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•Sporto naujienos. Čika-
goje pasibaigė golfo sezo-
nas. V. Bielskui – 86–eri
(p. 2)
•Keista pažintis: VSD ar
minčių policija? (p. 3)
•,,Niekas neduoda laisvės
veltui, ją reikia atsikovo-
ti” (p. 4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Tema diskusijai. Lietu-
vos energetikos proble-
mos (p. 5)
•Pinklės (6) (p. 9)
•Lemonto misijoje susi-
tiko europinių parapijų
atstovai (p. 10)

Naujoji Vyriausybè stabdys emigracijâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Paskirtąjį premjerą Andrių Kubilių
pasveikino Rusijos premjeras Vladi-
mir Putin. Sveikinime V. Putin iš-
reiškia viltį, kad A. Kubiliui tapus
Lietuvos ministru pirmininku, Lie-
tuvos ir Rusijos tarpusavio santykiai
plėtosis konstruktyviai.

Praėjusią savaitę A. Kubilių jo
paskyrimo į ministro pirmininko pa-
reigas proga sveikino Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentas George
W. Bush, Vokietijos federalinė kanc-
lerė Angela Merkel, Europos Komi-
sijos pirmininkas Jose Manuel Barro-
sso, kitų valstybių ir tarptautinių įs-
taigų vadovai.

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS) –
Osle Lietuvos ambasadorius Norve-
gijoje Alfonsas Eidintas pasirašė tarp-
tautinę sutartį dėl kasetinių sprog-
menų uždraudimo. Ši sutartis drau-
džia bet kokių kasetinių sprogmenų
naudojimą, kūrimą, gaminimą, įsigiji-
mą, laikymą ir perdavimą.

Sutartyje numatyta pareiga vals-
tybėms sunaikinti kasetinių sprog-
menų atsargas, išvalyti jais užterštas

teritorijas ir padėti nukentėjusiems
nuo šios ginkluotės.

Planuojama, kad Osle vykstan-
čioje konferencijoje sutartį pasirašys
apie 100 valstybių, susitarusių dėl su-
tarties teksto šių metų gegužės 30 d.
Dubline vykusios konferencijos metu.

Sutartis įsigalios praėjus 6 mėne-
siams po to, kai ją patvirtins 30 šią
sutartį pasirašiusių šalių. Lietuvoje šį
dokumentą turi patvirtinti Lietuvos

Seimas.
Lietuvos kariuomenė kasetinių

sprogmenų neturi. Kasetinė bomba –
tai bomba-apvalkalas, viduje turinti
maždaug 200 mažų skeveldrinių
bombų, kurios, paleistos iš oro ar nuo
žemės, išsisklaido ir pažeidžia didelį
puolamos teritorijos plotą. Pasklidu-
sios, bet nesprogusios tokios bombos
kelia pavojų net ir praėjus daugeliui
metų nuo karo veiksmų pabaigos.

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS/Lie-
tuviams.com) – Prezidentas Valdas
Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo
patvirtino 15-osios Vyriausybės su-
dėtį.

Naują ministrų kabinetą sudary-
ti ėmėsi 4 į Permainų koaliciją susi-
būrusios partijos – Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai

(TS-LKD), Tautos prisikėlimo partija
(TPP), Liberalų sąjūdis bei Liberalų
ir centro sąjunga (LiCS).

Daugiausia – 7 – ministrų portfe-
lius ir premjero pareigas pagal koali-
cinį 4 partijų susitarimą gavo TS-
LKD: Finansų, Ūkio, žadamą įsteigti
Energetikos, Užsienio reikalų, Kraš-
to apsaugos, Socialinės apsaugos ir

darbo bei Žemės ūkio.
TPP teko Seimo pirmininko vie-

ta, Aplinkos ir Kultūros ministerijos,
LiCS – Vidaus reikalų ir Sveikatos
apsaugos ministerijos, Liberalų sąjū-
džiui – teisingumo ir susisiekimo mi-
nistrų pareigos.

Aplinkos ministru paskirtas sta-
tybų bendrovės ,,Merkio statyba”
vadovas Gediminas Kazlauskas, fi-
nansų – ligšiolinis Statistikos depar-
tamento direktorius Algirdas Šemeta,
krašto apsaugos – parlamentarė Rasa
Juknevičienė, kultūros – aktorius Re-
migijus Vilkaitis, socialinės apsaugos
ir darbo – Seimo narys Rimantas Da-
gys, susisiekimo – Liberalų sąjūdžio
pirmininkas parlamentaras Eligijus
Masiulis, sveikatos – Seimo narys Al-
gis Čaplikas, švietimo ir mokslo –
parlamentaras Gintautas Steponavi-
čius, teisingumo – Laisvosios rinkos
instituto vadovas Remigijus Šima-
šius, ūkio – AB ,,Silikatas” valdybos
pirmininkas Dainius Kreivys, vidaus
reikalų – Nukelta į 6 psl.

A. Kubiliû
sveikina užsienio
õaliû vadovai

Seimo komisijos jau
turi savo vadovus

Daugiausia ministrų portfelių ir premjero pareigas gavo Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai. ELTOS nuotr.

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Parlamentarai patvirtino jau sudary-
tų Seimo komisijų pirmininkus ir jų
pavaduotojus. Seimo Antikorupcijos
komisijai vadovaus Tvarkos ir teisin-
gumo frakcijos narys Kęstas Koms-
kis, jo pavaduotoja yra konservatorė
Agnė Bilotaitė.

Atominės energetikos komisijos
pirmininku patvirtintas Seimo Tau-
tos prisikėlimo frakcijos narys Rokas

Žilinskas, pirmininko pavaduotoju –
socialdemokratas Rimantas Sinkevi-
čius. Jaunimo ir sporto reikalų komi-
sijos pirmininku tapo Seimo narys li-
beralcentristas Žilvinas Šilgalis, pir-
mininko pavaduotoju – Tautos prisi-
kėlimo frakcijos narys Linas Karalius.

Jūrinių ir žuvininkystės reikalų
komisijai vadovaus liberalas Audrius
Endzinas, pirmininko pavaduotoju ta-
po socialdemokratas Bronius Pauža.

Narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijos komisijos pirmininke pa-
tvirtinta konservatorė Vincė Vaide-
vutė Margevičienė, pirmininko pava-
duotoja – ,,darbietė” Dangutė Miku-
tienė.

Pasipriešinimo okupaciniams re-
žimams dalyvių ir nuo okupacijų nu-
kentėjusių asmenų teisių ir reikalų
komisijai vadovaus konservatorius
Arimantas Dumčius. Šios komisijos
pirmininko pavaduotoju tapo frakci-
jos Tvarka ir teisingumas narys Algi-
mantas Dumbrava. Peticijų komisijai
vadovaus Tvarkos ir teisingumo frak-
cijos narė Ona Valiukevičiūtė.

Seime sudaromos nuolat veikiančios
komisijos svarbiems valstybės klausi-
mams spręsti. ELTOS nuotr.

Lietuva pasirašè sutartî dèl kasetiniû sprogmenû
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SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

ČIKAGOJE PASIBAIGĖ DAR
VIENAS GOLFO SEZONAS

A. BIELSKAUS NUOPELNAI 
JAV LIETUVIŲ SPORTUI
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EDVARDAS ŠULAITIS

Ilgametis Š. Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) sekretorius Algirdas
Bielskus neseniai, š. m. rugsėjo 28 d.,
atšventė savo 86-ąjį gimtadienį. Ta
proga Slovėnų globos namuose, ku-
riuose dabar sukaktuvininkas gyve-
na, buvo susirinkę daugiau nei 30 jo
artimesnių draugų bei pažįstamų.

A. Bielskus, be kitų dovanų, gavo
marškinėlius su užrašu „Žaibo kara-
lius”, mat daugiau nei pusšimtį metų
jis praleido Clevelando LSK „Žaibo”
klubo gretose. Dirbo atletikos bei tin-
klinio treneriu, taip pat buvo klubo
valdybos narys. Daugelio ligų iškan-
kintas šis nuoširdus sporto darbuoto-
jas, ten dalyvavusių žmonių pasako-
jimu, atrodė lyg iš naujo užgimęs.

Apie 50 metų A. Bielskus ėjo ir
lietuvių sporto vadovybės Šiaurės
Amerikoje gen. sekretoriaus parei-
gas, dalyvavo ir šių metų lapkričio 15
d. Clevelande vykusiame Sąjungos
suvažiavime. Dėl pablogėjusios svei-
katos jis pasiprašė atleidžiamas iš
pareigų. Prašymas buvo patenkintas,
į ŠALFASS vadovybę išrinktas New
Yorko Lietuvių atletų klubo pirmi-
ninkas S. Kavaliauskas, o A. Bielskui
suteiktas „Ex officio” titulas.

Kiek šis vyras yra padaręs gero
Š. Amerikos lietuvių sportiniam
judėjimui, yra sunku suskaičiuoti.
Jis parašė tūkstančius aplinkraščių
sporto klubams, pavieniams asme-

Geriausieji 2008-ųjų Čikagos lietuvių golfo klubo žaidėjai, gavę atžymėji-
mo ženklus.

nims ir spaudai. Juos daugelį metų
gaudavo ir šių eilučių autorius. Jo
nuopelnai yra nelengvai įsivaizduoja-
mi ir, atrodo, nedaug kas sugebės tai
atlikti.

Sportuoti A. Bielskus pradėjo
būdamas Kauno „Aušros” gimnazijos
auklėtiniu. Tada jis domėjosi dailiuo-
ju čiuožimu. Prieš 70 metų, 1938 me-
tais, jaunasis Algirdas tapo Kauno
jaunių dailiojo čiuožimo čempionu.
Tuo metu jis priklausė Kauno „Per-
kūno” sporto klubui.

Karo sūkuryje patekęs į Vokie-
tiją, tuoj po Antrojo pasaulinio karo
vėl atgaivino savo sportinę veiklą.
Dirbo lietuvių sporto klubo Rosen-
heime lengvosios atletikos ir tinkli-
nio treneriu, pats aktyviai sportavo
ir buvo klubo pirmininkas.

Baigęs Grafenaschau vietovėje
Vokietijoje surengtus kūno kultūros
mokytojų ir sporto instruktorių kur-
sus, A. Bielskus dirbo kūno kultūros
mokytoju Rosenheimo stovyklos lie-
tuvių progimnazijoje.

Atvykęs į JAV, iš pradžių dalyva-
vo Brooklyno lietuvių atletų klubo
veikloje, o vėliau, persikėlęs į Cle-
velandą, buvo „Žaibo” klubo narys ir
veikėjas. Jis buvo ne tik „Žaibo”, bet
ir Vidurio Vakarų sporto apygardos
pirmininkas. Taip pat vadovavo lai-
kinajam FASK’ui, o vėliau – ŠALFASS,
ilgiausiai dirbo šios organizacijos
gen. sekretoriumi (iki šių metų lap-
kričio 15 d.).

Bielskus buvo vienas iš Pabalti-
jiečių sporto federacijos steigėjų bei
ilgametis jos pirmininkas. Jis buvo
organizacinių komitetų rengiant I ir
II Pasaulio lietuvių sporto žaidynes
narys, JAV LB valdybos vicepirmi-
ninkas sporto reikalams. 1983 m. už
ilgametę sporto veiklą ŠALFASS su-
važiavime A. Bielskus išrinktas orga-
nizacijos garbės nariu. Jis išugdė ne-
mažai lengvaatlečių bei tinklininkų
(berniukų ir mergaičių). Daug A.
Bielskus rašė ir lietuvių spaudai. Kur
tik reikėjo ką nors atlikti, visi kreip-
davosi į jį. Norint papasakoti visus jo
atliktus darbus, reikėtų daug vietos.

Šiam nusipelniusiam lietuvių
sporto veikėjui linkime dar daug ilgų
gyvenimo metų! Tegul jo auksinės
gyvenimo dienos būna gražios ir
laimingos.

A. Bielskus per savo 86-ąjį gimta-
dienį. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos lietuvių golfo klubas per
2008 metus surengė ar dalyvavo dau-
giau nei dešimtyje turnyrų, taip pat
ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo bei sporto sąjungos žai-
dynėse, kurios vyko š. m. rugpjūčio
30–31 d. Bay City, MI.

Rudens sezonas prasidėjo varžy-
bomis rugsėjo 21 d. ,,Coyote Run”
aikštyne Flosmoor, IL. Šių metų
paskutinis turnyras vyko spalio 5 d.
,,Silver Lake North” golfo klube
Orland Park, IL. Jame dalyvavo 54
žaidėjai.

Pasibaigus varžyboms klubo sa-
lėje buvo surengtas metinis pobūvis,
kuriame ne tik vaišintasi, bet ir
apdovanoti labiausiai pasižymėję
golfo žaidėjai. Programą vedęs klubo
prezidentas Ray Rimkus piniginiais
prizais apdovanojo moterų „match
play” nugalėtoją Chriss Norkaitis ir
antrosios vietos laimėtoją Ramunę
Dagys.

Klubo prezidentas R. Rimkus
įteikė pereinamąsias dovanas čem-
pionams:

Tom Vaitkus – vyrų A klasė; Al
Dagys – vyrų B klasė; Raimundas
Čepelė – vyrų C klasė; Ray Rimkus –
vyrų D klasė; Aldona Vaitkus –
moterų A klasė; Genė Rimkus –
moterų B klasė; Jan Čepulionis –
moterų C klasė; Tomas Kleiza – jau-
nių A klasė; Raimundas Čepelė – jau-
nių B klasė.

Be apdovanojimų neliko ir di-
džiausią pažangą 2008-aisiais padarę
golfo žaidėjai Raimundas Čepelė ir
Chriss Norkaitis.

Praėjusių metų geriausių golfo
žaidėjų atžymėjimo ženklai atiteko
Tom Vaitkui ir Aldonai Vaitkienei
(sūnui ir motinai). Jie abu tapo ne tik
2008 m. ČLGK, bet ir ŠALFASS čem-
pionais.

Pobūvio metu Linas Čepelė pra-
nešė, kad 2009 metų ŠALFASS tur-
nyras, kurį rengs Čikagos lietuvių
golfo klubas, įvyks ,,Swan Lake Re-
sort” golfo aikštyne Plymouth, IN
Darbo dienos (Labor day) savaitgalį.

Taip pat buvo paskelbta 2009 m.
ČLGK valdyba. Naujuoju prezidentu
išrinktas Ed. Dumbliauskas, vicepre-
zidentu – Ramunė Dagys, iždininku –
Chester Bakšys, sekretore – Jan Če-
pulionis. Turnyrų direktorių parei-
gas eis Al Dagys ir Bob Raudys.

Klubo metiniai mokesčiai nėra
dideli – 40 dol. suaugusiems, 10 dol.
jauniams, iki 15 m. – nemokamai.

Dėl mokesčių ar įstojimo į klubą
reikia kreiptis šiuo adresu: Chester
Bakšys, 8111 Wheeler, Orland Park,
IL 60462. Į Čikagos lietuvių golfo
klubą kviečiami ir nauji nariai.
Smagu bus praleisti laiką gamtoje
tarp savo tautiečių. 

Dalis sporto veterano Algirdo Bielskaus pagerbimo, įvykusio Slovėnų glo-
bos namuose, Clevelande, svečių.
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Padėkos diena ir
amerikietiško gyvenimo

nuotrupos
ALEKSAS VITKUS

Tradicinė, tipiškai amerikietiška Padėkos dienos šventė praėjo, dar
kartą patvirtindama, jog šiame pasaulyje, kaip romėnai sakydavo,
nėra nieko naujo (nil novi sub sole). Kaip ir kasmet, rudenį kren-

tant ūbaujančių vėjų blaškomiems lapams ateina diena, kurią amerikie-
čiai švenčia jau nuo 1621 metų. Valstybine švente Padėkos diena tapo
daug vėliau, kai po kelių pakeitimų, buvo nutarta ją švęsti ketvirtą lap-
kričio mėnesio ketvirtadienį.

Į naują žemyną atsikėlusiems emigrantams pradžioje ji buvo labai
prasminga šventė, kai neįprastų sąlygų varginami jie išvengė bado ir todėl
nutarė už tai dėkoti Dievui. Laikui bėgant, požiūris į tą dieną gerokai pa-
kito. Tiesa, dar ir  šiandien ji laikoma gražia tradicine šeimos švente, kai
prie vieno stalo suėję artimieji, giminės ir draugai bendrauja dalydamiesi
gausiais apkrauto stalo valgiais, kurių centre visuomet garbingiausią vie-
tą užima tradicinis kalakutas. Pabaigus valgyti šeima dažniausiai susiren-
ka prie televizoriaus stebėti vieną po kitos, atrodo, nesibaigiančias ameri-
kietiško futbolo rungtynes.

Kita diena, penktadienis, šioje gerokai sumaterialėjusioje visuomenė-
je yra ne ką mažiau svarbesnė, negu tikroji „Padėkos” diena. Ją dabar pri-
pratome vadinti „Juoduoju penktadieniu”. Kai tūkstančiai ar milijonai
amerikiečių užgula įvairiausias parduotuves, ieškodami ta proga gerokai
atpigintų pirkinių. Kodėl „juodasis” penktadienis? Paprastai ši diena yra
viena iš pelningiausių prekybos dienų, kai jau nuo senų laikų verslininkai
savo sąskaitybos knygose, užuot dažnų raudonu rašalu įrašytų skaičių,
pradėdavo rašyti pelną rodančius juodo rašalo įrašus.

Norėdami pirkėjus pritraukti į parduotuves, verslininkai, kartais tik
trumpam laikui ar tik tam tikroms prekėms, žymiai nuleidžia kainas,
tikėdamiesi, kad taip suvilioti pirkėjai pirkimo įkarščio pagauti pirks ir
kitas, nors ir brangesnes prekes. Per daugelį metų susidarė toks įprotis,
kad to juodojo penktadienio rytą kai kurios parduotuvės atidaro savo
duris ketvirtą ar penktą valandą ryto, o prie tų durų laukia minios, kar-
tais jau nuo ketvirtadienio popietės.

Kas šįmet sukrėtė ne vieną amerikietį, tai, kas įvyko vienoje „Wal-
Mart” prekyvietėje Valley Stream, NY, kai vos atidarius parduotuvės du-
ris, su nepaprastu įniršimu ir į nieką nekreipianti dėmesio besiveržianti
minia negyvai sumindė tas duris atidariusį tarnautoją. Ir kai kiti parduo-
tuvės tarnautojai, norėdami nelaimingąjį gelbėti, bandė minią sustabdyti,
jie išgirdo nekantrius ir piktus šauksmus „mes čia stovime jau nuo ketvir-
tadienio ryto!”

Daugelio mūsų santaupos senatvei gerokai susitraukė, ir mūsų laukia
neaiški ateitis, nors Finansų sekretorius Henry Paulson ir tvirtina, kad
pati blogiausia akimirka jau praėjo, kai išvengėme to mūsų taip bijoto
staigaus ekonomikos sužlugimo. Paulson ragina ir mus prisidėti, saky-
damas, kad reikia nepasiduoti ir veikti. Kaip? Atrodo, kad eilinis ameri-
kietis vartotojas, juodąjį penktadienį užtvindęs visas parduotuves, Paul-
son patarimo paklausė, ir per pereitą savaitę tas nuostabusis Amerikos
ekonomikos Dow Jones rodiklis pakilo net 9,7 proc. Nepaisant kaip pesi-
mistiškai ekspertai pranašavo vyksiantį šventinį verslą, jau dabar atrodo,
kad šio penktadienio prekyba bus 3 proc. didesnė negu praėjusiais  me-
tais. Žinoma, tai tik apyvartos, ne pelno duomenys, bet verslininkai ne-
nusimena, gal todėl, kad jie gerai pažįsta amerikietį vartotoją ir jo nenu-
maldomą troškimą tapti materialinių gėrybių savininku, ypač jei jas gali-
ma įsigyti su ženklia nuolaida.

Juk amerikietis darbo žmogus, gal geriau pasakius, jo žmona, palai-
kydama Amerikos ekonomiką, jei ir praleidžia šimtus jos vyro sunkiai ir
sąžiningai uždirbtų dolerių, ji jaučia esanti patriotė. Kas Ameriką gramz-
dina į ekonominį liūną, tai yra tų didžiųjų Amerikos finansinių ir kitokių
korporacijų vyriausių vadovų (CEO) nežabotas šykštumas ir arogancija.
Tik nauji įstatymai galės apsaugoti eilinius mokesčių mokėtojus, darbi-
ninkus ir akcininkus nuo to korporacijų vadovų nepasotinamo godumo.

Jei amerikietis galėjo džiaugtis praėjusia Padėkos švente nesutruk-
dytas jokio teroro veiksmo, to negalime pasakyti apie Indijos, Nigerijos ar
Irako žmones, kur per šį praėjusį savaitgalį žuvo šimtai žmonių. Mumbai
didmiestyje mažas būrelis teroristų, įtariamų atvykusių iš kaimyninio Pa-
kistano, sugebėjo suparalyžiuoti šį 18 milijonų žmonių didmiestį. Tai poli-
tinio pobūdžio teroras. Nigerijoje vienas kitą žudė įvairių religijų pasekėjai.

Amerikoje to dar nebuvo, bet tuojau po Padėkos dienos šventės, gruo-
džio 1 d., mes Čikagoje prisiminėme liūdną sukaktį, kai prieš 50 metų ka-
talikų „Lady of the  Angels” parapijos pradžios mokyklos pastato bai-
siame gaisre žuvo 92 vaikai ir trys jų mokytojos, vienuolės.

Mes, lietuviai, Padėkos savaitgalį atšventėme lankydamiesi XIV Moks-
lo ir kūrybos simpoziume, sutraukusiame šimtus įvairių disciplinų lietu-
vių mokslininkų. Apie jį rašys to renginio rengėjai ir dalyviai. Čia noriu
tik pareikšti, kad simpoziume man tik pasyviai dalyvaujant, teko nugirs-
ti nuomonių, kad kažką simpoziumų rengime reikėtų keisti. Ar pasikliau-
ti vien Lietuva, kur galima tikėtis didesnio visuomenės susidomėjimo?

Sekmadienį po Padėkos dienos katalikų Bažnyčioje prasidėjo ir Ad-
ventas, džiaugsmingas laukimo metas, tikint, kad gimusio Kristaus malo-
nė įsišaknys žmonėse visų mūsų labui ir didesnei Dievo garbei. Ruoš-
kimės tinkamai švęsti Kalėdų šventę.

KÊSTUTIS GIRNIUS

Prieš kelis mėnesius man tele-
fonu paskambino žmogus, kuris pri-
sistatė kaip Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) darbuotojas. Norįs
su manimi pasikalbėti. Tą pačią die-
ną susitikome mano bute. Gana sim-
patiškas jaunuolis pasakė, kad mani-
mi domisi svetimos šalies saugumas,
kuris gal mėgins su manimi susisiek-
ti seminare ar kokiame nors kitame
renginyje, turėčiau būti atsargus.

Neslėpiau savo nusistebėjimo.
Nesu nei Krašto apsaugos, nei Už-
sienio reikalų ministerijų tarnauto-
jas, nedirbu mokslinio darbo, kuris
galėtų būti pritaikomas karo reika-
lams. Tad nežinau jokių valstybės pas-
lapčių, o ką galvoju, skelbiu spaudoje.
Tarkime, kad Rusijos ar Baltarusijos
spec. tarnybos laiko mano kritiškus
pasisakymus dėl Lietuvos užsienio
politikos ar Konstitucinio Teismo
sprendimų naudingais. Nufotografa-
vus mane su Rusijos diplomatu, būtų
galima teigti, kad tai rodo, jog Gir-
nius yra Maskvos bernas. Todėl spec.
tarnybos vengs ryšių, o ne jų ieškos.

Pažintis su saugumiečiu stebina
ir kelia nerimą. Esu tikras, kad sveti-
mos šalies agentai net nemėgins su
manimi susiekti. Pats VSD žino, kad
tų ryšių nebūta, ir pirmasis žino-
tų, jei jie įvyktų. Įtariu, kad VSD
šitokiu būdu man praneša, jog mano
straipsniai yra kenksmingi, tad tu-
rėčiau liautis juos rašęs. Tokia gali-
mybė pykdo, nes demokratinės šalies
saugumas neturi teisės mėginti veik-
ti savo nuomonę reiškiančius gyven-
tojus.

Su keliais pažįstamais aptariau
susitikimą ir savo įtarimus. Klausiau,
ar nesu paranojiškas. Jie tikino, kad
dar ne ir minėjo kitą galimybę. Esą
VSD taip įspėja, kad gali mėginti ma-
ne nufotografuoti su užsienio saugu-
miečiu ar kaip nors kitaip sukompro-
mituoti.

O gal VSD darbuotoju prisistatęs
jaunuolis nebuvo iš VSD? Po kelių sa-
vaičių kreipiausi į itin atsakingą VSD
pareigūną. Jis patvirtino, kad jaunuo-
lis yra jų tarnautojas ir kad manimi
domisi užsienio žvalgyba. Bet nesu-
laukiau įtikimo atsakymo į mano klau-
simus, kodėl, tarkime, Rusijos spec.
tarnybos ir VSD manimi domisi.

Per du ilgus pokalbius tas aukšto
rango pareigūnas aiškino ir teisino
VSD veiklą. Ir ne itin subtiliai plovė
man smegenis. Kai kurie žurnalistai
esą sąmoningai ar nesąmoningai ken-
kia Lietuvai. Pavyzdžiu nurodė, kad
prezidentas ir Konstitucinis Teismas
(KT), du valstybės pamatai, dažniau
kritikuojami negu švietimo ar kul-
tūros ministrai. Priminiau, kad pre-
zidentas ir KT labiau kritikuojami
dėl to, kad jų sprendimai ir veiksmai
svarbesni ir labiau veikia žmonių
gyvenimą negu minėtų ministrų. Tu-
rėjau dar nurodyti, jog švietimo mi-
nistras labiau kritikuojamas negu
ministerijos valytojos, bet ne dėl to,
kad sąmoningai mėginama griauti jo
autoritetą.

Gal saugumiečio apsilankymu
VSD norėjo geranoriškai mane įspė-
ti? Gal. Bet atkakliai peršasi mintis,
kad siekiai nebuvo draugiški. Jei aš
pats būčiau užmezgęs ryšius su Ru-
sijos agentais arba jie būtų su mani-
mi susisiekę apgaulės būdu, tada gal
būtų buvę pravartu mane įspėti apie
pavojų. Bet nebūta jokių ryšių, ir

būtų kvaila manyti, kad kada nors
tokių bus.

Kodėl tas dėmesys? Įtariu, kad
VSD nepriimtinos mano ir panašiai
rašančių mintys. Bet juk ne saugumui
rašau. Gal VSD mano, kad mano min-
tys kenkia Lietuvai? Turi teisę taip
galvoti, bet tik kaip privatūs piliečiai,
o ne kaip VSD tarnautojai. Ne jiems
spręsti, kokios mintys yra kenksmin-
gos, ne jų reikalas skirstyti viešų dis-
kusijų dalyvius į patriotus ir kenkėjus.

Prieš kelias savaites kartu su
kokia dešimčia žurnalistų dalyvavau
konservatorių surengtame susi-
tikime su būsimu premjeru Andriumi
Kubiliumi ir būsima krašto apsaugos
ministre Rasa Juknevičiene. Tai buvo
proga atviriau pasikalbėti, sužinoti,
ką jie galvoja ir ketina daryti, juos
pakritikuoti, gal pateikti vieną ar
kitą pasiūlymą. Tokie neoficialūs po-
kalbiai yra įprasti, naudingi politi-
kams ir žurnalistams. Susitikimo
niekas neslėpė, jis vyko Gedimino
prospekto restorane „Rudolfas”.

Iš patikimų šaltinių sužinojau
(ką girdėjo ir daugelis kitų dalyvių),
kad VSD generalinis direktorius Po-
vilas Malakauskas bene kitą dieną
užsuko pas Kubilių ir užsiminė, kad
žino apie susitikimą ir kas jame buvo
kalbama. Malakauskas davė suprasti,
kad su kai kuriais iš susitikime daly-
vavusių žurnalistų geriau neben-
drauti. Tikiu, kad Kubilius parodė
jam duris.

Šiuo atveju VSD peržengė ribą.
Pirma, pripažįstama, kad žurnalistai
ar vieši asmenys yra stebimi ir apie
juos renkama medžiaga, ne kai jie
slapta rezga sąmokslus, bet kai atvi-
rai kalba su būsimu premjeru. Antra,
VSD viršininkas traktuoja būsimą
premjerą kaip mokinuką, kurį reikia
apšviesti, pasakyti jam, ką jis daro,
lyg pats premjeras nesuprastų. Tre-
čia, toks elgesys baugina savo įžūlu-
mu. Ne tik premjeras mokomas, bet
neslepiama, kad VSD veikiausiai pa-
žeidžia įstatymus, sekdamas žmones,
kurie neturėtų būti sekami.

Tai ne pirmas atvejis, kai VSD
mėgina tiesiog veikti Lietuvos poli-
tinį gyvenimą. Šitoks elgesys kenkia
Lietuvai ir griauna demokratinius jo
pamatus – skirtingai nuo žurnalistų
dažnai neskaitomų ir dar mažiau pai-
somų straipsnių. Kai kurie pažįstami
deptutatai vengia atviriau telefonu
kalbėti, nuogąstaudami, kad jų po-
kalbiai klausomi. Vakaruose tokia pa-
dėtis nebūtų pakenčiama. Seniai lai-
kas Seimui ištirti ir nustatyti, kokiu
mastu VSD stebi Lietuvos gyvento-
jus, kokiu pagrindu ir kam rodama
tokia „operatyvinė” medžiaga ir ko-
kiais tikslais, kokiomis aplinkybėmis
teismai pritaria tokiam stebėjimui. Tai
opūs klausimai, kurių tyrimui prie-
šinsis VSD, o gal ir prezidentas – jei
spręstų pagal tai, kaip VSD ir prezi-
dentas elgėsi per VSD skandalo tyrimą.
Bet šiuo atveju negalima nusileisti.

Nežinia, ar toks tyrimas gali būti
atviras, gal reikės sukurti specialią
komisiją. Bet tyrimo išvados turi būti
viešai paskelbtos. Jei paaiškės, kad
įtarimai, jog VSD klausosi net depu-
tatų pokalbių ar šantažuoja politikus,
yra nepagrįsti ar gerokai perdėti,
VSD atgautų seniai prarastą gerą
vardą. O jei Lietuvos piliečiai buvo
neteisėtai stebimi ar jų pokalbių
klausomasi, atsakingi asmenys turi
būti nubausti.

Alfa.lt

KEISTA PAŽINTIS: VSD 
AR MINČIŲ POLICIJA?
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,,NIEKAS NEDUODA LAISVĖS VELTUI, 
JĄ REIKIA ATSIKOVOTI”

Lietuvos kariuomenės  įsteigimo paminėjimas Čikagoje
ANTANAS PAUŽUOLIS

Jau tapo tradicija, kad kiekvienų
metų rudenį, apie lapkričio  23  die-
ną, Čikagoje surengiamas Lietuvos
kariuomenės įsteigimo paminėjimas.
Šios garbingos sukakties paminėji-
mams vadovauja ramovėnai, talki-
nant birutietėms ir šauliams. Tokie
paminėjimai atgaivina patriotiškus
jausmus, o tai  labai svarbu gyvenant
toli nuo Tėvynės. Aukščiau paminė-
tos organizacijos labai daug prisidėjo
prie Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo. Jos ir kitos lietuviškos orga-
nizacijos nuolatos skelbė Amerikos ir
kitų pasaulių vyriausybėms apie oku-
puotos Lietuvos vargus ir prašė pa-
galbos ją išlaisvinti. Dalyvavę Nepri-
klausomos Lietuvos atkūrime negali
pamiršti tų didingų įvykių ir tau-
tiečių pasiaukojimo dėl Lietuvos.
Vienas iš jų buvo savosios kariuo-
menės suorganizavimas. Senas posa-
kis sako, ,,niekas neduoda laisvės vel-
tui, ją reikia atsikovoti”, šią laisvę
Lietuvai atkovojo mūsų kariuomenės
pulkai.

Šiais metais suėjo jau 90 metų,
kai Lietuva įkūrė  savo kariuomenę.
Kažin ar yra likę asmenų, kurie kovo-
jo su ,,bermontininkais”, lenkų pul-
kais ir lietuvių komunistais, norėju-
siais Lietuvą prijungti prie Rusijos?
Su pagarba prisimename šiuos didvy-
rius ir lenkiame prieš juos savo žils-
tančias galvas. Žvelgiant į šių dienų
senstančią išeiviją ir matant labai
mažai jaunesnės kartos atstovų,
braunasi klausimas, kas beprisimins
senuosius kovotojus, kai mūsų nebe-
bus.

* * *
Lapkričio  23 dieną 10:30 val. r.

ramovėnai, birutietės, šauliai ir lietu-
viška visuomenė rinkosi į tėvų jėzui-
tų koplyčią šv. Mišioms, skirtoms Lie-
tuvos kariuomenės žuvusiems pami-
nėti. Šv. Mišias atnašavo kun. Anta-
nas Gražulis, SJ, pasakydamas įsidė-
mėtinas mintis, tinkančias šiai šven-
tei. ,,Niekas žuvusių kovotojų neat-
mins, jeigu mes ar asmenys po mūsų
užmirš. Būkime mintyse su jais ir
maldoje dėkokime jiems”. Mišių me-
tu giesmes atliko muzikės Dalios
Gedvilienės suorganizuotas chorelis,
kuris talkina giesmėmis kun.  Gra-
žuliui pamaldų metu.

Po šv. Mišių dalyviai su vėliavo-

mis vyko į Jaunimo Centro sodelį
prie Laisvės ir kovų paminklo. Čia
iškilmes vedė Lietuvių karių vete-
ranų sąjungos ,,Ramovė” pirminin-
kas Juozas Mikulis, tardamas įvadinį
žodį ir pakviesdamas gen. Daukanto
jūrų šaulių kuopos vadą Sigitą Savic-
ką uždegti aukurą. Jam talkino dvi
šaulės. Pagerbiant žuvusius karius
už Lietuvos laisvę buvo padėtas tris-
palvėmis juostomis papuoštas vaini-
kas. Jį padėjo Mykolas Abarius,
einantis Išeivijos lietuvių šaulių vado
pareigas, atvykęs net iš Detroito, MI.
Vainiką nešė LDK Birutės draugijos
atstovės: Jūratė Variakojienė ir dr. Re-
nata Variakojytė–Staniškienė. Jau-
niausi šios šventės dalyviai, sava-
norio kūrėjo plk. ltn. Jono Variakojo
ir buvusio ilgamečio ,,LKVS Ramo-
vė” pirmininko kapitono Andriaus
Juknevičiaus provaikaičiai: Gabija ir
Vytautas Staniškiai padėjo trispalvių
gėlių puokštę. Reikia pasidžiaugti,
kad tai ketvirta  karta, dalyvaujanti
kariuomenės pagerbimo šventėje. Pa-
garba tėvams ir seneliams, skati-
nantiems jaunimą nepamiršti laisvės

gynėjų, įjungiant juos į paminėjimo
iškilmes. Paminėjimo apeigos prie
kovų paminklo baigtos giesme ,,Ma-
rija, Marija”.

Tolimesnė minėjimo dalis  įvyko
Šaulių namuose. Minėjimui vadovavo
Mikulis, pakviesdamas susirinkusius

atsistojimu pagerbti mirusius karius
ir kitus laisvės kovotojus, paaukoju-
sius savąsias gyvybes už Lietuvos
laisvę. Kun. Jaunius Kelpšas sukal-
bėjo palaiminimo maldą, trumpai iš-
keldamas karių, partizanų pasiauko-
jimą Tėvynės gerovei ir kvietė nieka-
da jų neužmiršti ir maldoje juos pri-
siminti. Kariuomenės įsteigimo me-
tinių proga, švenčiant 90 metų Jubi-
liejų, sveikinimus pasakė ALT’o pir-
mininkas advokatas Saulius Kuprys
ir Mažosios Lietuvos rezistencijos
pirmininkas Algis Regis. Jie savo
sveikinimuose išreiškė padėką ka-
riams, kovojusiems dėl Lietuvos Ne-
priklausomybės, taip  pat prisiminė ir
vėliausio laiko partizanus. Kalbėtojai
pabrėžė, kad Lietuva gyvuos tol, kol
rasis didvyrių, norinčių aukotis už
Tėvynės laisvę.

Pagrindinę kalbą pasakė Aba-
rius. Savo pranešime jis aptarė  ka-
riuomenės kūrimosi laikotarpį, to
meto rūpesčius, nepriteklius, pasako-
jo apie  gynėjus, pasiryžusius mirti už
tėvų žemę.

Švenčiant Lietuvos kariuomenės
įkūrimo 90 metų jubiliejų ir norint,
kad daugiau mūsų tautiečių pažintų
jos kūrimosi sąlygas, Abariaus pra-
nešimas bus išspausdintas atskirai.
Šio susirinkimo metu taip pat įvyko
Šaulių sąjungos priesaika, kurią davė
šeši šauliai. Meninę programą atliko
Ligita ir Algimantas Barniškiai. Po to
vyko pasisvečiavimas, kuriam vado-
vavo Zita Bagdžiuvienė, talkinant
darbščioms  padėjėjoms. 

Pagerbiant žuvusius savanorius, karius, partizanus aukurą uždega  Sigitas
Savickas, gen. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas, jam padeda šaulės.
Uždegimą stebi Juozas Mikulis (d.) LKVS „Ramovė” pirmininkas, vadovavęs
iš-kilmėms prie Laisvės kovų paminklo. Vinco  Staniškio nuotr.

Kariuomenės 90 metų jubiliejaus minėjimo dalis dalyvių (iš k.): Ona
Gradinskienė, kun. Jaunius Kelpšas, Jonas Gradinskas, Danguolė Bielskienė,
Mykolas  Abarius, Algis Regis, Saulius Kuprys, Jūratė Variakojienė, Roma
Bielskienė ir Juozas Mikulis.                                               Jono Variakojo nuotr.

Švenčiant Lietuvos kariuomenės įkūrimo 90 metų jubiliejų, pagerbiant
žuvusius Lietuvos karius, buvo padėtas vainikas ir gėlių pintinėlė prie
Laisvės kovų paminklo, Jaunimo centro sodelyje. Vainiką padėjo Mykolas
Abarius, Lietuvių šaulių sąjungos išeivijoje vadas ir Lietuvos Didžiosios  Ku-
nigaikštienės Birutės draugijos atstovės Jūratė Variakojienė ir dr. Renata
Variakojytė-Staniškienė. Trispalvių gėlių pintinėlę padėjo savanorio
kūrėjo plk. lt. Jono Variakojo provaikaičiai Gabija Staniškytė ir Vytautas
Staniškis.                                                                              Vinco  Staniškio nuotr.

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
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AR OBAMA PLÙDO?
Perskaičiusi Alekso Vitkaus

„Pradėję su Washington, kitąmet
turėsime Obama” („Draugas”, 2008
m. lapkričio 14 d.), šiek tiek sumišau.
Nors A. Vitkaus vardas bei pavardė
iškrito, tačiau nuotrauka liudijo jo
tapatybę. Pradžioje paklydau antraš-
tėje, palaikydama, jog rašoma apie
Washington, DC. Jei būtų rašoma
George Washington arba bent  G. Wa-
shington, aure, senoms smegenims
būtų kur kas aiškiau.

Gerokai gnybtelėjo A. Vitkaus
sakinys „...Obama jau nustojo plūsti
prez. George  W. Bush...” Argi Obama
kada nors plūdo? Lietuviškame
žodyne žodis „plūsti” lyginamas su
žodžiu „keikti”. Nei mano sąžinė, nei
širdis nesutiko su tokiu A. Vitkaus
teigimu.

Naujai išrinktas JAV prezidentas
Barack Obama per visą virtinę kalbų,
debatų, laikraštininkų kalbinamas
pasirodė esąs įgimtas (anot amerikie-
čių, „perfect”) džentelmenas: manda-
gus, išauklėtas (amerikiečių vadina-
mas „polished”), Dievo apdovanotas
puikia iškalba, išlaikyta laikysena,
nuosaikia kalba, kaip pridera pasau-
lyje pirmaujančio Harvard univer-
siteto auklėtiniui. Kalbant apie įžy-
mius žmones, ypač apie pasaulyje ga-
lingiausios valstybės  vadovą, derėtų
parinkti atsargesnius žodžius, ne-
prasilenkiant su tikrove. Patinka ar
nepatinka asmuo, mūsų pareiga
gerbti jo pareigas, jo svarbią užima-
mą vietą, jo „postą”, kaip Lietuvoje
plačiai sakoma.

A. Vitkaus vedamieji dažniausiai
remiasi dienraščiu „Chicago Tribu-
ne”. Ir nors tas laikraštis žinomas
kaip respublikonų „bastion” (įsitvir-
tinimas), patys „užkietėję” respubli-
konai („Chicago Tribune”) jau seniai
pasisakė (,,endorse”) už Obama, tuo
pralenkdami A. Vitkų, vis dar rodan-
tį savo stiprų nepasitenkinimą Oba-
ma.

Barack Obama, kaip ir kadaise
John F. Kennedy, pasižymi sąmojumi
ir sugeba šmaikščiai bei lengvai pasi-
juokti pats iš savęs. Štai Indijos dien-
raštis „Hindustan Times” (2008 m.
lapkričio 9 d., sekmadienio laida), lei-
džiamas Indijos sostinėje New Delhi,
pirmame puslapyje išspausdino
straipsnį antrašte „Mutts like me,
says Obama”. Jame pasakojama, kaip
Obama dalijasi mintimis, kokį surasti
tinkamą šunelį savo mažametėms
dukterims. Savo pirmoje spaudos
konferencijoje naujai išrinktas prezi-
dentas trimis pavyzdiniais žodžiais
priminė visiems, kokia iš esmės skir-
tinga bus jo administracija ir neiš-
vengiamai – pačios Jungtinės Vals-
tijos.

Amerikiečių anglų kalboje žodis
„mutt” reiškia maišytos veislės šunį.
Ogi jau dabar beveik kiekvienas
amerikietis žino, jog Obamos motina
buvo balta, o tėvas – juodas. Tokiu
būdu, teigia indų dienraštis, Obama
būsiąs Amerikos pirmasis Afrikos
amerikietis prezidentas.

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

APIE RÙPINTOJÈLÎ
Neseniai kun. Eugenius Gerulis,

kuris „Draugui” siunčia įvairių, gana
neutralių žinių ir įdomybių, kurias
beveik visada malonu skaityti, kaž-
kodėl užsimanė eiti į religines pole-
mikas ir „Draugo” 213-ame numery-
je prakalbo apie bažnyčiai reikalingą
reformą, tvirtindamas, kad bažnyčia
beveik visiškai ignoruoja džiaugsmą
ir jo plačią reikšmę, skelbiamą tūlų
filosofų, ir kad jai laikas pabusti ir
pakeisti kryptį. 

Gerulis užsipuolė Rūpintojėlį,
kaip džiaugsmui priešingą esybę.
Sako, esą lietuviškas Rūpintojėlis yra
ne kas kitas kaip lenkiškas smūtke-
lis, skirtas baudžiauninkui padaryti jį
liūdną ir beviltišką, kad ponams nesi-
priešintų ir leistųs būti išnaudoja-
mas. Dar daugiau, jis esąs juokingas,
kaip tai pasirodė kai kuriems pran-
cūzams, kurie pamatę pusnuogę Rū-
pintojėlio statulą Paryžiaus pasau-
linėje parodoje net pasiteiravę, kas ta
baidyklė, ar tik ne sėdinti ant tuale-
tinio puodo ir dėl kietų vidurių nes-
tenanti? Galiausiai, autoriaus teigi-
mu, Rūpintojėlis esąs nekrikščioniš-
kas ir net pats popiežius Pijus XI jį
tokiu vadinęs. Ar pagrįstas toks nir-
tulingas ir paniekinantis Rūpintojėlio
apibūdinimas?

Pirma, Rūpintojėlio statulėlė,
drožta lietuvio Lietuvoje, yra jo ran-
kų darbas ir jo supratimo ir kultū-
ringumo vaisius. Apskritai, galima
sakyti, kad religinio simbolio derinys
yra tarptautinis ar aukščiau tautos.
Pavyzdžiui, rožančiaus negalima
laikyti lenkišku ar itališku, o jeigu
jau tautybė priskiriama, tai ta, kurio-
je kūrinys yra pagamintas. Tokiu
būdu Rūpintojėlis, Lietuvoje išdrož-
tas, yra lietuviškas.

Antra, jei lenkai prastų žmonių
drožtą, Kristų atvaizduojančią statu-
lėlę nusako žodžiu „smūtnas”, tai jie
supranta tą religinį reiškinį iš jo liūd-

nosios pusės – o tokią pusę jis juk ir
turi, nes yra įvairiapusis. Lietuviai
neverčia žodžio „smūtnas”, bet pa-
renka kitokį žodį „besirūpinantis”.
Rūpintojėlis, tai mielas (dieviškas)
asmuo, prasčiokui artimas, kuris rū-
pinasi žmonėmis. Mes dedame esmę
kitur, ne į liūdnumą. Vertimas iš
lenkų kalbos duotų vardą ,,Liūd-
naveidis”, ,,Pavargėlis” arba pana-
šiai. Taigi ir vardas – ne iš lenkų.

Trečia, Rūpintojėlio apkaltinimą
pataikavimu ponams ir nevilties, ir
pesimizmo skatinimu galima taip pat
atmesti, kaip atmetamas Markso
teigimas, kad religija – liaudies opiu-
mas. Žinoma, nepalankūs krikščiony-
bei mąstytojai bus kitos nuomonės.
Bet mums Rūpintojėlis neskleidžia
pesimizmo, anaiptol, stovėdamas ant
lentynos prieš akis, primena Atpir-
kėją, tikro vidinio džiaugsmo veikėją,
besirūpinantį savųjų išlikimu ir lai-
kantį juos savo rankoje dieną ir nak-
tį, laimėje ir nelaimėje. Žinoma, mes
mylime išorinius džiaugsmus, kiek jų
pasaulyje randama, ir mokame suras-
ti, kas juos suteikia, bet čia reikia
būti atsargiems, nes ne visi džiaugs-
mai eina į gera. Kartais net lenkiška
smūtnybė ne pro šalį, lygiai kaip be
skausmo sveikas organizmas apsieiti
negali.

Pagaliau, sunku patikėti, kad
popiežius Pijus Rūpintojėlį pavadino
nekrikščionišku. Pavidalas su rimtu
veidu ir erškėčių vainiku, atvaizduo-
jantis Kristų, išdrožtas prasto tikin-
čio kaimiečio – nekrikščioniškas? Juk
Popiežius turėtų atsisakyti daugu-
mos krikščioniškų simbolių, įskaitant
paties kryžiaus, jei jis iš tikrųjų būtų
nusiteikęs prieš panašius religinius
atvaizdus, tikinčios liaudies paga-
mintus.

Jurgis Lukaitis
Peoria, IL

TEATRÛ FESTIVALIS
Pasibaigus XII Lietuviškų teatrų

festivaliui spaudoje buvo išspausdin-
tas ne vienas aprašymas, tačiau ne-
pastebėjau, kad kas nors būtų paaiš-
kinęs, kodėl lietuviškų teatrų festiva-
lyje vaidinami rusų autorių kūriniai.

Daugiau nei šimtą metų carinė
Rusija engė mūsų kultūrą, neleisda-
ma mokslus baigusiems dirbti Lie-
tuvoje, drausdama spaudą. Pusšimtį
metų trukusioje sovietinėje okupaci-

joje buvo aktyviai stengiamasi suru-
sinti mūsų mokyklas.

Nesirengiu daug įrodinėti — fak-
tai daugumai žinomi, bet norėčiau,
kad kas nors, gal JAV LB kultūros ta-
ryba, paaiškintų, kodėl lietuviškame
teatrų festivalyje vaidinami rusų
kūriniai.

Algis Raulinaitis     
Burbank, CA    

ISTORINIÛ FAKTÛ PANEIGIMAS 
POLITIKÛ ARENOJE

Su įdomumu skaitau „Drauge”
skirtingų autorių vedamuosius. Vie-
nas tokių yra š. m. lapkričio 12 d.
Broniaus Nainio „Laimėjo Obama –
kas Lietuvai?”, kuriame yra minimi
dešimt iš dvylikos JAV prezidentų,
pradedant nuo Antrojo pasaulinio
karo. Jie autoriaus yra vertinami
pagal jų įnašą Lietuvos labui. Pasi-
rodo, penki jų (3 respublikonai, 2 de-
mokratai) buvo Lietuvos siekiams
palankūs, o kiti penki (3 demokratai,
2 respublikonai) – tiesiog niekam
tikę. Nėra išsakyta nuomonė apie vi-
so termino neištarnavusius preziden-
tus demokratą John F. Kennedy ir
respublikoną Gerald Ford. Aukš-
čiausią įvertinimą yra užsitarnavęs
prez.  Ronald  Reagan, dėl kurio
žvaigždžių karo (Star Wars) plano
SSRS prezidentas Michail Gorbačiov
pasidavė, nes komunistinis šeimi-
ninkavimo būdas pagaliau atvedė
prie išgalių bei dvasios bankroto. At-
rodo, kad prieš M. Gorbačiov buvę
sovietų vadai atsilaikydavo prieš Va-
karus vien melagingais išpūstos kraš-
to padėties blefais, kuriuos naivūs
vakariečiai priimdavo už tikrą pi-
nigą. Mūsų laimei, kad perversmas
vyko tada, o ne dabar, kai nepažaboti,
šykštūs ir nesąžiningi makleriai veda
kapitalizmą irgi prie bankroto.

Lietuvai daugiausia žalos yra pri-
daręs prez. Franklin D. Roosevelt,
perleidęs Rytų Europą Stalinui Ant-

rojo pasaulinio karo metu. O jo penk-
tos eilės pusseserė, žmona Anna
Eleanor tęsė jo niekšišką politiką Pa-
baltijo kraštų sąskaita. Tapusi našle
1945 metais, nuo tų metų iki 1953-
ųjų, ji buvo  Amerikos delegatė Jung-
tinių Tautų Generalinėje asamblėjoje
(United Nations General Assembly).
Tenai Anna Eleonor neigdavo pabal-
tiečių masinius trėmimus bei Sibire
esančius tremtinių lagerius, nors
šiaip daug pamokslaudavo pasaulio
taikos ir žmogaus teisių temomis. To-
dėl prisimindami šias skriaudas, kai
kurie iš mūsų mieliau palaiko res-
publikonų partiją, ir dar todėl, kad jie
daugiau propaguoja kai kurias kilne-
senes gyvenimo vertybes, pvz., pasi-
sako prieš gyvybę žudančius abortus.

Toks netolimos praeities istorijos
faktų nepripažinimas, ačiū Dievui,
nėra nepastebimas dėl vis naujų in-
formacijos šaltinių ir – svarbiausia –
netoleruojamas. Dabar jeigu koks
profesorius bando akivaizdžiai pa-
neigti Holokausto egzistavimą, tai
bent  jau Amerikoje jis be didelių ce-
remonijų būna pasmerktas ir pašalin-
tas iš atsakingų pareigų. 

Grįžtant prie straipsnio ,,Laimė-
jo Obama – kas Lietuvai?” teiginio,
šis klausimas paaiškės po ateinančių
metų sausio 20 d., kai 44–tasis JAV
prezidentas Barack Obama taps
vienu iš pagrindinių veikėjų Ameri-
kos politinėje arenoje, ypač tarpvals-

tybiniuose reikaluose. Nauda Lietu-
vai priklausys nuo to, kaip ir kiek
šiam Amerikos išrinktam, tartum
valstybinės komandos jaunam, ener-
gingam, talentingam, iškalbingam ir
lanksčiam kapitonui ir kartu žaidėjui
seksis tarptautinėje aikštelėje pelnyti
taškų, atkovoti kamuolių, blokuoti
metimų bei atlikti rezultatyvių per-
davimų. Rezultatams paaiškėjus,
juos mums išsamiai, ,,nainiškai” pa-
teiks pats klausimo autorius, didelis
sporto entuziastas, atkakliai už lietu-
vybę žodžiu, raštu ir darbais visą
gyvenimą kovojantis. 

Kiek žinau, Nainys yra pagrindi-
nis iš vos kelių steigėjų, 1988 m. Le-
monte įkūrusių Pasaulio lietuvių cen-
trą (PLC), ir 1969 m. Čikagoje su-
rengto pirmojo Mokslo ir kūrybos
simpoziumo. Ir ką tik sėkmingai PLC

praėjusiame jau XIV simpoziume ak-
tyviai reiškėsi, tarė savo svarų žodį
pokylio programos metu.

Gaila tik, kad tas žodis buvo per
ilgas, kaip per ilgas buvo ir JAV LB
Kultūros tarybos laureatų ir Krašto
valdybos atžymų pristatymas ir
įteikimas. Vietoj tokios užtęstos pro-
gramos dalies norėjosi daugiau pasik-
lausyti aktorių Audros ir Kęstučio
Nakų humoro ir muzikų Jūratės ir
Rimanto Grabliauskų ,,Kauko” tek-
stų ir muzikos ir, norint, pasišokti. Po
dienos įtemptų, nuostabių paskaitų
vakare atėjome pasižmonėti su iš
plataus pasaulio atvykusiais bran-
giais svečiais, o ne kvaršinti ir taip
jau prikimštas savo galvas.

Leonidas Ragas
Itasca, IL
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J. Paleckis prašo paramos Lietuvai

Naujoji Vyriausybè
stabdys emigracijâ�  

Vilnius, gruodžio 4 d. (Alfa.lt) –
Lenkijos naftos susivienijimas „PKN
Orlen” reikalauja „Yukos Internatio-
nal” sumokėti milijardinį atlygį už
tai, kad 2006 m. jų parduotos „Ma-
žeikių naftos” tikra teisinė ir finan-
sinė padėtis skyrėsi nuo tuo metu
skelbtos.

„PKN Orlen” tinklalapyje išs-
pausdintame pranešime rašoma, kad
ieškinio suma gali siekti 250 mln. do-
lerių. „Yukos Internationl” į pateiktą
ieškinį privalo atsakyti per 30 dienų.

„Sunku vertinti padėtį, kai nėra
žinomos skundo detalės. Šiuo metu
pasaulyje visos įmonės atidžiai per-
žiūri, kaip buvo įkainotas jų įsigytas
kapitalas. Šis atvejis labai panašus į
Leo LT projektą, į kurį investuota
protu nesuvokiamos pinigų sumos.
Lenkijos naftos susivienijimo „PKN
Orlen” atvejis yra labai panašus į Lie-

tuvos padėtį dėl energetikos”, – kal-
bėjo teisininkas Kęstutis Čilinskas.

Specialistas pridūrė, kad tokie
nesąžiningi veiksmai su parduoda-
momis akcijomis buvo viena pagrin-
dinių kilusios krizės priežasčių: „Tai
vadinamasis ‘burbulinis finansinis
kapitalas’, kurio esmė paprasta, par-
duodant įmonę buvo nesąžiningai pa-
didinta akcijų kaina. Pasaulyje žino-
mas ne vienas atvejis, kai įmonės taip
išviliodavo iš patiklių pirkėjų pini-
gus.”

K. Čilinsko teigimu, lenkų bend-
rovė tikrindama dokumentus galėjo
pastebėti prieš porą metų esą įvyk-
dytą nusikaltimą. „Akcijų pardavimo
kainą nustato vertinimo bendrovės.
Bet jos ne visada būna sąžiningos.
Greičiausiai taip ir atsitiko”, – tvirti-
no teisininkas.

Aplankykite
www.draugas.org

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Lapkritį Baltijos šalyse – Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje – įregistruoti tik
3,587 nauji lengvieji automobiliai,
tai yra net 58 proc. mažiau nei tuo
pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo
įregistruoti 8,453 automobiliai.

Bendrovės ,,DataCenter” duo-
menimis, lapkritį didžiausias kriti-
mas pastebėtas Latvijoje – 60 proc.
iki 1,167 automobilių. Nuo jos ne-
daug atsilieka Lietuva ir Estija, kur
pastebėtas 56 proc. kritimas, paly-
ginti su pernykščiu lapkričiu.

Lietuvos naujų automobilių rin-
koje užbaigti šiuos metus ne pras-
čiau nei pernai, ko gero, nepavyks.

Pastarąjį pusmetį smukę pardavimai
lapkritį taip sumažėjo, jog 2007 me-
tų rezultato pasiekti nepavyks. Lat-
vijoje ir Estijoje naujų automobilių
prekyba smukti pradėjo dar anks-
čiau, todėl šiemet jų rezultatai bus
gerokai prastesni nei pernai.

Pagal bendrą rezultatą lapkritį
Baltijos šalyse buvo užregistruotas
panašus skaičius naujų automobilių:
Estijoje – 1,264, Latvijoje – 1,167,
Lietuvoje – 1,156 automobiliai.

Lapkritį Baltijos šalyse populia-
riausia markė buvo ,,Volkswagen”,
šių automobilių užregistruota 425. Į
antrąją vietą smuktelėjo ,,Toyota”
(385), trečiojoje  – ,,Skoda” (299). 

Nauj¨ automobili¨ parduodama mañiau

Briuselis, gruodžio 4 d. (ELTA)
– Europarlamentaras socialdemo-
kratas Justas Paleckis Europos Par-
lamento (EP) plenarinėje sesijoje
pranešė kolegoms ir Europos Tarybos
bei Europos Komisijos atstovams
apie energetikos būklę Lietuvoje, tuo
pačiu siekdamas palankesnių Lietu-
vai Ignalinos atominės elektrinės
(AE) uždarymo sąlygų.

,,Po Ignalinos AE uždarymo Lie-
tuvos jėgainės, energiją gaminsian-
čios naudodamos iškastinį kurą – du-
jas, anglis, mazutą – į aplinką išskirs
beveik dvigubai daugiau šiltnamio
efektą sukeliančių dujų, kol nebus
pastatyta nauja atominė elektrinė”, –
plenarinėje sesijoje kreipdamasis į
Europos Sąjungos (ES) valstybių vy-
riausybes ir Europos Komisijos bei
EP narius pabrėžė J. Paleckis.

Komisijos siūlyme dėl klimato
kaitos įstatymų rinkinio, kurį EP ple-
narinėje sesijoje svarstė europarla-
mentarai, Lietuvai neleidžiama pa-
kankamai padidinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio.

Neturėdama prašomų papildomų
emisijų leidimų Lietuva patenka į
energetinius spąstus, kadangi priva-
lės mokėti milijonines baudas dėl ES
teisės pažeidimų. Tai būtų sunkiai
pakeliamas smūgis ekonominį sunk-
metį išgyvenančiai valstybei.

,,Suprantu, kad kiekviena šalis
turi savo sunkumų ir ypatybių. Labai

nesinorėtų, kad išimčių prašymai su-
griautų visą šį trapų klimato kaitos
dokumentą. Tačiau Lietuvos padėtis
yra tikrai sudėtinga, ypatinga dar ir
tuo, kad neturime jungties su Vakarų
Europos šalių elektros tinklais. Kvie-
čiu trialogo dalyvius į visa tai atsi-
žvelgti”, – sakė europarlamentaras,
pabrėždamas, kad po 2009 metų Lie-
tuvai, vienintelei iš naujų ES šalių,
stigs dujų emisijos leidimų.

Pasak J. Paleckio, nė viena ES ša-
lis dar nėra susidūrusi su tokio
dydžio energetinėmis problemomis,
kurios užgrius Lietuvą po metų.

,,Visa tai smogs ir pramonei, ir
visam ūkiui, ir privatiems vartoto-
jams – laukiama, kad elektros kaina
pabrangs du kartus ir daugiau”, – sa-
kė jis.

Dėl svarstomo klausimo EP na-
riai balsuos gruodžio 17 dieną plena-
rinėje sesijoje. Šis balsavimas turės
įtakos galutiniam sprendimui, kuris
bus priimtas kartu su Europos Tary-
ba ir Europos Komisija.

Pagal ES taršos leidimų prekybos
sistemą, Europos Komisija patvirtina
metines klimatą šildančių dujų kvo-
tas kiekvienai Sąjungos narei, o šalys
savo ruožtu jas paskirsto stambioms
įmonėms, kurios išskiria daugiausia
šių dujų. Ši schema šiuo metu apima
apie 10 tūkstančių pramonės ir ener-
getikos įmonių, išskiriančių apie 40
proc. klimato kaitą skatinančių dujų.

Lenkai reikalauja 250 
milijonû� iš „Yukos” 

Atkelta iš 1 psl.              liber-
alcentristas Raimundas Palaitis, už-
sienio reikalų – karjeros diplomatas
Vygaudas Ušackas, žemės ūkio – Sei-
mo narys Kazimieras Starkevičius.

Dar viena ministerija – Energe-
tikos – bus įkurta po kelių savaičių.
Jos vadovu siūlomas naujųjų techno-
logijų specialistas, įmonės ,,Doclogix”
direktorius Arvydas Sekmokas.

15-asis ministrų kabinetas pra-
dės dirbti, kai Seimas pritars Vy-
riausybės programai ir prisieks mi-
nistrai. Vyriausybės programą Per-
mainų koalicijos partneriai baigė de-
rinti, ją numatoma pateikti Seime
šiomis dienomis.

Būsimosios Vyriausybės progra-
moje skiriama šiek tiek dėmesio ir
užsienio lietuviams.

Pirmiausia dokumente nuro-
doma, kad Lietuvos žmonių gerovė
narystės Europos Sąjungoje (ES) są-
lygomis, užuot kilusi, pastaruoju me-
tu stovi vietoje, o kai kuriais atžvil-
giais netgi blogėja. Tarp sunkiai vi-
suomenę slegiančių neišspręstų prob-
lemų išskiriami ir didžiuliai gyvento-
jų emigracijos ir protų nutekėjimo
mastai.

Naujoji Vyriausybė taip pat žada
atsižvelgdama į didelį užsienyje gyve-
nančių ir dirbančių Lietuvos Res-
publikos piliečių skaičių gerinti kon-
sulines paslaugas: atsisakys pertek-
linių reikalavimų, diegs naujas tech-
nologijas ir kt. O remiant užsienyje
gyvenančių lietuvių tapatybės išsau-
gojimą, naujųjų lietuviškos išeivijos
bendruomenių kūrimąsi ir lietuvių
kalbos, istorijos, tradicijų išlaikymą,
bus parengtos tikslinės programos ir
plečiamos nuotolinio mokymo gali-
mybės.

Permainų koalicija taip pat įsipa-
reigoja laikydamasi nuostatos, kad
esame viena tauta, jungianti tiek Lie-
tuvoje, tiek diasporoje gyvenančius
lietuvius, parengs „Globalios Lietu-
vos” – išeivijos įtraukimo į valstybės
gyvenimą ir visaapimančios Lietuvos
valstybės politikos pritaikymo globa-
lizacijos sąlygoms – kūrimo strategiją
ir pradės ją įgyvendinti.

Programoje taip pat pažymima,
kad globalizacija, konkurencija, dar-
bo jėgos emigracija, ypač aukštos
kvalifikacijos specialistų, tapo grės-
mingu ekonomikos plėtros stabdžiu,
todėl bus dedamos ryžtingos pastan-
gos pertvarkant darbo rinką ir su ja
susijusias įstaigas, kad tai užtikrintų
sėkmingą ekonomikos plėtrą ir augi-
mą visų šalies gyventojų gerovei.

O kadangi užimtumas yra glau-
džiai susijęs su šalies ekonomikos po-
reikiais, naujoji valdžia sieks sudary-
ti palankias sąlygas darbo našumui ir
produktyvumui didinti, daugiau, ge-
resnių ir saugesnių darbo vietų stei-
gimui, emigracijai mažinti.

Naujoji Vyriausybė taip pat keti-
na parengti priemones, užtikrinan-
čias kiek veiksmingesnį migracijos ir
emigracijos procesų valdymą bei di-
desnės dalies emigravusių šalies gy-
ventojų susigrąžinimą.

Greta to, Permainų koalicija su-
paprastins sąlygas užsienio šalių
aukštos kvalifikacijos specialistams
ir jų šeimos nariams atvykti į Lietu-
vą, vykdys bendrą valstybės migraci-
jos procesų reguliavimo politiką bei
stiprins nelegalios migracijos preven-
ciją ir kontrolę bei sieks išsaugoti na-
cionalinę teisę reguliuojant ekonomi-
nę imigraciją ir prieglobsčio suteikimą.

Permainų koalicijos Vyriausybė
vykdydama užsienio politiką sieks
Europos Sąjungos (ES) solidarumo ir
bendrijos bei Jungtinių Valstijų san-
tykių bendradarbiavimo stiprinimo.
Rytuose Lietuva toliau ketina akty-
viai remti euroatlantinės integracijos
ir demokratijos procesus, santykiuo-
se su Rusija sieks vertybėmis pagrįs-
tos geros kaimynystės.

Kaip teigiama Vyriausybės prog-
ramos projekte, Lietuva sieks, kad
ES gintų ne tik bendruosius, bet ir
kiekvienos šalies narės iš išorės
pažeistus interesus. Taip pat sieks,
kad būtų sukurta ir ryžtingai įgyven-
dinama veiksminga ES energetikos
strategija, vykdoma solidarumu pa-
grįsta energetikos politika.

Vyriausybė ketina siekti, kad
Lietuva įgytų pakankamą įtaką ES
sprendimams, savo nacionalinius in-
teresus galėtų iškelti į ES lygmenį ir
padidinti jų įgyvendinimo veiksmin-
gumą.

Vyriausybė sako besilaikanti po-
žiūrio, kad dabartinė Europos saugu-
mo architektūra, pagrįsta NATO, ES,
ESBO ir ET sąveika bei JAV buvimu
Europoje, yra saugumo ir stabilumo
Europoje pagrindas. Taip pat pabrė-
žia, kad tiesioginis JAV karinis buvi-
mas ne tik Vakarų Europoje, bet ir jos
Vidurio-Rytų bei Baltijos regionuose
yra svarbus Lietuvos bei visos Europos
saugumą stiprinantis veiksnys.

Programoje pabrėžiama, jog Lie-
tuvos strateginė partnerystė su JAV,
Lenkija, Latvija ir Estija bus palaiko-
ma remiantis išskirtinių saugumo in-
teresų ir esminių politikos uždavinių
pagrindu. Svarbią reikšmę ketinama
teikti glaudesniam Baltijos ir Šiaurės
valstybių tarpregioniniam bendra-
darbiavimui.

Rytų kaimynystėje Lietuva taip
pat ketina išlikti aktyvi, nesiruošia
pamiršti, kad vykstant ES ir Rusijos
strateginėms deryboms būtų siekiama
Rusijos pajėgų išvedimo iš Gruzijos.

,,Kaip ES ir NATO nariai toliau
rodysime iniciatyvą ir vykdysime ak-
tyvią ES ir NATO Rytų kaimynystės
politiką. Lietuva rems Ukrainos ir
Gruzijos pastangas pasirengti ir
artimiausiu įmanomu metu tapti
NATO narėmis, taip pat – Ukrainos,
Moldovos ir Pietų Kaukazo šalių pas-
tangas integruotis į ES. Remsime
Baltarusijos integraciją į europines
struktūras atitinkamai Baltarusijos
valdžios pastangoms artėti prie eu-
ropinių demokratijos reikalavimų”, –
rašoma projekte.

Su Rusija bus siekiama plėtoti
abipusiškai naudingus prekybos, na-
cionalinio saugumo interesams ne-
prieštaraujančius ekonominio bend-
radarbiavimo santykius, tačiau pa-
brėžiama demokratinių vertybių, tie-
sos ir teisingumo svarba gerai kaimy-
nystei. Išskirtinį dėmesį ketinama
skirti tiesioginiams santykiams ir
bendrdarbiavimui su Rusijos Kali-
ningrado sritimi.

Tarp kitų Lietuvos diplomatijai
keliamų uždavinių programoje įrašy-
ta aktyvesnė ekonominė diplomatija,
pradėto totalitarinių režimų įvertini-
mo ES lygiu skatinimas.

Programoje kalbama ir apie ke-
tinimus patobulinti diplomatinės tar-
nybos darbuotojų politiką, ,,kad dip-
lomatinėje tarnyboje tarnautų  ne-
priekaištingos reputacijos asmenys,
kad diplomatinių atstovų skyrimo
procedūros būtų skaidrios”.
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Vilnius, gruodžio 4 d. (Bernardi-
nai.lt) – Naujienų agentūra „Bloom-
berg” teigia, kad prasidėjusi JAV eko-
nomikos recesija (gamybos smukimas
arba jos augimo lėtėjimas) bus il-
giausia per pastarąjį pusšimtį metų.

„Bloomberg” rašo, kad JAV eko-
nomikos smukimas prasidėjo jau
2007 m. gruodį, kada bendra išmo-
kamų atlyginimų suma pasiekė savo
viršūnę.

Tai, kad ir kitų metų pradžia bus
labai bloga, patvirtina ir šių metų
ketvirto ketvirčio finansiniai rezul-
tatai. Neseniai pateikti tyrimų duo-
menys leidžia teigti, kad JAV buvo
pirmoji pasaulio šalis, kurios ekono-
mikoje įvyko pajamų mažėjimas.

Nors euro zonos ir Japonijos eko-
nomikos į recesiją įklimpo pusmečiu
vėliau, galima teigti, kad dabartinė
recesija yra pirmoji tokios apimties
recesija pasaulyje po Antrojo pasauli-
nio karo.

Nuo 1945 m. didžiausios ekono-
minės krizės truko 16 mėnesių, t. y.
nuo 1975 m. kovo ir nuo 1982 m. lap-
kričio. Primenama, kad vadinamoji
Didžioji depresija truko 43 mėnesius
– nuo 1929 m. rugpjūčio iki 1933 m.
kovo.

„Esami skaičiavimai leistų spėti,
kad ši finansų krizė bus kiek panaši į
Didžiąją depresiją. Dėl aukštų ener-
gijos kainų manėme, kad tokio ilgo
ekonomikos nuosmukio pavyks iš-
vengti, tačiau finansų sektoriuje vis
labiau įsigalintis akcijų griūtis viską
daug labiau apsunkina”, – naujienų
agentūrai „Bloomberg” teigė ekono-
mistas Norbert Ore.

James Poterba, Massachusetts
Institute of Technology ekonomikos

profesorius, teigė, kad JAV per pas-
kutinius metus patyrė daug nepap-
rastų įvykių: pradedant nekilnoja-
mojo turto, po to – kreditų ir baigiant
finansų rinkų krizėmis. Tokia, jo ma-
nymu, „krizių kolekcija” yra labai re-
ta, todėl būtų nenuostabu, jei recesija
užsitęstų.

Pajamų mažėjimas Amerikos
pramonės sektoriuje taip pat di-
džiausias per pastaruosius 26 metus.
Pastebima, kad tiek Kinijos, tiek
Jungtinės Karalystės, tiek euro zonos
ar Rusijos pramonės sektorius taip
pat patiria didžiulį nuosmukį.

1,2 mln. darbo vietų netekimas
vien šiais metais bus svarbiausias re-
cesijos veiksnys. Numatoma, kad me-
tų pabaigoje nedarbo lygis JAV pa-
sieks nematytas 1993 m. aukštumas
– 6,8 proc. Ekonomistai spėja, kad ne-
darbo lygis, geriausiu atveju, šalyje
nenustos kilti iki 2009 m. vidurio.

Lawrence Summers, išrinktojo
prezidento Barack Obama ekonomi-
kos patarėjas, pripažįsta, kad ekono-
mikos padėtis vis prastėja ir reikės
imtis teisėtų jos gelbėjimo priemonių.

„Pastarieji duomenys leidžia
teigti, kad ekonomikos nuosmukio
tempai vis didėja. Todėl B. Obama,
kai tik pradės eiti pareigas, pateiks
ekonomikos atgaivinimo strategiją”,
– sakė jis.

Neseniai JAV Federalinio rezervo
vadovas Ben S. Bernanke pareiškė,
kad ekonomika „kurį laiką bus silp-
na” ir kad jos gaivinimo priemonės
gali būti ne visai įprastinės, pavyz-
džiui, pirkti finansų ministerijos ga-
rantijas (skolų finansavimo instru-
mentus) ir taip spustelėti ekonomi-
kos augimą.

Jungtin∂se Valstijose
numatoma Didžioji recesija

Izraelis ruošia karinio 
sm∆gio Iranui planus 

Ekonomistai spėja, kad recesija JAV truks bent iki 2009 m. vasaros. 
AFP/Scanpix nuotr.

HELSINKIS
Helsinkyje prasidėjo Europos

saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) šalių užsienio rei-
kalų ministrų susitikimas, kurio pa-
grindine tema – trumpas Gruzijos ka-
ras su Rusija ir jo įtaka Europos sau-
gumui. ,,Šie metai buvo sunkūs dau-
geliu atžvilgių”, – susitikimo atidary-
me sakė Suomijos prezidentė Tarja
Halonen. 

TBILISIS
Europos Sąjungos (ES) stebėtojų

misija Gruzijoje pareiškė toliau siek-
sianti gauti leidimą patekti į šios ša-
lies separatistinius regionus, nors
Abchazijos vadovas neseniai griežtai
pasipriešino tokiai galimybei. ES ste-
bėtojų, kurie buvo pasiųsti į Gruziją
po rugpjūtį vykusio trumpo karo su
Rusija, mandatas ,,apima visą Gruzi-
jos teritoriją, taip pat – Abchaziją ir
Pietų Osetiją”, naujienų agentūrai
AFP sakė stebėtojų atstovas spaudai
Steve Bird.

VARŠUVA
Buvusio Lenkijos prezidento

Lech Walesa institutas pirmą kartą
paskyrė savo globėjo premiją, kurios
laureatu tapo Saudo Arabijos kara-
lius Abdullah Bin Abdul-Aziz al
Saud, pranešė Lenkijos naujienų
agentūra PAP. L. Walesa premija ski-
riama asmeniui, nusipelniusiam ska-
tinant dialogą tarp religijų ir pakan-
tumą, plėtojant kultūrų ir civiliza-
cijos sampratą, tarptautinį bendra-
darbiavimą kovoje už taiką, taip pat –
ir labdaringą veiklą.

***
Lenkija norėtų, kad ES sude-

rintų Kaliningrado sričiai pasienio
teritorijos statusą, kuris palengvintų
vizų režimą, agentūrai ,,Interfax”
pranešė Lenkijos vidaus reikalų mi-
nistro pavaduotojas Piotr Stachan-
czyk. Pasak jo, Lenkija jau žengė kon-
krečius žingsnius, spręsdama šį klau-
simą ES vadovybėj – nusiuntė atitin-
kamą laišką Europos Komisijai.  Laiš-
ke kalbama apie 50 km pločio pasie-

nio ruožą, kurio gyventojai galės būti
gretimose šalyse be vizų.

MASKVA
Maskva neketina pasitraukti iš

Abchazijos ir Pietų Osetijos  ir teiks
šioms šalims būtiną pagalbą, pa-
reiškė Rusijos ministras pirmininkas
Vladimir Putin. Pasak jo, jeigu šių
valstybių gyventojai pareikš atitin-
kamą pageidavimą, Rusija bus pasi-
rengusi „padėti, kiek gali, net esant
dabartinėms nelengvoms pasaulinės
finansų krizės sąlygoms.

***
Rusijos karinio laivyno atstovas

pranešė, kad vienas rusų karo laivų
šią savaitę plauks Panamos kanalu –
tai bus tarsi simbolinis Maskvos ga-
lios rodymas JAV įtakos zonoje. Pa-
sak Rusijos karinio jūrų laivyno ats-
tovo spaudai, pirmą kartą nuo Ant-
rojo pasaulinio karo laikų buvusios
Sovietų Sąjungos ar Rusijos karinis
laivas plauks šiuo kanalu.

DELIS
Indija paskelbė pavojų trijuose

svarbiuose oro uostuose, įskaitant
Delio ir informacinių technologijų
centro Bengalūraus oro uostus, be to,
papildomai tikrinami automobiliai ir
bagažas, nes iš žvalgybos agentūrų
buvo gautas perspėjimas apie galimą
pavojų, pranešė pareigūnai.

***
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev atvyko į Indiją, kad paspar-
tintų ryšių gynybos ir branduolinės
energetikos srityje plėtrą. D. Medve-
dev apsilankymo programoje numa-
tyti pietūs su Indijos ministru
pirmininku ir kiti aukšto lygio susi-
tikimai. 

ISLAMABADAS
Prezidentas Asif Ali Zardari pa-

žadėjo JAV valstybės sekretorei Con-
doleezza Rice, kad jo vyriausybė im-
sis griežtų veiksmų prieš Pakistane
veikiančius asmenis, jeigu bus nusta-
tyta, kad jie prisidėjo prie praeitą sa-
vaitę Mumbajuje surengtų išpuolių.

RUSIJA

EUROPA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, gruodžio 4 d. (Balsas.lt)
– Izraelis ruošia karinio smūgio prieš
Irano branduolinius objektus planus,
skelbia „Times Online”. Pranešama,
kad Izraelis smogti ruošiasi net ir ne-
sulaukęs JAV paramos. Dienraštis
„Jerusalem Post” rašo, kad Izraelio
gynybos ministerija norėtų veikti tar-
damasi su Washington, tačiau neat-
meta galimybės veikti ir vienašališkai.

Tiesa, ketvirtadienį Izraelio pa-
reigūnai ėmė neigti tokius anksčiau
„Jerusalem Post” dienraščiui išsaky-
tus žodžius. Teigiama, kad Izraelis
vienas veikiausiai nebūtų pajėgus su-

naikinti visų Irano branduolinių ob-
jektų, todėl Teheranas galėtų smogti
atsakomąjį branduolinį smūgį. Dalis
Irano branduolinių objektų yra
įrengti po žeme, todėl juos pasiekti
itin sunku.

Teigiama, kad sėkmingą operaci-
ją siekiančiam įvykdyti Izraeliui yra
būtina Vakarų parama. Be to, šalti-
niai Izraelio kariuomenėje teigia, kad
būtų sunku pradėti vienašališką puo-
limą be JAV paramos. JAV karinės
oro pajėgos kontroliuoja Irako oro
erdvę, per kurią turėtų skristi Izrae-
lio naikintuvai. 



DR. ZENONAS PRÙSAS

Energija yra ne vien tik Lietuvos
problema. Dėl mažėjančių naftos ir
gamtinių dujų išteklių, šią problemą
jaučia Amerika ir visas pasaulis.
Lietuvos atveju problemą apsunkina
dar ir tai, kad pagrindinis jos tiekėjas
yra Rusija, kuri tą energijos stoką
naudoja politiniams tikslams. Labai
didelis gazolino naudojimas automo-
biliams taip pat sukūrė naują prob-
lemą. Automobiliai buvo apkaltinti
aplinkos tarša ir globaliniu atšilimu.
Anglies dvideginis, vienas iš gazolino
produktų automobilio variklyje, lai-
komas pagrindiniu taršalu.

Kai prieš 70 metų man teko iš-
 klau syti neorganinės chemijos kursą
pas profesorių dr. Jucaitį Dotnuvos
žemės ūkio akademijoje, anglies dvi -
deginis nebuvo laikomas taršalu. Jis
buvo laikomas žmogui nekenksmin-
gu, ne bent būtų labai didelis jo kie-
kis. Pag rindinė automobilio kaltė
buvo arklių baidymas plentuose ir
vieškeliuose. 

Anglies dvideginio kenks mingu-
mas buvo pastebėtas tik tada, kai
prasi dėjo masinis automobilių naudo-
jimas. Dabar yra galvojama, kad
automobilyje deginant iš kukurūzų
pagamintą etanolį, iš jo išmetamas
anglies dvi deginis yra aplinkai ne-
kenksmingas. O jei yra naudojamas
gazolinas, jis yra kenksmingas žmo-
gui ir jo ap linkai ir yra pagrindinė
globalinio at šilimo priežastis. (Dėl
terminologijos. Britai automobilių
kurą vadina pet roliu, amerikiečiai –
gazolinu, o lietuviai jį netiksliai vadi-
na benzinu. Ben zinas yra labai skir -
tingas nuo gazolino chemikalas. Jis
labai lengvai sprogs ta; įpylus į auto-
mobilį, jis jį susprogdintų.)

Atrodo, kad aplinkos teršimas ir
globalinis atšilimas nevyktų, jei būtų
naudojamas ne gazolinas, o etanolis.
Jei šis galvojimas būtų patvirtintas
bandymais ne tik Lietuvoje, bet ir
kitur pasaulyje, globalinio atšilimo
problema ne tik dingtų, bet ir ati-
darytų duris dide liems pagerini-
mams. Anglies dvideginis pasidarytų
labai naudingu chemi kalu. Juk foto-
sintezės reakcijoje yra reikalingi tik
trys elementai: saulės energija, van-
duo, chlorofilas ir anglies dvideginis.
Šioje planetoje yra pakankamai sau-
lės ir vandens. Esant pakankamai

saulės energijos, yra nesunku pasiga-
minti chlorofilą. O anglies dvideginio
koncentraciją, reikalui esant, at mo -
sferoje būtų nesunku padvigubinti ar
patrigubinti.

Dėl labai padidėjusio anglies dvi -
deginio atmosferoje, padidėtų ir aug-
menijos našumas. Žmonija galėtų pa -
sirinkti: arba žymiai pagerinti jau gy-
venančių žmonių gerovę, arba leisti
žmonių skaičiui padidėti milijardais,
nesumažinant jų ekonominės gerovės
ir ją paliekant ten, kur yra dabar. 

Nesu pranašas ir tokiu neketinu
būti. Bet pasinaudodamas man Dievo
duo ta sveika nuovoka, ką amerikie-
čiai vadina „common sense”, galvoju,
kad anglies dvideginio panaudojimo
padidinimas atmosferoje būtų teigia-
mas žingsnis, jei būtų naudojamas
automobilių kurui ne gazolinas, o
etanolis. Ir Lietuvos atveju. 

Padidėtų sau lės energijos panau-
dojimas, kurios ištekliai yra neap-
skaičiuojami ir neišmatuojami. Jie
yra milžiniški, lyginant su kitais gali-
mais naujais ener gijos šaltiniais, pa-
vyzdžiui, vėju. Su anglies dvideginio
pagalba Lietuva per labai padidėjusį
augmenijos našu mą išspręstų visas
savo energetikos problemas. Nusto-
jus naudoti gazoli ną, nebereikėtų
rūpintis dėl kaimy nės Rusijos nuo-
taikų ar užgaidų. Dėl Rusijos gal mes
kartais parūgojame prieš Dievą: kam
Jis ap krovė Rusiją gamtos turtais, o
mums beveik nieko nedavė! Bet tik
palau kime kokį šimtą metų, kai tie
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Lietuvos energetikos
problemos

Tema diskusijaiTema diskusijai

Galvoju, kad ang-
lies dvideginio pa-
naudojimo padidi-
nimas atmosfero-
je būtų teigiamas
žingsnis, jei auto-
mobilių kurui būtų
naudojamas ne ga-
zolinas, o etanolis. 

visi Rusijos gamtos turtai bus išnau-
doti ir išparduoti. Gal ateis laikai,
kada Ru sija mūsų maldaus, kad mes
jai parduotume duonos papiginta kai -
na. Per tą laiką Lietuva gal pa sidarys
turtinga šalimi, jei jos moks lininkai
išras dar veiksmingesnių būdų, kaip
padidinti saulės energijos panaudo-
jimą.

Praeityje labai pralobo kraštai,
žemės gelmėse turėję didelius gamtos
išteklius, ypač reikalingus gauti ener-
gijai. Ateityje žmonija turės atkreipti
dėmesį ne tiek į žemę, bet į dangų, į
saulę, turinčią neišmatuojamus ener -
gijos išteklius. Saulė pasidarys pag -
rindiniu žmonijos energijos šaltiniu.
Tik tos energijos panaudojimas turės
būti veiksmingesnis, negu dabar. Jos
didesnis panaudojimas su anglies
dvideginio pagalba gal būtų vienas iš
daugelio dar neištirtų kelių, kurie
bus atras ti ateinančių žmonijos kar-

tų. Juos turintys kraštai pasidarys
tur tingi, o tie, kurie dabar turi daug
gamtos turtų, pasidarys neturtingais.
Vienu iš jų aš laikau Rusiją. 

Lietu voje padidėjus derliui dėl
veiks mingesnio saulės energijos pa-
naudojimo, užteks ne tik duonos, bet
ir savo gamybos etanolio automobi-
liams. Lietu viš ko etanolio gamybą
turėsime pra dėti, panaudodami cuk-
rinius runkelius. Technologiją cukrui
gaminti iš cuk rinių runkelių Lietuva
jau turi. O kaip iš cukraus pagaminti
etanolį, išmokys lietuviškieji degtin-
dariai. Jei iš cukrinių runkelių pa-
gamintas eta nolis bus per brangus,
bus pereita į jo gaminimą iš medie-
nos, kurios dabar yra perteklius; per-
teklius bus ir vėliau dėl  popiermal-
kių didelio kiekio, atsira dusio dėl po-
pieriaus gamybos suma žėjimo visame
pasaulyje.

Pagalvokime
Pasaulyje nėra rinktinių žmonių, tik rinktinės idėjos (J. Miller).

Ne darbdaviai algas apmoka, jie tik tvarko pinigus, jų pagaminti produk-
tai tai apmoka (G. Steina).

Demogogijos stebukas: ne tik maitinti pažadais, bet ir nupenėti.
Patikimiausias normalus žmogus: patriotą jau galima įtarti.
Šventovėje ne visi šventi. O tikrovėje – ne visi tikri.
Sunku būti turtingam: visą gyvenimą moki už klaidas.

Žodžiai kaip ir vitaminai: prariję juos, tikimės, kad viduje rasime ką nors
vertingo. 

Matematikos dėsniai turi remtis realybe, bet iš tkrųjų, taip nėra. (A.
Enstein).

Jei būtų galima pradėti iš naujo, pradėtume iš pabaigos.
Ekspertas – tai žmogus, kuris nieko negalvoja, nes jau viską žino.
Dauguma mūsų santaupų, tai pavėluotos išlaidos.
Gabumai visada įkūnijami arba dorybėmis ar šunybėmis.

Parengė Stasys Prakapas



DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 5 d., penktadienis                      9

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Margumynai

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 6

Ant tilto moteriškė laidė gerklę:
– Ar tu mane visą pagauni?!
Jaunas vaikinukas su fotoapara-

tu ant kaklo vis trypčiojo vietoje,
laukdamas, kad niekas netrukdytų.

– Spausk greičiau ir žiūrėk, kad
visą bokštą paimtum! Atsitūpk, sa-
kau!

Vincenta pažvelgė į plevėsuo-
jančią raudoną vėliavą, pralindo pro
tilto apačią, piktai paspyrė jūros
kriauklelę, lyg norėdama tuo judesiu
atsikratyti įkyrių erzinančių minčių.
„Čia jūsų miegamasis”, – po vaišių
Gintaro brolio žmona su vylinga
šypsenėle pravėrė į gretimą kambarį
duris. Plūstelėjo neapykanta, o galvo-
je ėmė suktis realūs vaizdai, vis aiš-
kiau ir aiškiau išryškindami jos kės-
lus. Ji tykštelėjo koja vandenį kartą,
kitą, bet taip piktai, su įtūžiu, kad
net vaivorykštė pursluose sužaižavo.
Tik pagalvokit. „Jūsų miegamasis”.
Kas aš jam? Kekšė, paleistuvė, kuo jis
mane laiko, atsipeikėk! O paskiau:
„Palauk, palauk, ko tau skubėti, juk
dar atostogos.” – „Papūskit!”

* * *
Į autobusų stotį Vincenta atėjo

kiek ankstėliau ir, nusipirkusi bilietą,
įsitaisė prie lango. Žmonių, kad ir
keista, buvo nedaug, ir vairuotojas,
nors jau reikėjo važiuoti, vis dar lū-
kuriavo. Įlipo dviem vaikais vedina
moteriškutė. Mergaitė jau turbūt į
mokyklą eina, o berniukas toks rie-
builis, vargu bau ar moka skaityti.
Gyvas, judrus, nenustygstantis vieto-
je, bėginėjo tarp kėdžių pirmyn atgal,
nepaisydamas mamos įspėjimų, skver-
bėsi prie lango ir, tik autobusui pa-
judėjus, užsilipo sesutei ant kelių ir
ėmė mataruoti kojomis. Gerai, kai
auga ne vienas, – galvojo Vincenta nu-
kreipusi žvilgsnį pro langą, – ir pa-
žaisti yra su kuo, ir paišdykauti, o va
ji augo viena, motina sakė, kad bro-
liukas, o vėliau sesutė išgyveno vos
po trejetą dienų. Gal dėl to, kol buvo
maži, ją taip prižiūrėjo, kad tik ne-
nukristų, neįsipjautų, neįsidurtų, ne-
nusiplikytų, neišsigąstų, nepersišal-
dytų, o einant į mokyklą apkiūtoda-
vo, apraišiodavo, kad tik vėjelis ne-
perpūstų, kad tik nesusirgtų, o ji, kaip
tyčia, vis persišaldydavo ir persišal-
dydavo. Bet vieną kartą mamos megz-
tos kelnės su raitūzais ją išgelbėjo.

Buvo matematikos pamoka, Vin-
centa kaip visada sėdėjo pirmame
suole ir jautė, kad turi įvykti tai, ko ji
labiausiai bijojo. Pradinėse klasėse ji
buvo be galo drovi, sėdėdavo it pelytė
po šluota, bijodama pajudėti, nusi-
žengti, todėl taip ir įvyko, nes nedrįso
ranką pakelti, nedrįso paprašyti, o
skambutis lyg tyčia vis tylėjo ir ty-
lėjo... Visos pastangos išturėti nuėjo
veltui, tik pajuto, kaip šilta srovelė
švelniai drėkina, o mintyse meldė
Dievą, kad nepradėtų lašėti, nes tada
vaikai pirštais užbadytų. Vincenta
negirdėjo nei ką mokytoja kalba, nei
triukšmo klasėje, ji tik slaptai žvilg-
čiojo į tarpkojį – ar dar netyška ant
grindų gelsvi lašeliai? Vienu tarpu ji
užsimerkė, ir jau mato: skuodžia iš
paskutiniųjų, bet mokiniai greitesni,
jie jau šalia, jaučia jų alsavimą, girdi
švagždančius pajuokos žodžius: „Miž-
ne, mižne!” Ji atsimerkė, baikščiai
apsidairė, pažvelgė į mokytoją, ir jų
žvilgsniai susidūrė. „Vincenta, ar kas

nors negerai?” – atstačiusi į ją tarp
pirštų suspaustą kreidą, paklausė
mokytoja. Ji plykstelėjo it žarija, bet
bijojo atsistoti, tik pamakalavo į šalis
galvą ir virpančiu balsu pralemeno:
„Nieko, nieko”. Ilgai lauktas skam-
butis nuaidėjo kaip bažnyčios varpe-
liai per pakylėjimą, nors pulk ant ke-
lių, bet  Vincenta nepuolė. Ji palaukė,
kol visi išsidangins iš klasės, viską
susidėjo, pasiėmė kuprinę, atsargiai
išbindzino iš mokyklos ir – į kojas.
Jeigu ne mamos megztos kelnės su
raitūzais, kažin kaip būtų viskas bai-
gęsi.

Dyglių miestelyje, gatvėje, kurio-
je ji su tėvais gyveno, mergaičių ne-
buvo, todėl žaisdavo kartu su berniu-
kais: suplakto žvyro šaligatviais pa-
sispirdami koja lakstė dviratukais,
karstėsi po medžius, laipiojo per tvo-
rą į gretimai esantį vaikų darželį, kad
galėtų sūpuoklėse pasisupti. Kartą,
grįždama iš darželio, Vincenta korėsi
per tvorą ir juste nepajuto, kaip pa-
kibo žemyn galva, o sijonėlis taip tvir-
tai užsikabino už statinio, kad nors
tu ką... Kraujas mušė į galvą, širdelė
trankėsi, o aplinkui nė gyvos dvasios.
Laimei, pro šalį ėjęs vyriškis išgirdo
išgąstingą Vincentos balsą: „Pone,
padėkit, gelbėkit!” Nepažįstamasis
sustojo ir, pamatęs kabančią lyg šikš-
nosparnis panelę, nusišypsojo, nuka-
bino nuo tvoros ir pašvilpiniuodamas
nutolo, o ji kūrė į namus, net pamir-
šusi padėkoti...

Vincentos dėmesys nukrypo į
šeimynėlę. Berniukas ant mamos ke-
lių pūtė į akį, o mergaitė sklaidė kny-
gelę su paveikslėliais. Vincenta augo
vičvienaitė, nebuvo su kuo paišdy-
kauti ar pasidalyti įspūdžiais, o ma-
mai ne viską galėjo pasakoti. Vyres-
nėse klasėse į mokyklos vakarėlius
motina neleido, negelbėjo nei prašy-
mai, nei ašaros, todėl Vincenta ne-
patyrė to jaunatviško šėlsmo, nedaly-
vavo įvykių sūkuryje, apie kurį po
bambatrynio, – taip merginos vadin-
davo šokius, – klykdamos, degančio-
mis akimis, muistydamosi ir raso-
jančiais delnais glostydamos suolo
paviršių, aikčiojo jos draugės: „O
mane, kai prispaudė...” – „O tu ži-
nai, prisimeni tą su rudu megztu-
ku...” – „Žinoma, palydėjo, o pas-
kiau”, – laimingoji koketiškai nužvelg-
davo visas smalsuoles, o tos, sulaikiu-
sios kvėpavimą, laukė, kas gi pas-
kiau, nes po juo slėpėsi tiek daug
gundančių minčių, geismo...

Vincenta daug skaitė, gerai mo-
kėsi, todėl, nors ir neidavo į vakarė-
lius, draugų netrūko, o baigdama vi-
durinę nusprendė tapti gydytoja.
Tėvai palankiai žiūrėjo į jos norą, ma-
tė ją baltu chalatu, su stetoskopu ant
kaklo ir slapta džiaugėsi, o ji jau tem-
pė iš kūdros varles. Jai patiko jų šal-
tumas, noras išsilaisvinti, retkar-
čiais prie veido priglausdavo ar, ne-
gailestingai prismeigusi aukštielnin-
ką prie lentos, braukdavo skutimosi
peiliuku kvakūnei per pilvą, nes labai
norėjo sužinoti, kaip ten viduje viskas
sutvarkyta. Keista, bet numirėliai
Vincentai kėlė siaubą. Būdavo, dre-
bančiom kinkom, baikščiai dairyda-
masi, ar mirusysis netyko prigludęs
už kerčios, prisėlina prie namo, kur
guli pašarvotas žmogus, ir – į kojas.

Bus daugiau.

Mokslininkai rado naujos rūšies
roplio, turėjusio maždaug šeimyninio
automobilio ilgio sparnus, fosiliją,
rašo BBC. Tyrėjai iš University of
Portsmouth (Anglija) atpažino di-
džiausio iki šiol atrasto pterozauro
fosiliją. Manoma, kad šios rūšies pte-
rozaurai virš Brazilijos skraidė prieš
maždaug 115 mln. metų. 

Mokslininko Mark Witton tei-
gimu, pterozauras turėjo 5 m ilgio
sparnus, o pečių plotis siekė daugiau
nei metrą. Anot Witton, iki šiol pa-
našių fosilijų rasta tik Kinijoje, tačiau
pastarosios buvo kur kas mažesnių
pterozaurų. Mokslininkas naują rūšį,
rastą Brazilijoje, pavadino lacusova-
gus. „Lacusovagus turėjo neįprastai
didelę kaukolę, kuri byloja apie gy-
vūno maitinimosi įpročius. Tikriau-
siai šie pterozaurai mėgo ypač stam-
bų grobį.

Fosilija, atrasta Brazilijoje, yra
tolima nuo savo artimiausių giminai-
čių, rastų Kinijoje. Tai rodo, kad apie
šios būtybės evoliuciją mes žinome
nedaug”, – teigia M. Witton.

LRT 

Aptiktos milžiniško sparnuoto 
dinozauro liekanos

Rusijoje rastos mamuto ilčių 
statulėlės

Zaraysko apskrityje, 150 km nuo
Maskvos, rastos mamuto ilčių statu-
lėlės ir raižiniai, praneša BBC. Taip

pat rastas kūgio formos objektas,
kurio funkcija „dar nežinoma”.

Tokių meninių radinių pasitaiky-
davo šalia esančiuose Kostenki ir
Avdeevo regionuose, tačiau Zarayske
tai – pirmas kartas.

„Radiniai praturtina vėlyvojo
paleolito meno kūrinius ir išplečia
Rytų Europos paleolito meninių
objektų klasifikaciją”, – sakė moks-
lininkas Sergej Lev.

Statulėlės priklauso vadinamajai
„Veneros” rūšiai, kuri randama labai
daug kur – nuo Ispanijos kalnų iki
Sibiro. Tačiau jų kultūrinė reikšmė
vis dar kelia diskusijas.

BBC, Balsas.lt 
Moteriškų formų raižinys.

BBC nuotr.

Antarktida mokslininkus stebina 
gyvūnijos gausa

Surašę Antarktidoje esančių Pie-
tų Orknio salų pakrančių gyvūniją,
D. Britanijos ir Vokietijos moksli-
ninkai stebisi jos gausa. 

Tyrėjai suskaičiavo daugiau nei
1,2 tūkst. rūšių, iš kurių penkios
mokslininkams mažai žinomos. Tarp
jų – gyvūnai, panašūs į samanas, ir
jūriniai vėdarėliai. Tyrimas aprašy-
tas žurnale „Biogeography”.

Iš viso buvo rastos 1,224 rūšys, iš
kurių 1,026 gyvena vandenyje (tarp
jų kirminai, vėžiagyviai ir moliuskai).
„Įprasta manyti, kad gyvūnijos gausu
atogrąžų klimato regionuose, kur
šilta. Iš dalies taip yra todėl, kad mes
dažniausiai pastebime gyvūniją ant
žemės, o Antarktidoje matome tik
ledą. Tačiau būtent čia vandens gyvū-
nija yra nepaprastai gausi.        LRT
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Mstislavo Dobužinskio parodos Šiauliuose plakatas.

Renginiai Washington, DC
M. K. Čiurlionio styginių 

kvarteto koncertas

Washington, DC gruodžio 2 d.
koncertavo Lietuvos nacionalinės
premijos laureatas M. K. Čiurlionio
styginių kvartetas.

J. F. Kennedy centro Millennium
koncertų salėje styginių kvartetas at -
liko lietuvių ir Europos šalių kompo-
zi torių – Mikalojaus Konstantino
Čiur  lio nio, Joseph Haydn ir Fausto
La tėno kūrinius. Šis koncertas – tai
simbolinė įžanga į Lietuvos tūkstant-
mečio vardo paminėjimo šventinio
ciklo renginius JAV. Koncerto vaizdo
įrašą galima pamatyti: www.kenne-
dy-center. org/ prog rams/millen-
nium/schedule.html 

M. K. Čiurlionio styginių kvarte-
to koncertą Washington, DC surengė
Lietuvos ambasada Washington, DC,
bend  radarbiaudama su Lietuvos
Respublikos gene raliniu konsulatu
Či kagoje ir koncertų agentūra „Show
centras”.

Kvartetas taip pat koncertavo
Boston ir Čikagoje. Koncertus JAV
finansavo Lietuvos kultūros minis-
terija ir Lietuvos nacionalinė filhar-
monija.

Washington, DC 
vykstančiame filmų festivalyje –

lietuviškas filmas 

Washington, DC kasmetiniame
21-ajame Amerikos filmų instituto ir
Europos Sąjungos šalių filmų festiva-
lyje lapkričio 24–25 dienomis prista -
tytas režisieriaus Maris Martinsons
filmas „Nereikalingi žmonės”.

 Filmo peržiūroje  dalyvavo JAV
administracijos, kultūros atstovai,
diplomatai ir JAV Lietuvių Bend ruo-
menės nariai, kino mėgėjai.

Kino juostoje nagrinėjamos ak -
tua lios užsieniečių ir lietuvių sociali -

nės ir pilietinės problemos: emigraci-
ja, „geresnio gyvenimo” paieška, įvai -
kinimas ir globa.

Filmas „Nereikalingi žmonės”
yra pelnęs keletą apdovanojimų. 2008
metų Šanchajaus Tarptautinio kino
festivalyje režisierius M. Martinsons
apdovanotas prizu už režisūrą, o fil-
mui muziką kūręs Andrius Mamon -
tovas pripažintas geriausios muzikos
autoriumi. Taip pat filmas pristaty-
tas Montreal (Kanada) pasaulio filmų
festivalyje ir yra pirmas lietuviškas
filmas, pateiktas Oskarų nominacijai
geriausio užsienio filmo kategorijoje.

Amerikos filmų instituto ir Eu -
ropos Sąjungos šalių filmų festivaly-
je, vykusiame lapkričio 6–25 die -
nomis, buvo parodyti 35 filmai iš 24
šalių.

Daugiau informacijos apie festi-
valį galima rasti:

www.afi.com/silver/new/

LR ambasados 
Washington, DC info

Lemonto misijoje –
europinių parapijų
atstovų susitikimas

KUN. ANTANAS SAULAITIS

Prieškalėdinis europinių parapi-
jų atstovų susitikimas vyko Pasaulio
lietuvių centre, Lemont (IL) vakari-
nėje salėje š. m. gruodžio 2 d. Ma-
tulaičio misija paruošė vietą ir vaišes,
dalyviai atsinešė ir savo mėgstamų pa-
tiekalų. Visiems buvo padovanota Či-
kagoje išversta, Lietuvoje išspausdin-
ta knygelė anglų kalba apie Šiluvą.

Pranešimai

Įvairių tautybių atstovų pra -
nešimai užtruko pusantros valandos.
Slovakai turi naują jauną kunigą,
kuris ieško slovakų misijai bažnyčios,
šiuo metu Mišios aukojamos ketu-
riose apylinkėse. Slovėnai šventė sa -
vo tautiečio, pirmojo Marquette (MI)
vyskupijos vyskupo F. Baragos sukak-
tį su dviejų dienų rekolekcijomis, taip
rūpindamiesi jo kanonizacijos byla.
Jų Lemonto misija, esant didesniam
susidomėjimui, įvedė antrąją tikėjimo
ugdymo grupę suaugusiems. Vokie -
čių bei austrų sielovadoje žymi
Kolpingo draugijos sukaktis ir veikla,
su ,,Oktoberfest’’ suderinti parapijos
atlaidai bando pritraukti nuo baž ny -
čios nutolusius. Daug reiškiasi jų
mėg s tama citrų (kanklių) grupė. Ita -
lai minėjo šv. Cabrini dieną (įsteigė
tris ligonines Čikagoje). Jie ieško bū -
dų, kaip parūpinti italų kalba aukoja-
mas Mišias šiaurės vakaruose, kur
ita lai kraustosi gyventi.

Čekai labai džiaugiasi savo dvie -
jų dienų Moravijos švente, vykusia
PLC. Jie labai gyrė PLC sąlygas ir
paslaugas, čia ketina rengti ir 2009
me tų šventę. Renginys pritraukė
daug jaunų žmonių, kurie pamaldose
nedalyvauja. Čekų mėgstamą Šv. Mi -
kalojaus dieną bus rengiama panaši
šventė, siekiant įtraukti į bažnyčią
neinančius žmones. Čekai ieško pirk-
ti bažnyčią Brookfield apylinkėje.

Čikagos šiaurės lenkų parapijos
turi ,,kūdikių buteliukų’’ programą –
šeimose spalio mėn. rinko smulkius
pinigėlius vaikų globai. Po balandžio
mėn. gaisro Šv. Jadvygos bažnyčia
pilnai restauruota, nes buvo visiškai
apdrausta. Vargdienių valgykla kas-
dien pamaitina 700 lankytojų. Pietų
Čikagos lenkai surengė rožinio proce-
siją tarp parapijų netoli Midway oro
uosto, jie taip pat rengia ,,Širdis
širdžiai’’ koncertą, kurio lėšos skiria-
mos širdies operaciją turėjusiems vai-
kams gydyti, su solistais iš Varšuvos. 

Vengrai tebeieško kunigo, nes

klebonas yra perkeltas į didesnę pa -
rapiją JAV rytuose. Su albanais ryšiai
sunkūs, nes jų nedaug (centrai Det -
roite ir Floridoje). Lietuvių vardu
Sau lius Kuprys papasakojo apie ar -
kivyskupo S. Tamkevičiaus, SJ apsi-
lankymą, ,,Draugo’’ sukaktį, Susi-
vienijimo lietuvių Amerikoje suva-
žiavimą, būsimą biblijinę stovyklą
Lemonte, moksleivių kursus Daina-
voje, ateitininkų kūčias Jaunimo cen-
tre. Paminėti XIV Pasaulio lietuvių
Mokslo ir kūrybos simpoziumo reli-
ginės reikšmės pranešimai.

Pasiūlymai

Slovakai siūlė (visi tą siūlymą pa-
laikė) surengti įvairių tautybių spau-
dos darbuotojų pasitarimą, nes Čika-
goje leidžiama daugiausia etninių
laikraščių, įskaitant vienintelį JAV
katalikišką dienraštį ,,Draugą’’. Kaip
pavyzdys minėti graikai, kurių ži-
niasklaidos atstovai pastoviai susi-
renka aptarti savo reikalų. Galėtume
vieni kitiems patarti, bendradarbiau-
ti.

JAV vyskupai labai spaudžia val-
džią, kad imigracijos klausimai ne-
būtų nustumti iš svarbiausių, dabar
reikalingų išspręsti klausimų naujoje
valdžioje – prieš rinkimus politikai
nenorėjo dėl tokio keblaus klausimo
rizikuoti. Parapijose bei bažnytinėse
apylinkėse daugėja imigracijos pagal-
bos centrų, labai sklandžiai jie jau
veikia Waukegane, Melrose Parke,
Pilsen-Little Village apylinkėse (10
parapijų junginio dėka). Čikagos ar-
kivyskupijoje ateinančiais metais bus
steigiama daugiau tokių įstaigų,
ruošiami talkininkai, kad, išėjus nau-
jiems imigracijos įstatymams, būtų
teikiama pagalba su dokumentais,
advokatų talka.

Europinių parapijų tarybos pir-
mininkas kun. C. Garbacz, SVD pa-
pasakojo apie lenką vyskupą, kuris
uoliai padėjo į užsienį vykstantiems
tautiečiams rasti darbą, o dabar jis
kaltinamas ardęs šeimas, kai išvyku-
sieji atitrūko nuo namuose paliktų
šeimos narių. Vyskupas labai pergy-
venąs, kad jo geri norai buvę tokie
kenksmingi.

Europinės sielovados taryba pir-
mą kartą susirinko Matulaičio misijo-
je – posėdžiai dažniausiai vyksta
arkivyskupijos būstinėje. Kardinolas
Francis George pats visuomet per-
skaito šios patariamosios tarybos
protokolą. Atstovai vėl rinksis kitų
metų vasario 17 d.

Susitikimo dalyviai varto tėvo A. Saulaičio, SJ padovantą knygutę apie Šilu-
vą.                                                                                         Dainos Čyvienės nuotr.

Artėja KalėdosArtėja Kalėdos
Norite pasveikinti draugus

ir pažįstamus su artėjančiomis
Ka lė domis? Gera išeitis – gra-
žus kalėdinis atvirukas. Jį ga-
lite nusipirkti ,,Drauge”. 

Atvykite į ,,Draugą” ir iš-
sirinkite Jums labiausiai pa-
tikusį. Jei negalite atvykti,
skambinkite tel.: 773-585-
9500 ir užsisakykite. Atvirukus
Jums atsiųs į namus.

Atviruko su voku kaina —
1 dol.

M. K. Čiurlionio kvartetas.

Dalia  S. Anysienė, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai ačiū
už Jūsų paramą.

Emilija Kantas, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir paaukojo 50 dol. auką.  Tariame nuoširdų ačiū.

Vytautas Penkiunas, gyvenantis  Annapolis, MD, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.

Jonas Indriunas, gyvenantis Roselle, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50 dol.
auką. Nuoširdus ačiū.

Aldona Meilus, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.
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DVIDEŠIMT DVEJŲ, DEŠIMTIES IR
SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES

SUKAKTYS

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius asmenis.
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas bus atnašau-

jamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park).
Prašome maldoje prisiminti a. a. Oną, a. a. Ramintą ir a. a.

Donatą.

Liūdinčios šeimos

A † A
RAMINTA

IZOKAITYTĖ
PRAPUOLENIENĖ

1986.XII.1

A † A
DONATAS

PRAPUOLENIS
1998.XII.4

A † A
ONA IZOKAITIENĖ

1991.XII.12

Kas drumsčia miško
paukščių ramybę?

RIMANTAS BRAZIULIS

Steigiamos naujos saugomos te-
ritorijos, vis daugiau gamtosauginių
nuostatų perkeliama į teisės aktus,
tačiau diskusijos dėl nepakankamai
saugomos gamtos (ypač dėl retų
paukščių apsaugos) kyla nuolat. Tai
natūralus procesas, kadangi labai
sparčiai keičiasi ne tik mūsų gyveni-
mas, bet ir mūsų pažiūra į mus su-
pančią aplinką. Šiais metais spaudoje
pasirodę straipsniai apie sunaikintus
saugomų paukščių lizdus sujaudino
ne tik visuomenę, bet ir miškininkus,
kurie ieško būdų, kaip veiksmingiau
saugoti miško paukščius.

Kaišiadorių miškininkai į 
pagalbą pasikvietė ornitologus

„Miškininkai tikrai nėra paukš-
čių priešai ir labai nenorėtų būti
apkaltinti jų naikinimu. 2007 m. ker-
tant mišką Kruonio girininkijoje,
buvo aptiktas jūrinio erelio lizdas, –
sakė Kaišiadorių miškų urėdijos urė-
das Stasys Truskauskas. – Kirtimai
buvo sustabdyti du mėnesius, kol ere-
lių pora išperėjo ir išvedė jauniklius.
Tačiau rimtai paukščių apsaugai
reikia konkretesnės informacijos,
kurios šiuo metu labai trūksta. Pa-
vyzdžiui, neseniai įsteigtame Pravie-
niškių – Būdos biosferos poligone
saugomi vapsvaėdžiai. Manoma, jog
didžiuliame masyve gali gyventi 12
šių paukščių porų, tačiau ar tikrai jie
ten gyvena, šiandien pasakyti būtų
sunku”.

Siekiant veiksmingau saugoti
retas saugomas paukščių rūšis,
Kaišiadorių miškų urėdija užsakė
studiją „Retų saugomų paukščių liz-
daviečių nustatymas VĮ Kaišiadorių
miškų urėdijos valstybiniuose miš-
kuose ir galimos jų apsaugos prie-
monės” (darbo vykdytojas – ornitolo-
gas žinovas Saulis Skuja). Studijos
tikslas – patikrinti minėtų paukščių
žinomas lizdavietes ir ieškoti naujų
lizdų, sužinoti jų koordinates ir
pažymėti žemėlapiuose. Taip pat
numatoma tikrinti lizdus paukščių
perėjimo sezono metu ir nustatyti
perinčių paukščių rūšis bei pasiūlyti
galimas priemones paukščių lizda-
vietėms išsaugoti.

Saugomos teritorijos visų 
problemų neišsprendžia

Ornitologo S. Skujos nuomone,
vien saugomos teritorijos, esančios
Kaišiadorių miškų urėdijos admin-
istruojamoje teritorijoje, neužtikrina

retųjų miško paukščių lizdaviečių
apsaugos. Anksčiau nustatytos liz-
davietės natūraliai kinta, nes
paukščiai dėl įvairių priežasčių keičia
perėjimo vietas. Norint kuo geriau
juos saugoti, reikia peržiūrėti ir
inventorizuoti retųjų paukščių liz-
davietes visoje urėdijos teritorijoje,
nustatyti vertingiausias perėjimo
vietas ir perspektyviausias lizdavie-
tes tiek valstybiniuose, tiek priva-
čiuose miškuose. 

Atrasti retų paukščių lizdai
pažymimi miškotvarkos projektuose,
tačiau šie projektai miškų urėdijų
teritorijoms rengiami 10 metų. (...)
Nors Lietuvoje įgyvendintos tiek teis-
inės, tiek administracinės, tiek ir
praktinės gamybinės retųjų paukščių
apsaugos priemonės (Pagrindinių
miško kirtimų taisyklės, 2005), vis
tik trūksta vieningos programos, kuri
sujungtų visas šiuo metu taikomas
apsaugos priemones, numatytų ir
užpildytų likusias spragas. (...)

Skuja mano, kad retųjų paukščių
lizdaviečių apsauga pagerėtų, jei miš-
kus nuolat stebėtų etatiniai ornitolo-
gai-profesionalai. (...)

Per daug ar per mažai saugoma?

Tad ką reikėtų keisti visos šalies
mastu, siekiant geriau saugoti retuo-
sius paukščius ir, apskritai, sustab-
dyti bioįvairovės nykimą. Tie, kurie
iš gamtos siekia tik trumpalaikės
materialinės naudos, sakytų, kad ir
taip viskas per daug saugoma, pris-
teigta devynios galybės saugomų ter-
itorijų, todėl reikia naikinti gam-
tosauginius apribojimus, didinti kir-
timų apimtis, sausinti šlapius miš-
kus, pelkes, kasti miškuose žvyrą,
durpes ir pan. Gamtosaugininkai ir
ornitologai sako, kad esami gamto-
sauginiai apribojimai ir saugomos
teritorijos neužtikrina retų augalų,
paukščių ir kitų gyvūnų apsaugos.

Jų nuomone, neužtenka įsteigti
saugomas teritorijas ir priimti ati-
tinkamų įstatymų, nes pats retų
rūšių išsaugojimo procesas yra daug
sudėtingesnis: reikalingi moksliniai
tyrimai, specifinės žinios apie kiek-
vieną rūšį, informacija apie buveinių
išsidėstymą, ir ypač svarbus miškuo-
se ūkininkaujančių žmonių gerano-
riškumas. Kad tai yra pakankamai
sudėtinga problema, patvirtino ir
neseniai įvykusio seminaro – pasita-
rimo „Miško ūkinės ir rekreacinės
veiklos įtaka paukščių apsaugos būk-
lei Lietuvoje” dalyviai. Renginį orga-
nizavo gamtosaugos projektų vysty-
mo fondas, Lietuvos ornitologų drau-

gija ir Vilniaus universiteto Ekolo-
gijos institutas. (...)

Retų miško paukščių apsauga
nepakankama

Seminaro – pasitarimo metu
buvo išsakytos įvairios nuomonės.
Aplinkos ministerijos atstovų nuo-
mone, galiojantys miškų ūkio veiklą
reglamentuojantys teisės aktai užtik-
rina biologinės įvairovės išsaugojimą
visuose miškuose, o medienos ištek-
lių naudojimas Lietuvoje atitinka
darnaus ūkininkavimo principus ir
leidžia subalansuoti ekologines, eko-
nomines ir socialines miškų funkci-
jas.

(...) Dauguma seminare kalbė-
jusių pranešėjų pritarė, jog dėl miškų
lankytojų srauto didėjimo ir atvirų
miško kelių, trikdoma paukščių ra-
mybė veisimosi sezono metu. R.
Treinys ir dr. D. Stončius teigė, kad
kasmet pažeidžiama 5 – 10 proc.
juodojo gandro ir mažojo erelio rėk-
snio lizdaviečių. Taip pat viešai pri-
pažįstama, kad į gamtosauginius
reikalavimus privačiuose ir valsty-
biniuose miškuose žiūrima skirtin-
gai. Ž. Preikša „Žurnale apie gamtą”
(2008 m., Nr. 3) rašo: „Saugomų
rūšių radavietes apsaugoti priva-
čiuose miškuose apskritai nelabai yra
galimybės. Net žinodami apie esan-
čias retenybes, dažniausiai savinin-
kai jas sunaikina. Kol nėra saugomų
rūšių registro, padėties kontroliuoti
beveik neįmanoma. O jei ir pavyktų

nubausti pažeidėją, tai baudos dydis
būtų juokingai mažas, lyginant su
gautu pelnu, pardavus nelegaliai
iškirstą medieną. (...) Valstybiniuose
miškuose padėtis yra kiek geresnė,
tačiau ir čia dar daug ką reikia tobu-
linti”. 

Ką reikėtų keisti?

Siekiant nebloginti padėties ar
net ją pagerinti, kai kada užtenka
nieko nedaryti, pvz., nebevykdyti
„paslėpto” miškų sausinimo, plėto-
jant kelių tinklą, išsaugoti natūralias
pievas, miško aikštes ir retmes. Taip
pat siūloma, kur tik įmanoma, ats-
tatyti anksčiau persausintų miškų
hidrologinį režimą. Naujai įrengiami
keliai turėtų būti siauresni, dalis
kelių – sezoniškai uždaromi, kad
lankytojai netrikdytų perinčių paukš-
čių ramybės. Dauguma pranešėjų pri-
tarė tam, jog būtų ribojamas miškų
kirtimas visose miško grupėse paukš-
čių veisimosi sezono metu.

Lietuvos žemės ūkio universiteto
dėstytojas dr. G.. Brazaitis tvirtina,
kad paukščių populiacijos pradeda
nykti, jei regione išlieka mažiau nei
30 – 10 proc. tinkamų gyventi ir veis-
tis buveinių. Egzistuojanti saugomų
teritorijų sistema negali užtikrinti
gyvybingų populiacijų išlikimo, nes
šias teritorijas sudaro palyginti maži
ir izoliuoti plotai. (...)

Straipsnis sutrumpintas

„Žalioji Lietuva” 

Juodasis gandras.

Mažasis erelis rėksnys.
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�A. a. aktorius, režisierius Vy -
tautas Valiukas, anksčiau gy venęs Či -
kagoje ir New York apylinkėse, o vė -
liau persikėlęs į Vilnių, mirė 2007 m.
sausio 16 d. Jo palaikai (pelenai) š. m.
lapkričio 16 d. buvo pervežti į JAV ir
palaidoti Nekalto Prasidėjimo vie -
nuo lyno kapinėse. Laidotuvėse daly -
va vo keliasdešimt velionio artimųjų
ir pažįstamų. Velionio našlė Salomėja
Valiukienė (buvusi Lietuvių operos
so  listė) sugrįžusi iš Vilniaus apsigy -
veno New Haven, CT.

�Gruodžio 6–7 dienomis Pasau -
lio lietuvių centro (Lemontas) Mo -
terų renginių komitetas kviečia vi sus
į Kalėdinį bazarą. Pradžia – 9 val. r.

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė vyks gruodžio 7 d., sekmadie-
nį, didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont  Ave.,  Chicago. 2 val. p. p. Jė -
zuitų koplyčioje bus aukojamos šv.
Mišios, giedos solistai Margarita ir
Vaclovas Momkai, akompanuos mu -
zikas Manigirdas Motekaitis. 3 val.
p.p. salėje po oficialios dalies, kunigas
Lionginas Virbalas, SJ, rodys skaid -
res apie ilgametę Jėzuitų veiklą. Me -
ni nės programos atlikėja  solistė Da -
lia Lietuvninkienė, akompaniatorius
Manigirdas Motekaitis. Vyks loterija.
Stalus ir pavienes vietas galite už si -
sakyti telefonu: 708-447-4501 (Milda
Šatienė) ir telefonu: 708-636-6837
(Anelė Pocienė). Maloniai kviečiame
da lyvauti lietuvių visuomenę.

�Socialinių reikalų tarybos ir
Vyresniųjų lietuvių centro ,,Labdaros
vakaro” metu muzikinę programą at -
liks Stasė Jagminienė su talki nin-
kais. Vakaras ruošiamas gruodžio 13
d., šeštadienį 5:30 val. p.p. ,,Sek ly-
čioje”. Kviečiame visus dalyvauti ir
paremti JAV LB Socialinių reikalų ta -
rybą, kuri ištisus metus tiesia ranką
visiems pagalbos reikalingiems lietu-
viams. Be lietuvių paramos ,,Sek -
lyčia”, kurioje yra daugelių instituci-
jų būstinės, negalėtų išsilaikyti. No -
rint užsisakyti vietas prašome skam-
binti į Socialinių reikalų skyrių Bi -
rutei Podienei tel.: 773-476-2655.

��Amerikos lietuvės dailininkės
kviečia visas savo nares į pasitarimą
gruodžio 14 d. 12:30 val. p. p. Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių centre. Pasitarime aptarsime
atei  nančios parodos ruošos darbus.

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros
mu  ziejuje iškilmingame pokylyje  ,,Me -
tų žmogaus 2008” žymuo bus įteiktas
LR amba sadorei Kanadoje Gin tei
Damušytei. Informacija telefo nu:
773-582-6500. 

�Gruodžio 17 d., trečiadienį,
,,Sek lyčioje” ruošiamos tradicinės
Kū čios. Pradžia – 2 val. p.p. Vietas
pra šome užsisakyti Socialinių reikalų
skyriuje tel.: 773-476-2655. 

�Gruodžio 21 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont ruo -
šiami Kūčių valgiai. Juos rengia PLC
Moterų renginių komitetas. Pradžia
12 val. p. p.

�BALF’o centrinei įstaigai, vei -
kusiai dienraščio ,,Draugas” patalpo -
se, užsidarius visa archyvinė medžia-

ga (apie 100 dėžių) buvo perkelta į Li -
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
archyvą Jaunimo centre, Čika goje.
Gauta medžiaga šiuo metu peržiūri-
ma ir kataloguojama.

�Kviečiame Detroit visuomenę
dalyvauti tradicinėje Kūčių vaka rie -
nėje, kurią ruošia Detroit Gabijos ir
Baltijos tuntų skautės ir skautai.
Kūčios įvyks sekmadienį, gruodžio 7
d., Dievo Apvaizdos parapijos salėje.
Šventę pradėsime po šv. Mišių ir ka -
vutės, maždaug 12:30 val. p. p. Kūčių
metu rin k si me pinigines aukas
,,Avon Breast Cancer Walk”. Daly-
vius prašome už siregis t ruoti iš anks-
to pas Daivą Lu ka sie wicz (tel.: 248-
478-6885 arba el. paštu:  dlukasie-
wicz@sbcglobal.net.  Lauksime visų!

�Šv. Onos bažnyčioje, Beverly
Sho res, IN išpažinčių bus klausoma
gruodžio 11 d. nuo 5:30 val. p. p. iki 7
val. v. Taip pat, kaip ir kiekviena mė -
nesio trečią sekmadienį, gruodžio 21
d. 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mi -
šios lietuvių kalba. Išpažinčių klau -
sys ir šv. Mišias aukos kun. Antanas
Gražulis, SJ. Po pamaldų Beverly
Sho  res lietuvių klubas ruošia kalė -
dinį pabendravimą. Visus nuoširdžiai
kviečiame dalyvauti.

�JAV LB Grand Rapids, MI,
apy  linkės  valdyba  maloniai  kviečia
vi sus į Kalėdinę eglutę-vakaronę,  ku -
ri  įvyks  2008 m. gruodžio  13  d., šeš -
ta dienį, 6:30  val. v. lietuvių Šv. Petro
ir Povilo parapijos šeimos salėje, 1433
Hamilton Ave., NW Grand Rapids,
MI 49504. Valdyba vaišins svečius
šilta vakariene ir kavute. Kalėdų  se -
neliui reikia iš anksto žinoti vaikų
var dus ir amžių, todėl pra šome pra-
nešti  apie  Jūsų  ir  vaikų  dalyvavi-
mą valdybos iždininkui Jo nui  Treš-
kai,  Jr. tel.: 616-446-9717 arba el.
paštu: jptreska@comcast.net. Taip
pat prašome  atnešti  saldumynų
bendram stalui ir fantų (dovanų)  Ka-
lėdiniam aukcionui. Vyks gar džiau sio
saldumyno konkursas, vai kai nesto-
kos žaidimų, o svarbiausia – specia-
liai iš Lietuvos per šiauri nę Michi-
gan valstiją atskrenda tikras Ka lėdų
senelis su dovanomis. Iki  malonaus
pasimatymo ir Linksmų Kalėdų – Jė-
zaus gimimo  šventės!

�Indianapolio Lietuvių Bend -
ruomenė nuoširdžiai kviečia visus
gruodžio 14 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. į Kalėdų šventę, kuri įvyks Latvių
bendruomenės centro didžiojoje salė-
je, 1008 W. 64th Street, Indianapolis,
IN 46260. Matysite lituanistinės mo -
kyklėlės paruoštą vaidinimą ,,Pu pelė
ir Žirniukas”, vyks tylusis aukcionas,
iš Laplandijos atvyks Kalėdų se nelis
su dideliu maišu dovanų. Tė velių iš
anksto parūpintas dovanėles bus gal-
ima perduoti šventės rengimo dieną.
Įėjimas – 10 dol. asmeniui, 20 dol. šei-
mai. Daugiau apie renginį: www.
inylt.org arba tel.: 317-730-3933

�Sutikime Naujuosius metus
draugų būryje gruodžio 31 d. 8 val. v.
Lietuvių atletų klube, 70 Havemeyer
Street, Brooklyn, NY 11211. Įėjimo
kaina – 60 dol. Tel. pasiteiravimui:
917-572-2045. 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga Lietuvos vardo pirmą kartą
Kvedlinburgo analuose 1009 metais paminėjimo proga ir tūks -

tantmečio jubiliejui pagerbti skelbia romano konkursą

Skiriamos  trys premijos:
I – 5,000 dol.

II – 3,000 dol.
II – 2,000 dol.

Tema kūrėjams: ,,Lietuvai – tūkstantis metų!” (Mes didžiuojamės
tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra)

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio
30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, Konkursui
2711 West 71 st Street
Chicago, IL 60629
USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne ma-
žiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pasi-
rašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto
voko, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefonu ir
fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. Nepremijuoti
kūriniai negrąžinami.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje Čikagoje, JAV, Kovo
11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu

Tel. pasiteiravimui: 773-776-3399. Fax. 773-776-7059

XIV Mokslo ir kūrybos simpoziume daug vietos buvo skirta lituanisti-
niam švietimui. Organizatoriai pasistengė, kad patalpos, kuriose vyko  se-
minarai, būtų aprūpintos kompiuteriais ir kita reikalinga technika.  

Nuotraukoje iš k.: JAV LB Švietimo tarybos narė Mirga Girniuvienė, Ka-
nados Krašto valdybos vicepirmininkas švietimo reikalams Vytautas Bireta
ir Švedijos Lietuvių Bendruomenės valdybos narė Edita Saaf ruošiasi dar-
bui.                                                                           Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Draugo” knygynėlyje galite nu -
sipirkti kalėdinių dovanų savo ar -
timiesiems ir draugams. Puiki dova -
na – kompaktinės plokštelės (CD).
Knygynėlyje yra  keletas plokštelių
su kalėdinių dainų įrašais. Šį kartą
skaitytojams norime pasiūlyti visiškai
naują – 2008 metais įrašytą Montreal
(Kanada) lietuvių choro įrašą ,,Ades-

te Fideles”. Plokštelėje – 18 choro
atliekamų dainų. Tai lietuvių ir už-
sienio kompozitorių kūriniai. Choro
vadovas – Alexandre Stanke. Kom-
paktinės plokštelės viršelį sukūrė
dailininkė Rasa Pavilanis.

Knygynėlyje yra dar viena šio
choro įdainuota kompaktinė plokš-
telė – ,,Kalėdos”.  Joje – 14 kalėdinių
giesmių. 

Kompaktinių plokštelių kaina
— po 15 dol. už vieną. Jas galima įsi-
gyti paštu, pri dedant 10,25 proc.
mokestį, užsi sakant IL valstijoje.
Persiuntimo kai na – 5 dol. Per siun-
čiant daugiau plokštelių, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą plokš-
telę – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

IÕ ARTI IR TOLI...

www.draugas.org

Danguolė Navickienė, gyvenanti Westlake Village, CA, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Šarūnas Užgiris, gyvenantis Highland Park, IL, paaukojo
laikraščiui 50 dol. auką. Dėkojame už Jūsų paramą.


