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•Sportas. Futbolas. ŠAL-
FASS ir pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 8–9)
•Kubilizmo anatomija (p.
3)
•Susidomėjimas lietuvių
kalba Karaliaučiaus
krašte nemažėja (p. 4)
•Komentaras. Apie Da-
riaus ir Girėno atminimo
lentą (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Atsiminimai (101) (p. 9)
•Dailininkas Eidrigevi-
čius tapo aktoriumi (p.
10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) –
Lietuvos ambasados JAV darbuotojai
JAV Kongreso bibliotekai perdavė 62
knygas, išleistas Lietuvos tūkstant-
mečiui paminėti. Bibliotekai perduo-
tos įvairaus žanro knygos apie Lie-
tuvos kultūrą, meną ir istoriją. Kny-
gos išleistos lietuvių ir anglų kalba.

Knygas priėmusi bibliotekininkė
Regina Frackowiak sakė, kad naujos
knygos JAV Kongreso bibliotekos
lentynose pasirodys po dviejų mėne-
sių, kai bus sukataloguotos. Dar ke-
lios knygų kolekcijos bus perduotos
bibliotekoms New York ir Čikagoje.

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) – Su-
teikti vilties išgyvenant ekonominį ir
dvasinį sunkmetį Lietuvos žmonėms
žada šiandien Vilniuje prasidedančio
krikščioniškojo festivalio ,,Evangeli-
jos dienos” rengėjai.

Tris dienas vyksiantis festivalis
visus ieškančius dvasinės ir materia-
linės paspirties kviečia į ,,Siemens”

areną dalyvauti mokymuose, šlovini-
muose arba tiesiog pasiklausyti žino-
mų muzikos atlikėjų koncertų.

Į Vilnių atvyko pasaulinio garso
Evangelijos mokytojas iš Didžiosios
Britanijos David Hathaway, per dau-
giau kaip 50 tarnystės metų aplankęs
nemažai pasaulio šalių, kalbėjęs mi-
lijonams klausytojų tiesiogiai ir tele-

vizijos laidose.
,,Nors Baltijos šalys atgavo laisvę

ir nepriklausomybę, komunistinė
praeitis paliko tuštumą žmonių šir-
dyse, ir jos neįmanoma užpildyti so-
cialine, ekonomine ar kokia kita po-
litika – reikia naujo dvasinio gyveni-
mo, prabudimo. Svarbu, kad Dievas
irgi turėtų vietą Europoje, nes tik
Dievas turi atsakymus į socialinius,
politinius, dvasinius klausimus”, –
kalba D. Hathaway.

Operos dainininkas ir protestan-
tų pastorius Vaidas Vyšniauskas
,,Evangelijos dienose” subūrė žino-
mus atlikėjus, kurie koncertuos ,,Sie-
mens” arenoje. Vilniuje skambės ro-
ko opera ,,Prisikėlęs”, sulaukusi dide-
lio pasisekimo Kaune.

,,Evangelijos dienų” metu bus
pasirūpinta ir materialinių dalykų
stokojančiais Lietuvos gyventojais –
jiems pagalbos ranką tiesia Suomijos
krikščionys. Jų surinkta parama –
20,000 maisto produktų rinkinių –
bus išdalyta renginio metu.

Rengėjai sako festivalyje lau-
kiantys visų – ir tikinčių, ir ypač – ne-
tikinčių ar laisvamanių.

NATO generalinis sekretorius
nemato gr∂sm∂s Baltijos valstyb∂ms

Lietuva bandys sunkmetî îveikti savo jègomis

Ryga, spalio 8 d. (,,Interfax”/
BNS) – NATO generalinis sekreto-
rius Anders Fogh Rasmussen nema-
no, kad Rusija kelia grėsmę Baltijos
valstybėms ar kuriai nors kitai
NATO šaliai.

,,Tačiau manau, jog vienas svar-
biausių uždavinių – įtikinti Rusiją,
kad NATO neveikia prieš Rusiją”, –
interviu Latvijos radijui sakė A. F.
Rasmussen.

,,Tam mums reikėtų plėtoti stra-
teginę partnerystę. Jeigu ir yra grės-
mių, tai, visiškai akivaizdu, – ne iš
Vakarų, o iš Pietų. Rusijos politiniai
vadovai tai labai gerai žino, todėl
mums reikėtų sutelkti dėmesį į strate-
ginę partnerystę visur, kur mes turime
bendrų interesų”, – pridūrė jis.

Apie neseniai Rusijos surengtus
prie Baltijos šalių sienų karinius mo-
kymus generalinis sekretorius sakė:
,,Žinoma, mes turime ir atitinkamus
planus, ir priemonių, kad užtikrin-
tume visų NATO šalių, tarp jų – ir
trijų Baltijos šalių, gynybą. Mes labai
atidžiai stebėjome Rusijos karinius
mokymus. Tai mano tvirtas įsitikini-
mas, kad jie nekelia grėsmės nė vie-
nai NATO šaliai.”

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) – Lie-
tuvos sėkmingai išplatina obligacijų
emisija rodo, kad investuotojai tiki
Vyriausybės ekonomine politika, sakė
Lietuvos finansų ministrė Ingrida Ši-
monytė.

Lietuva tarptautinėse rinkose iš-
platino obligacijų už bendrą 1,5 mlrd.

JAV dolerių sumą. Obligacijų paja-
mingumas yra 462,5 proc. didesnis
nei JAV iždo obligacijų.

Suomijoje viešėjusi Lietuvos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė,
kad Lietuvai išplatinus obligacijų
emisiją atsiranda visos galimybės
sunkmetį įveikti savo jėgomis, nepra-

šant Tarptautinio valiutos fondo pa-
galbos.

Už 2015 m. išperkamą obligacijų
emisiją Lietuva mokės 6,75 proc. me-
tines palūkanas. Už obligacijas gau-
tos lėšos bus naudojamos biudžeto iš-
laidoms finansuoti. Obligacijų plati-
nimas bus baigtas 2009 m. spalio 15 d.

,,Evangelijos dienos” – lyg vilties inkaras sunkmeçiu
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Operos solistas Vaidas Vyšniauskas (k.), Evangelijos mokytojas David Hatha-
way ir fondo ,,The Ministry of David Hathaway” atstovas Maksim Kiranen.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

JAV Kongreso biblioteka
pasipildys knygomis

apie Lietuvâ

Anders Fogh Rasmussen.
Reuters/Scanpix nuotr.
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Daugiau sporto ñiniû skaitykite 8-9 psl.

Paruoõè Ed. Õulaitis
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„Lituanicos” vyrų vienuolikė,
rungtyniaujanti „Metropolitan” ly-
gos „Major” divizijoje, vis negali iš-
lipti iš duobės. Praėjusį sekmadie-
nį, spalio 4 d., mūsiškiai buvo pri-
versti nusileisti – „Sockers’’ vienuo-
likei 0:1 ir dar nepatirti pergalės sko-
nio šiame sezone, nors tai jau buvo
penktasis rudens rato pirmenybių
ratas.

Kaip ir ankstesniuose susitiki-
muose, „Lituanicos” vyrai, žaisdami
be 7–8 geriausių savo komandos žai-
dėjų, laikėsi neblogai, tačiau pergalė
nebuvo mūsiškių pusėje.

Pirmąjį kėlinį „Lituanica” suge-
bėjo baigti lygiosiomis – 0:0, nors
aikštėje žaidė jauni „Sockers” žaidė-
jai. Ir antrame kėlinyje lietuviai ne-
blogai gynėsi, gerai pasižymėjo ir at-
sarginis vartininkas Deividas Marke-
vičius. Likus maždaug dvidešimčiai
minučių iki rungtynių pabaigos, „Li-
tuanicos” žaidėjas Algirdas Zuperka
(jis tik praėjusiose rungtynėse sugrį-
žo po traumos į aikštę) turėjo progą
pelnyti įvartį, bet, deja. Tada varžo-
vai apie 15 minutę sugebėjo įmušti
vienintelį rungtynių įvartį ir pelnyti
3 taškus bei pakilti lentelėje į 8 vietą
(jų sąskaitoje – 4 taškai), o „Lituani-
ca” nukrito į 9 vietą su dviem taškais
(dvi lygiosios).

Po šių rungtynių (beje, jos iš
Schaumburg, IL paskutinę akimirką
buvo perkeltos į Buffalo Grove, IL)
„Lituanicos’’ treneris Algis Gro-
chauskas buvo gerokai nuliūdęs, nes
pralaimėta komandai, su kuria žai-
džiant buvo tikimasi pergalės.

„Tiesą sakant, mes žaidėme be-
veik antros sudėties, nes dauguma
mūsų pagrindinių žaidėjų yra trau-
muoti, o vienas vieši Lietuvoje”, –
kalbėjo lietuvių komandos strategas,
prisipažinęs, jog tikėjosi geresnės pir-
menybių pradžios.

Tačiau šiame rate dar yra liku-
sios sužaisti 4 rungtynės ir visos ne
su stipriausiomis komandomis. (Iš
eilės – „Green-White”, „Belgrade”,

„Zrinski” – išvykoje ir su „Vikings” –
namuose (tai bus paskutinis rudens
rato susitikimas lapkričio 1 d.). Tre-
neris tikisi, kad, laimėjus bent 6 taš-
kus, pavasario sezone būtų galima
kovoti gal net dėl prizinės vietos. Ta-
čiau, be abejo, svarbiausia išsilaikyti
„Major” divizijoje.

„Eagles” – pirmoje vietoje

„Eagles” komanda praėjusį sek-
madienį nugalėjo „Vikings” 2:0 (ji
savaitės viduryje įveikė „Schwaben’’
atidėtas rungtynes net 4:0) rezultatu.
Kitų rungtynių rezultatai: „United
Serbs” – „Green-White” 1:0; „Schwa-
ben” – „Zrinski” 1:0; „Maroons” –
„Belgrade” 2:1.

Naujausia pirmenybių 
lentelė

Po spalio 4 d. rungtynių „Major”
divizijos komandos išsirikiavo taip
(vieta, komanda, rungtynių skaičius,
įvarčių santykis, taškai):

1. „Eagles”              5,   16–1, 15;
2. „Shwaben”          5,     7–6, 12;
3. „United Serbs”    5,     8–8, 10;
4. „Maroons”           5,     9–6,   8;
5. „Green-White”    5,      5–4,  8;
6. „Zrinski”             5,      3–6,  6;
7. „Belgrade”          5,      5–6,  5;
8. „Sockers”            5,      3–5,  4;
9. „Lituanica”         5,     4–11, 2;
10. „Vikings”           5,     2–9,   0.

Pagal oficialų tvarkaraštį „Litua-
nica’’ šį sekmadienį, spalio 11 d., žais
su „Green-White” 745 W. Wieler Rd.
(prie 90-to greitkelio) Des Planes, IL.
Pagrindinių rungtynių pradžia – 2
val. po pietų. Prieš tai rungtyniaus
atsarginės vienuolikės.

Tikimės pirmosios „Lituanicos”
pergalės šiame sezone. O ji mūsiš-
kiams labai reikalinga.

Būna dienų, kai į el. pašto
dėžutę atkeliauja ir geros, ir
blogos žinios. Tad tenka rinktis:
kuriai iš jų suteikti pirmenybę?
Šįkart apsispręsti nebuvo sunku,
juk ne kiekvieną dieną lietuviai
laimi pasaulio debatų varžybose
internete (World Online Deba-
ting Championship). Pirmą kartą
internetu surengtos Debatewi-
se.com varžybos kviečia nacio-
nalines komandas iš viso pasau-
lio išbandyti savo jėgas minčių,
logikos ir retorikos mūšyje. Šiais
metais į baigiamąsias varžybas
tema ,,Turime teikti pirmenybę
laisvei, o ne saugumui ir panai-
kinti antiterorizmo įstatymą”
išėję lietuviai susirungė su Di-
džiosios Britanijos komanda.
Vienas iš varžybų teisėjų Colm
Flynn, pasibaigus debatams, ne-
slėpė savo susižavėjimo: ,,Ma-
nau, jog tai patys geriausi de-
batai, kuriems man bet kada te-
ko teisėjauti, su dviem geriau-
siais pasirodymais.” Nieko kito ne-
lieka pasakyti, kaip tik pasidžiaug-
ti pasauline lietuvių sėkme.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,LITUANICA’’ NEGALI ATSIKRATYTI
NESĖKMĖS ŠMĖKLOS

Čikagos „Fire”
pralaimėjo 0:1

Po trijų lygiųjų iš eilės rugsėjo
mėnesį (prieš „Real Salt Lake” 1:1,
Columbus „Crew” 2:2, Toronto FC
2:2), Čikagos „Fire” spalio 3 d. išvy-
koje buvo priversta nusileisti Los
Angeles „Galaxy” vienuolikei 0:1.
Stebint beveik 22,000 žiūrovų mi-
niai, čikagiečiai beviltiškai kovojo su
„Galaxy” komanda, kuri šį sezoną
rodo gerą žaidimą.

Priešpaskutines šių metų rung-
tynes „Fire” žais išvykoje su New
England „Revolution” komanda (joje
rungtyniauja lietuvis Edgaras Jan-
kauskas) spalio 17 d. 5 val. p. p. O pas-
kutines rungtynes čikagiečiai žais
namuose – Toyota Park spalio 22 d.
7 val. vak. prieš „Chivas USA” vienuo-
likę. Tada paaiškės, ar „Fire” pateks į
atkrentamąsias varžybas MLS lygoje.

Marijampolės  „Sūduva”
iškovojo pergalę

Lietuvos A lygos 21-ojo rato
atidėtame susitikime trečioje vietoje
esanti Marijampolės „Sūduvos” vie-
nuolikė išvykoje net 4:0 įveikė prieš-
paskutinę vietą užimančią Kauno
„LKKA ir Teledama” komandą.
Rungtynėse Lietuvos Žemės ūkio
universiteto stadione visus 4 įvarčius
įmušė marijampoliečių puolėjas Ri-
čardas Beniušis (du pirmame kėliny-
je ir du antrame).

Po šio susitikimo pirmenybėse
pirmą vietą užima Vilniaus „Vėtra”
(55 tšk.). Po jos eina Panevėžio „Ek-
ranas” (54) ir „Sūduva” (49).

Kovos dėl vietos
pasaulio pirmenybėse

Spalio 10 d. daug valstybinių fut-
bolo rinktinių kovos dėl kelialapių į
pasaulio čempionatą, kuris 2010-ai-
siais vyks Pietų Afrikos Respublikoje.
Lietuva tą dieną namuose žais su
Austrijos rinktine. Nors ir laimėjus šį
susitikimą, Lietuvai vykti į Pietų
Afriką jau nėra galimybių.

Europai pasaulio čempionate yra
skirta 13 vietų. Atrankos turnyrą de-
vyniose grupėse Europoje pradėjo 53
komandos. Grupių nugalėtojai iško-
voja automatiškai kelialapius į  bai-
giamąjį turnyrą, o 8 geriausios antrą-
sias vietas užėmusios rinktinės kau-
sis dėl 4 papildomų kelialapių.

Lietuva žaidžia 7-oje grupėje,
kur šiuo metu pirmauja Serbija (19
tšk.) ir Prancūzija (15 tšk.). Viena ir
šių rinktinių tikrai važiuos į Pietų
Afrikos Respubliką.
Beje, spalio 10 d. Lietuva na-muose
rungtyniaus su Austrija.

Š. Amerikos lietuvių 2009 metų
plaukimo pirmenybes rengia Cleve-
land LSK „Žaibo” plaukimo sekcija
2009 m. spalio 17 d., šeštadienį, God-
frey Pool (baseine) of Hawken Lo-
wer/Middle School (5000 Clubside
Road, Lyndhurst, OH 44124-2595).
Baseinas yra 25 jardų ilgio, turi 6
plaukimo juostas.

Registracija ir apšilimas nuo
1:30 val. p. p. Varžybų pradžia –
1:45 val. p.p.

Varžybos vyks šiose klasėse: sen-

jorų vyrų ir moterų (25 metų ir vyres-
nių), atviroje vyrų ir moterų (17–24
m.), berniukų ir mergaičių (15–16
metų; 13–14 m.), 11–12 m., 9–10 m.,
7–8 m. ir 6 metų ir jaunesnių. Kla-
sifikacija – pagal dalyvio amžių varžy-
bų dieną.

Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį ir estafečių rungčių
nebus. Dalyvauti kviečiami visi lietu-
vių kilmės plaukikai.

Informuoja ir iš anksto re-
gistruoja varžybų vadovas: Pilypas

Taraška, el. paštu: ptaraska@yahoo.
com arba tel.: 440-944-6112. Galutinė
registracija su mokesčiais priimama
varžybų dieną, spalio 17 d., vietoje.

Papildoma informacija: Al-
girdas Bielskus tel.: 216-481-3785;
Algirdas Norkus: 630-466-4661, el.
paštas: anorkus@mghsi.com; Cathe-
rine Jotautas, tel.: 905-457-7664 el.
paštas: Caromire@sympatico.ca LSK
„Žaibas” svetainė: www.zaibas.org

ŠALFASS info

ŠALFASS plaukimo pirmenybės Cleveland mieste

ÕALFASS praneõa
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ALOYZAS SAKALAS

Termino ,,kubilizmas” dar ne-
teko matyti spaudoje, nors tokia są-
voka kaip ,,kubilinės atostogos” jau
pasirodė. Taip pavadintos nemoka-
mos atostogos, į kurias verčiami eiti
darbuotojai dėl darbo užmokesčio
fondo nepakankamumo. Bet grįžki-
me prie pačios kubilizmo sąvokos.

Visi žino liberalizmą ar socializ-
mą. Tiek liberalai, tiek ir socialistai
tvirtina, jog būtina siekti valstybės
(ir visų jos gyventojų) gerovės. Li-
beralai tvirtina, kad ji gali būti pa-
siekta, jei valstybės doktrina bus ini-
ciatyvos laisvė, nesuvaržyta solidaru-
mo ir socialinio teisingumo varžtais.
Socialistai taip pat pripažįsta inicia-
tyvos laisvės principą, bet jį sieja su
dviem kitais: solidarumo ir socialinio
teisingumo principais. Jie mano, kad
laisvės, solidarumo ir socialinio tei-
singumo principai yra lygiaverčiai ir
jų privalu laikytis, jei norime, kad
visuomenėje nekiltų didesnių socia-
linių konfliktų, tokių kaip riaušės ar
net revoliucijos.

Taigi socialistai, kitaip nei libera-
lai, mano, kad ekonomikos pažanga
negali būti plėtojama darbuotojų so-
cialinių užtikrinimo sąskaita. Bendra
tarp šių abiejų ,,-izmų” yra tai, kad
abiejų pagrindas yra verslo skatini-
mas, kurį mažai prižiūri (liberalai) ar
smarkiai prižiūri (socialistai) valsty-
bės institucijos.

Kubilizmo principas yra ne vers-
lo skatinimas, bet biudžeto sutvarky-
mas (,,subalansavimas”) apkraunant
verslą mokesčiais ir manant, kad taip
padidės įplaukos į biudžetą, taip pat
valstybės tarnautojų atleidimas sie-
kiant, kad sumažėtų valstybės biu-
džeto išmokos.

Kubilizmo pasekmes jau mato-
me: tai verslininkų bankrotai ar jų
teisėto verslo virtimas šešėliniu, ne-
darbo augimas iki kritinės 20 proc.
ribos, valstybės biudžeto sumažėji-
mas nuo 60 mlrd. litų 2008 metais iki
20 mlrd. litų šiais metais. Kitiems
metams planuojamas biudžetas su-
nyks iki 10 mlrd. litų. O tai jau gresia
labai rimtomis socialinėmis pasek-
mėmis, kurių vis dar nenori įvertinti
dabartinė Vyriausybė.

Jau vien bendrojo vidaus produk-
to (BVP) sumažėjimas net 23 proc.
turėjo priversti Vyriausybę atsisakyti
kubilizmo. Ypač turint galvoje, kad
Europos Sąjungos šalyse BVP su-
mažėjimo vidurkis tik apie 4 proc., o

mūsų kaimynė Lenkija sugebėjo jį
net šiek tiek padidinti.

Bet Vyriausybė nemato to, ko
nenori matyti, ir toliau tęsia tą pačią
politiką, neskatindama verslo ir net
nemėgindama sumažinti šešėlinės
ekonomikos mastų. Užuot tai dariusi,
ji toliau smaugia verslą, mažina
biudžeto išlaidas atleisdama darbuo-
tojus ir taip juos paversdama ,,Sod-
ros” išlaikytiniais. Mokesčių mokėto-
jų armijos sumažėjimas nuskurdino
ne tik valstybės, bet ir ,,Sodros”
biudžetus.

,,Sodros” biudžetas nukentėjo ne
vien dėl mokesčių mokėtojų stygiaus,
bet ir dėl papildomų išmokų, kurios
atsirado padidėjus bedarbių armijai
nuo 7 iki beveik 20 procentų. Per šios
Vyriausybės valdymo laikotarpį kubi-
lizmas padidino ,,Sodros” deficitą dar
1,5 mlrd. litų. Dabar Vyriausybė ne-
mato kito būdo sutvarkyti ,,Sodros”
biudžetą, kaip mažinti pensijas. O tai
beveik tas pat, kaip įmesti degtuką į
parako statinę. Tokių Vyriausybės
užmojų išsigando ir Lietuvos prezi-
dentė, dar prieš keletą mėnesių en-
tuziastingai pritarusi kubilizmui ar-
ba, kitaip sakant, ,,diržų veržimo”
politikai.

Tad kas darytina, norint išvengti
skaudžių valstybei ir mums visiems
pasekmių? Nematau kito kelio, kaip
žlugdančios verslą ir visus Lietuvos
gyventojus ekonominės-socialinės po-
litikos pakeitimas į verslą skatinan-
čią politiką. O tai reikštų kubilizmo
krachą ir tokios politikos vykdytojų
atsistatydinimą ar atstatydinimą.
Yra ir kita išeitis: pačiai Tėvynės są-
jungai-Lietuvos krikščionims demok-
ratams (TS-LKD) pripažinti kubiliz-
mo žalą, atsiprašyti rinkėjų ir iš es-
mės pakeisti politiką, kartu pakei-
čiant ir tokį politinį nevykėlį, kaip da-
bartinis premjeras, politiniu požiūriu
kur kas labiau išprususia ir partijų
susitarimo ieškančia Seimo pirmi-
ninke Irena Degutiene. Kol dar nevė-
lu. Yra ir trečia išeitis: vietoj netikrų
,,nacionalinių susitarimų” sudaryti
nacionalinės vienybės Vyriausybę,
kurioje dalyvautų visų pagrindinių
partijų atstovai. Ar sugebės TS-LKD
ir koalicijos partnerių vadovai žengti
kokį vyrišką žingsnį? Abejoju, nes
koalicijoje jaučiamas tikrų vyrų (čia
turiu galvoje ne lytį, bet ryžtą) trūku-
mas. Juk malonu ir pelninga būti
prie valdžios lovio – gal sakysite, kad
ne?

„Lietuvos žinios”

KUBILIZMO ANATOMIJA
Su Maskva kalbėkime

švelniai
BRONIUS NAINYS

Apie šį Prezidentės Dalios Grybauskaitės nurodymą tautai prieš
kelias dienas pranešė Prezidentūros spaudos tarnyba. Tokį žings-
nį paskatino valstybės vadovės pasitarimas su Seimo Užsienio

reikalų komisijos nariais, kur, atrodo, buvo paliestas ir okupacijos žalos
atlyginimo klausimas. Turbūt pirmą kartą iškilęs per Grybauskaitės trijų
mėnesių prezidentavimo laikotarpį ir bent šiek tiek paryškinęs jos nuo-
monę: nepriklausomybės pradžioje, 1990 metais, Maskvai iškeltas reika-
lavimas nejuda dar ir dėl per griežtos Lietuvos laikysenos bei aštrių kalbų
buvusio okupanto adresu.

Priežastis – lyg ir nauja, nes iki šiol nebuvo girdėti apie kažin kokias
aštrias kalbas. Tačiau taip pat nesigirdėjo, kad kur nors, kaip nors šis
klausimas būtų rimtai keliamas. Tiesa, buvo daug kalbama tarpusavyje,
daug rašoma spaudoje ir ginčijamasi, tačiau niekada nebuvo susėsta prie
derybų stalo Lietuvos ir Rusijos valstybių viršūnių arba jų įgaliotų parei-
gūnų lygiu. Vyko visiškai kas kita.

Štai ir dabar pati Prezidentė, nors ir prisimena valdžią įpareigojusį
tautos referendumą, tačiau nesako, kaip ji šį įpareigojimą ketina vykdyti,
o tik kalba apie vengtinas aštrias kalbas. Niekas su ja dėl to nesiginčys,
tačiau tauta taip pat nori žinoti, ką ji šioje srityje žada daryti. O daryti yra
daug ką, nes iš tikrųjų dar mažai kas atlikta. Lietuva net nepadarė savo
namų darbų, teigė Seimo Užsienio reikalų komisijos pirmininkas Audro-
nius Ažubalis po pokalbio su Prezidente.

Neįvardijo konservatorių atstovas komitete tų neatliktų namų darbų,
tačiau taip pat nepasakė, ar kas nors nuo 1990 metų iki šiol padaryta, nors
kalbėta buvo nemažai. Yra ir keletas būdingų tų kalbų išvadų, iš kurių
įsidėmėtina Užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko priminta, kad dėl
okupacijos nuostolių atlyginimo Rusija derėtis dar nepasirengusi. Ar tai
reiškia, kad Lietuvai reikia palaukti, kol Rusija pasirengs? Jeigu ji ir
niekada nebus pasirengusi? Truputį juokingos kalbos, ar ne? Tad gal
mums labiau reikia vengti tokių kalbų, negu tų Prezidentės minimų
aštrių, kurių iš tikrųjų daugiau girdime iš Maskvos negu iš Vilniaus, kaip,
pvz., prieš kelias dienas pareikštas Rusijos pasipiktinimas Seimu, keti-
nančiu priimti įstatymą, numatantį bausmes už okupacijos neigimą. O
kiek piktokų žodžių girdėjome Vilniuje rugsėjo 26-tą įvykusioje rusiškoje
konferencijoje, kurios tikslas buvo įrodyti, kad okupacijos iš viso nebuvo.

Tenka sutikti su Ažubalio teiginiu, kad Lietuva savo namų darbų ne-
padarė ir rimtai svarstyti su buvusios okupantės Sovietų Sąjungos pavel-
dėtoja Rusija. Taip pat ir su Prezidente, kad reikia baigti aštrias kalbas,
pridėčiau dar, kad ir visas kitas kalbas, ir pradėti kibti į tuos paruošiamuo-
sius namų darbus. Pirmiausia – ar Lietuva į derybas su Rusija turėtų eiti
viena? Ar ne geriau būtų eiti kartu su kitomis dviem buvusiomis Sovietų
Sąjungos okupuotomis valstybėmis Latvija bei Estija ir gerai išmąstytu
bendru planu? Nes visų trijų padėtis buvo tokia pati ir nuostoliai panašūs.
Gal skirtumų ir yra, pvz., partizaninis karas, kuris kaimyninėse valsty-
bėse, palyginti su vykusiu Lietuvoje, buvo gerokai menkesnis, iš jų ma-
žiau ir tremtinių bei politinių kalinių, tačiau šiuos skirtumus ir kitus,
jeigu jų yra, bendrame plane, manau, būtų galima suderinti. Apie juos rei-
kėtų pasitarti, o gal kai kur ir sutarti bendrai veikti, ir su vadinamais sa-
telitais, nes praktiškai juk ir jie buvo okupuoti, nors bent jau ekonominiu
požiūriu okupacija buvo ne tokia griežta. Taip susitarus, į derybas jau bū-
tų galima eiti didesne jėga. 

O ar ir tokiai jėgai nereikėtų gauti dar ir Europos Sąjungos užnugarį
bei atramą Washington? Nes kol kas jų nusiteikimas tokiam buvusių
okupuotų kraštų žingsniui neatrodo palankus. Nesiginčys jie dėl okupaci-
jos buvimo, nes ši tikrovė aiški, tačiau reikalavimas atlyginti okupanto
padarytą žalą – jau kitas klausimas. Tiesa, visi buvę okupuoti kraštai ir
satelitai galėtų žaisti Vokietijos korta, kuri hitlerinės okupacijos tikrovę
pripažino ir už ją jau atsiteisė, ir išsirūpinti jos paramą derybose su Ru-
sija. Nors Baltijos kraštams šis pavyzdys nekoks, nes atsilyginimas buvo
menkokas, tik už priverstinius darbus Vokietijoje, bet vis tiek jos užnuga-
ris padėtų.

Ar Lietuvos buvusios valdžios čia minimą kelią bandė? Neatrodo. Tad
klausimas: ką darys naujoji Prezidentė? Vargu ar ir ji pati tiki, kad tik su-
švelninus kalbas pasikeis Rusijos nusiteikimas dėl okupacijos žalos atly-
ginimo, tad labai pravartu būtų žinoti jos planus dėl šio klausimo sprendi-
mo Lietuvai palankia prasme. Ar Prezidentė tokius planus turi? Ar apie
juos bent pagalvojo? Nes iki šiol beveik visų Lietuvos valdžių aukštieji
pareigūnai mažiau galvojo apie planus, bet daugiau ieškojo pateisinamų
priežasčių, kodėl tautos referendumu pareikalautos ir jau apskaičiuotos
žalos atlyginimo jie rimtai nereikalauja. Ar Grybauskaitės toji, „aštrių
žodžių atsisakymo” politika, ko gero, irgi tuo pačiu keliu pasuks? Juk dau-
giau ji nieko ir nepasakė. Na, gal dar ir per anksti? Tačiau visgi proga yra,
ir gana gera. Pirmiausia, ji turi aiškiai pabrėžti, jog nesitaiksto su Mask-
vos skelbiama nesąmone, kad okupacijos nebuvo ir tvirtai paskatinti Sei-
mą priimti dabar svarstomą įstatymą, įteisinantį bausmes už okupacijos
neigimą, nepaisant, kaip į tai atsilieptų Maskva. Kitas jos žingsnis: su-
daryti pajėgią, rimtą žinovų komisiją, visais atžvilgiais tinkančią kurti ža-
los atlyginimo planus, dėl jų tartis su buvusiomis okupuotomis Baltijos
valstybėmis, satelitais, ES, Washington ir derėtis su Maskva. Įteisinti ją
per Seimą ir įpareigoti šį uždavinį vykdyti. Tik šį vieną, be kitų pašalinių
darbų. Tada tauta žinotų, kad šio klausimo sprendimo ieškoma rimtai.

Alfa.lt

KUBOS AGONIJA
Jau anksčiau rašiau apie sunkią

Kubos ekonominę ir politinę padėtį.
Tada atrodė, kad Raul Castro paleng-
va perimant krašto valdymą, gyveni-
mas eiliniam žmogui kiek palengvės,
sušvelnės politinė kontrolė. Praėjo
beveik dveji metai, bet rimtesnių pa-
sikeitimų nesimato. Skurdo nemažė-
ja, ir eilinis pilietis vis dar uždirba tik
apie 18–20 dol. per mėnesį. Valdžios
aparačikai ir kiti valdininkai, ir
dirbantys turistiniame sektoriuje
gauna daugiau. Vis sunkiau sutaisyti
senstančias mašinas ir transporto
priemones. Koks baisus kontrastas
matyti naujas ir gražiai užlaikomas
mašinas ir autobusus, skirtus tik tu-
rizmui, kuris Kuboje yra labai pel-
ningas, su gatvėmis, kuriomis jie va-
žiuoja. 

Permainų nesimato ypač dabar,
Fidel Castro sveikatai pagerėjus.

Apie 220 politinių kalinių – rašytojų
ir kitų žinomų žmonių – tebelaikomi
specialiuose kalėjimuose. Tai didžiau-
sia JAV tolimesnės blokados priežas-
tis, kuri nėra pilna, nes visi kiti sten-
giasi Kubai padėti, įskaitant ir mūsų
draugišką Kanadą. Visi Kubos vy-
riausi vadovai yra gavę sovietų insti-
tutuose Maskvoje specialų paruoši-
mą. Pati Sovietų Sąjunga išvengė re-
voliucijos, bet krito dėl ekonomikos
bankroto. Sovietai nemažai naudojo
Kubos kareivius Afrikoje, kur jie
daug kur įvedė komunistinę sant-
varką, kuri viską sugriovė ir pridarė
daug žalos. 

Nuolatinis kubiečių bėgimas į ki-
tus kraštus yra šiek tiek sumažėjęs.
Kuba gauna nemažai – daugiau nei
111 milijonų dol. iš kubiečių, dirban-
čių kituose kraštuose. JAV norėtų nor-
malių santykių    Nukelta į 11 psl.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” 
iš Karaliauçiaus krašto

Patekti į Karaliaučiaus kraštą
dabar nėra paprasta – reikia nepigiai
kainuojančių vizų, taip pat draudimo,
būtina apsidrausti ir automobilį. Be
to, pasienyje Kybartų miestelyje ten-
ka stovėti ilgose eilėse  prie muitinės.
Šiose eilėse daugiausia stovi lietuviai,
kurie į kaimyninę šalį važiuoja pirkti

daug pigesnio benzino ir degtinės ar
rūkalų. Kainų skirtumas – didžiulis,
nes, pavertus litrus į galonus ir rub-
lius į dolerius, galonas dyzelinio kuro
Lietuvoje nuo rugsėjo 1-osios, pakė-
lus akcizus, kainuoja apie 5 dolerius,
o Karaliaučiaus krašte – tik 2,4 dole-
rio. Butelis degtinės ten pigesnis dau-
giau nei dvigubai, toks pat ir ciga-
rečių kainų skirtumas. Tiesa, per
sieną nedeklaravus galima vežti labai
nedaug šių prekių, bet neretai pasi-
taiko atvejų, kai cigaretės ar benzi-
nas vežami kontrabanda.

Karaliaučiaus kraštas, turintis
labai turtingą istoriją, keičiasi, bet la-
bai iš lėto. Lietuviai, čia nebuvę ke-

liolika metų, pastebi, kad gražėja gat-
vės, tvarkoma namų  išorė, atsiranda
daugiau želdinių, miestuose įrengti
fontanai. Tačiau užtenka išvažiuoti į
užmiestį, ir akį rėžia apleisti laukai,
apgriuvę namai, patvoriais bedykinė-
jantys žmonės, dulkėse žaidžiantys
purvini vaikai. Vaizdas liūdnas ir to-
dėl, kad nemažai pastatų išlaikė kaž-
kada buvusią didybę ir grožį, tačiau
naujieji gyventojai ne vieną seną rau-
donų plytų pastatą išardė, išsinešiojo
po plytą.

Tiesiog stebuklas, kad netoli nuo
Lenkijos sienos esančiame šiukšlina-
me Olchovatkos kaimelyje, kuris kaž-
kada buvo apgyvendintas lietuvnin-
kų ir vadinosi Valtarkiemiu, išliko
1607 metais statyta, o 1855-aisiais re-
konstruota buvusi bažnyčia. Išliko
todėl, kad atsikrausčius čia rusams
buvusioje bažnyčioje kolūkis įrengė
sandėlį, kuriame ir šiandien saugoja-
mi grūdai. 

Šioje bažnyčioje 1656–1663 me-
tais pastoriumi dirbo garsus lietuvi-
ninkas, poetas, lietuviškų giesmių
autorius Merkelis Švoba, nuo 1708
iki 1749-ųjų pastoriavo ir čia mirė lie-
tuviškų dainų rengėjas, žodynų suda-
rytojas, filosofas, tautosakininkas Pi-
lypas Ruigys. 1746-aisiais čia dirbo ir
pats Kristijonas Donelaitis. Stovint
prie krūmynais ir piktžolėmis apžėlu-
sios buvusios bažnyčios apima ypa-
tingas jausmas, kad prisilietei prie
labai tolimos ir garbingos praeities,
kurios pastarieji dešimtmečiai, kai
kraštas tapo Rusijos nuosavybe, visai
nepakeitė.  

Tačiau laikas daug ką keičia.
Kaip svetimkūniai atrodo kiekviena-
me miestelyje tebestovintys Lenino
paminklai, nebeliko nė vieno senųjų
miestelių ir kaimų, gatvių pavadini-
mų, nors didesnių miestų – Įsruties
(dabar – Černiachovskas), Gusevo
(Gumbinės) ir kitų vadovai sako, kad
jie labai gerbia savo miestų praeitį, ją
žino ir domisi. 

Černiachovsko centre prieš ke-
lerius metus atidengtas vienintelis
pasaulyje natūralaus dydžio garsaus
karvedžio Michael Barclay de Tolly
paminklas. Jis buvo 1812 metų karo
su Napoleono armija didvyris, feld-
maršalas, gimęs 1761 metais Lietu-

Susidomėjimas lietuvių kalba
Karaliaučiaus krašte nemažėja

A. Bartnikas daug metų rūpinasi lie-
tuvių švietimu Karaliaučiaus krašte.

voje, Pamūšio dvare (dabar – Šiaulių
rajonas), o miręs netoli Įsruties. Visai
netoli šio paminklo – ir paminklinė
lenta Napoleonui ant namo, kuriame
jis buvo apsistojęs. Vietos lietuviai
pasakojo, kad kai ši lenta buvo ati-
dengta, ji ne kartą buvo aplaistyta
dažais, nes vietos gyventojai nemėgs-
ta garsiojo prancūzo. 

Įsrutyje gyvena apie tūkstantis
lietuvių, bet dauguma jų kilę iš miš-
rių šeimų. Nors namuose jie lietuviš-
kai jau nešneka, bendrauja rusiškai,
tačiau vaikus dažniausiai stengiasi iš-
leisti mokytis lietuvių kalbos.

Lietuvių kalbos Karaliaučiaus
krašte nuo šių, tik ką prasidėjusių
mokslo metų moko 23 mokytojai. 11
iš jų važinėja į kaimyninę šalį iš Lie-
tuvos, likusieji – vietos gyventojai.
Mokytojai yra įkūrę savo asociaciją,
kuriai vadovauja labai gerbiamas
šiuose kraštuose lietuvis, nuo 1989
iki 2004 metų buvęs Įsruties pedago-
gikos koledžo direktorius Aleksas
Bartnikas.

„Mūsų didžiausia problema ta,
kad mokytojų trūksta. Nelabai kas
nori iš Lietuvos čia važinėti, o senieji

mokytojai išeina į pensiją, nėra jauni-
mo, kuris juos pakeistų. Iš viso šiame
krašte yra 7 lietuvių kalbos klasės ir
21 fakultatyvas, kur mokiniai mokosi
lietuviškai savo noru. Mokytojai fa-
kultatyvą veda du kartus per savaitę,
būna iš viso septynios pamokos”, –
,,Draugui” pasakojo A. Bartnikas.

Jis apgailestavo, kad neišvengia-
ma ir nesusipratimų. Tikriausiai dėl
to, kad pastaruoju metu Lietuvos ir
Rusijos politiniai santykiai yra atšalę,
būna atvejų, kai lietuvių kalbos mo-
kytojais ir jų mokiniais domisi įvai-
rios Rusijos tarnybos, jie iškviečiami
apklausoms.

„Galite įsivaizduoti, koks būna
šokas mokytojai ar mokiniams, kai jie
kviečiami į prokuratūrą, klausinėja-
ma įvairių keistų dalykų. Žmonės iš-
ties išsigąsta. Bėda ta, kad mes iki
šiol neturime patvirtintos lietuvių kal-
bos dėstymo programos, bet ji jau ren-
giama ir apie tai aš kalbėjausi su Ka-
raliaučiaus krašto vyriausybės švieti-
mo ministre”, – sakė A. Bartnikas.

Pasak jo, ministrė stebėjosi, kad
Rusijoje iki šiol nėra išleista nė vieno
lietuvių kalbos vadovėlio, nors jų už-
tenkamai gaunama iš Lietuvos. Aso-
ciacijos pirmininkas sakė, kad Lietu-
vos valdžia padeda tiek, kiek gali, ta-
čiau viskas priklauso nuo konkrečių
žmonių. Pavyzdžiui, Ragainėje (da-
bar Nemanas) dirba net penki moky-
tojai iš Lietuvos, Pagėgių miestelio,
jie ten labai palaikomi vietos peda-
gogų, o kai kuriose kitose vietose su-
pratimo trūksta, santykiai su vietos
valdžia būna prasti. 

Nepaisant visko, dabar lietuvių
kalbos srityje mokosi apie 900 vaikų,
ir šis skaičius per pastaruosius metus
beveik nepasikeitė. Apie 60 procentų
tų vaikų yra iš mišrių šeimų, kur vie-
nas tėvų – lietuvis, o likę 40 procentų
tiesiog nori mokytis lietuvių kaip
papildomos užsienio kalbos. Mažo-
sios Lietuvos mokykloms jau senokai
pinigai renkami ir Amerikoje, o A.
Bartnikas užtikrino, kad visi jie pa-
naudojami pagal paskirtį.

Jis džiaugėsi ir tuo, kad pačiame
Karaliaučiuje, I. Kanto universitete,
jau veikia lietuvių kalbos katedra,
joje šiemet mokėsi 54 studentai. Atei-
tyje, jei pavyks pasikviesti specialis-
tų, čia galvojama įsteigti lituanistikos
centrą. 

Gumbinės (Gusevo) centre – pamin-
klas Leninui.

Valtarkiemio bažnyčia išliko, nes buvo paversta sandėliu.                                          A. Vaškevičiaus nuotraukos

Įsruties (Černiachovsko) centrą puo-
šia paminklas karvedžiui M. Barclay
de Tolly.



DRAUGAS, 2009 m. spalio 9 d., penktadienis                            5

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

www.draugas.org

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

Prieiname prie to, kad gen.
Vitkauskas Dalės Mečkauskienės
(,,Draugas”, 2009 m. rugsėjo 30 d.)
yra kaltinamas ne dėl jo veiklos, bet
dėl to, kad sovietmečiu buvo išspaus-
dinti jo prisiminimai, kuriuose yra
dergiama Nepriklausoma Lietuva.
Kiti faktai nenurodomi, tiktai karto-
jami kitų asmenų (arba anoniminiai –
sakinys iš 1965 m. ,,Tėviškės žibu-
rių”) kaltinimai, kuriuose nepasaky-
ta, kokiais faktais jie remiasi. 

Mes nežinome, kokiomis sąly-
gomis gen. Vitkausko ,,prisiminimai”
buvo parašyti, ir nežinome, ar iš viso
jis pats juos rašė ir/ar redagavo. Gen.
Vitkausko prietelis gen. Jonas Čer-
nius yra laikomas garbingu, doru Lie-
tuvos patriotu, kuo jis tikrai buvo ir
tos garbės jis tikrai nusipelnė. Tačiau
1941 m. gegužės 1 d. įsakymas ka-
riams, po kuriuo yra ir gen. Černiaus
parašas, yra baigiamas penkiais ,,Te-
gyvuoja”. Du paskutinieji yra: ,,Te-
gyvuoja Lenino-Stalino partija! Te-
gyvuoja mūsų vadas ir mokytojas drg.
Stalinas!” (Žr. ,,Lietuvių archyvas,
Bolševizmo metai”, 316 psl., Brook-
lyn, N.Y., 1952). Gal gerb. Mečkaus-
kienė norėtų padaryti kokią išvadą iš
to? 

O kad gen. Vitkauskas įsakė ne-

trukdyti judėjimo rusų kariuomenei
Lietuvoje – juk ir pats Raštikis tą patį
buvo pareiškęs: ,,Nereikia rusų erzin-
ti jokiais protestais. Mums reikės su
jais dirbti.” Ir Raštikis pasiliko rusų
užimtoje kariuomenėje, dirbo su jais
ir vykdė jų įsakymus, kol rusai jį
atleido. Net, pagal paties prisipaži-
nimą, gen. Raštikis be Vitkausko pa-
galbos pareigingai, liki galo vykdė
paskutinius uždavinius Lietuvos ka-
riuomenę likviduoti. Kokią išvadą
turėtume iš to daryti? 

Prieš Lietuvos okupaciją gen.
Vitkauskas buvo doras, garbingas,
Lietuvai nusipelnęs patriotas, drąsus
ir sumaningas karvedys. Aš nežinau,
ar jis po okupacijos tapo išdaviku ar
ne. Ir aš prisipažįstu, kad nežinau.
Lietuvoje tada negyvenau ir nežinau
nei ką gen. Vitkauskas veikė, nei
kaip, nei kodėl. Bet tikrai žinau, kaip
ir daug lietuvių žino, kad negalima
tikėti daug kuo, kas buvo spausdina-
ma okupuotoje Lietuvoje, ypač kas
susiję su politika. Ir kol faktinių įro-
dymų apie konkrečią žmogaus veiklą
ir jo aplinkybes nėra, aš nelinkęs
žmogaus taip lengvai pasmerkti.

Donatas Januta
San Francisco, CA

VALENTINAS RAMONIS

Norėčiau truputį paaiškinti apie
Dariaus  ir Girėno  atminimo lentos
likimą. Lenta buvo atidengta ir dedi-
kuota ,,Midway” oro  uoste 1993 me-
tais per Dariaus ir Girėno skrydžio
60 metų sukaktuvių minėjimą Či-
kagoje. Minėjimą surengė Balzeko
muziejus, aš buvau to minėjimo orga-
nizacinio komiteto pirmininkas. Len-
ta buvo pakabinta netoli pagrindinio
įėjimo į oro uostą, ant sienos, kur
buvo kelios kitos atminimų lentos,
šalia stovėjo skulptūra Amerikos ve-
teranams pagerbti. Po kiek laiko, kai
oro uostas buvo perstatomas, lenta
dingo. Man pasiteiravus apie jos
likimą, uosto pareigūnė pranešė, kad
lenta bus pakabinta naujoje vietoje,
specialiai įrengtoje galerijoje kartu su
kitais rodiniais. Po to nieko daugiau
negalėjau sužinoti. Lenta pradingo, ir
niekas nežinojo, kur ji yra iki dabar.
Ernesto Lukoševičiaus, Aušrelės Sa-
kalaitės, Jono Daraškos ir kitų žmo-
nių pastangų dėka lenta buvo surasta
ir su oro uosto pareigūnės žodiniu
sutikimu ji vėl bus pakabinta garbin-
goje vietoje. 

Planuojant skrydžio minėjimą,
taip pat planavome ir atminimo len-
tos projektą. Skulptorius Ramojus
Mozoliauskas maloniai sutiko ne tik
sukurti lentos projektą, bet ir ją
pagaminti, aukodamas  savo laiką ir
lėšas. Projekto originalūs piešiniai
buvo pristatyti Čikagos miesto Avia-
cijos departamentui keletą mėnesių

prieš minėjimą. Departamento parei-
gūnai delsė projekto patvirtinimą su
priekaištais, kad lenta buvo per aukš-
ta, kad ji gali būti per sunki, kad ji
negali būti didesnė negu kitos ten
kabančios lentos ir pan.

Mes sutikom projektą pakore-
guoti, bet laikas bėgo,  be to, nega-
lėjom iš tų pareigūnų atgauti origi-
naliųjų lentos piešinių, nes pagal
juos, piešiniai kur tai ,,prapuolė”.
Dar kelis kartus kreipiausi į Aviacijos
departamento pareigūnus, prašyda-
mas surasti originalius lentos pieši-
nius, bet jokių rezultatų. Keista, kaip
toks didelis piešinys galėjo kur nors
,,prapulti” valdiškoje įstaigoje. Gal
kas nenorėjo jo surasti? Sunku pasa-
kyti. 

Minėjimo data artėjo, ir jau vis
tiek nebūtų buvę užtektinai laiko
lentai pagaminti. Tada kreipėmės į
atminimų lentų firmą, kad kuo sku-
biau pagamintų standartinę lentą,
bet į ją įjungtų skrendančią ,,Litua-
nica” ir lakūnų profilius. Ir jie pra-
nešė, kad jau likę nedaug laiko ir kad
negali į lentą įjungti jokių kitų ele-
mentų, kad gali pagaminti tik stan-
dartinę lentą su užrašu, žvaigždu-
tėmis, taškais ir pan. Tad tokia lenta
ir buvo atidengta oro uoste. Bet R.
Mozoliausko lentos projekto suma-
žinta kopija dar yra, ir jeigu oro uosto
vadovybė sutiktų vėliau lentą pa-
keisti į patrauklesnę ir meniškesnę,
tai šis projektas tikrai būtų tinka-
mas. Gal ir pats autorius su tuo su-
tiktų.       

KUO REMTIS DARANT IŠVADAS 
APIE GEN. VITKAUSKÂ?

Apie Dariaus ir Girėno
atminimo lentą 

Originalus Mozoliausko lentos projektas ir užrašas, kuris turėtų būti tamsioje
vietoje lentos apačioje. 
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Pasirod∂� lietuviškas ,,Intelligent Life”

NATO generalinis sekretorius 
nemato gr∂sm∂s Baltijos valstyb∂ms

Lietuva ir Rusija kartu kovos 
su Baltijos j∆ros tarša

Konservatori¨ frakcijai kelia
nerimâ� UR ministro politikos kryptis

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) –
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė ir Rusijos transporto minist-
ras Igor Levitin pasirašė tarpvyriau-
sybinį susitarimą dėl bendradarbia-
vimo kovojant su Baltijos jūros tarša.

Lietuvos ir Rusijos atstovai susi-
tarė derinti veiksmus ir imtis prie-
monių, padedančių išvengti taršos ir
kovoti su ja, užkirsti kelią žalai, da-
romai Baltijos jūros aplinkai, ir už-
tikrinti pasaulio paveldo objekto –
Kuršių nerijos – išsaugojimą.

Susitarime nustatomas abiejų ša-
lių  atsakingų įstaigų tarnybų bend-
radarbiavimas reaguojant į taršos
įvykius, atsakomybės zonos Baltijos
jūroje, kuriose jos turi imtis atsako-
mųjų veiksmų, reaguodamos į taršos
įvykius.

Lietuvos ir Rusijos susitarimo
dėl bendradarbiavimo kovojant su
Baltijos jūros teršimu nafta ir kito-
mis kenksmingomis medžiagomis su-
darymą sąlygojo UNESCO Pasaulio
paveldo komiteto pateikti siūlymai.

Leidimo dirbti Norvegijoje nebereikia 

Atsisakoma laidos užsienio lietuviams

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) – Vy-
riausybė nutarė perduoti 892,000
litų vertės meno kolektyvų tautinius
kostiumus savivaldybėms. Sijonų,
prijuosčių, liemenių, sermėgų, marš-
kinių, kelnių, surdutų, batų, skarelių,
skrybėlių, švarkų ir kitokių kostiumų
detalių komplektai Kultūros ministe-
rijos siūlymu atiteks 36 savivaldy-
bėms. Daugiausia kostiumų perduo-
dama į Klaipėdos rajono savivaldy-
bės rankas, taip pat Jonavos rajono
savivaldybei, Panevėžio miesto ir Ša-
kių rajono savivaldybėms.

Kultūros ministerija pagal Dainų
švenčių tradicijos tęstinumo 2007
–2011 metų programą meno kolek-
tyvų tautinių kostiumų ir jų detalių
gamybai iš valstybės biudžeto lėšų
skyrė dalinį finansavimą, o 50 proc.
reikiamų lėšų skyrė savivaldybės. Iki
šiol kostiumus ir jų detales saugojo
Lietuvos liaudies kultūros centras. 

Moksliniams tyrimams  – 120 mln. lit¨�

Vilnius, spalio 8 d. (Lietu-
viams.com) – Nuo 2009 m. spalio 1 d.
formalumai dirbti Norvegijoje
Europos Sąjungos (ES) piliečiams
dar labiau supaprastinti – leidimų
dirbti nebereikia, tačiau žmonės, at-
vykę į Norvegiją ilgesniam laikui, tu-
ri registruotis. Nors registruotis yra
privaloma, tačiau jokių apribojimų
būti šioje šalyje ES piliečiams nėra.
Jei asmuo darbą jau turi, užsiregist-
ruoti privalo per tris, o jei darbo dar
tik ieško – per šešis mėnesius.

Norintys registruotis legalų pag-
rindą gyventi Norvegijoje turintys as-
menys, t. y. tie, kurie Norvegijoje dir-
ba, mokosi, yra atvykę pas legaliai
šioje šalyje gyvenančius šeimos na-
rius, turi pakankamai lėšų čia gy-
venti ar turi šioje šalyje savo verslą,
turi užpildyti paraiškos anketą. Prie
paraiškos anketos reikalaujama pri-
dėti legalų buvimo šalyje pagrindą

įrodančius dokumentus.
Registracijos patvirtinimas, skir-

tingai nei anksčiau buvęs leidimas
dirbti, neturi galiojimo datos. Doku-
mentas galioja neribotą laiką ir jo
pratęsti nereikia. Taip pat nereikia iš
naujo registruotis, jei pasikeičia buvi-
mo Norvegijoje pagrindas, pavyz-
džiui, jei asmuo buvo registruotas
kaip darbuotojas, o vėliau ėmė studi-
juoti.

Asmuo netenka teisės būti lega-
liai registruotas Norvegijoje, jei iš ša-
lies išvyksta ir būna už jos ribų be
pertrūkio ilgiau nei 6 mėnesius per
metus. Taip pat teisė būti šalyje pra-
randama, jei nebelieka legalaus bu-
vimo čia pagrindo, pavyzdžiui, jei nu-
trūksta darbo sutartis ir nėra jokių
kitų aplinkybių, dėl kurių asmuo ga-
lėtų teisėtai likti šalyje.

Ši tvarka galioja iki Naujųjų me-
tų – vėliau taisyklės bus pildomos.
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Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) – Pa-
sirašyta sutartis dėl 120 mln. litų Eu-
ropos Sąjungos paramos moksliniams
tyrimams vykdyti. Lėšas konkurso
būdu iki 2013 m. pabaigos paskirstys
Lietuvos mokslo taryba.

Sutartį dėl paramos Lietuvos
mokslų akademijoje pasirašė švieti-
mo ir mokslo ministras Gintaras Ste-
ponavičius ir Lietuvos mokslo tarybos
pirmininkas prof. Eugenijus Butkus.

Pasak ministro, tokia didelė ES
finansinė parama moksliniams tyri-
mams skiriama pirmą kartą. Ji atve-
ria galimybes plėtoti mokslą, įgyti
tarptautinės patirties ir kartu įsi-
traukti į tarptautinius projektus. Švie-
timo ir mokslo ministerijos vadovo
teigimu, pasirašyta sutartis leis pa-
skatinti patyrusių ir jaunų moksli-
ninkų tarptautinius mokslinius tyri-
mus, pritraukti žinomus mokslininkus į
Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę.

,,Tokią paramą galima pavadinti

tikra revoliucija. Biomedicininių, fi-
zinių, technikos, humanitarinių bei
socialinių mokslų tyrėjų ir moksli-
ninkų paraiškas vertins specialistų
grupės, kuriose daugumą sudarys už-
sienio mokslininkai”, – sakė E. Butkus.

Lėšos konkurso būdu bus skiria-
mos Lietuvos mokslininkams, taip
pat užsienio mokslininkams pri-
traukti. Pasitelkus specialistus bus nu-
statoma, kurie mokslininkų projektai
svarbūs, kurioms tyrimų sritims labiau-
siai reikalingas finansavimas.

Parama vienam projektui sieks
iki 400,000 litų per metus, iš jų pusė
lėšų galės būti skiriama mokslinei la-
boratorinei įrangai įsigyti. Moksli-
ninkai ir tyrėjai galės teikti daugiau
kaip vieną paraišką, bet vykdytoju
bus tik viename projekte.

Mokslininkų ir tyrėjų mokslinei
veiklai remti 2009–2010 m. skiriama
40 mln. litų. Dar 80 mln. litų bus
skirta 2011–2013 m.

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, į šias pareigas siųstas
konservatorių, jų frakcijoje aiškinosi
dėl užsienio politikos krypčių.

Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) vadovas Audronis Ažubalis,
po posėdžio pristatęs Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) frakcijos nuostatą, tvirti-
no, jog frakcijai kelia nerimą ministro
vykdoma užsienio politika. Tačiau
konkrečiai, kas užkliuvo frakcijos na-
riams, nesakė, motyvuodamas, jog
posėdis buvo uždaras.

V. Ušackui kliuvo ir dėl kelionės
Rusijos Kaliningrado srities guber-
natoriaus Georgij Boos lėktuvu iš
Lietuvos į Stokholmą – pasak A.
Ažubalio, frakcija patarė ministrui

panašių skrydžių nekartoti. Tuo tar-
pu ministras sako tame nematantis
nieko bloga ir ateityje kelionių kai-
mynų lėktuvais nevengsiantis.

Ministras pripažino, jog frakcijos
posėdyje daugiausiai priekaištų jam
buvo išsakyta dėl pragmatinio posū-
kio santykiuose su Rusija ir Baltarusi-
ja, tačiau sako tai esant teisingu keliu.

,,Demokratiją galima eksportuoti
tik į tas rinkas, kurios tam pribren-
dusios, nei Ukraina, nei Baltarusija
tam nėra pribrendusi, todėl mes tu-
rime apsiginkluoti tam tikra kantry-
be ir nuoseklumu, ir vykdyti politiką,
kuri Lietuvai būtų naudinga, tai yra
pragmatinę politiką. Pragmatinė po-
litika nereiškia nuolankumo, nuolai-
dų vykdymo kitų šalių atžvilgiu”, –
sakė V. Ušackas.

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) –
Prekyboje pasirodė ketvirtinis žur-
nalas ,,Intelligent Life”, priklausan-
tis garsaus britų savaitraščio ,,The
Economist” žurnalų šeimai. Lietu-
viškoji ,,Intelligent Life” versija, kaip
ir anglų kalba leidžiamas tarptauti-
nis leidinys, pasirodys keturis kartus
per metus – rudens, žiemos, pavasa-
rio ir vasaros pradžioje.

,,Žurnalo temos – nuo stiliaus iki
kelionių, nuo mados iki kultūros sim-

bolių, nuo maisto ir vyno iki straips-
nių, gvildenančių šių dienų įvykius”,
– sako lietuviškojo ,,Intelligent Life”
redaktorius Ovidijus Lukošius.

Lietuviškoje versijoje bus ir dau-
guma tarptautinio leidinio publika-
cijų, ir Lietuvos autorių rašinių.

,,Intelligent Life” yra bendras
,,The Economist” ir miesto kultūros
žurnalo ,,Miesto IQ” projektas. Žur-
nalą leis antrinė susivienijimo ,,Scaent
Baltic” bendrovė ,,Intelligent Media”.

Atkelta iš 1 psl.
,,Tačiau paraginčiau Rusiją su-

vokti, kad tokie kariniai mokymai ga-
li sukelti kai kurių šalių nuogąstavi-
mą, ir mūsų bendradarbiavime labai
svarbus pasitikėjimas. Aš kartoju dar
kartą – mes turime planų ir priemo-
nių apginti kiekvieną šalį – NATO
narę”, – sakė generalinis sekretorius,
pabrėždamas didelę tarpusavio pasi-
tikėjimo NATO ir Rusijos santykiuo-
se svarbą.

Kaip pažymėjo A. F. Rasmussen
interviu, išspausdintame Estijos laik-
raštyje ,,Postimees” jo atvykimo į šią
šalį proga, jis nemano, kad pagerinti
santykius su Rusija bus lengva.

,,Tačiau kaip generalinis sekre-
torius aš gavau iš Maskvos aiškius
ženklus apie suinteresuotumą pra-
dėti iš pradžių. Ir tai mano atramos
taškas”, – sakė jis.

NATO generalinis sekretorius
pridūrė, jog ,,pagrindo mano opti-
mizmui esmė ta, kad yra kelios sritys,
kur mums ir Rusijai gresia vieni ir tie
patys pavojai”.

Jo nuomone, Rusijos ir NATO
bendrus interesus atitinka pirmiau-
sia padėties Afganistane stabilizavi-
mas ir kova su terorizmu.

,,Trečia, mūsų interesų neatitin-
ka masinio naikinimo ginklų platini-
mas. Ketvirta, piratavimas. Mes tu-
rime bendrų tikslų raketinės gynybos
srityje. Ir branduolinis nusiginklavi-
mas”, – pažymėjo generalinis sekre-
torius.

Kalbėdamas apie esamus prieš-
taravimus, jis pareiškė: ,,Pavyzdžiui,
Gruzija ir NATO plėtra. Čia mes lai-
komės savo principų. Tačiau nesuta-
rimai neturi užtemdyti bendrų sie-
kių.”

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Lie-
tuvos radijo ir televizijos (LRT) tary-
ba patvirtino Lietuvos radijo progra-
mų tinklelį. Taryba nusprendė, kad
Lietuvos radijuje lieka didžioji dalis

dabartinių laidų.
Atsisakyta tik vėlai vakare per-

duodamos laidos užsienio lietuviams
ir dar vienos laidos užsienio kalba.



BRIUSELIS
NATO generalinis sekretorius

Anders Fogh Rasmussen paragino
Rusiją padėti organizacijai kovoti su
sukilėliais Afganistane, taip pat mo-
kyti bei apginkluoti Afganistano sau-
gumo pajėgas. Per spaudos konferen-
ciją Briuselyje A. F. Rasmussen pa-
ragino ir NATO sąjungininkes Euro-
poje siųsti daugiau karių į šią nesan-
taikos apimtą šalį, nes priešingu at-
veju santykiai didžiausios pasaulyje
karinės organizacijos viduje gali
pablogėti.

ROMA
Italijos Konstitucinis Teismas

skaudžiai smogė ministrui pirminin-
kui Silvio Berlusconi – panaikinta
įstatymu jam taikyta apsauga nuo
baudžiamojo persekiojimo. 15 Konsti-
tucinio Teismo teisėjų nusprendė,
kad minimas įstatymas yra antikons-
titucinis, tad dvi S. Berlusconi bau-
džiamosios bylos gali būti atnaujin-
tos. S. Berlusconi kaltinamas savo
buvusiam mokesčių advokatui sumo-
kėjęs 600,000 dolerių mainais į me-
lagingus liudijimus per du dešimt-
mečio teismo procesus.

MINSKAS
Baltarusijos užsienio reikalų mi-

nistro pavaduotojas Sergej Oleinik
sakė, kad pastaruoju laiku vyksta
aktyvus dialogas su Washington dėl
Baltarusijos ir JAV atstovybių visų
etatų atkūrimo. S. Oleinik pridūrė,
kad ES pasirengusi suteikti makroe-
konominę pagalbą Baltarusijai. Bal-
tarusijos URM vadovas paaiškino,
kad Stambule įvyko Baltarusijos
URM susitikimas su Tarptautinio
valiutos fondo vadovybe. Atsakyda-
mas į klausimą, kokios sumos iš ES
gali tikėtis Baltarusija, ministro pa-
vaduotojas sakė, kad ,,omenyje turi-
mi keli šimtai milijonų dolerių”.

LONDONAS
Amerikietis 83 metų veteranas

perdavė Vokietijai dvi vertingas kny-
gas, kurias Antrojo pasaulinio karo
metais išvežė iš Vokietijos kaip ,,su-
venyrus”. Washington JAV nacionali-
niame archyve surengtų iškilmių
metu Robert Thom perdavė 400 metų
senumo knygas Vokietijos ambasa-
doriui, pranešė BBC. Abi retas kny-
gas R. Thom aptiko Vakarų Vokietijos
druskų kasyklose, kur jos buvo pa-
slėptos nuo sąjungininkų aviacijos

bombardavimų. Anuomet, kaip dau-
guma kitų vertybių, knygos buvo lai-
komos Merkerso druskos kasyklų
požemiuose netoli Frankfurto. 

SUCHUMIS
Nuo Gruzijos atsiskyrusios Ab-

chazijos užsienio reikalų ministras
Sergej Šamba pareiškė, kad ,,Lais-
vės” radijo atstovai kreipėsi į jį,
siūlydami organizuoti šios radijo
stoties transliavimą separatistinės
respublikos teritorijoje. ,,Laisvės”
radijas lapkritį planuoja pradėti
transliaciją į Abchazijos ir Pietų
Osetijos teritoriją. Bendrovės ats-
tovas pareiškė, kad  laida bus ,,siekia-
ma sutaikyti ir nutiesti tiltus tarp
įvairių šalių”.

MASKVA
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin, susitikęs su rašy-
tojais, atsakinėjo į jų klausimus ir
apie malonės suteikimą buvusiam
naftos bendrovės ,,Jukos” savininkui
Michail Chodorkovskij, ir apie pub-
licisto Aleksandr Podrabinek per-
sekiojimą. Atsakydamas į klausimą
apie malonę Chodorkovskij, V. Putin
pabrėžė, kad tokia galimybė numa-
tyta įstatyme, tačiau, kad norėdamas
ja pasinaudoti, nuteistasis turi visiš-
kai pripažinti savo kaltę ir pateikti
atitinkamą prašymą. 

WASHINGTON, DC
JAV valdžia išleis iš viso apie 150

mlrd. dol. karių išvedimui iš Irako
laikotarpiu nuo 2009 iki 2014 m.,
remdamasi Kongreso Biudžeto val-
dyba, pranešė Ispanijos naujienų
agentūra EFE. Valdybos duomeni-
mis, JAV iždo metinės sąnaudos ka-
riuomenei išvesti iš Irako sumažės
nuo maždaug 70 mlrd. dolerių 2009
m. iki pusės milijardo 2014 m. Ka-
dangi visi JAV kariai paliks Iraką iki
2012 m. antrojo ketvirčio, beveik vi-
sos lėšos 2012–2014 m. (maždaug 11
mlrd. dolerių) bus skirtos Irake pa-
naudotų įrenginių remontui, taip pat
jų sugrąžinimui į JAV.

* * *
JAV prezidentas Barack Obama

kitą mėnesį išvyks į pirmą oficialią
kelionę po Azijos šalis, kurios metu
aplankys Japoniją, Singapūrą, Kiniją
ir Pietų Korėją, taip pat dalyvaus
derybose dėl svarbių ekonomikos,
prekybos ir pasaulinio saugumo
klausimų. Ši kelionė bus iki šios
svarbiausias B. Obama mėginimas
stiprinti gyvybiškai svarbius JAV
ryšius su įtakingiausiomis Azijos ša-
limis. 

EUROPA

Maskva, spalio 8 d. (AFP/,,Inter-
fax”/BNS) – Rusija savo atnaujintoje
karinėje programoje pakeis įspė-
jamųjų branduolinių smūgių panau-
dojimo sąlygas, pareiškė aukštas šios
šalies saugumo pareigūnas. Rusijos
Saugumo tarybos sekretorius Nikolaj
Patrušev sakė, kad nauja karinė pro-
grama bus atvira.  Anksčiau jis buvo
pranešęs, kad nauja Rusijos karinė
programa gali būti priimta šių metų
pabaigoje arba kitų metų pradžioje.

Savo ruožtu jo pavaduotojas,
armijos generolas Jurij Balujevski
yra nurodęs, kad ,,karinės programos
naujos redakcijos projektas atitiks
nūdienos iššūkius ir grėsmes, esmi-
nius geopolitinės ir karinės politinės
padėties pasaulyje pokyčius, tarp jų
karinės jėgos didėjimą politikoje da-
bartiniame etape”.

Prieš tapdamas Saugumo tary-
bos vadovu N. Patrušev vadovavo įta-
kingai Rusijos Federalinei saugumo
tarnybai (FSB), kurios pirmtakė bu-

vo Sovietų Sąjungos KGB.
Kol kas neaišku, ar N. Patrušev

komentarai reiškia, kad Rusija pa-
tvirtins papildomas sąlygas, kurioms
susiklosčius bus numatyta galimybė
šaliai pirmajai panaudoti branduoli-
nius ginklus.

Dabar galiojanti karinė progra-
ma buvo priimta 2000 m. Joje sako-
ma, kad Rusija pasilieka teisę panau-
doti branduolinį ginklą, atsakydama į
branduolinį užpuolimą ar didelį karą
prieš ją įprastiniais ginklais.

Baigiantis Šaltajam karui Sovie-
tų Sąjunga sakė nenaudosianti bran-
duolinių ginklų, jeigu prieš ją nebus
surengtas atominis puolimas. Po So-
vietų Sąjungos žlugimo 1991 m. Rusi-
jos karo strategai labiau kliovėsi savo
šalies milžiniškais branduoliniais
ištekliais, nes armijoje sumažėjo ka-
rių, o įprastinės ginkluotės pajėgos
labai sumenko. Pastaraisiais metais
pareigūnai kūrė naują Rusijos oficia-
lios karinės programos versiją.

Rusija keis nuostatas 
dèl branduolinio ginklo

Stokholmas, spalio 8 d. (AFP/
BNS) – 2009 m. Nobelio literatūros
premija atiteko komunistinėje Ru-
munijoje gimusiai vokiečių rašytojai
Herta Mueller, pranešė Karališkoji
Švedijos mokslų akademija.

56 metų H. Mueller, kuri rašo
apie gyvenimą slogaus komunistinio
režimo valdomoje Rumunijoje, Aka-
demija pavadino rašytoja, kuri ,,su
poezijos koncentracija ir prozos at-
virumu vaizduoja bedalių krašto-
vaizdį”.

Vokietijos pilietybę turinti roma-
nistė ir poetė yra kilusi iš šeimos,
priklausiusios vokiškai kalbančiai
Rumunijos mažumai. Jos tėvas Ant-
rojo pasaulinio karo metais tarnavo
Vokietijos SS, o motiną Rumunijos

komunistai po 1945 m. deportavo į
priverčiamojo darbo stovyklą Sovietų
Sąjungoje.

H. Mueller iš savo pirmojo ver-
tėjos darbo buvo atleista, nes atsisakė
dirbti nekenčiamai diktatoriaus Ni-
colae Ceausescu slaptajai policijai
,,Securitate”. Ji nusprendė paskirti
savo gyvenimą literatūrai, o pirmieji
jos darbai buvo slapta išvežti iš šalies.
1987 m., dveji metai prieš Berlyno
sienos griuvimą, H. Muller su vyru
emigravo į Vakarų Vokietiją.

Kaip rašytoja ji debiutavo 1982
m. su apsakymų rinkiniu ,,Žemumos"
(Niederungen), kurį Rumunijos val-
džia cenzūravo. 1984 m. Vokietijoje
buvo išleista necenzūruota knygos
versija. Skaitytojams patiko jos kūri-
nys apie gyvenimą Rumunijos kaime-
lyje, kuriame žmonės kalba vokiškai.
Vėliau Rumunijoje buvo išleistas
,,Slegiantis tango” (Drückender Tan-
go).

Garbingos premijos laureatei ati-
teks 10 mln. Švedijos kronų (3,7 mln.
litų), auksinis medalis ir diplomas,
kuriuos per Stokholme įvyksiančias
iškilmes jam įteiks Švedijos karalius
Carl XVI Gustaf. Iškilmės įvyks
gruodžio 10 d., kai minimos premijų
įsteigėjo Alfredo Nobelio mirties me-
tinės.

Nobelio literatùros premijâ laimèjo
vokieçiû rašytoja 
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Pasaulio naujienos

RUSIJA

JAV

Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Nikolaj Patrušev sakė, kad nauja karinė
programa bus atvira.                                                  AFP/Scanpix nuotr.

Rašytoja Herta Mueller. 
SCANPIX nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Gomelsky taurės varžybas laimėjo
,,Panathinaikos”

Japonijos ,,Didįjį prizą” laimėjo S. Vettel
Penkioliktajame šių metų ,,For-

mulė-1” pasaulio čempionato rate Ja-
ponijoje pergalę iškovojo ,,Red Bull”
komandos pilotas Sebastian Vettel.

Japonijoje ketvirtąją vietą šį se-
zoną iškovojęs Sebastian Vettel nuo
pat lenktynių pradžios užsiėmė pir-
mąją vietą ir neleido nė vienam pilo-
tui priartėti. Antrąją vietą iškovojo
,,Toyota” lenktynininkas Jarno Tru-
lli, o trečią vietą laimėjo čempiono
vardą praradęs Lewis Hamilton.

Iki čempionato pabaigos likus
dviem ratams, sezone pirmauja    Jen-
son Button, turintis 85 taškus. Ant-
roje vietoje yra jo komandos draugas
Rubens Barrichello – 71 taškas. Tre-

čioje vietoje S. Vettel – 69 taškai. Tik
šie trys lenktynininkai dar gali kovoti
dėl čempiono vardo. Kitas ratas vyks
Brazilijoje spalio 18 dieną.

Legendinio trenerio Alexander
Gomelsky vardo taurės varžybose
pergalę šventė Atėnų komanda.

Maskvoje vykusiame turnyre,

baigiamosiose varžybose Atėnų ,,Pa-
nathinaikos” 78:72 nugalėjo Maskvos
CSKA komandą. ,,Panathinaikos”
gretose nežaidė Šarūnas Jasikevičius,
kuris dar sveiksta po kojos operacijos.
Čempionams daugiausia taškų pelnė
Nikola Pekovič – 22, Vasileios Spa-
noulis – 19. CSKA  17 taškų pelnė
Trajan Langdon, 14 – Jon Robert
Holden. Ramūnas Šiškauskas pelnė
5.

Trečiąją vietą turnyre laimėjo
Vilniaus ,,Lietuvos rytas”. Jis po
pratęsimo 94:90 nugalėjo Liberec
,,Triumf” komandą. Daugiausiai taš-
kų vilniečiams pelnė Justas Sinica –
26, Steponas Babrauskas – 17, Milko
Bjelica – 14. ,,Triumf” 18 taškų pelnė
Nikita Shabalkin.

EDVARDAS ŠULAITIS

Mus jau pasiekė naujas Vilniuje
leidžiamos „Olimpinės panoramos”
numeris (2009 m. nr. 3), kuriame yra
aprašomi praėjusios vasaros įvykiai.
Šis Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) leidžiamas ketvirtinis
žurnalas savo 64 puslapiuose pateikia
daug įdomios medžiagos.

Užsienyje gyvenančius žurnalo
skaitytojus, be abejo, labiausiai sudo-
mins straipsnis apie VIII Pasaulio
lietuvių sporto žaidynes, įvykusias
birželio 25–28 dienomis, skirtas Lie-
tuvos vardo tūkstantmečiui bei „Vil-
niui – Europos kultūros sostinei
2009” paminėti. Jame rašoma, kad
čia dalyvauti susirinko per pustrečio
tūkstančio sportininkų iš Lietuvos ir
daugiau kaip pusė tūkstančio užsie-
nio lietuvių.

Įdomu paminėti, jog šiose žai-
dynėse dalyvavo 521 lietuvis iš 16 už-
sienio valstybių. Daugiausiai atvyko
iš JAV – 97, iš Kanados tik dviem ma-
žiau – 95. Netikėtumą pateikė Aust-
ralijos lietuviai, iš tolimojo krašto at-
siuntę 70 sportininkų.

Žurnale cituojamas nuolatinis
Australijos delegacijos vadovas Anta-
nas Laukaitis, kuris pareiškė: „Dau-
gelis atvykusiųjų yra antra ar trečia
išeivių karta ir Lietuvoje lankosi pir-
mą kartą. Jie stebėjosi bei žavėjosi,
kaip Lietuvoje visur žalia ir gražu.”

Čia reikia pažymėti ir mažiausiai
sportininkų atsiuntusius kraštus. Tai
Liuksemburgas, Prancūzija, Ispanija,
Suomija, Švedija ir Argentina, iš kur
pasirodė tik po vieną sporto entu-
ziastą.

Straipsnyje paskelbta, kad kitos
IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
bus surengtos po ketverių metų –
2013 m. birželio 27–30 d. taip pat
Lietuvoje, jas skiriant S. Dariaus ir S.
Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų
jubiliejui paminėti.

Apie žiemos olimpines 
žaidynes

Leidinyje rašoma ir apie Vancou-
ver mieste įvyksiančias ateinančią
žiemą olimpines žaidynes, kurioms
ruošiasi tik keturi Lietuvos slidi-
ninkai – visaginiečiai Irena Terent-
jeva ir Aleksejus Novoselskis bei
ignaliniečiai Mantas Strolia ir Mo-
destas Vaičiulis. Iš jų pirmieji trys jau
yra įvykdę olimpinį A normatyvą, o
M. Vaičiulis šio tikslo dar siekia. Ir

2010 m. sausio 18 d. pasibaigus at-
rankos varžyboms, Tarptautinė sli-
dinėjimo federacija paskelbs spor-
tininkų, įvykdžiusių olimpinius nor-
matyvus, sąrašą.

Žurnale pateikiama informacija,
kad rugsėjo 4 d., likus 160 dienų iki
Vancouver žiemos olimpinių žaidynių
pradžios, LTOK lankėsi Lietuvos
ambasadorė Kanadoje Gintė Damu-
šytė. Ji buvo susitikusi su LTOK pre-
zidentu Artūru Poviliūnu, aptarė
bendravimo su lietuvių bendruomene
galimybes Vancouver vyksiančių žai-
dynių dienomis. Rašoma, jog spalio
mėnesį G. Damušytė su kitų šalių
ambasadoriais lankysis Vancouver –
apžiūrės trasas, sporto bazes, olimpi-
nį kaimelį, susitiks su organizacinio
komiteto vadovais.

LTOK prezidento 
A. Poviliūno žodis

Kaip ir kiekviename ,,Olimpinės
panoramos’’ numeryje į skaitytojus
prabyla LTOK prezidentas A. Povi-
liūnas ir žurnalo redaktorius Bronius
Čekanauskas.

Šį kartą noriu pasidalyti kai ku-
riomis LTOK prezidento mintimis.
Jis rašo: „Mieli skaitytojai, sakoma,
kad viščiukus skaičiuoja rudenį. Ru-
duo prasidėjo, tad sporto organizaci-
jos ėmė skaičiuoti ne tik medalius,
bet ir pinigus. Pradėsiu nuo sporto
pergalių. Vos per aštuonis šių poolim-
pinių metų mėnesius Lietuvos spor-
tininkai pagal Europos ir pasaulio
čempionatuose iškovotų medalių
skaičių jau pralenkė 2005-uosius –
pirmuosius metus po Atėnų olimpi-
nių žaidynių. Jau iškovota dešimt
olimpinių rungčių medalių: po penkis
pasaulio ir Europos čempionatuose
(prieš ketverius metus iškovoti trys ir
penki per visus 2005-uosius). Be to,
mūsų šalies atletai Europos jaunimo
čempionatuose šiemet iškovojo devy-
nis medalius.

Malonu, kad šiemet Lietuvos
sportininkų pasiekti rezultatai lenkia
ne tik kaimynų latvių ir estų, bet ir
daugelį didesnių bei turtingesnių val-
stybių. Džiaugiuosi ir tikiu, jog tai
dar ne paskutiniai medaliai šiais
metais, nors lėšų stygius verčia
veržtis diržus vis stipriau.

Jeigu pradėtume kalbėti apie
pinigus, deja, neišgirstume nieko pa-
guodžiančio. Kitąmet Lietuvos spor-
tui iš valstybės biudžeto numatyta
skirti tik 24 mln. litų. Mūsų kaimy-
nai latviai, sumažinę sporto biudžetą
du kartus, turės 67 mln. Lt, o estai,
kurių gerokai mažiau nei lietuvių,
sporto lėšas apkarpę irgi du kartus,
gaus apie 18 mln. litų.

Tiesa, Seimo valdančiosios dau-
gumos atstovai lyg ir žada padidinti
sportui skiriamą sumą. Bet kol kas
tai tik geri norai...

Viskas bus sprendžiama rudenį.
Taigi laukia nervingas ruduo. Pert-
varkymas ir pasikeitimai neaplenks
Kūno kultūros ir sporto departamen-
to, rengsime visuomeninių sporto
organizacijų forumą ir lauksime val-
džios atsakymų į sporto valdymo,
finansavimo, strategijos ir kitus klau-
simus.’’

„Olimpinės panoramos’’ adresas:
Olimpiečių g. 15, LT-09200 Vilnius,
Lietuva. Čia galima kreiptis šio įdo-
maus leidinio redakciniais ir admi-
nistraciniais reikalais.

Pirmąjį kartą stipriausiu pasau-
lio galiūnu tapo Žydrūnas Savickas.
Maltoje vykusiame ,,World’s Stron-
gest Man” galiūnų varžybose pirmąjį
kartą auksu pasipuošė daugkartinis
Lietuvos čempionas Žydrūnas Savic-
kas. 2002, 2003 ir 2004 metais antrą
vietą laimėjęs lietuvis šiais metais ap-
lenkė penkiskart šio turnyro nugalė-
toją Mariusz Pudzianowski.

Pasaulio galiūnų čempionate 
laimėjo lietuvis

Pirmą kartą Pietų Amerikos že-
myne 2016 metais vyks vasaros olim-
piada.

Spalio 2 dieną Kopenhagoje vy-
kusioje 121-oje Tarptautinio olimpi-
nio komiteto posėdyje rengti 2016
metų olimpines žaidynes buvo išrink-
tas Rio de Janeiro.

Netikėtai po pirmojo balsavimo
rato mažiausiai taškų surinko daug

galimybių laimėti  laikyta Čikaga. Po
antrojo balsavimo rato buvo pašalin-
tas Tokijas, o paskutiniajame balsavi-
mų rate iškrito Madridas.

2014 metais antrasis pagal popu-
liarumą sporto renginys – Pasaulio
futbolo čempionatas taip pat vyks Rio
de Janeiro.

Parengė Paul Triukas

Rio de Janeiro – 2016

Naujas ,,Olimpinės panoramos’’
žurnalo numeris

Naujo ,,Olimpinės panoramos” nu-
merio viršelis.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

Jaunučių lengvoji atletika 
Cleveland mieste

Jaunučių lengvosios atletikos
2009 metų ŠALFASS pirmenybes
surengė Cleveland LSK „Žaibo” leng-
vosios atletikos sekcija, vadovaujama
Kristės Vedegytės-Duhigg, kuri sėk-
mingai susitvarkė su organizacine ir
technine varžybų pusėmis. 

Sportinėms varžyboms vadovavo
Simas Kijauskas, kuris kartu buvo ir
rutulio stūmimo vyr. teisėjas. Disko
metimui vadovavo Saulius Venclaus-
kas.  Starterio ir vyr. šuolio į tolį tei-
sėjo pareigas prityrusiai atliko Petras
Taraška. Beisbolo metimo ir bėgimo
vyr. teisėju buvo Rick Boruszkowski.
Pakankamas talkininkų būrys laida-
vo sklandžią varžybų eigą. Geros
kokybės stadionas ir palankus oras
sudarė puikias sąlygas varžyboms,
kurios įvyko 2009 m. rugsėjo 12 d.
Villa Angela – St. Joseph High School
stadione, Cleveland, Ohio.

Pirmenybėse dalyvavo 28 varžo-
vai – 12 berniukų ir 15 mergaičių nuo
5 iki 15 m. amžiaus imtinai. Buvo
varžomasi pagal amžių 5-se berniukų
ir 4-se mergaičių klasėse. Išskyrus 2
New York mergaites Emiliją ir Laurą
Milukaites, visi negausūs dalyviai
buvo vietiniai clevelandiečiai. Buvo
pasišovę atvykti ir keli New Jersey
LSK „Liepsnos” vyrai bei jauniai A
klasėje, tačiau dėl dalyvių stokos
suaugusių ir jaunių A ir B varžybos
neįvyko.

Varžybų rezultatai, išskyrus
keletą išimčių, buvo gana kuklūs, ka-
dangi dauguma dalyvių yra dar tik
pradedantieji. Varžybose buvo page-
rintas vienas pirmenybių rekordas –
clevelandietė Silvija Taraškaitė (10
metų) nusviedė beisbolo kamuoliuką
142’0’’ (43,28 m), pasiekdama naują
ŠALFASS metinių pirmenybių rekor-
dą mergaičių E (1999–2000 gim.)
klasėje. Senas rekordas buvo 113’9’’
(34.67 m), pasiektas Julijos Petraus-
kaitės (Toronto „Aušra”) 1992 m. 

Žemiau pateikiame kiekvienos

rungties laimėtojų rezultatus.

Rungčių rezultatai

Berniukų C (2003 m. gimimo ir
jaunesnių): Nicolas Brandt – 60 m
19.7 sek., beisbolas 20’0’’; Aldas Ber-
žinskas – 100 m 27.4 sek., į tolį 4’1’’.

Berniukų F (2001–2002 m.):
Ryan Brandt – 60 m 11.5 sek., 100 m
19.3 sek., į tolį 8’5’’, beisbolas 92’0’’;
Eric Brandt – 400 m 1:38.1

Mergaičių F: Aleksa Tatarū-
naitė – į tolį 7’7.5’’, beisbolas 58’9’’,
rutulys (6 lb.) 12’2’’.

Berniukų E (1999–2000 m.):
Ryan Borushkowski – 60 m 10.00
sek., 100 m 16,4 sek., 800 m 3,40.1
min., į tolį 10’7.5’’; Tadas Tatarūnas
– 400 m 1:32,4 min., rutulys (6 lb.)
18’9’’, beisbolas 128’6’’; Kiras Kijau-
skas – diskas (1 kg) 9.83 m.

Mergaičių E: Silvija Taraškaitė
– 60 m 10.0 sek., į tolį 11’7.5’’, diskas
11.88 m, beisbolas 142’0’’; Lilija
Taraškaitė – 100 m 16,4 sek., rutulys
(6 lb), 18’9’’; Laura Milukaitė – 400
m 1:45,6 min.

Berniukų D (1997–1998 m.):
Kovas Kijauskas – 100 m 17.6 sek.,
rutulys (6 lb.) 32’9’’, diskas (1 kg)
20,75 m, Erikas Dubigg – 800 m
3:53.0 min., į tolį 10’2’’5’’.

Mergaičių D: Lana Iverson –
100 m 17.3 sek., 200 m 36.0 sek., į tolį
11’11.5’’, rutulys (6 lb.) 21’0’’; Emi-
lija Milukaitė – 800 m 3:21.6 min.;
Isabel Borris – 400 m 1:31.5 min.
diskas 10,04 m. (32’11.28’’).

Berniukų C (1995–1996 m.):
Tomas Venclauskas – į tolį 14’1.5’’,
rutulys (4 kg) 39’4’’, diskas (1 kg)
26.46 m (86’9.732’’).

Mergaičių C: Mackenzie Galo-
way – 100 m 17.2 sek., 200 m 38.1
sek., į tolį 10’6’’; Viktorija Taraškaitė
– rutulys (6 lb) 27’0’’, diskas 16.04 m
(52’7.496’’).

Mergaičių B (1993–1994 m.):
Kaja Kijauskaitė – rutulys (4 kg) 26’8’’.

Mergaičių A (1990–1992 m.):
Adrija Taraškaitė – rutulys (4 kg) 32’0’’.

ŠALFASS info

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 101

Vienintelis iš mūsų Dūda sakėsi
prieš karą buvęs buriuotoju ir jam
Baltija yra ,,kaip nuosavi namai”. Tai
nebuvo stebėtina, juk jis buvo kilęs iš
uostamiesčio.

Taip išsprendę ,,kapitono” klau-
simą, mes su Arbačiausku pilnai atsi-
davėme Dūdai. Iš tiesų, trise suda-
rėm visai neblogą komandą: iš vieno
aukštaičio (jeigu galėčiau save tokiu
vadinti, po ilgo gyvenimo Kaune) ir
dviejų žemaičių, iš kurių vienas – tik-
ras ,,jūrų vilkas”. Tik plauk ir plauk
su tokia šaunia įgula.

Mes plaukėme labai lėtai, nes vė-
jas buvo gan silpnas. Tolstant nuo
kranto, staiga pasigirdo šūviai, ir pro
mūsų burę prašvilpė keletas kulkų. Į
mus šaudė! Nuo kranto užgirdome
kažkokius riksmus ir dar keletą šū-
vių, kurie vėl prazvimbė pro mūsų
bures. Nors nuo kranto jau buvome
gerokai nutolę, bet ne tiek, kad kul-
kos nepavytų. Dėl tokio vėjo judėda-
mi per lėtai, krante šaudantiems
tapome puikiu taikiniu. Persigandę
supratome, kad mūsų buriavimas
baigėsi: matyt, bolševikai, kaip jiems
būdinga, nutarė nelaukti kapituliaci-
jos sutartyje nustatyto laiko ir įžengė
anksčiau. Galėjome, žinoma, rizikuo-
ti ir plaukti toliau, bet gyvi pabėgę
nuo kulkų ir išplaukę į atvirą jūrą,
būtume lengvai pagauti rusų katerių.

– Vis vien niekur nepabėgsime,
nes nėra vėjo, – pasakė ,,kapitonas”
Dūda ir pasuko ,,Ijolę” į krantą.

Šūviai ir riksmai nutilo taip
staiga, kaip ir prasidėjo. Mes plaukė-
me pasiduoti bolševikams. Priartėjus
prie kranto, užplaukėme ant seklu-
mos ir apsivertėm, kadangi jachtos
kylis buvo nuleistas, o burės pakel-
tos. Teko visiems iki juosmens atsi-
durti šaltame, gegužės mėnesio van-
denyje. Palikę apverstą mūsų likimo
draugę ,,Ijolę’’, mes šlapi ir sustirę
bridome į nelaisvę. Taip išlipę į sau-
sumą buvom labai nustebinti ir nu-
sivylę tuo, ką ten pamatėme ir suži-
nojome. Vaizdas buvo išties nemalo-
nus, ir buvo pikta.

Pasirodo, šaudė visai ne rusai (jų
čia dar nebuvo), o vienas iš mūsiškio
dalinio vyrų. Nuo beviltiškos padėties
ir panikos tas vargšelis neišlaikė ir
išprotėjo. Jis pradėjo rėkti ir be at-
vangos šaudyti pistoletu, kur papuo-
la, tuo pačiu ir į mūsų tolstančią
burę. Taip besiskeryčiodamas su gin-
klu, pasikėsino į kažkokį vokiečių
karininką ir buvo vietoje nukautas.
Dar prieš šį įvykį jis, t. y. Kižys, ar
karys su panašia pavarde (deja, jos
tiksliai neatsimenu), buvo dėl kažko
susiginčijęs su mūsų dalinio ,,rimo-
rium” Kušeliausku (kilimo nuo Šiau-
lių) ir tuo pačiu pistoletu  ,,Para-
belum”, kuriuo šaudė į mus, peršovė
tam pilvą ir paliko merdintį.

Pastarasis įvykis mane labai su-
krėtė. Aš pajutau, jog tokioje padėty-
je mes, lietuviai, galime visi būti pas-
merkti už panašius savo tautiečių
poelgius. Bet toje sumaištyje ne labai
kas kreipė dėmesį į tokius atvejus ir
tragiškas jų pasekmes, o stengėsi ras-
ti kokį nors būdą savo pačių gyvybei
gelbėti.

Kai vienas vokiečių karininkas
mums pagaliau išaiškino, kas gi čia,
krante, atsitiko ir kas šaudė į mūsų
jachtą, mūsų trijulė patraukė į žvejų
miestelį. Mes pradėjome ieškoti bei
klausinėti, užeidami beveik į kas

antrą namą, kas galėtų mus nu-
plukdyti iki Gotlando. Bet visur gau-
davome neigiamą atsaką. Daugumoje
namų gyventojai buvo tik moterys,
seniai bei vaikai. Jaunimo ar suau-
gusių žvejų nebuvo namuose. Viena-
me iš žvejų namų radome keletą mū-
sų dalinio karių, kurie sėdėjo už stalo
ir užkandžiavo, o gretimame kam-
baryje, lovoje gulėjo mūsų b-no
,,rimorius” Kušeliauskas, kuriam
buvo nurengtas munduras ir rankš-
luoščiu ar kita linine medžiaga-tvars-
čiu sutvarstytas pilvas. Medžiagoje
matėsi raudona dėmė – prasisunkęs
kraujas. Aš paklausiau vyrų, sėdinčių
prie stalo, kaip tai atsitiko, ir jie
smulkiai papasakojo, kaip pakvaišęs
Kižys susiginčijo su Kušeliausku ir
šovė jam į vidurius. Kadangi iš ten
buvusiųjų daugiau niekas neturėjo
ginklo, tai anie ir išsilakstė į visas
puses, nes pastebėjo, jog Kižys buvo
jau ne savam prote. (Su Kušeliausku
tame batalione ,,rimoriumi” dirbo ir
toks Štrimaitis, kurį, grižęs iš lagerio,
sutikau Kaune. Bet jis manęs ne-
panoro pažinti. Sužinojau tik tiek, jog
jis Kaune gyvena ir dirba kažkokioje
batų taisykloje, cecho vedėju. Po to
susitikimo daugiau jo nekalbinau,
nes jaučiau, kad pažintis su manim
jam ,,ne prie širdies”.) Dar pasitei-
ravę žvejo, kuris galėtų mus nupluk-
dyti Švedijon, ir gavę įprastą atsaky-
mą, atsisveikinom ir nuėjome prie
krantinės. Reikėjo paskubėti, nes iki
rusų įžengimo liko jau nedaug laiko.

Jūrą pasiekėme jau prie kito mo-
lo. Netoli to molo, krante, ant smėlio,
dugnais į viršų, gulėjo apie 40 valčių,
o prie jų plušo vokiečių karininkai bei
kareiviai. Tai buvo taip vadinami ,,in-
vaziniai šturmbotai” (,,sturmboot”).
Tai lengvos valtys, skirtos greitam
desanto išlaipinimui. Jos buvo su
lėkštais dugnais ir galėjo talpinti iki
15 karių su pilna kautynių apranga ir
ginkluote. Visai netoli tų valčių sto-
vėjo keli benzovežiai ir viena mašina-
cisterna su varikliniu tepalu. Be to,
tvarkingai ant medinių stovų gulėjo
tiek pat motorų visom tom valtim.
Varikliai buvo naujutėlaičiai, dar,
matyt, visai nebuvę ,,apyvartoje”. Aš
nedrąsiai su savo (dabar jau likimo)
draugais priėjau prie šių triūsiančių
kariškių ir paklausiau vokiškai:

– Ar mes negalėtume prie jūsų
prisijungti?

– Galite rinktis, kokį norite, iš
šių ,,šturmbotų” ir plaukite, kur no-
rit, – atsakė mums vienas iš aukštes-
nių karininkų.

Suspurdėjo širdis dėl netikėto
teigiamo atsakymo. Staigiai visi trys
šokome prie valčių ir, pastvėrę pirmą
pasitaikiusią, pradėjome nešti į van-
denį. Prie mūsų iškart prisijungė dar
du vokiečių kareiviai, prašydami, kad
mes priimtume juos į savo kompani-
ją. Jie buvo apsirengę šiltom, ilgom,
milinėm  ,,ubermantel’iais”. Galbūt
jie buvo visai ne kareiviai, o karinin-
kai, persirengę eilinių uniformomis.
Bet mums tai nerūpėjo. Mes trumpai
pasitarėme ir pasakėme, kad plauk-
sime į Gotlandą. Jie su džiaugsmu su-
tiko. Mat, pasirodo, jog likusieji vo-
kiečių karininkai buvo nutarę plauk-
ti į Hamburgo uostą, kuris esą buvo
paskelbtas neutraliuoju.

Taigi, ilgai nesvarstydami, jau
penkiese, suskubome ruoštis būsimai
kelionei į Švediją.        Bus daugiau.

ÕALFASS praneõa
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Kalba visuomenininkė Marija Remienė. 

Daliai ir Rimantui Ivaškoms iš Rytų pakrantės buvo įdomu susipažinti su Cice-
ro lietuviais.                                              

Gabrielė Ročkienė po ilgesnės pertraukos vėl tarp Cicero lietuvių. Kairėje jos
prižiūrėtoja Agnė Nezemcovienė.                  Edvardo Šulaičio nuotraukos

Cicero lietuvių subuvime kalbėta
apie JAV LB XIX Tarybos I sesiją
EDVARDAS ŠULAITIS

Pirmąjį spalio mėnesio sekma-
dienį po lietuviškų šv. Mišių (jas at -
našavo į Lietuvą išvykusį kun. dr.
Kęstutį Trimaką pavaduojantis kuni-
gas Antanas Gražulis, SJ) į kavine
vadinamą kambarį Šv. Antano para-
pijos buvusios mokyklos pastate
susirinkę tautiečiai išgirdo porą pra -
ne šimų iš rugsėjo 25–28 dienomis
Denver, CO vykusios JAV LB XIX
Tarybos I sesijos.

Pirmoji pranešimą padarė ilga-
metė tarybos narė, buvusi JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Marija
Remienė. Ji pastebėjo, kad visas tris
dienas teko išbūti viešbutyje posė -
džiaujant ir paties Denver miesto pa -
matyti nebuvo galimybės, nors die -
nos pasitaikė gražios.

Pranešėja pažymėjo, jog dalyva -
vimas sesijoje nemažai kainavo (apie
500 dol. kelionė ir viešbutis, apie 200
dol. registracijos mokestis, į kurį įėjo
ir maitinimas). Visas išlaidas turėjo
ap si mokėti patys posėdžiautojai, nes
taip jau buvo sutarta iš anksto (taip
buvo ir anksčiau).

M. Remienė sakė, kad buvo iš -
klau syti įvairūs pranešimai, vyko dis -
ku sijos komisijose. Išrinkta nauja
val dyba. Pirmininku liko Vytautas
Ma ciūnas, nes buvo tik vienas kandi-
datas. Taip pat buvo išrinktas Garbės
teismas, Kontrolės ir Įstatų komisi-
jos, prezidiumas ir kt.

Kalbėtoją sužavėjo šv. Mišios, ku -
rias laikė Bostono Šv. Petro lietuvių
parapijos klebonas emeritas prelatas
Albertas Kantautas, pasakęs ir gražų
pamokslą. M. Remienę maloniai nus -
tebino daug narių – „trečiabangių”,
kai kurie jų pasirodė suvažiavimo po -
kylio meninėje dalyje.

Kiek daugiau minčių apie sesiją
pateikė kita Cicero sekmadieninių
su sirinkimų lankytoja Milda Šatienė,
kuri paminėjo, kad kita sesija nu -
matyta Orlando mieste Floridoje. Ji
papildė pirmosios kalbėtojos pateik-
tas žinias.

Lankėsi  ir tolimi svečiai

Susitikime dalyvavo ir tolimi
svečiai – iš Cape Code, MA, atvykę
Ri mantas ir Dalia Ivaškos, kurie iš -
vakarėse kartu su Vytautu ir Birute
Zalatoriais (Ivaškų sūnus yra vedęs
Zalatoriūtę) lankėsi Lietuvių Fondo
surengtame prezidento Valdo Adam -
kaus pagerbimo pokylyje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Dalia buvo
pakviesta trumpai pakalbėti, pasida-
lyti mintimis apie jų apylinkę prie
Atlanto vandenyno.

Buvo malonu pamatyti ilgokai
sirgusią ir negalėjusią atvykti ilgame-
tę mūsų subuvimų lankytoją Gabrie-
lę Ročkienę, kuri, atrodo, nugalėjo sa-
vo ligą. Apie tai kalbėjo jos nuoširdi
pri   žiūrėtoja Agnė Nezem covienė.

Išvyka į Čikagos katedrą

JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
nin kas ir kartu lietuvių atstovas Ci -
cero miesto valdyboje Mindaugas
Baukus pranešė, kad yra gautas ne -
mokamas autobusas, kuris cicerie -
čius nuveš į Lietuvos tūkstantmečiui
skirtas šv. Mišias, spalio 25 d. 3 val. p.
p. vyksiančias Čikagos katedroje
miesto centre. Šv. Mišias konceleb -
ruos kardinolas Francis George ir
Kauno arkivyskupas Sigitas Tam -
kevičius. SJ. 

Norinčiųjų į šias pamaldas vykti
užsirašė daugiau nei 30 tautiečių.

Dailininkas Stasys
Eidrigevičius tapo aktoriumi

„Stasy, atsibusk! Tuoj prasidės
buzkaši!” – taip prasideda Tarp ta u -
tinio Kauno kino festivalyje rodomas
filmas „Buzkaši – stepių daina”, ku -
ria me vieną pagrindinių vaidmenų
at lieka pasaulinio garso lietuvių dai -
lininkas Stasys Eidrigevičius (dai -
lininką gerai pažįsta ir Čikagos meno
mylėtojai, jis čia yra suruošęs ne
vieną parodą – ,,Draugo” red.). Ne -
tru kus kino mylėtojai bei šio Len -
kijoje gyvenančio lietuvių meni ninko
gerbėjai turės galimybę į jį kreip tis
tiesiogiai, nes spalio 10–12 dienomis
Kaune ir Vilniuje Stasys Eidrige vi -
čius kartu su režisieriumi Jacques
Debs Kauno kino festivalio žiūro -
vams patys pristatys filmą „Buzkaši
– stepių daina”.

„Filmas pasakoja meilės istoriją,
pasitelkdamas poezijos, dailės ir, ži -
noma, kino mūzas. Prancūzijoje ir
Uz bekistane kurta juosta – tai re -
žisieriaus meistriškai nupinta doku-
mentinė, mitologinė, vaidybinė, pasa -
kos pynė. Nepaisant to, kad Stasys
Eidrigevičius vaidina save, daili nin -
ką, jo vaidmuo tarytum atitolina nuo
dokumentiškumo – jis yra žiauraus
tradicinio uzbekų žaidimo buzkaši
liu dininkas: piešia žaidime dalyvau-
jančių vyrų portretus, kuria dekora -
cijas žaidimo veiksmui. S. Eidrige vi -
čiaus vaidmuo bei jo kūryba meist -
riškai paklūsta režisieriaus įkvėpi -
mui, o pasakotojo cituojamos garsaus
XIV amžiaus persų poeto Hafizo
meilės poemos paverčia istoriją mis -
tiška stepių pasaka”, – 2009 metais
sukurtą filmą apibūdina Tarptau ti -
nio Kauno kino festivalio direktorė
Ilo na Jurkonytė. 

Festivalio programoje „Visos mū -
zos” rodomas filmas „Buzkaši –
stepių daina” užbaigs festivalio die -
nas Kaune ir spalio 12-ąją pradės į
Vilnių persikėlusį kino renginį.

Juostos „Buzkaši – stepių daina”
siužeto atspirtis – meilės trikampis.
Dviems vyras simpatizuojanti ir iš si -
rinkti negalinti Mohabat nuspren -
džia tekėsianti už to, kuris nugalės
buz kaši varžybose. Poetas ir daili nin -
kas turi pereiti kalnus ir stepes, kad
susirungtų triukšmingoje ir dulkėtoje
raitelių kovoje ir laimėtų gražuolės
Mohabat ranką ir širdį. Tradicinio
Rytų kraštų žaidimo buzkaši taisyk-
lės griežtos – jį laimės vyrų kuopa,
pirmoji sutvardžiusi avino kūną be
galvos.

Dirbdamas prie šio filmo, S.
Eidrigevičius 40 dienų piešė senosios
persiškos meilės istorijos versiją. Dai -

lininko piešiniai atveria ir uždaro fil -
mo dalis, panašiai kaip knygos skyrių
iliustracijos. Juostoje kinas kūry-
biškai susilieja su atpažįstamu S. Ei -
drigevičiaus braižu.

Šiemet pirmą kartą Tarptautinio
Kauno kino festivalio pristatoma pro-
grama „Visos mūzos” apima 9 filmus
apie meną ir menininkus, meno pas -
kirtį, kūrybos džiaugsmą ir kančias
bei kino santykį su kitais menais.

Trečiąkart Kaune ir Vilniuje
organizuojamas festivalis iš viso žiū -
rovams parengė keturias filmų pro-
gramas –„Platus kampas”, „Visos
mūzos”, ,,Muzika, keičianti pasaulį”
ir „Šiaurės garsai kine” – su daugiau
kaip trisdešimt kino juostų – apie 80
filmų seansų. Iki spalio 11 dienos
vakaro Kauno kino teatre „Romuva”
šurmuliuosiantis festivalis spalio
12–18 dienomis didžiąją dalį atvežtų
filmų rodys Vilniaus „Pasakoje”.

Grafikas Stasys Eidrigevičius
gimė 1949 m. Mediniškiuose, Lietu -
voje. Nuo 1980-ųjų gyvena Lenkijoje.
Jis – įvairialypis menininkas, kurian -
tis iliustracijas knygoms, fotografiją,
plakatus, instaliacijas ir kt. Meni -
ninkas yra įvertintas apdovanojimais
už knygų iliustravimą, grafikos dar-
bus, plakatų meną Lenkijoje, Ispa ni -
joje, Suomijoje, Japonijoje ir kitose
ša lyse.

Jacques Debs – prancūzų režisie -
rius, scenarijų autorius ir filmų pro -
diuseris. Dirba su Prancūzijos televi -
zijomis, kurioms sukūrė beveik 100
dokumentinių filmų, rodytų tarptau-
tiniuose festivaliuose visame pasauly-
je. Režisierius domisi nutolusiomis
nuo Vakarų civili zacijos vietovėmis:
regionais ir kultūromis, kur mūsų
suvokimas iš bandomas, o mūsų su-
sikurtos vertybės kelia abejones.

Alfa.lt

„Buzkaši – stepių daina” darbų per-
trauka Uzbekistane.
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Paskutiniame Draugo fondo (DF)
metiniame posėdyje buvo nutarta
duoti patikrinti Fondo apskaitos kny-
gas profesionaliam nepriklausomam
sąskaitybininkui. Fondo apskaitų
knygos buvo patikėtos Alvydui J.
Jonikui, Certified Public Accountant
(10731 Haas Drive, Palos Park,
Illinois 60464, tel.: 708-627-5059). 

Š. m. rugsėjo 14 d. DF gavo A.
Joniko pranešimą apie Fondo vedamą
apskaitą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki
tų metų gruodžio 31 d. Žemiau pa-
teikiame keletą to pranešimo iš-
traukų.

Draugo fondo info

My procedures and findings are
as follows:

To evaluate the mathematical
accuracy of checking account regis-
ters, I re-calculated the check regis-
ters and compared check register bal-
ances to the bank statements, I found
the calculations presented in the

check registers to be mathematically
accurate in all material respects and
reconcilable to bank statements.

(...)
I found the balances and totals as

presented in the Draugas Founda-
tion-Financials Final 01/01/07 to
12/31/07 were accurately reflected in
the Illinois Charitable Organization
Annual Report for the  Draugas
Foundation for the year ended De-
cember 31, 2007 and to the Return of
Organization Exempt from Income
Tax (IRS Form 9909) for the Draugas
Foundation for the tax year ended
December 31, 2007 in all material
respects.

This report is intended solely for
the information and use of the
Draugas Foundation and is not in-
tended to be and should not be used
by anyone other than these specified
parties.

Alvydas J. Jonikas
Palos Park, Illinois

Nepriklausomo sąskaitybininko
pranešimas apie DF apskaitą

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl. su šia gražia ir to-
kia artima sala, bet toks politinių
kalinių skaičius JAV yra nepriimti-
nas. JAV jau padarė nemažai leng-
vatų: leidžia giminėms siųsti neribo-
tas sumas pinigų ir kitą paramą,
kurios F. Castro neleidžia. Komunis-
tinė valdžia bijo sušvelninti kontrolę,
nors permainų labai reikia, norint
palengvinti eilinių kubiečių gyveni-
mą. Padėtis yra labai nenormali ir ji
turi keistis. Atrodo, JAV nori padėti
ir pradėti diskusijas. JAV Kongrese ir
Senate yra nemažai juodaodžių na-
rių, yra susidaręs ,,Black Caucus” ko-

mitetas, į kurį įeina politikai, turin-
tys daugiausia stiprias socialistines
pažiūras. Prieš keletą savaičių šeši ar
aštuoni iš jų važiavo į Kubą,  matėsi
su abiem Castro ir kitais valdžios ats-
tovais. Bet kai kurie grįžę buvo san-
tūrūs, nes pastebėjo, kad Kubos val-
džioje juodaodžiai beveik visiškai ne-
dalyvauja, nors apie 70 proc. visų gy-
ventojų yra juodaodžiai. Atrodo, ne-
trukus bus  bandoma kažką keisti ir,
reikia tikėtis, kad ši graži sala sugrįš
į laisvą pasaulį. 

Parengė Stasys Surantas

KUBOS AGONIJA

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!
,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee....

Sasnava – didžiausias miestelis
Sasnavos kaimiškojoje seniūnijoje,
Marijampolės savivaldybėje; 13 km
nuo Marijampolės miesto į šiaurės
rytus. Miestelis įsikūręs
abipus kelio Marijampo-
lė-Kaunas, turi patogų
susisiekimą su Marijam-
polės centru ir kitais mies-
tais. Per seniūniją nuties-
tas geležinkelis Kaunas-
Šeštokai bei svarbi auto-
mobilių magistralė „Via-
Baltica”. Šiaurės ir rytų
pusėje seniūniją puslan-
kiu juosia miškai, priklausantys Sas-
navos ir Varnabūdės girininkijoms.
Miškai užima 25,3 proc. seniūnijos
ploto. Vakarine Sasnavos dalimi teka
upė Sasna – dešinysis Šešupės
intakas.

LR Prezidentas 2005 m. gegužės
3 d. dekretu Nr. 284 patvirtino Sas-
navos miestelio herbą. Sasnava isto-
rinio herbo neturėjo. Dailininko Ro-
lando Rimkūno parengtame herbo
etalone sidabriniame lauke vaizduo-
jamas juodas kiškis, virš jo aštuo-
niakampė raudona žvaigždė. Pavaiz-
duoti kiškį nuspręsta kaip vienos
miesto vardo kilmės versijos simbolį,
o žvaigždę – primenant garsius iš Sas-
navos krašto kilusius žmones. Dau-
gelyje senųjų pasaulio kultūrų kiškis
buvo „mėnulio žvėris”, nes tamsios
dėmės matomos dangaus šviesulyje
per pilnatį, primena šuoliuojantį
kiškį. Kiškis – budrumo, sumanumo,
miklumo įsikūnijimas. Aštuoniakam-
pė žvaigždė – kūrybingumo ir derlin-
gumo išraiška. Sidabrinė skydo spal-
va heraldikoje reiškia dorumą, skais-
tumą ir turtą.

1928–1938 m. Sasnavoje pagal
architekto E. A. Fryko projektą pas-
tatyta didinga mūrinė Švč. Mergelės
Marijos Vardo bažnyčia. Tai vienas
puošniausių sakralinių pastatų Už-
nemunėje. 1930 metais, pažymint
Vytauto Didžiojo paveikslo kelionę
per Lietuvą, buvo pasodintas ąžuolas,
vienas iš kelių medžių – gamtos pa-
minklų Sasnavoje. 

Istorijos metraščiuose Sasnos
kraštas minimas jau XIV a. Kryžiuo-
čių ordinas, ruošdamasis žygiams į
Lietuvą, pirmiausia siųsdavo žvalgus
ištirti planuojamų žygių maršrutą,
surasti vietas, tinkamas sustoti, nak-
vynei, kad jose būtų vandens, pašaro
arkliams. Žvalgų pranešimai išliko, ir
juos tyrinėjęs istorikas J. Totoraitis
nustatė, kad 1384–1402 m. yra apra-
šyti 4 iš Instenburgo (Įsruties) per
Sūduvą ėję kryžiuočių keliai. Visi jie
ėjo per Šešupę ir jos baseiną. „Yra
vienas smulkiai aprašytas kelias iš
Instenburgo per prūsų vietas, per
Liepuoną, Zelvo upelį (Zanila), tekan-
tį į Širvintą, per Širvintą, Rausvę ir
Šešupę, nuo kurios dar devynios
mylios kelio, kur reikia devynių tiltų
per Šešupę, per Sasną”.

Tai, atrodo, yra pirmas Sasnos
upės, nuo kurios vardą ir gavo mies-
telis Sasnava, paminėjimas. Kalbi-
ninkas K. Būga rašo, kad „Sūduvos
srities Sasna (upė) ir Sasnava (mies-
telis), kurioje šiandien gyvena lietu-
viai, laikytinos yra prūsiškais var-
dais. (...) Sasnos (šalies) ir Sasn(i)o
(gyventojo) vardo reikšmę išaiškina
mums 1303 m. srities pilies vardas
Sassenpile (...) Tautvardis sasnis ar-
ba sasnas reiškia ,,kiškį, vok. Hase”.
Pagal K. Būgą, 1263, 1268 m. istori-
niai šaltiniai mini ir sritį, vadintą
Sasna, buvusią tarp Liubavo ir Galin-
dos, pietvakarinėse senosiose prūsų
žemėse.

Po Sasnavos kaimo įsikūrimo
gyventojų skaičius pamažu didėjo.
Sasnava ir aplinkiniai kaimai admi-
nistraciniu požiūriu priklausė Kvie-

tiškio, esančio prie Mari-
jampolės, raktui, vėliau,
iki Pirmojo pasaulinio ka-
ro – Kvietiškio valsčiui.
Po Lenkijos-Lietuvos val-
stybės trečiojo padalijimo
Sasnava, kaip Užnemu-
nės dalis, priklausė Rytų
Prūsijai, ji pažymėta ir
1795–1800 m. bei 1807 m.
Prūsijos valdžios sudary-

tuose Užnemunės žemėlapiuose.
1807–1812 m. Sasnava, kaip ir visa
Užnemunė, priklausė Prancūzijai,
buvo Napoleono imperijos dalis. 1812
metais per dabartinę seniūniją į
Rusiją žygiavo Napoleono armija, o
po pralaimėjimo tų pačių metų pa-
baigoje imperatorius Napoleonas pa-
šešupiu per Surgučių kaimą rogėmis
bėgo atgal į Paryžių.

Caro valdžios, Spaudos draudimo
metais dabartinės Sasnavos seniūni-
jos kaimuose aktyviai veikė darakto-
riai ir knygnešiai. Žymiausias jų – sas-
navietis Jonas Luobikis. 1887 m. Sas-
navoje pradėjo veikti valdžios atida-
ryta rusiška pradžios mokykla, 1906
m. parapijos biblioteka-skaitykla.

Po Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo Sasnava tapo to paties pa-
vadinimo valsčiaus centru. 1933 m.
pastatytas naujas dviejų aukštų pra-
džios mokyklos pastatas.

Sasnavos apylinkių žmonės akty-
viai dalyvavo visuomeniniame gyve-
nime. Sasnavos ir Puskelnių ūkinin-
kai dalyvavo 1935-ųjų valstiečių strei-
ke. Po Antrojo pasaulinio karo Sas-
navos valsčiaus, kaimuose vyko gink-
luotas antitarybinis pasipriešinimas
okupantams. Čia veikė Tauro apygar-
dos Geležinio Vilko rinktinės parti-
zanai. Iš seniūnijos į Sibirą buvo iš-
tremta apie 50 šeimų.

Sasnavos krašte gimė daug visoje
Lietuvoje garsių žmonių. Tai LR mi-
nistras pirmininkas ir valstybės Pre-
zidentas Kazys Grinius; Nepriklauso-
mos Lietuvos generolai J. Bulota, J.
Grigaitis ir A. Gustaitis, žymus avi-
akonstruktorius, lėktuvų AMBO kū-
rėjas ir statytojas; kunigas, istorikas,
kraštotyrininkas ir statybininkas J.
Reitelaitis, mokytojas, I, II ir III Sei-
mų narys, Lietuvos socialdemokratų
partijos veikėjas V. Galinis, dailinin-
kas ir skulptorius P. Deltuva, filologas
ir kunigas K. Ambrasas, Kovo 11-
osios nepriklausomybės Akto signa-
taras, istorikas ir rašytojas G. Ilgū-
nas, fizikos ir matematikos mokslų
daktaras D. Grabauskas, Sasnavoje
gilų pėdsaką paliko ilgametis parapi-
jos klebonas, bažnyčios statytojas ku-
nigas S. Čėsna, paminėtinas savano-
ris, Lietuvos kariuomenės majoras K.
Ramanauskas bei kiti.

Sutrumpinta

Parengė Aušra Valaitienė
www.gražitumano.lt

Sasnava A † A
LISAI KRIVICKIENEI

užbaigus šią žemišką kelionę, liūdesyje likusiems vyrui
JUOZUI KRIVICKUI, JAV LB Kaimo Fondo veiklos ben-
dradarbiui ir LB Krašto valdybos iždininkei, J. Krivicko
seseriai DAINAI KRIVICKAITEI bei visiems artimie-
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

JAV LB Krašto valdyba

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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�Spalio 10 d., šeštadienį, 8 val. v.
Pasaulio lietuvių cen t re, 14911 127th
St., Lemont, IL 60439 (tel.: 630-669-
4055) ir spalio 11 d., sekmadienį, 5
val. p. p. restorane ,,Two Rivers”,
10997 S. Archer Ave., Lemont, IL
60439 (tel.: 630-257-8178)  koncer -
tuos Lietuvos estrados žvaigždė Rūta
Morozovaitė ir humoristas Raimon -
das Bingelis. Kviečiame atvykti.

��Kviečiame į Lietuvos šaulių są -
jungos 90-mečio įkūrimo ir šaulių są -
jungos tremtyje 55 metų atkūrimo
su kakčių minėjimą-pokylį š. m. spalio
10 d., šeštadienį, 6 val. v. Šaulių na -
muose, 2417 W. 43th Street, Chicago,
IL 60632. Tel. pasiteiravimui: 773-434
-3713.

��Spalio 10 d., šeštadienį, 5:30
val. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC vyks dailininko Rimo Čiurlionio
parodos atidarymas.

��Spalio 11 d. 1 val. p. p. Lietuvos
Dukterys ruošia iškilmingus meti -
nius pietus, kurie įvyks ,,Camelot”
restorane, 8624 West 95th St., Hi cko -
ry Hills. Kviečiame visą lietuvišką vi -
suomenę savo dalyvavi mu  prisidėti
prie šios organizacijos kilnių labdaros
darbų. Vietas užsisakyti galite pas -
kam binę Graži nai Ka zė nienei tel.:
630-272-9131 ir Aldonai Ru kuižienei
tel.: 708-499-4845.

��Spalio 14 d., trečiadienį, 2 val.
p. p. kviečiame žiūrėti filmą, kuris
su kurtas Lietuvos vardo paminėjimo
tūk stantmečio proga, ,,Kelionė ap link
pa saulį ‘Gintaro burės’ jachta”. Fil -
mas bus rodomas PLC  skaitykloje. 

��Dėmesio į Čikagą atvyksta gar-
sus pamokslininkas, nuostabus pran-
ciškonas vienuolis kunigas Gedimi -
nas Numgaudis, OFM. Švč. Mergelės
Ma rijos Nekaltojo Pra sidėjimo para -
pi jossalėje, 2745 W. 44th. St. Chicago,
IL 60632 (Brighton Par k) jis ves tris
at sinaujinimo Šventojoje Dvasioje
maldos vakarus: spalio 20 d. 7 val. v.
tema ,,Susitikimas su Tėvu”, spalio
21 d. 7 val. v. – ,,Atgimimas iš Dvasios”
ir  spa lio 22 d. 7 val. v.  – ,,Jėzus Kris-
tus yra Viešpats”. Kviečiame visus.
Pa si teiravimui tel.: 773-523-1402 ar-
ba 630-272–4907  kun. Jaunius.

�ALRK Moterų sąjungos 3 kuo-
pa kviečia narių susirinkimą, kuris
įvyks spalio 24 d. 2:30 val. p. p.  Švč.
Merge lės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Prašome visas nares dalyvau-
ti. 

��Spalio 18  d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyno patalpose,
Putnam, liaudies instrumentinio an    -
sam blio ,,Vaivora” ir so lis tės Irenos
Milkevičiūtės koncertas. Dėl papildo-
mos in for macijos kreiptis į Angelę Jo -
ny nienę (New Britain) tel.: 860-828-
9954; Danutę Grajauskienę (Har  -
tford) tel.: 860-657-9067; Vytau tą
Petruskevičių (Waterbury) tel.: 203-
757-9382; Dzi ną Inkratienę (New
Haven) tel.: 203-768-7344 ir Žyd rūną
Gimbutą (New Haven) tel.: 203-314-
4645. Renginį ruošia Rytinio Connec-
ticut apylinkė ir Connecticut apygar-
da.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminių

IŠ ARTI IR TOLI...

Rašome Jums iš Lietuvos.  Ilgą
laiką visokiose Lietuvos įstaigose
mano tėvelis Kęstutis Aželis ieškojo
savo brolio Povilo Aželio, gim. 1924
metais lapkričio mėn. 27 d. Bet iš vi-
sur ateidavo žinios, jog archyvai su-
degę, dingę, tad jokių žinių apie jį
taip ir nesulaukėmė. Paskutinė viltis
– skelbimas Jūsų dienraštyje. Taigi
prašome pagalbos. Povilas Aželis, gi-
męs Vinkininės km. Utenos raj., per
Antrąjį Pasaulinį karą, vokiečiams
užėmus Šiaulių miestą (tais metais
Aželių šeima ten gyveno), Povilas bu -

vo paimtas į vokiečių armiją. Pasku -
tiniame laiške, gautame iš Marijam -
polės, jis rašė, kad su pulku traukiasi
į Vakarus. Daugiau žinių iš jo ne ga-
vome. Žinant, jog šiuo metu, jei  Po-
vilas nebūtų žūvęs, jis jau būtų gar-
baus amžiaus, todėl gyvo jo mes jau
nesitikime surasti. Laukiame bet ko-
kios informacijos iš žmonių, kartu su
juo tarnavusių armijoje ar nors kažką
apie jį žinančių. 

Iš anksto dėkojame. Rašykite el.
paštu: danute.az@gmail.com

Danutė Aželytė

JAV Lietuvių Bendruomenės  
Kul tūros tarybos kvietimu  
spalio 10 d., šeštadienį, 

6:30 val. v. 
Fondo salėje, PLC, Lemonte, 

kon cer  tuos tarptautinių
konkursų laureatas liau  dies

instrumentų ansamblis 
,,Vai vora” 

ir solistė 
Irena Milkevičiūtė

Pasi teiravimui tel.: 708-691-9674.

Autobusai nuveš į šv. Mišias katedroje
Į Čikagos katedrą, kur spalio 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p. vyks Lietuvos

vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečio šv. Mišios, nuo
lietuvių parapijų/centrų organizuojama išvyka autobusais. Bilieto kaina
asmeniui – 10 dol. Norinčius važiuoti prašome iš anksto užsirašyti.

Išvyksta nuo Seserų Kazimieriečių Motiniško namo (Marquette
Park), 2601 W. Marquette Rd., Chicago – registracija Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos raštinėje tel.: 773-776-4600 arba JAV LB Socialinių reikalų
taryboje tel.: 773-476-2655 (,,Seklyčia”).

Išvyksta nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
nyčios (Brighton Park), 2745 W. 44th St., Chicago – registracija tel.: 773-254-
7553 (Evelina Oželienė) arba tel. 773-847-5895 (Vytas Stanevičius).

Išvyksta nuo Šv. Antano bažnyčios (Cicero), 1510 S. 49th Ct, Cicero –
registracija tel.: 708-863-9849 (Mindaugas Baukus).

Išvyksta nuo Pasaulio lietuvių centro (Lemont), 14911 W. 127th St.,
Lemont – registracija JAV LB Lemonto soc. reikalų skyriuje tel.: 630-334-2906
(Pranas Jurkus) arba Pal. J. Matulaičio misijos raštinėje tel.: 630-257-5613.

Evangelijos paskelbimo ir 
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės 

Čikagoje komiteto info

I. Mil  ke vi čiūtė buvo pirmoji so-
listė iš Lietuvos jau nuo 1989 m.  dai-
navusi Lie tuvių Operos pastatymuo-
se: G. Verdi ,,Tru badūras”, A. Ponchiel-
li ,,Lietu viai”, G. Verdi ,,Otello”, V. Be -
llini ,,Norma” ir V. Klovos ,,Pi lė nai”. 

Pasaulio lietuvių centre spalio 27 d. vyko organizacijos ,,Vaiko vartai į moks-
lą” ,,Derliaus pietūs”, kuriuose dalyvavo viešnia iš Lietuvos dr. Sigita Lipovienė
(k.) ir Alma Adamkienė.                                    Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Garbės svečias prof. Vytautas Landsbergis
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Muzikinė programa – Kęstutis Daugirdas ir jo grupė. 
Šokiams gros Algimantas Barniškis

(Pageidautina vakarinė apranga)

Bilietus (100 dol. asmeniui, studentams iki 25 m.  – 50 dol. ) galite nusipirkti internetu per saugią „Paypal” sistemą,
atsiskaitant su kreditine kortele (daugiau informacijos rasite „Draugo” svetainėje adresu: www.draugas.org) arba
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
spalio 17 d., šeštadienį, 

Willowbrook pokylių salėje 8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480


