai
šės. 

• J u r u šaulių kuopos „Klaipėda" 
metinis narių susirinkimas vyks ba
landžio 15 d., 11:30 vai. r. Sv. Antano 

parapijos mokyklos patalpose (įėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

•Balandžio 20 d., penktadieni, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre atidaroma žinomos Lie
tuvių grafikės Jūratės Stauskaitės 
darbų paroda „Toli — arti". Parodos 
atidaryme dalyvaus autorė. Parodoje 
galėsite įsigyti J. Stauskaitės knygą 
„13x13. Trylika klausimų trylikai 
vyrų" ir jos vyro Tomo Sakalausko 
knygą „Missa Vilnensis". Gegužės 4 
d. J. Stauskaitės paroda bus atidaro
ma LR generaliniame konsulate New 
York. 

v 

• Č i k a g o s jūrų šaulių Gen. T. 
Daukanto kuopos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., sekmadie
nį, 12 vai. tėvų jėzuitų svetainėje 
(5620 S. Claremont Ave.) {ėjimas per 
Jaunimo centrą. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Sauliai prašomi atvykti 
su uniformomis. Po susirinkimo — 
pietūs ir pabendravimas. 

•Tėvelių dėmesiui. Balandžio 28 
d., šeštadienį nuo 9 vai. r. Čikagos litua
nistinėje mokykloje vyks mokinių 
registracija 2007-2008 mokslo me
tams. Kviečiame tėvelius laiku užre
gistruoti savo vaikus į mokyklą. 

Kovo 19 d. metiniame bendruomenės narių susirinkime išrinkta 
nauja JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. 

Nuotraukoje sėdi iš kairės: Nijolė Petrošienė, Zita Litvinienė, Birutė 
Kairienė, Irena Vilimienė, Nijolė Grigaliūnienė, Julija Liutikienė. Stovi iš 
kairės: Rimantas Dirvonis, Socialinių reikalų skyriaus vedėjas Romual
das Kronas, Anzelmas Tursa, Gediminas Kairys, Kęstutis Ambutas, Ar
vydas Bagdonas. Nėra Mildos Tallat-Kelpšienės. 

. Kviečiame į mokyklos jubiliejų 
Čikagos lituanistinei 
mokyklai —15 metų 

balandžio 21d. 
Jaunimo centro 
didžiojoje salėje 
11 vai. r. -

iškilmingas minėjimas 
6 vai. v. 

Bilietus galima įsigyti: tėvų komiteto kambaryje, Jaunimo centre (5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) šeštadieniai* nuo 8:30 vai. r. iki 1 
vai. p.p. ar užsisakyti pas Jūrate Dovilienę tel. 630-832-6331. 

Gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai. p . p . 
Morton gimnazijos auditorijoje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) 

Čikagos Lietuvių operos spektaklis 

trįju veiksnių operetė 
*fl/iC**4> Al&Ufat * * 

Bilietai parduodami siuntinių persiuntimo Įstaigoje „Atlantic 
Express", 2719 W 71st Street, Chicago, IL (teL pasiteiravimui: 773-
434-7919), ir Palaimintojo J. Matulaičio misijos vestibiulyje, 14911 
127th Street, Lemont, po šv. Mišių. 

2007 m. balandžio 28 d., 10 vai. r. - 6 vai. v. 
Šv. Andriaus parapijoje 

(1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130) 
vyks 

Sielovados konferencija 
Programoje numatyti pranešimai ir diskusijos apie gyvą 

evangelizaciją ir jos reikalingumą mūsų lietuviškoms para
pijoms ir misijoms, lietuvių parapijų ir misijų įvaizdį, jauni
mo sielovadą ir lietuviškų tradicijų tęstinumą, parapijos ko
miteto/tarybos reikšmę parapijos/misijos gyvenime, nuolati
nių diakonų paskatinimą ir žiniasklaidos vaidmenį lietuvių 
katalikų parapijinėje veikloje JAV * 

Kviečiami dalyvauti parapijų ir misijų klebonai bei jų 
tarybų atstovai, vienuoliai ir vienuolės, dirbantys lietuviš
kose parapijose ar misijose. 

Rengia: Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas išei
vijos lietuvių sielovados reikalams kartu su Amerikos lietu
vių katalikų federacija, JAV LB religinė taryba ir šv. And
riaus parapija (Philadelphia). 

Balandžio 28 d. Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre (14911 
127th Street, Lemont, IL 60439) vyks JAV LB Vidurio Vaka
rų apygardos suvažiavimas. Registracija — 9 vai. r. Ma
loniai kviečiame dalyvauti visų apylinkių valdybų pirmi
ninkus ir jų valdybas bei atstovus, taip pat JAV LB XVIII ta
rybos išrinktus atstovus ir visuomenę. 


