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•Sportas. Futbolas. ŠAL-
FASS ir pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 8)
•Permainos. Kokios per-
mainos? (p. 3)
•Neeilinė Akademinio
skautų sąjūdžio metinė
šventė (p. 4)
•Naujos lietuvių pergalės
dar ateityje (p. 5)
•Komentaras. JAV kryps-
ta į socializmą (p. 5)
•Atsiminimai (108) (p. 9)
•Žaliojo Lietuvos sma-
ragdo širdyje nuskambė-
jo IX ,,Akacijų alėja” (p.
10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) – Sei-
mas nutarė, kad 2010-ieji bus vadi-
nami Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dvidešimtmečio, Durbės ir
Žalgirio pergalių metais. Vyriausybei
siūloma sudaryti šių datų paminėji-
mo renginių planą ir numatyti fi-
nansavimą.

2010 m. kovo 11 d. sukanka 20
metų, kai Aukščiausioji Taryba priė-
mė Aktą ,,Dėl Lietuvos Nepriklauso-
mos valstybės atstatymo”. Tų pačių
metų liepos 13 d. sueina 750 metų
Durbės mūšio pergalei, liepos 15 d. –
600 metų nuo pergalės Žalgirio mū-
šyje.

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) – Pi-
lietybės komisija nusprendė nesiūlyti
prezidentei suteikti Lietuvos piliety-
bę išimties tvarka amerikietei šokėjai
ant ledo Katherine Leigh Copely, nes
ji nėra pakankamai įsijungusi į Lie-
tuvos visuomenę.

K. L. Copely kartu su Deividu
Stagniūnu laikomi viena iš daugiau-
siai žadančių čiuožėjų ant ledo pora.
Jei prezidentė Dalia Grybauskaitė at-
sižvelgs į šiuos siūlymus ir nesuteiks
K. L. Copely Lietuvos pilietybės, ši
šokėjų pora negalės atstovauti Lietu-
vai 2010 metų Vancouver olimpinėse
žaidynėse.

Pilietybės komisijos sprendimas
yra patariamojo pobūdžio ir prezi-
dentės nesaisto.

Pilietybės įstatyme numatyta,
kad prezidentas gali suteikti pilietybę
nusipelniusiems Lietuvos Respubli-
kai ir įsijungusiems į Lietuvos visuo-
menę užsienio valstybių piliečiams ar
asmenims be pilietybės išimties tvarka.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
mitetas (TTK) yra pritaręs pasiū-
lymui, pateiktam prie naujos redak-
cijos Pilietybės įstatymo, kad Lietu-

vos pilietybė išimties tvarka taip pat
gali būti suteikta, kai tai sietina su
Lietuvos vardo garsinimu mokslo,
ekonomikos, kultūros, meno ir sporto
srityse, praneša Seimo Ryšių su vi-
suomene skyrius.

„Sprendžiant klausimą – suteikti
ar nesuteikti Lietuvos pilietybę K. L.
Copely, pirmiausia turėtume galvoti
apie lietuvio vaikino galimybes ir ne-
užkirsti jam kelio dalyvauti visų spor-
tininkų svajonių viršūnėje – Olimpi-
nėse žaidynėse. Neabejoju, jog ši dai-
liojo čiuožimo pora toliau sėkmingai
garsintų Lietuvą ir įneštų didelį in-
dėlį stiprinant Lietuvos įvaizdį, o
pilietybės K. L. Copely suteikimas ir
naujų galimybių Lietuvos porai atvė-
rimas būtų ne tik dailiojo čiuožimo,
bet viso Lietuvos sporto laimėjimas”,
– taip šį klausimą komentavo Seimo
Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pirmininkas Žilvinas Šilgalis.

K. L. Copely nepalankų sprendi-
mą Pilietybės komisija buvo priėmusi
ir šių metų kovą, tačiau tuomet ka-
denciją baigęs prezidentas Valdas
Adamkus sprendimą priimti paliko
naujajai šalies vadovei.

Si∆loma lietuvi¨ ir lenk¨ santykius
grîsti neiškraipytu praeities vertinimu

Diskutuota apie ES ir JAV bendradarbiavimâ

Vilnius, spalio 22 d. (Delfi.lt) –
Minint Vilniaus atgavimo 70-metį,
Seimo nariai kviečia praeitį vertinti
„atvirai ir neiškraipytai”, pašalinti
neteisėtų praeities veiksmų pasek-
mes ir atkurti istorinį teisingumą.
Tai esą padėtų stiprinti lietuvių ir
lenkų tarpusavio supratimą, abipusę
pagarbą, draugišką kaimynystę.

Priimti tokį pareiškimą pasiūlė
liberalas Petras Auštrevičius. Ka-
dangi kai kurie Seimo nariai siūlė jį
pataisyti, galutinį tekstą parengė re-
dakcinė komisija.

Kaip primenama pareiškime,
pagal 1939 m. spalio 10 d. sutartį
tarp Lietuvos ir SSRS, Vilnius ir dalis
valstybės teritorijos, kuri buvo pri-
pažinta 1920 m. liepos 12 d. sutartimi
su sovietais, grąžinti mūsų šaliai.

Tačiau istorinės sostinės ir dalis
teritorijos buvo sugrąžinti SSRS jau
sudarius „nusikalstamą Molotov-Rib-
bentrop paktą”. Todėl 1939 m. su-
tartimi SSRS primetė Lietuvai sąlygą

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 22 d. (URM info)
– Užsienio reikalų viceministras
Evaldas Ignatavičius spalio 21–22 d.
Stokholme dalyvavo neformaliame
Europos Sąjungos valstybių vysto-
mojo bendradarbiavimo ministrų su-
sitikime, kuriame aptartas tolesnis
ES ir JAV bendradarbiavimas para-
mos vystymosi srityje, ir „Europos

vystymosi dienose”.
Kaip sėkmingą ES ir JAV vysto-

mojo bendradarbiavimo pavyzdį vice-
ministras pateikė Lietuvos įgyvendi-
namą projektą Ukrainos muitinės pa-
jėgumų stiprinimo srityje. E. Ignata-
vičius taip pat pasiūlė glaudžiau
bendradarbiauti atkuriant Afganis-
taną.

E. Ignatavičius taip pat dalyvavo
„Europos vystymosi dienose”. Tarp-
tautiniame renginyje aptariamos vi-
suotinės problemos, susijusios su val-
dymu, kova su klimato kaita, tarp-
tautiniais finansais, prekyba, maisto
saugumu, vandeniu, energetika, ži-
niasklaidos vaidmeniu, žmogaus ir
socialinėmis teisėmis.

Nesi∆loma suteikti Lietuvos pilietyb∂s K. L. Copely
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Šokėjai Katherine Leigh Copely ir
Deividas Stagniūnas.

Minèsime Nepriklausomybès
atkùrimo jubiliejû

Pagal 1939 m. sutartį Vilnius ir dalis
valstybės teritorijos grąžinti mūsų
šaliai. Delfi.lt nuotr.
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Dabar lygiosios „Lituanicos” ko-
mandai jau yra tapusios lyg ir tradici-
ja, nors geriausiu atveju ji „Metro-
politan” lygos „Major” divizijos pir-
menybių rungtynėse sugeba laimėti
tik vieną tašką. Iš 7 susitikimų mū-
siškiai net 4 kartus sužaidė lygio-
siomis.

Tokia istorija pasikartojo ir
spalio 18 d., žaidžiant Lockport, IL su
„Belgrade” vienuolike, kuri turėjo
vienu tašku daugiau nei mūsiškiai.

Šį kartą bent pirmame kėlinyje
atrodė, kad „Lituanicos” vyrai pa-
sieks pirmąją pergalę šiame sezone ir
iškovos tris taškus.

Jau 7-ąją žaidimo minutę Tomas
Mačiulis įmušė pirmąjį įvartį – 1:0
lietuvių naudai. Netrukus po to, bau-
dos aikštelėje pargriovus Saulių
Kregždę, mūsiškių naudai buvo skir-
tas 11 metrų baudinys. Teisėjas jį
mušti paskyrė maždaug nuo 14 met-
rų ribos, ir Edvinas Trinkūnas smūgį
paleido tiesiai į serbų vartininko
rankas.

Gerai, kad jaunasis Audrius Zin-
kevičius 15-ąją minutę sugebėjo iš-
naudoti progą ir padidino rezultatą
2:0. Tada lietuviai sirgaliai manė, jog
lietuviams 3 taškai jau beveik užtik-
rinti.

Bet antrame kėlinyje padėtis
pasikeitė: „Belgrade” sugebėjo pa-
siųsti stiprų smūgį į „Lituanicos”
pagrindinio vartininko Irmanto Šato
saugomus vartus ir priartėti prie
lietuvių. Po to sekė nesusipratimas
prie lietuvių vartų – Giedriaus Žutos
galva muštas kamuolys atsidūrė
mūsiškių vartų tinkle.

Vėliau „Lituanicos” futbolininkai
turėjo bent penkias šimtaprocentines
progas įvarčius pasiekti, bet serbų
vartininkas buvo neįveikiamas. Tai-
gi, ir vėl teko tenkintis lygiosiomis.
Tačiau nepaisant to, kad pergalė iš-
sprūdo iš mūsiškių rankų, tiek tre-
neris Algis Grochauskas, tiek patys
žaidėjai šiomis rungtynėmis buvo
patenkinti, nes parodė gražų žaidi-
mą.

Atsarginė komanda laimėjo

Kiek geriau sekėsi „Lituanicos’’
dublerių vienuolikei, kuri pirmą
kartą šiame sezone laimėjo 3 taškus.
Nors ir čia būta nuotykių: lietuviams

pirmaujant 3:0, serbai sugebėjo įmuš-
ti du įvarčius – 2:3. Ypač buvo sunku,
kai teisėjas iš aikštės išvarė vieną
„Lituanicos’’ žaidėją, ir mūsiškiams
teko žaisti su dešimčia futbolininkų.
Tačiau ši pirmoji pergalė lietuviams
futbolininkams davė nemažai ryžto
ateities kovoms.

Kitų komandų rezultatai

Kitose praėjusio sekmadienio
„Major’’ lygos rungtynėse „Schwa-
ben’’ nugalėjo „United Serbs’’ net
6:1, o „Maroons’’ – „Sockers’’ sužaidė
lygiosiomis 1:1. „Green-White’’ įvei-
kė „Vikings’’, o „Zrinski’’ nugalėjo be
pralaimėjimų rungtyniavusią „Eag-
les’’ tokiu pat 2:0 rezultatu.

Šį sekmadienį, spalio 25 d., mū-
siškiai kaip tik turės kovoti prieš
„Zrinski’’, kuri per 6 rungtynes buvo
pelniusi tik 6 taškus. Nugalėjus
„Eagles’’, jos taškų kraitis padidėjo
iki 9.

Sekmadienį rungtynės vyks
„Schwaben” aikštyne Buffalo Grove,
IL. 12 val. per pietusžais pagrindinės
sudėtys, o 2 val. p. p. – dublerių vie-
nuolikės.

Nauja pirmenybių lentelė

Po praėjusio sekmadienio 7-jo
rato rungtynių „Major’’ lygos lentelė
atrodo taip:

1. „Schwaben”           16–7,      18;
2. „Eagles”                21–3,     18;
3. „United Serbs”      11–15,    13;
4. „Maroons”             13–9,    12;
5. „Green-White”         9–6,     12;
6. „Zrinski”                  6–8,      9;
7. „Belgrade”                  7–11,     6;
8. „Sockers”                 4–11,     5;
9. „Lituanica”               8–15,     4;
10. „Vikings”               4–14,     0.

Paskutinės rudens rato rung-
tynės bus žaidžiamos lapkričio 1 d.
„Lituanica” tą dieną egzaminuos be
taškų žaidžiančią „Vikings’’ vienuo-
likę. Logiškai mąstant, mūsiškiai
turėtų iškovoti 3 taškus, nes bus
rungtyniaujama namuose – aikštėje
prie Pasaulio lietuvių centro, Le-
mont. Tai taip pat būtų graži rudens
rato pabaiga ,,major” divizijoje, ku-
rioje rungtyniauja geriausios Čikagos
ir apylinkių komandos.

JAV privalo rasti naujų šal-
tinių žurnalistikai finansuoti, nes
dėl laikraščių patiriamų finansi-
nių nuostolių žurnalistika gali
apskritai išnykti, perspėja atas-
kaita, parengta Columbia Uni-
versity žurnalistikos mokyklos
prašymu. Ataskaitos autoriai
kaip vieną galimų žurnalistikos
gelbėjimo būdų netgi siūlo val-
stybinį finansavimą. Filantropi-
nės organizacijos raginamos
paremti finansinius sunkumus
išgyvenančius leidinius. Siūloma
sukurti specialų laikraščių rėmi-
mo fondą, į kurį byrėtų teleko-
munikacijų bendrovių bei inter-
netinio ryšio tiekėjų sumokami
mokesčiai. Įdomu, kokių šim-
tamečio ,,Draugo”  sėkmingo
gyvavimo receptų galėtų pasiū-
lyti mūsų skaitytojai? Viena rei-
kėtų prisiminti – tie receptai tu-
rėtų užtikrinti ne tik dienraščio
sėkmę, bet ir būtinybę žurnalis-
tikai išlikti nepriklausoma.

Redaktorė Loreta Timukienė

KETVIRTOSIOS ,,LITUANICOS”
FUTBOLININKŲ LYGIOSIOS

ÕALFASS praneõa

Čikagos „Fire” sužaidė
lygiosiomis 0:0

Į atkrentamąsias varžybas besi-
stengianti patekti Čikagos „Fire”
profesionalų futbolo komanda praė-
jusį šeštadienį išvykoje Foxboro, MA
žaidė rungtynes su New England
„Revolution” vienuolike, kurioje žai-
džia ir lietuvis Edgaras Jankauskas.

Nė vienai iš šių komandų nepa-
vyko įmušti įvarčio ir susitikimas
baigėsi lygiosiomis 0:0. Futbolinin-
kas iš Lietuvos šį kartą pabuvojo
aikštėje per visas rungtynes, bet,
kaip ir kiti jo komandos draugai, ne-
įstengė pasižymėti.

Po šio susitikimo „Fire” turi 42
taškus ir stovi II Rytų grupės vietoje.
E. Jankausko komanda su 39 taškais
nukrito į IV vietą. Pirmoje vietoje
eina Columbus „Crew”, kuri su 49
taškais, jau užsitikrino vietą atkren-
tamosiose varžybose.

Kitas rungtynes „Fire” žais ket-
virtadienį, spalio 22 d., namuose ir
čia, galimas daiktas, paaiškės laimin-
gasis ketvertukas. „Fire” varžovas
„Chivas USA”, rungtynių pradžia 7
val. v.

Dar žais dėl patekimo 
į 2010 m. Pasaulio 
futbolo pirmenybes
Devynios atskirų grupių nugalė-

tojos atrankos varžybose: Olandija,
Ispanija, Anglija, Vokietija, Danija,
Serbija, Italija, Šveicarija ir Slovakija
jau užsitikrino kelialapius į Pietų
Afriką. Tačiau aštuonios komandos,
užėmusios savo grupėse antrąsias
vietas, turės dar kartą žaisti dėl
likusių keturių vietų.  Burtų keliu čia
susikibs Airija – Prancūzija, Portu-
galija – Bosnija ir Herzogovina, Grai-
kija – Ukraina, Rusija – Slovėnija.
Laimėtojai paaiškės po dviejų tar-
pusavio susitikimų lapkričio 14 ir 18
dienomis.

Lietuvos A lygoje 
pirmauja „Ekranas”
Lietuvos A lygoje praėjusį sek-

madienį 26-ame pirmenybių rate  iki
šiol pirmavusi Vilniaus „Vėtra”, Ma-
rijampolėje sužaidusi 1:1 su vietos
„Sūduva” nukrito į II vietą. Tuo tar-
pu Panevėžio „Ekranas” išvykoje 3:0
įveikė IV vietą užimančius „Šiaulius”
ir iškilo į pirmąją vietą. „Sūduva”
prarado galimybę kovoti dėl pirmųjų
vietų ir užsitikrino bronzos medalius.

Beje, „Ekranas” po šios pergalės
turnyro lentelėje lenkia „Vėtrą”
vienu tašku.

Pirmenybinė lentelė atrodo taip:
1. „Ekranas” 57 tšk.
2. „Vėtra” 56 tšk.
3. „Sūduva” 50 tšk.
4. „Šiauliai” 36  tšk.
5. „Tauras” 34 tšk.
6. „Banga” 27 tšk.
7. „LKKA–Teledema” 26 tšk.
8. „Kruoja” 11 tšk.

2009 m. visuotinis ŠALFASS suvažiavimas
Visuotinį 2009 m. Šiaurės Ame-

rikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažia-
vimą šaukia šios organizacijos Centro
valdyba lapkričio 21 d., šeštadienį,
Cleveland (OH) Lietuvių namuose
(877 E. 185-th St., Cleveland, OH
44119. Tel. pasiteirauti: 440-669-
4145). Suvažiavimo pradžia – 11 val.
ryto. 

Pagal ŠALFASS statutą suva-
žiavime sprendžiamuoju balsu daly-
vauja visų Sąjungoje registruotų
sporto klubų rinktieji atstovai, jų pir-
mininkai arba įgaliotiniai, ŠALFASS
rinktieji bei skirtieji pareigūnai, mū-
sų organizacijos garbės nariai. 

Patariamojo balso teise dalyvauti
kviečiami su sportu susiję darbuoto-
jai, fizinio auklėjimo mokytojai, spor-

to veteranai, lietuviškų organizacijų,
ypač jaunimo, bei spaudos atstovai ir
visi lietuvių sportiniu judėjimu besi-
domintys asmenys. 

Išsami informacija pranešama
sporto klubams bei ŠALFASS parei-
gūnams. Organizacijos ir asmenys,
norintys gauti smulkesnės informaci-
jos ar teikti siūlymus, prašomi kreip-
tis į ŠALFASS      Nukelta į 8 psl.
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KÊSTUTIS PETRAUSKIS

Suvaidintas apgailestavimas, ne-
va tai buvę tik juokai. Išspausta aša-
ra. Taip parlamentarė Dalia Teišers-
kytė mėgino atsiprašyti partijos ben-
dražygių liberalų už netinkamus
žodžius ir netinkamą elgesį – važinėti
prabangiu automobiliu, už kurį moka
mokesčių mokėtojai, ir dar priekaiš-
tauti, kad negražu tuo piktintis, mat
automobilis vežioja „nacionalinę ver-
tybę”. Nenuoširdu, netikra. Bet vis
vien tai jau klaidos pripažinimas.

„Neišvengėme klaidų, tačiau iš-
vengėme katastrofų, visų pirma mū-
sų finansų sistemoje, kurios praėju-
sių metų pabaigoje, pačioje šių metų
pradžioje buvo ne taip toli”, – klydęs
pripažino ir premjeras Andrius Kubi-
lius, kreipdamasis į konservatorių
partijos narius.

Iki šiol buvo tik kritikos neigi-
mas, pusėtini, neryžtingi sprendimai.
Gal tai į gera, gal Permainų koalicijo-
je jau esama rimtesnių permainų
ženklų? Permainos būtinos, nes grei-
tai sukaks metai, kai dabartinė koali-
cija, vadovaujama konservatorių,
perėmė valdžią. Būta daug pažadų,
kad naujoji valdžia bus kitokia,
grindžiama moralinėmis vertybėmis,
bus nepakanti piktnaudžiavimams,
nebus savanaudiška ir dirbs žmo-
nėms, imsis reformų bei modernizuos
valstybės valdymą, ko nedarė beveik
dešimtmetį valdžioje buvę socialde-
mokratai.

Po metų galima apibendrinti kai
kuriuos rezultatus. Saulėlydžio komi-
sija patyrė visišką nesėkmę, iš jos pa-
sitraukė net koalicijai atstovaujantys
politikai, nebegalėdami taikstytis su
neveiksnumu.

Daug būta pareiškimų apie val-
džios taupymą. Skaičiai rodo priešin-
gai: privačioje srityje antrąjį 2009 m.
ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praė-
jusių metų laikotarpiu, vidutinis dar-
buotojų skaičius sumažėjo 18,3 proc.,
o valstybės srityje – tik 2,1 proc. Mė-
nesio darbo užmokestis privačioje sri-
tyje mažėjo 23,3 proc., o valdžios –
vos 0,8 proc.

Štai Finansų ministerijai patei-
kus kontrolinius ateinančių metų
valdžios įstaigų biudžetus, tik Prezi-
dentūrai pakako skirtų beveik 14
mln. Ministro pirmininko tarnybai
pasiūlyta išsiversti su 20,6 mln. litų.
Bet kitus taupyti raginantis Vyriau-
sybės kancleris Deividas Matulionis
tuoj pat pareikalavo papildomai dar 2
mln. litų. „Kitaip neužteks net ele-

mentariausiems įstaigos poreikiams,
jos išlaikymui”, – biurokratine kalba
išpyškino D. Matulionis.

Daugiau nei pusės metų prireikė
D. Matulioniui suskaičiuoti, kiek
tarnybinių automobilių turi Vyriau-
sybė, ministerijos ir joms pavaldžios
įstaigos. Kiek laiko dar prireiks, kol
valdžia susimažins 3 tūkstančių ma-
šinų parką?

Rimantės Šalaševičiūtės vado-
vaujama Vaiko teisių apsaugos kon-
trolieriaus įstaiga, pražiopsojusi pe-
dofilijos skandalą Kaune, nuomojasi
patalpas iš socialdemokrato Alfonso
Macaičio už 220 tūkst. litų. Nepasi-
kuklinta: 23 valdininkams – net 460
kvadratinių metrų! Ar iki bombos
sprogimo nereikėjo pasidomėti, kaip
leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai?
O keliant „Sodros” mokesčius šau-
kiama, kad visos kitos galimybės
taupyti jau išsemtos.

Kita vertus, yra ženklų, kad val-
dantieji pradeda paisyti visuomenės
nuomonės. Nors už Seimo sienų, ati-
trūkus nuo realybės, sunkiai sekasi
suvokti, kad žmonių kantrybė nėra
begalinė, konservatoriai visgi pritarė
Seimo pirmininkės Irenos Degutie-
nės siūlymui sumažinti parlamen-
tines išlaidas Seimo nariams.

Paradoksalu, bet ryžtingiau im-
tis veiksmų gali paskatinti didėjan-
čios skolos. Metų pradžioje Lietuva
turėjo 17 mlrd. litų skolą. Vien per
pirmąjį metų pusmetį dar pasiskolin-
ta 7 mlrd. litų, o neseniai išplatinus
naują obligacijų emisiją – dar 3,85
mlrd. litų. Kitais metais vien skoloms
(jos gali pasiekti 30 mlrd.) ir procen-
tams grąžinti teks atseikėti beveik 2
mlrd. litų. Taigi laisvės valdžiai, ven-
gusiai kreiptis į Tarptautinį valiutos
fondą (TVF), palikti viską taip, kaip
buvę, lieka vis mažiau. Būtinos per-
mainos. Net jei A. Kubilius ir toliau
bus neryžtingas, jas privers vykdyti
jei ne TVF, tai kiti kreditoriai.

Permainų matyti jau kitų metų
biudžeto projekte, kuris bus pateik-
tas svarstyti Seimui. „Esame numatę
gerokai sumažinti visus darbo už-
mokesčio fondus vidutiniškai 10 proc.
ir tuo pasiekti 800 mln. Lt taupymo
poveikį”, – pareiškė ministras pirmi-
ninkas A. Kubilius. Tai jau užuomi-
na, kad ir valdžia pradės atsakingiau
skaičiuoti savo išlaidas.

Taigi, jau šį rudenį paaiškės, ar
valdžia padarė išvadas iš padarytų
klaidų, ar valdantieji imsis struktū-
rinių reformų. Kol kas tokio ryžto sti-
go, karinga retorika dengė baimę,
kad koalicija gali subyrėti, o postai,
šiltos vietos ir įtaka – būti prarasti.

Nors valdyti ėmusi labai ne-
lengvu laiku, Permainų koalicija ne-
turėtų pamiršti, kad krizės niekada
nesibaigia. Kol baigiama dorotis su
buvusios krizės padariniais, taisomos
klaidos, žiūrėk, jau prisiartina nauja.
O perfrazuojant premjerą A. Kubilių,
tik iš to, kaip bus pasirengta kitai
krizei, „istorijos rentgenas ilgainiui
peršvies ir išskaidrins, kas, kaip ir su
kokia atsakomybe tokių išbandymų
metu elgėsi”.

„Valstiečių laikraštis”

PERMAINOS. 
KOKIOS PERMAINOS?

Trys ant kilimėlio
BRONIUS NAINYS

Ir nieko. Visi kol kas saugūs. Prezidentės Dalios Grybauskaitės šimto
dienų ,,medaus mėnuo” baigiasi, ir žiniasklaidininkai pradės skai-
čiuoti jo naudą. Nepaisant, kad apklausose ji – pačioje viršūnėje, toli

pralenkusi visus kitus didžiuosius. Net ir visą savo prezidentavimo laiką
joje tupėjusį nenugalimą Valdą Adamkų. Beje, kur jis dingo? Taip jį my-
lėjusio ,,Lietuvos ryto” skelbiamoje šio savaitės apklausų lentelėje jo iš vi-
so nėra. Na, ką gi: jau nebe prezidentas, visos moralinės ir materialinės
galios dingusios, o jis pats, kaip asmuo, matyt, irgi nebe ką reiškia, tad
kam čia dar vargintis. Geriau jo vieton tupdyti naują Seimo pirmininkę:
trylika pakopų per porą savaičių. Ar tai ne priminimas, ką tos apklausos
tikrovėje reiškia? Na, tiek to, kaip čia žinosi? Turim naują viršūnę, tvirtą
ir po šimto dienų, tad grįžkim prie jos. Ir prie tų trijų ant kilimėlio.

Pirmasis – Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Po-
vilas Malakauskas. Rinkimams baigiantis ir laimėtojui, šiuo atveju – lai-
mėtojai, nedviprasmiškai išryškėjus, visi lyg ir buvom įtikinti – jis lėks
lauk pirmasis, vos tik Grybauskaitei įžengus į Lietuvos ,,Baltuosius Rū-
mus”. Ir taip atrodė net pirmomis dienomis po priesaikos, kai galvotrūk-
čiais išlėkė du pagrindiniai Malakausko padėjėjai. Tuojau pat ir jo eilė, ra-
šė visada tikroviškas apžvalgininkas dr. Kęstutis Girnius. Deja, tebesėdi
jis ir šiandien. Drįsęs net viešai savo darbu pasigirti. O Prezidentė, nors ir
ne kartą pareiškė nepasitenkinimą VSD veikla, priminusi apie permainų,
net ir didelių, iš pačių pagrindų ketinimus, tvirtai rėžė nematanti priežas-
čių, dėl kurių Malakauskas turėtų būti atleistas. Ir įprastinė istorija kar-
tojasi: žodžiai į vieną pusę, veiksmai – į kitą. Mano darbas atliekamas
puikiai, tėškė nuo kilimėlio nuėjęs Malakauskas. Kur čia šuo pakastas?

Antras – vyriausias prokuroras Algimanatas Valantinas. Jo vadovau-
jama įstaiga jau vienuolika mėnesių tiria Drąsiaus Kedžio skundą apie jo
mažametės dukters tvirkinimą. Bent pustuziniui teisėtvarkos įstaigų pa-
rašęs raštus apie jo penkiametei mažylei daromą šiurpią skriaudą, kalti-
namaisiais įvardindamas teisėją ir dar keturis kitus asmenis ir be stumdy-
mo ,,nuo ainošiaus prie kaipošiaus” nieko daugiau nelaimėjęs, tvarkdarys-
tę tėvas paėmė į savo rankas. Vyksmo išdava: nušauti dukters tvirkinimu
jo įtariami teisėjas Jonas Furmanavičius, jo sugyventinės dukters motinos
sesuo Violeta Naruševičienė, tik ,,per plauką” tokio pat likimo išvengė
kažin koks valstybės tarnautojas A. Ūsas ir, ko gero, jiems neva talkinin-
kavusi net pati dukters motina. Valstybinis sujudimas. Generalinis proku-
roras Valantinas – pas Prezidentę ant kilimėlio pasiaiškinti, kodėl nejuda
kažin kur įstrigęs tėvo skundų apie dukters skriaudimą tyrimas? Visuo-
tinis pripažinimas – tyrimas vilkinamas, ir net tyčiomis. Atsakomybė irgi
aiški – tyrėjų įstaigos vadovas Valantinas. Šuo pakastas ten pat: generali-
nis prokuroras nuo kilimėlio – sausas. Sausas ir trečias – policijos vadovas
Vizgirdas Telyčėnas. Ir lieka bent du dideli klaustukai.

Povilas Malakauskas? Kas atsitiks, jeigu jį pakeitęs naujas VSD vado-
vas ims ir pradės teirautis, kodėl šios įstaigos žinomo kaip garbingo parei-
gūno, pulkininko Vytauto Pociūno žūties priežasčių buvo ieškoma tik
Breste prie viešbučio devinto aukšto lango ir nė menkiausio žvilgsnelio
nebuvo užmesta į jį prie to lango nuvedusio kelio pradžią pačiame VSD?
Ir kas žino, ką toji pradžia gali parodyti? Tad kažin, ar ne geriau būtų to-
kiam atvejui pakaitalą reikiamai paruošti? O taip padaryti juk trunka
laiko, ar ne?

Taip pat žiniasklaidoje šalia pranešimų apie mažametės Kedytės
tvirkinimo tyrimų vilkinimu susirūpinusią Prezidentę skrajoja žinios ir
apie tėvo skundus, nukreiptus tiesiog į ją. Teigiama, kad vieną jų net
asmeniškai atnešė tėvo Drąsiaus motina Kedienė ir įteikė vienai iš Pre-
zidentės patarėjų. Ar tai tiesa? Jeigu taip, tai kokia atsakomybė už tyrimų
vilkinimą tenka pačiai Prezidentei? Tad ar prieš pradedant purtyti Ge-
neralinės prokuratūros viršūnę, nuo tokių vėjų pirma neverta uždaryti
Prezidentūros langų? Kažin ar malonu būtų, jeigu susisuktų koks nors jų
sūkurėlis ir Grybauskaitės kabinete? Tad kol kas geras ir Valantinas, nors
pirštų dūriai į jį – jau iš kiekvieno Kauno ir sostinės kampo. Ir geras jis ne
tik šiandien, bet ir ilgesniam laikotarpiui, nes Prezidentė nė kiek nedve-
jojo, patikėdama jam tyrimą tęsti. Žinoma, kaip kitaip apsaugosi ir pačios
Prezidentūros orumą? Nors ir pats tyrimas žlugtų? Kažkas čia dengiama,
kažkas slepiama, globojama. Liaudžiai juk ne viskas žinotina.

Bet ar taip reikia daryti? Panašiai elgėsi Prezidentas Adamkus, dėl
kažin kokių priežasčių ilgai globojęs nevykusį VSD direktorių, KGB at-
sarginį Arvydą Pocių, saugojęs ir net Seimui atsisakiusį paklusti jo pase-
kėją Malakauską, tausojęs dažnai pro šalį pašaudantį ir net nesugebėjusį
sužinoti, kas iš tikrųjų atsakingas už akmenis į Seimo langus, Valantiną.
Bet labai judrus buvo atsikratyti tikrai geru bei pareigingu Vytautu
Greičiumi. Dėl to Lietuva, tiesiog trokšdama pakaitalo, Grybauskaitę net
pirmu ratu įsuko į valstybės viršūnę. Ir labai nusiviltų, jeigu ji irgi elgtųsi
taip pat. Nors pirmas šimtadienis lyg žadėjo kitaip. Ryškiausias liu-
dininkas – LEO.LT. Beje, ir ne tik jis. Juk nė dienos netruko išspręsti V.
Baliukonio klausimą. Metus ruoštas, Užsienio reikalų ministro pama-
lonintas, Seimo palaimintas ambasadoriaus kėdei Ispanijoje, šis buvęs
Prezidento Adamkaus patarėjas buvo nutrenktas žaibo greičiu. Priežastis
– neįtiko ir tiek. Užteko tik pažinties iš Briuselio laikų.

Na, dar bus ir kitas šimtadienis.
Alfa.lt

Nors valdyti ėmusi
labai nelengvu laiku,
Permainų koalicija ne-
turėtų pamiršti, kad
krizės niekada nesi-
baigia. Kol baigiama
dorotis su buvusios
krizės padariniais, tai-
somos klaidos, žiūrėk,
jau prisiartina nauja.
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FIL. ANTANAS PAUŽUOLIS

Skautiškos veiklos metai vėjo
greitumu slenka į tolumas, jų vietą
pamažu užiima naujais sumanymais
pasipuošusi jaunoji karta. Kadaise
poetas Maironis rašė, kad ,,Naujos
idėjos – darbas ne vaiko… Nesu-
laikysi naujo kilimo, nors jį pasvei-
kint tau ir baisu… Stokim į darbą,
kaip milžinai... Ginkim, ką mūsų
proseniai gynė, žadinkim brolius
meile drąsia.”

Prasmingi poeto žodžiai, gal davę
įkvėpimo jaunimui veikti ir įkurti
naują akademinę skautišką organiza-
ciją ir pavadinti ją Akademiniu skau-
tų sąjūdžiu, išsilaikiusią net 85 me-
tus. Sulaukti organizacijai šio am-
žiaus reikėjo įdėti daug pastangų,
jaunatviškos energijos ir noro dirbti
skautijos ideologijos platinime.

Akademinio skautų sąjūdžio
(ASS) Filisterių skyriaus valdyba,
vadovaujama darbščios pirmininkės
vs. fil. Jolandos Kerelienės, padedant
talkininkėms, kas metai suruošia
ASS įsteigimo metinių paminėjimą.
Šiais metais jis buvo suruoštas spalio
mėn. 9 dieną Carriage Green Coun-
try Club, Darien, IL.

Paminėjimo iškilmėms vadovavo
dr. Vilija Kerelytė, einanti ASS Čika-
gos Filisterių skyriaus valdybos vice-
pirmininkės pareigas. 

Susirinkusius svečius ir filiste-
rius pasveikino Filisterių skyriaus
valdybos pirmininkė vs. fil. Kerelie-
nė, dėkodama susirinkusiems ASS
nariams ir draugams, atvykusiems
atšvęsti 85 metų jubiliejaus, kurio ne-
daugelis organizacijų sulaukia. Tai
meilės parodymas skautiškai ir aka-
demiškai veiklai.

Jubiliejaus proga Filisterių sky-
riaus valdyba gavo sveikinimus iš:
ASS, Centro valdybos vardu sveikino
vs. fil. Svajonė Kerelytė, einanti vice-
pirmininkės pareigas. Gražiai susi-
rinkusius pasveikino vs. fil. Leonas
Maskaliūnas, Vydūno skautų fondo
Tarybos pirmininkas. Džiugu, kad
mūsų nepamiršo ir Skautų sąjungos
tarybos pirmininkas vs. fil. Gintautas
Taoras, atsiuntęs gražų sveikinimą,
padėkojęs už akademikų indėlį į
draugovių ir tuntų veiklą.

Musteikių šeima (per Vydūno
jaunimo fondą) yra įsteigusi fondą
mirusios dukters Gražinos Musteiky-
tės atminimui, mirusiai dar pačioje
jaunystėje, ir teikia stipendiją studi-
juojančiai studentei. Šiais metais ji
buvo paskirta Julijai Ozers, Sigito ir

Janinos Miknaičių anūkei, studijuo-
jančiai grafiką University of Illinois
at Chicago.

Šių metų iškilmingame paminė-
jime pasigesta naujų narių. Stojant į
Korp. Vytis ir Akademinę skaučių
draugovę, pastebima susižinojimo
stoka, per mažai žinių teikiama tun-
tams apie akademikus skautus, be to,
daug skautiško jaunimo studijuoja
tolimuose universitetuose ir darosi
sunku paruošti juos tapti nariais. 

Yra priimta, kad šio iškilmingo
suėjimo metu renkamos naujos val-
dybos kitų metų veiklai. Valdybų su-
dėtis bus paskelbta vėliau „Draugo”
dienraštyje ir skautiškoje spaudoje.

* * *
Šio susibūrimo svarbiausias tik-

slas buvo paminėti ASS įsikūrimo ir
gyvavimo jubiliejų. Tą užduotį labai
vykusiai atliko vs. fil. Zita Rahbar,
specialiai atvykusi net iš tolimos Ca-
lifornia valstijos. Prieš tai ji yra ėjusi
ASS valdybos pirmininkės pareigas ir
vadovavusi Akademikų stovyklai
Devintoje tautinėje stovykloje.

Sesė Zita trumpai papasakojo
apie ASS įsteigimą, jo plėtojimąsi me-

tams bėgant, atvedusį iki šių laikų.
Nepriklausomoje Lietuvoje  skautiš-
ka veikla buvo platokai paplitusi, ir
nemažas skaičius besimokančio jau-
nimo gimnazijose dalyvavo skautuo-
se. Pradėjus studijas universitete, ra-
dosi tuštuma tolimesniam skautiškos
ideologijos gvildenimui, nors to meto
universitete veikė kelios ideologinės

Neeilinė Akademinio skautų sąjūdžio 
metinė šventė

organizacijos.
Susidariusi kelių asmenų grupė,

kuri skautavo gimnazijose, kreipėsi į

Kaune veikiantį Vytauto Didžiojo
universiteto rektorių su prašymu
įsteigti Akademikų skautų draugovę.
Leidimas buvo gautas 1924 metų spa-
lio mėn. 9 dieną. Ši data ir yra  Aka-
deminės veiklos pradžia, nusitęsusi
net iki šių dienų. Organizatoriai iš-
gyveno daug audrų, kol jų veikla nu-
sistovėjo. Tai įvyko apie 1934 metus.

Jauna, gyvastinga organizacija
negalėjo užsidaryti ir likti nepastebė-
ta. Ji išvystė tautinę, akademinę ir
skautišką veiklą. Buvo visuomenės
gerbiama. Nepalaužė jos nei okupaci-
jos, nei karai ar emigracija. Ji prisi-
taikė prie laiko pokyčių, nepametusi
skautiškos ideologijos dėsnių: tar-
nauti Dievui, Tėvynei, Artimui.

Neramumų sūkuryje, palikus Tė-
vynę ir atsidūrius už Lietuvos ribų,
dar karui siaučiant, akademinis jau-
nimas nepalūžo, bet vėl būrėsi naujai
veiklai. Vokietijoje buvo atkurtos
Akademinės organizacijos, veikusios
tol, kol prasidėjo naujoji emigracija į
užjūrio kraštus. Šitas laikotarpis
nors ir  trumpas, buvo labai gyvastin-
gas, davęs akademiniam jaunimui lai-
ko kurti ateities vizijas.

Galutinai įleidus šaknis į naująją
žemę, sustiprėjo ir akademinė – skau-
tiška veikla. Padidėjo ir studijuojan-

čių skaičius. Vyresnieji vadovai sten-
gėsi į savo organizaciją įtraukti kuo
didesnį skaičių studijuojančio-skau-
tiško jaunimo. Atsivėrė nauji veiklos
plotai.

Seniesiems veikėjams išeinant į
Amžinybę, studijuojančiam jaunimui
išsisklaidžius po Amerikos univer-
sitetus, sumažėjo galimybė artimiau
bendradarbiauti. Todėl sumažėjo ide-
ologinis ir tradicijų išlaikymo pasi-
ruošimas. Gal jis nėra toks, koks bu-
vo kūrimosi laikotarpiu, bet jis dar
gana gyvastingas. 

Norint susisiekti su pasklidusiais
buvusiais skautais, norinčiais įsi-
jungti į Akademinę veiklą, naudoja-
masi internetu. Šį susisiekimo būdą
gerai išvystė vs. fil. Rahbar. Tokiu bū-
du ji jau paruošė 14 sesių ir brolių,
kurie devintoje Tautinėje stovykloje
Akademikų pastovyklėje davė pasi-
žadėjimą įstodami į senjorus ir tikrą-
sias nares. Geras įrodymas, kad ši
priemonė yra veiksminga.

Sesė Vilija, padėkojusi sesei Zitai
už įdomų ir išsamų pranešimą, pa-
kvietė kun. vs. fil. Antaną Saulaitį,
SJ palaiminimo maldai ir pakvietė
visus dalyvius pabendrauti.

Bendravimo metu, besistiprinant
patiekalais, visus linksmino muzi-
kantas Algimantas Barniškis, panau-
dojęs dr. fil. V. Kerelytės dainas, įdai-
nuotas į kompaktinę plokštelę. Šią
skautiškų dainų plokštelę išleido Či-
kagos filisterių skyrius, pažymint 85
metų jubiliejų nuo ASS įsteigimo.

Meninę programą atliko tautinių
šokių vienetas ,,Suktinis”, vadovauja-
mas Vidmanto Strižigausko ir Mo-
nikos Adomaitytės. Ansamblis pašo-
ko šokius: ,,Anės polka”, ,,Vakaruš-
kos”, ,,Gumbinė”, ,,Agotėlė” ir ,,Klum-
pakojis”. Šoko: Monika Adomaitytė,
Vilma Martin, Indrė Petrauskaitė,
Giedrė Elekšytė, Kernius Miežlaiškis,
Linas Umbrasas, Deividas Prancke-
vičius ir Vidmantas Strižigauskas.
Reikia pasidžiaugti, kad šio vieneto
vadovai ir šokėjai yra neseniai atvykę
iš Tėvynės Lietuvos.

Akademinio skautų sąjūdžio nar-
iai ir jų svečiai yra dėkingi Čikagos fi-
listerių skyriaus valdybai, pirminin-
kei sesei J. Kerelienei už Jubiliejinio
paminėjimo suruošimą ir kultūringai
praleistą vakarą, besidžiaugiant gra-
žiai atlikta menine programa.

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus valdyba suruošusi ASS 85 metų
jubiliejinę metinę šventę. Iš k. filisteriai Erika Brooks, Danguolė Bielskienė,
pirm. Jolanda Kerelienė, dr. Vilija Kerelytė, Birutė Vilutienė, Aušrelė Sakalaitė
ir Jonas Variakojis.   Dr. Vinco Staniškio nuotraukos

ASS  85 m. jubiliejinėje metinėje šventėje korp. Vytis ir ASD vėliavos. Prie vė-
liavų iš k.: fil. Kęstutis Ječius, fil. Ričardas Chiapetta, fil. Jonas Variakojis, t.n.
Audra Brooks, fil. dr. Renata Variakojytė-Staniškienė ir fil. Rima Sabaliaus-
kienė.

Vydūno fondo valdybos nariai su fil. Gražinos Musteikytės vardo stipendijos
laureate Julyte Ozers. Stipendija buvo įteikta ASS metinės šventės metu. Iš k.:
fil. Leopoldas von Braun, fil. Jūratė Variakojienė, pirm. fil. prof. Vytautas
Černius, t.n. Julytė Ozers, fil. Algirdas Marchertas ir fil. Vida Brazaitytė.
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STASYS SURANTAS

Žvelgiant į praeitį matome, kad
Karl Marx, 1848 m. paskelbęs Komu-
nizmo manifestą, nesulaukė ypatingo
dėmesio. 1853 metais jis mirė vieni-
šas, tik šeši žmonės dalyvavo jo laido-
tuvėse. Tačiau niekas nenumatė, kad
komunizmas nemirė kartu su juo,
kad  jis savo kruviną kelionę pradės
XX šimtmetyje.

Tais pat 1853 metais Cambridge,
Anglijoje gimė John Maynard Key-
nes. Jo politinės, ekonominės ir mo-
ralinės įžvalgos paliečia kiekvieną
amerikietį. Jis buvo didelio intelekto
žmogus, ekonomistas, rašytojas, mi-
ręs 1946 m. 1853 metais Londone,
Anglijoje veiklą pradėjo Fabian socia-
listų sąjunga. 

Šių laikų gyvenimas rodo, kad
JAV palengva slenka į socializmą.
Vieni mano, kad išsivystys socialisti-
nis rojus, kiti – kad bus socialistinis
pragaras. Laikas parodys. Pasiūlysiu
keletą pranašysčių.

Rusijos filosofas ir rašytojas L.
Tolstojus sakė, kad būsima socialis-
tinė karalystė bus baisi, kriminalistų
ir žudikų tironija, kad ji  nuves žmo-
niją į tikrą dvasinį skausmą ir ekono-
minį vargą. Socialistas George Shaw
pridėjo: ,,Jūs būsite prievarta maiti-
nami, rengiami, mokomi ir įdarbina-
mi kur reikės, o ne ten, kur  norėsite,
o jeigu tam netiksite, tikriausiai bū-
site maloniai sunaikintas.” Buvusi
Anglijos premjerė Margaret Tatcher
sakė:  ,,Problema su socializmu yra
ta, kad jie visuomet pabaigia kitų
žmonių pinigus.”

Dabar galime matyti, kad JAV

Kongreso radikalios progreso sąjun-
gos ir grupės (Caucuses) yra atžalos,
iš esmės atėjusios iš kairiųjų grupių. 

Visos socialistų grupės vieningai
nori vienaip ar kitaip sunaikinti kapi-
talizmą ir norėtų, kad ir krikščionybė
pranyktų, nes jie religijose mato žmo-
gaus pažangos stabdį. Krikščionybės
požiūris reikalauja stiprios valiutos
visuomet apsimokėti visas išlaidas ir
taupyti blogam laikui. J. Keynes eko-
nomikoje, atvirkščiai, taupymą laiko
nereikalingu. Jie mėgsta didelį vals-
tybės išlaidumą ir deficitus, priešin-
gai nei krikščionys ir konservatoriai.
Socialistai kapitalizmą laiko blogio
sistema, kuriai reikia pelno. Beveik
visi išradimai pagerinti žmonijos ge-
rovę ateina iš individualių  pastangų,
ne per kokias grupes ar valdžias.
Trumpas kapitalizmo apibūdinimas
yra: ,,Taikus ir laisvas pasikeitimas
produktais, darbais, patarnavimais ir
visais dalykais be vagysčių ar sutar-
ties nevykdymų.” Socializmas never-
tina pavienio žmogaus svarbos, bet
visuomet bus partinės valdžios pusė-
je, ši sistema yra vadinama ,,inter-
ventionalizmu.”

Dabar dauguma amerikiečių vi-
siškai nežino, kad šiuo metu JAV
Kongrese  pilna visokių – didelių ir
gerai organizuotų – socialistinių gru-
pių. Tos sąjungos yra pasiryžusios su-
naikinti dabartinę Amerikos demok-
ratinę kapitalizmo santvarką. Jos
nori, kad visa gamyba, lavinimo įstai-
gos, mokyklos, maisto gamyba ir svei-
katos apsauga būtų prižiūrimi fede-
ralinės valdžios.

Naudotasi: ,,The Weekly Stan-
dart”, Competitive Enterprise Institu-
te ir kt.

Amerika krypsta 
į socializmą 

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Dažnai antrąja Lietuvos religija
pavadinamas krepšinis šiuo metu
išgyvena ne pačius geriausius laikus.
Dėl krizės sumažėjo visų Lietuvos
komandų biudžetai, legendinis „Žal-
giris’’ net priverstas per tarptautines
varžybas atsisakyti savo pavadinimo
– žaidėjai rungtyniauja apsirengę
marškinėliais, ant kurių nėra „Žal-
girio’’ vardo, nes ant jų telpa tik ko-
mandos rėmėjų pavadinimai.

Prastokos nuotaikos ir po nese-
niai įvykusio bei labai nesėkmingai
lietuviams susiklosčiusio Europos
krepšinio čempionato Lenkijoje, kur
mūsų šalies rinktinė pasidalijo 9–12
vietas ir laimėjo vos vienerias iš šeše-
rių rungtynių. Lietuvos krepšinio fe-
deracijos prezidentas, ilgametis rink-
tinės ir Kauno „Žalgirio’’ vyriausiasis
treneris Vladas Garastas, paklaus-
tas apie tokio prasto pasirodymo prie-
žastis, jų mato ne vieną.

– Aišku, Lietuvos krepšinio ger-
bėjai yra labai nusivylę dėl tokio
prasto žaidimo. Nesitikėjome, kad pa-
sirodysime taip nesėkmingai, nes
prieš čempionatą atrodė, kad koman-
da nusiteikusi kovingai, dega noru
laimėti. Buvo ne viena priežastis, ko-
dėl pasirodėme prastai. Visų pirma,
dėl vienų ar kitų aplinkybių atsisakė
žaisti tokie žaidėjai kaip Ramūnas
Šiškauskas ar Rimantas Kaukėnas, ir
jų Lenkijoje labai trūko. Kita vertus,
komandai aikštelėje trūko susižaidi-
mo, kažkas nesiklijavo, lemiamomis
akimirkomis nebuvo kam imtis atsa-
komybės. Pirmieji pralaimėjimai la-
bai numušė kovinę dvasią, reikėjo

imtis kažkokių esminių permainų, o
tam nebuvo nei laiko, nei galimybių.
Kai susidėjo visos šios aplinkybės, ir
turėjome tokį prastą rezultatą.

– Jei komanda būtų pasi-
rodžiusi geriau, būtų iškovojusi
kelialapius į pasaulio krepšinio
čempionatą, kuris ateinančiais
metais vyks Turkijoje. To nepa-
vyko padaryti, bet kalbama, jog
dar yra galimybių mūsų rink-
tinei gauti vieną iš keturių var-
dinių kvietimų į Turkiją, kuriuos
dalins FIBA World organizacija?

– Iš tiesų tokia galimybė rink-
tinei dar yra, tačiau, pasirodo, toks
vardinis kvietimas nėra duodamas
tik už aukštus vertinimus – tenka ir
sumokėti nemažai pinigų. Mūsų fe-
deracijos generalinis sekretorius
Mindaugas Balčiūnas šiomis dieno-
mis Šveicarijoje, Ženevoje, susitiko su
FIBA World prezidentu Patrick Bau-
mann ir sužinojo, kad yra net kelioli-
ka šalių, pasiruošusių sumokėti už
tokį vardinį kvietimą šiai organizaci-
jai po milijoną eurų (apie 1,49 mln.
dolerių). Mūsų federacijai tai yra di-
džiuliai pinigai. 

Tiesa, atsižvelgiant į Lietuvos
krepšinio pasiekimus, prezidentas
žada, kad ta suma Lietuvai būtų su-
mažinta perpus iki pusės milijono
eurų (apie 0,74 mln. dolerių), bet to-
kių pinigų taip pat nėra – rėmėjai jų
neturi, iš valstybės taip pat neverta
tikėtis. Mums yra labai apmaudu,
kad viskas atsiremia į pinigus, o spor-
tiniai pasiekimai, vertinimai jau nėra
tokie svarbūs. Juk pagal rinktinės
pasiekimus olimpinėse žaidynėse –
trijose olimpiadose laimėjome bron-
zos medalius ir dar dvejose užėmėme
ketvirtą vietą – nusileidžiame tik
Jungtinių Amerikos Valstijų koman-
dai. Dabar padėtis tokia, kad, pavyz-
džiui, kokia nors Didžiosios Britani-
jos rinktinė, kuri tikrai negali pasi-
girti aukštais pasiekimais, sumokės
tą milijoną eurų ir žais Turkijoje, o
mes tokios galimybės neturėsime.
Apie visa tai su P. Baumann dar kartą
kalbėsime lapkričio mėnesį, kai jis
atvyks į Lietuvą.

Aš suprantu, kad esame idealis-
tai, labai norime, kad rinktinė pa-
sirodytų pasaulio čempionate, bet
reikia mąstyti realiai – o jei tuos pini-
gus sukrapštysime, nuvažiuosime į
Turkiją ir ten pasirodysime taip pras-
tai kaip Lenkijoje, kam nuo to bus
geriau? Tai gal geriau tada praleis-
kime tą čempionatą ir kuo didesnį dė-
mesį skirkime bei kuo geriau pasi-
ruoškime Europos čempionatui, ku-
ris 2011 metais vyks Lietuvoje. O
tuos pinigus, kurių reikia dalyvavi-
mui Turkijoje, gal geriau skirkime
jauniesiems krepšininkams ugdyti,
nuo kurių ir priklauso šio sporto

Naujos Lietuvos krepšininkų pergalės 
dar ateityje

ateitis.

– Po nesėkmingo pasirodymo
Lenkijoje rinktinės vyriausiasis
treneris Ramūnas Butautas atsi-
statydino. Kada rinktinė turės
naująjį trenerį, ar jau yra kokių
nors kandidatų į šį postą?

– R. Butautas tikrai yra geras
treneris, ir aš nemanau, kad jam bū-
tinai reikėjo palikti šį postą. Gal tre-
neris pasikarščiavo dar prieš čempio-
natą, kai pareiškė, kad jei nepavyks
iškovoti kelialapio į Turkiją, jis atsi-
statydins. Vėliau, kai viskas taip su-
siklostė, jam teko laikytis savo žodžio
ir pasitraukti.

Naujasis rinktinės treneris turė-
tų paaiškėti spalio pabaigoje. Šiuo
metu matome du galimus kandidatus
– tai buvusį žinomą žaidėją ir dabar-
tinį „Lietuvos ryto” komandos tre-
nerį Rimą Kurtinaitį ir Kęstutį Kem-
zūrą, iki šiol treniravusį Latvijos
nacionalinę rinktinę. Abu turi gerą
patirtį, K. Kemzūra gerokai jaunes-
nis, jam tik 39 metai, bet yra labai
perspektyvus ir užgrūdintas. Daug

privalumų turi ir R. Kurtinaitis, o
kas bus išrinktas, spręs federacijos
valdyba savo posėdyje.

Turime dar ir Joną Kazlauską,
taip pat gerą krepšinio specialistą,
kuris anksčiau treniravo Kinijos na-
cionalinę rinktinę, o dabar yra pasi-
rašęs dvejų metų sutartį su Graikijos
rinktine. Žinau, kad pagal tą sutartį
jo atlyginimas siekia pusę milijono
eurų metams, tad Lietuvos krepšinio
federacija vargu ar galėtų šį trenerį
perpirkti. Aš labai abejoju, ar J. Kaz-
lauskas sutiktų dirbti su mūsų rink-
tine, bet čia turėtų būti jo paties ap-
sisprendimo reikalas.

V. Garastas mano, kad Lietuvos
krepšininkai dabar visą dėmesį tu-
rėtų skirti pasirengimui Europos
krepšinio čempionatui, kuris 2011
metais vyks Lietuvoje.

P. S. Šį trečiadienį nutarta Lie-
tuvos rinktinės vyr. trenerio pareigas
pasiūlyti eiti 39-erių metų Kęstučiui
Kemzūrai, iki šiol dirbusiam Latvijos
nacionalinės rinktinės vyr. treneriu. 

Vladas Garastas.
A. Vaškevičiaus nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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Si∆loma lietuvi¨ ir lenk¨ santykius
grîsti neiškraipytu praeities vertinimuVis daugiau vairuotojû bando 

papirkti pareigùnus 

Atsakym¨ d∂l CŽV kal∂jimo 
A. Kubilius tikisi iš JAV

D. Kedys su teis∂sauga nesusisiekè�   

Vilnius, spalio 22 d. (Delfi.lt) –
Jau kelias savaites netylančios kal-
bos, kad Lietuvoje galėjo veikti slap-
tas CŽV kalėjimas, ir net JAV televi-
zijos „ABC News” paskelbti lėktuvų,
esą gabenusių sulaikytuosius į Lie-
tuvą, numeriai bei datos, kai jie lei-
dosi Vilniuje, premjero Andriaus Ku-
biliaus labai nesujaudino. Žinių radi-
jo laidoje „Pozicija” jis patikino netu-
rįs žinių, kad buvo prašoma priimti
įtariamus teroristus, ir pasiūlė pa-
laukti Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimo
išvadų.

Paklaustas nuomonės apie pra-
nešimus, neva mūsų šalyje buvo lai-
komi ir tardomi amerikiečių sulaikyti
asmenys, A. Kubilius priminė, kad ty-
rimą atlieka ne Vyriausybė, o NSGK.

Jis patikino nežinąs jokios papildo-
mos informacijos, o būdamas prem-
jeru esą nesulaukė prašymų priimti
sulaikytuosius.

Pasak A. Kubiliaus, daugiau ži-
nių galbūt galėtų atskleisti ankstes-
nės valdžios atstovai, visų pirma –
Vyriausybės vadovai. „Atsakymus tu-
rėtų duoti atitinkamos JAV žinybos,
nes mums patiems aiškintis nėra taip
paprasta ir nežinau, ar galime ką
nors papildomai išsiaiškinti, lyginant
su ta pačia tarptautine žiniasklaida”,
– tvirtino premjeras.

„Komitetas turi atlikti tyrimą ir
aiškiai atsakyti, o dabar mums spė-
lioti, buvo ar nebuvo, vadovai žinojo
ar nežinojo, būtų neobjektyvu”, –
pridūrė jis.

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) – Per
9 šių metų mėnesius užregistruoti
205 atvejai, kai vairuotojai, siekdami
išvengti administracinės atsakomy-
bės už Kelių eismo taisyklių pažei-
dimus, policijos pareigūnams siūlė ky-
šius, kurių bendra suma siekė 32,050
litų.

Lietuvos policijos eismo priežiū-
ros tarnybos duomenimis, per tą patį
laikotarpį 2008 metais užregistruotas
161 kyšio davimo atvejis.

Daugiausia tokių atvejų, 68, už-
registruota Kauno apskrityje. Tau-
ragės apskrityje užregistruoti 24, Vil-
niaus apskrityje – 21 atvejis, kai vai-
ruotojai bandė papirkti policijos pa-
reigūnus.

Mažiausiai tokių atvejų, po 10,
užregistruota Alytaus ir Telšių ap-
skrityse. Tik vienu atveju daugiau už-
registruota Marijampolės apskrityje.

Asmenų, kurie policijos pareigū-

nams siūlė kyšius, amžiaus vidurkis
sudarė apie 35 metus. Jauniausias
asmuo buvo aštuoniolikmetis, vy-
riausias – 68 metų amžiaus.

Dėl kyšio davimo atvejų per 9 šių
metų mėnesius pradėti ir atliekami
63 ikiteisminiai tyrimai.

5 ikiteisminio tyrimo bylos buvo
nutrauktos dėl nepakankamo duo-
menų kiekio, įrodančio įtariamojo
kaltę arba nustačius, kad nebuvo pa-
daryta veika, turinti nusikaltimo ar
baudžiamojo nusižengimo požymių.

20 ikiteisminio tyrimo bylų per-
duota teismams ir 122 bylose priimti
sprendimai. 12 asmenų buvo nuteisti
laisvės atėmimo bausme, 70 asmenų
skirtos baudos nuo 1 iki 20 MGL ir
kitiems laisvės atėmimo bausmės,
atidedant jų vykdymą.

2009 metais bazinė socialinė iš-
moka siekė 130 litų.

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) –
Kauno apygardos vyriausiasis pro-
kuroras Kęstutis Betingis pareiškė
neturįs duomenų, kad dėl dviejų žmo-
nių galimo nužudymo ieškomas Drą-
sius Kedys ar jo atstovai būtų susi-
siekę su teisėsauga.

K. Betingio teigimu, turimi duo-
menys rodo, kad kelis asmenis savo
mažametės dukros tvirkinimu kalti-
nęs D. Kedys yra gyvas.

,,Turime pakankamai duomenų,
kad jis yra toje erdvėje, kurią minėjau
anksčiau – Kaune, jo apylinkėse arba
artimajame užsienyje”, – teigė proku-
roras.

K. Betingio teigimu, bus rimtai

svarstoma galimybė, kad už vertingą
informaciją, kuri padėtų teisėsaugai
tirti bylą, būtų numatyta premija.

Prokuroras pabrėžė, kad viešo-
joje erdvėje pastebimi prieš pareigū-
nus ar įstaigas nukreipti raginimai,
kartais prilygstantys riaušių skatini-
mui, nebus toleruojami, ir paragino
visuomenę nepasiduoti provokaci-
joms.

D. Kedys įtariamas spalio 5 dieną
nužudęs Kauno apygardos teismo
teisėją Joną Furmanavičių ir savo
buvusios sugyventinės seserį Violetą
Naruševičienę. Šiuos asmenis D. Ke-
dys kaltino pedofilija ir sąvadavimu.

,,Microsoft” prad∂jo prekiauti
,,Windows 7”

Lietuviai turtâ vertina labiau 
nei sveikatâ�

San Francisco, spalio 22 d.
(AFP/BNS) – JAV programinės įran-
gos pirmaujanti bendrovė ,,Micro-
soft” ketvirtadienį iškilmingai pri-
statė naują kompiuterių operacinę
sistemą (OS) ,,Windows 7”.

Praėjus minutei po vidurnakčio
,,Microsoft” darbuotojai pradėjo da-
lyti ,,Windows 7” rinkinius viename
San Francisco naktiniame klube su-
rengtame iškilmingame pristatyme.
Naujosios OS pristatymas sutapo su
šiame mieste vykstančiu kompiute-
rinių technologijų forumu ,,Web 2.0
Summit”.

,,Dabar yra pradžia; dabar pama-
tysime, ar žmonėms iš tiesų patinka
,,Windows”, – ,,Microsoft” priklau-
sančios verslo grupės ,,Windows
Live” generalinis direktorius Brian

Hall sakė šio pristatymo išvakarėse.
Milijonų ,,Windows 7” išban-

džiusių vartotojų atsiliepimai sustip-
rino ,,Microsoft” pasitikėjimą, kad šis
naujos operacinė sistema bus išties
sėkminga.

Pranešama, kad ,,Windows 7” iš-
ankstinių užsakymų skaičius Di-
džiojoje Britanijoje aplenkė rekordi-
nius paskutinės knygos apie Harį Po-
terį rezultatus.

,,Microsoft” organizavo daug iš-
kilmingų ,,Windows 7” pristatymo
renginių. ,,Microsoft” tikisi, kad
,,Windows 7” išleidimas padės už-
miršti ankstesnės OS ,,Windows Vis-
ta” didžiulę nesėkmę.

,,Microsoft” operacinės sistemos
įdiegtos daugiau nei 90 proc. pasaulio
kompiuterių.

Panašu, kad programinės įran-
gos milžinė pasimokė iš ,,Windows
Vista” projekto klaidų ir kurdama
,,Windows 7” įtemptai bendradar-
biavo su kompiuterių gamintojais,
vartotojais bei programų kūrėjais.

Šių metų sausį ,,Microsoft” pra-
dėtoje ,,Windows 7” bandymų prog-
ramoje dalyvavo daugiau nei 8 mln.
žmonių, sakė ,,Microsoft” vartotojų
produktų skyriaus direktorius Parri
Munsell.

Pasak daugelio išankstinių atsi-
liepimų, ,,Windows 7” iš tikrųjų vei-
kia viskas, kas turėjo veikti ,,Win-
dows Vista”. 

Lietuvos policija galès kviestis pagalbâ iš ES 

Vilnius, spalio 22 d. (Delfi.lt) –
Didžiausias Lietuvos gyventojų noras
– turėti pinigų ir kito turto. Jis lenkia
tiek sveikatos, tiek šeimos troškimą,
rodo atlikta apklausa. Tyrimų bend-
rovės „GfK CR Baltic” visuomenės
nuomonės apklausos duomenimis,
gero gyvenimo troškimą kaip di-
džiusią svajonę puoselėja 30 proc.
Lietuvos gyventojų. Tuo metu svei-
katą kaip didžiausią pageidavimą pa-
sirinko 23 proc. apklaustųjų.

Likusieji apklausos dalyviai mi-
nėjo tokias svajones kaip kelionės,
nuosavas verslas, mokslai, šeimos su-
kūrimas, vaikai, anūkai.

Jaunimas dažniau svajojo gauti
gerą išsimokslinimą, sukurti savo

verslą, turėti namą, gerą mašiną, o
apklausos dalyviams nuo 40 metų
ypač svarbi buvo sveikata. Žmonės
nuo 45 iki 55 labiau nei kitame am-
žiuje taip pat svajojo keliauti (20
proc. šioje amžiaus grupėje).

Skiriasi ir vyrų bei moterų svajo-
nės. Moterys šiek tiek dažniau nei vy-
rai svajoja keliauti, dažniau nori svei-
katos sau ir geros ateities vaikams.
Tuo metu vyrai dažniau svajoja apie
turtą ir pinigus. Įdomu, kad svajojan-
čiųjų sukurti savo verslą yra po vie-
nodai kiek tarp vyrų, tiek tarp moterų.

Tyrimo metu tiesioginės apklau-
sos būdu buvo apklausti 500 įvairių
regionų Lietuvos gyventojų nuo 15
iki 74 metų.

Atkelta iš 1 psl.               atsiųsti
dideles sovietų karines pajėgas.
„Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos
SSRS numatytam Lietuvos suvere-
niteto pažeidimui ir neleistinam pa-
gal tarptautinės teisės normas kiši-
muisi į Lietuvos vidaus reikalus”, –
teigiama pareiškime.

Tų pačių metų spalio 28 d. į Vil-
nių įžengė Lietuvos kariuomenė ir
vėl pradėjo veiklą Lietuvos administ-
racija. „Istorinės sostinės ir dalies
valstybės teritorijos atgavimas už-
pildė didelę netektį, kurią du
dešimtmečius jautriai išgyveno visa
Lietuvos visuomenė ir jos piliečiai, –
rašo pareiškimo autoriai. – Nors ilgus
metus Europą varginęs Lietuvos-
Lenkijos ginčas dėl jėga atplėštos Lie-
tuvos sostinės ir jos teritorijos dalies
buvo išspręstas dalyvaujant SSRS bei
jos padiktuotomis sąlygomis, tauta
dar puoselėjo viltį, kad prasidėjęs is-
torinio teisingumo atkūrimas sudaro

sąlygas Lietuvos valstybės teritori-
niam vientisumui, krašto kultūrinei
bei nacionalinei konsolidacijai.”

Anot parlamentarų, Molotov-
Ribbentrop pakto pasekmės buvo
priešingos tautos lūkesčiams: „Lie-
tuva patyrė SSRS prievarta primestą
suvereniteto suvaržymą, o vėliau – il-
gų dešimtmečių sovietinę aneksiją ir
okupaciją. To pakto pasekmė buvo ir
1939 m. rugsėjį okupuota Lenkijos
valstybė. Lietuva tuomet parodė tik-
rąjį solidarumą su lenkų tauta, su-
teikdama saugų prieglobstį jos ka-
riams ir pabėgėliams.”

Praeities ginčą dėl Vilniaus ir
Lietuvos valstybės teritorijos integra-
lumo mūsų šalis ir Lenkija esą galu-
tinai išsprendė tik atgavusios laisvę
bei atkūrusios demokratiją – 1994 m.
balandžio 20 d sutartimi dėl draugiš-
kų santykių ir gero kaimyninio bend-
radarbiavimo.

Vilnius, spalio 22 d. (BNS) – Sei-
mas atvėrė kelią Lietuvos policijai
kviestis į pagalbą Europos Sąjungos
(ES) ir Šengeno valstybių pareigū-
nus, taip pat dalyvauti operacijose jų
teritorijoje.

Už tai numatančias Policijos
veiklos įstatymo pataisas balsavo 71
parlamentaras. Pakeistas įstatymas
leidžia siųsti Lietuvos policijos parei-

gūnus į bendras su ES ir Šengeno
valstybių pareigūnais operacijas šių
valstybių teritorijoje ar kreiptis į šias
valstybes su prašymu leisti pasitelkti
jų teisėsaugos pareigūnus.

Užsienio pareigūnus į Lietuvą
būtų galima kviestis bendro budėji-
mo, antiteroristinėms, pagalbos tei-
kimo didelių nelaimių ar avarijų at-
vejais.



coni, besilankantis Rusijoje, surengė
susitikimą, per kurį išsamiai aptarė
abiejų šalių ekonominio, investicinio
ir energetinio bendradarbiavimo
plėtojimą. V. Putin ir S. Berlusconi
taip pat per vaizdo tiltą kalbėjosi su
Turkijos ministru pirmininku Recep
Tayyip Erdogan. Trijų šalių vyriau-
sybių vadovai pripažino, kad ,,sėk-
mingai juda į priekį projekto ‘South
Stream’ įgyvendinimas”. Kaip pa-
reiškė V. Putin, ,,projektas turi visas
galimybes būti įgyvendintas anks-
čiau nei toks pat projektas Baltijos
jūroje – ‘North Stream’”. 

TOKIJAS
Japonija paragino Jungtines

Valstijas laikytis demokratijos princi-
pų ginče dėl JAV karinės bazės ir pa-
reiškė, kad šis klausimas nebus
išspręstas iki kitą mėnesį įvyksiančio
JAV prezidento Barack Obama ap-
silankymo. Japonijos užsienio reika-
lų ministras Katsuya Okada šiuos
komentarus išsakė kitą dieną po to,
kai JAV gynybos sekretorius Robert
Gates paragino Tokiją skubiai įgy-
vendinti anksčiau sutartus planus
dėl naujos JAV oro pajėgų bazės sta-
tybos pietinėje Okinavos saloje.

NEW YORK
Naujame už sukčiavimą nuteis-

tam Bernie Madoff pateiktame ieš-
kinyje jis kaltinamas iš investuotojų
pavogtais pinigais finansavęs darbo-
vietėje vartojamą kokainą ir joje vy-
ravusią „seksualinių nukrypimų kul-
tūrą”. Be to, ieškinyje teigiama, kad
tuomet, kai B. Madoff galvojo, kad
pareigūnai per daug priartėjo prie jo
namuose, jis ėmė pervedinėti vogtus
pinigus į savo biurą, easantį Didžiojo-
je Britanijoje, praneša CNN. Buvę B.
Madoff investuotojai siekia nenuro-
dyto dydžio žalos atlyginimo. B. Ma-
doff šiuo metu kali federaliniame ka-
lėjime.

OTTAWA
Ginkluotas užpuolikas, kuris

trečiadienį paėmė įkaitais vienuolika
žmonių viename biurų pastate Ka-
nados vakariniame Edmonton mies-
te, pasidavė policijai po beveik pusę
paros trukusios apsiausties.

TBILISIS
Gruzijos gynybos ministerijos

karinėje bazėje Senakyje bus išleistas
pirmasis gruzinų taikdarių padali-
nys, kurio parengimui vadovavo JAV
kariniai instruktoriai. Po mėnesio
Gruzijos karius numatoma nusiųsti į
Afganistaną dalyvauti tarptautinių
saugumo paramos pajėgų (ISAF)
saugumo užtikrinimo operacijoje.
Kaip pranešė Gruzijos gynybos mi-
nisterijos atstovas, šalies taikdarių
kuopa lapkritį išvyks į Afganistaną.

MINSKAS
Tarptautinis valiutos fondas

(TVF) paskelbė, kad skiria Balta-
rusijai antrąją paskolos dalį, kurią
sudaro 699,5 mln. dolerių. Kaip rašo
BBC naujienų svetainė, iš viso TVF
pagalba Minskui pasiekė 2,23 mlrd.
dolerių. TVF pažymi, kad Baltaru-
sijos valdžia pasiekė tam tikros pa-
žangos, įveikdama pasaulinės ekono-
mikos krizės padarinius. Beveik 700
mln. dolerių buvo skirta, išnagrinė-
jus Baltarusijos vyriausybės vykdo-
mą ekonomikos politiką. Suma, kurią
TVF pasirengęs skirti Baltarusijai,
labai didelė pagal Fondo vertinimus.

STOKHOLMAS
Buvusi Bosnijos serbų preziden-

tė Biliana Plavšič bus paleista iš ka-
lėjimo Švedijoje, kai Jungtinių Tautų
(JT) karo nusikaltimų teismas paten-
kino jos prašymą paleisti anksčiau
laiko. 79 metų B. Plavšič 2003 m. bu-
vo nuteista kalėti 11 metų, kai ji pa-
darė kaltės pripažinimo pareiškimą
dėl vadovavimo kroatų ir musulmo-
nų persekiojimo kampanijai per
1992–1995 m. vykusį Bosnijos karą.
Ji yra aukščiausio rango buvusios Ju-
goslavijos pareigūnė, pripažinusi sa-
vo atsakomybę dėl žiaurumų, vyku-
sių per Balkanų karus praeito am-
žiaus 10-ame dešimtmetyje.

MASKVA
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin ir Italijos ministrų
tarybos pirmininkas Silvio Berlus-

EUROPA

Vilnius, spalio 22 d. (Delfi.lt) –
Europos Parlamentas kasmetinę Sa-
charov premiją už minties laisvę
skyrė Rusijos žmogaus teisių gynimo
organizacijai „Memorial” ir kitiems
Rusijos žmogaus teisių gynėjams, o jų
vardu – Oleg Orlov, Sergej Kovaliov ir
Liudmila Aleksejeva. Tai Strasbūre
vykstančioje plenarinėje sesijoje pa-
skelbė EP pirmininkas Jerzy Buzek.
Premijos įteikimo iškilmės numaty-
tos gruodžio 16 d. Strasbūre.

Tiesą apie represijas buvusioje
Sovietų Sąjungoje ir žmogaus teisių
pažeidimus dabartinės Rusijos ir
posovietinių šalių „karštuosiuose taš-
kuose” viešinanti organizacija gina
pabėgėlius, diskriminacijos ir politi-
nio persekiojimo aukas. Dešimtis re-
gioninių padalinių vienijanti draugija
vykdo tiriamąją ir švietėjišką veiklą.
„Memorial” atstovams ginant žmo-
gaus teises dažnai tenka rizikuoti sa-
vo gyvybe, jie nuolat patenka į val-
džios nemalonę.

Faktiniam draugijos vadovui O.
Orlov neseniai paskirta piniginė
bauda – Čečėnijos prezidentą Ram-
zan Kadyrov dėl Natalija Estemirova
mirties kaltinęs O. Orlov pralaimėjo
bylą dėl „šmeižto ir garbės bei orumo
įžeidimo”. 2007 m. pabaigoje Ingu-

šijoje kartu su trimis žurnalistais
pagrobtas žmogaus teisių gynėjas
buvo mušamas, jam grasinta mirtimi.

Prieš 40-metį pirmąją žmogaus
teisių sąjungą Sovietų Sąjungoje
įkūręs S. Kovaliov tapo ir vienu iš
„Memorial” įkūrėjų. S. Kovaliov atvi-
rai kritikavo Boris Jelcin ir Vladimir
Putin administracijų polinkį į autori-
tarizmą ir karinius veiksmus Čečėni-
joje. 1996 m. jis protestuodamas atsi-
statydino iš B. Jelcin prezidentinės
žmogaus teisių komisijos vadovo pa-
reigų, 2002 m. sudarė viešą Maskvos
daugiabučių namų sprogdinimų tyri-
mo komitetą, tačiau komiteto veikla
buvo sustabdyta pradėjus persekioti
ir žudyti jo narius.

L. Aleksejeva kartu su Andrej Sa-
charov 1976 m. įkūrė Maskvos Hel-
sinkio grupę. L. Aleksejeva rengė
kampanijas, kuriomis siekta, kad įka-
linti disidentai sulauktų teisingo teis-
mo ir būtų paviešinta tiesa apie jų
veiklą. L. Aleksejeva kaltina Kremlių
žmogaus teisių pažeidimais, ekstre-
mizmo skatinimu ir nacionalistine
politika. Ji smerkė masines 2006 m.
surengtas gruzinų deportacijas, poli-
cijos rengiamas gatvės prekybininkų
užsieniečių kratas, taip pat kritikuo-
ja Rusijos elgesį Ingušijoje.

Sacharov premija skirta Rusijos
žmogaus teisiû gynèjams

Ryga, spalio 22 d. (BNS) – Pasta-
rojo laiko šnipinėjimo skandalai rodo,
kad Rusija labai domisi Baltijos ša-
limis, interviu Latvijos radijui pa-
reiškė šalies Konstitucijos apsaugos
biuro vadovas Janis Kazocins.

Jis pabrėžė, kad pastaraisiais
metais išaugo žvalgybos tarnybų ak-
tyvumas visose šalyse, ne tik Latvi-
joje. ,,Nesakyčiau, kad žvalgybos tar-
nybos suaktyvėjo, nes aktyvumas ge-
rokai padidėjo visose šalyse, ir ne tik
Latvijoje, o visose Europos Sąjungos
šalyse”, – sakė jis ir pridūrė, kad šias
tarnybas dabar, be kita ko, domina
ekonominės sąlygos, pavyzdžiui, de-
rybos su TVF.

Priminęs didžiausią pastaruoju
laiku šnipinėjimo skandalą Baltijos
šalyse, kilusį dėl Estijos valstybės
paslapčių apsaugos skyriui vadovavu-
sio Herman Simm, kuris buvo atsa-
kingas už atitinkamos informacijos iš
Estijos perdavimą NATO įstaigoms,

J. Kazocins pažymėjo, kad Rusija la-
bai domisi Baltijos šalimis.

J. Kazocins pažymėjo, kad ir
Latvijoje yra žmonių iš Rusijos am-
basados, susijusių su specialiosiomis
tarnybomis, ,,jie aktyvūs”, todėl ir
buvo išsiųsti iš šalies.

,,Nesakyčiau, kad Rusija yra
vienintelė šalis, kuri mumis domisi.
Tačiau tuo stebėtis nereikia, nes
Rusija yra šalia mūsų, reikia stebėtis,
kaip ji elgiasi”, – pabrėžė jis.

,,Mane stebina tos karinės tre-
niruotės, kurios vyko rugsėjyje. Ne-
reikia būti kariniu specialistu, kad
suprastum, jog jų tikslas buvo paro-
dyti, kad Baltijos šalis galima atkirsti
nuo NATO”, – sakė jis. 

,,Ar reikia kokiu nors kitu būdu
daryti poveikį Baltijos šalims? Ma-
nau, tai neteisingas būdas, nes dabar
mes mėginame plėtoti gerus santy-
kius su Rusija”, – sakė jis.

Latvijos saugumo vadovas: Rusija
labai domisi Baltijos šalimis
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Mokslininko ir disidento Andrej Sacharov (1921–1989) biustas Russia House
(Washington, DC), sukurtas Peter Shapiro.
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2009-2010 metų NBA sezonas

,,Formulės 1“ nugalėtoju tapo J. Button

2009-10 metų National Basket-
ball Association (NBA) sezonas pra-
sidės spalio 27 dieną. Tad dar yra lai-
ko apžvelgti šį būsimą intriguojantį
sezoną. 

Daugelis gerai žinomų krepšinio
žinovų išsakė savo nuomonę apie
naują sezoną ir išrinko komandą, ku-
ri, jų manymu, taps NBA čempio-
nais. 

Šį sezoną į NBA čempionų var-
dą taikosi keturios-penkios koman-
dos. Bene daugiausiai galimybių savo
nugalėtojų vardą apginti turi Los
Angeles ,,Lakers”. Reikia pripažinti,
kad jie iš tikrųjų yra verti nugalėtojų.

Negana to, kad ji neprarado nė vieno
žaidėjo, išskyrus Trevor Ariza, ,,La-
kers” prisiviliojo Ron Artest. Kobe
Bryant yra pagrindinis šios koman-
dos žaidėjas ir kol kas daugelis ži-
novų teigia, kad jis ir taps šio sezono
naudingiausiu žaidėju.

Žinovų nuomone, daugiausiai pa-
sipriešinimo ,,Lakers” turėtų sulauk-
ti iš Boston ,,Celtics” ir Cleveland
,,Cavaliers”. ,,Celtics” pirmaujantis
krepšininkas Kevin Garnett pasvei-
ko, o komandos vadovybė nuo trau-
mų apsidraudė, pasirašydama sutartį
su Rasheed Wallace.

,,Cavaliers” į pergalę vedęs Le-
Bron James sulaukė pastiprinimo.
Jam į pagalbą atėjo Shaquille O’Neal.
Ko gero, Žydrūnas Ilgauskas jau susi-
taikė su atsarginio žaidėjo vaidme-
niu.

Iškovoję  3 titulus per pastaruo-
sius 9 metus, į kovą dėl naujo titulo
grįžta San Antonio ,,Spurs”. Tim
Duncan ir Tony Parker vedama
komanda turėtų pakovoti dėl vietos
baigiamojoje kovoje, bet jei dar ir
Manu Ginobili žais visą sezoną be
traumų, tai galėtų būti visai realu. 

Šį sezoną NBA žais tik du lietu-
viai: Darius Songaila ir Ž. Ilgauskas.
Songaila žais New Orleans ,,Hor-
nets”, o Ž. Ilgauskas – ,,Cavaliers”
komandoje. 

Priešpaskutiniąsias šių metų
,,Formulės 1” lenktynes Brazilijoje
laimėjo ,,Red Bull” komandos pilotas
Mark Webber, o čempiono vardą užsi-
tikrino Jenson Button. 

Pradėjęs lenktynes iš antrosios
vietos, Webber visas jas važiavo prie-
kyje ir, galima teigti, be kovos laimėjo
Brazilijos ,,Didįjį pirzą”. Už jo bai-
giamąją liniją kirto ir antrąją vietą
iškovojo Robert Kubica, o trečias at-
važiavo čempiono vardą praradęs Le-
wis Hamilton.

Iš  15-osios vietos važiavęs Sebas-
tian Vettel turėjo galimybę tęsti kovą
dėl čempiono vardo, tačiau jis tech-
ninio aptarnavimo metu prarado
laiko, kai komandos mechanikams
sunkiai pavyko nuimti priekinę pa-
dangą. Vettel pavyko pakilti iki 4-
osios vietos ir, likus vienoms lenkty-
nėms, jis yra antroje vietoje bendroje
pilotų įskaitoje.

Čempiono vardą užsitikrino iš
14-osios vietos važiavęs Button. Jis
baigiamąją liniją kirto 5-tas.  

Lenktynės nepavyko iš pirmosios

vietos pradėjusiam važiuoti brazilui
Rubens Barrichello. Barrichello prieš
pirmąjį sustojimą važiavo pirmas, o
po sustojimo ilgą laiką stengėsi iškop-
ti į rikiuotes viršų, tačiau likusiuose
ratuose po to, kai jį aplenkė Hamil-
ton, Barrichello prakiuro padanga ir
jis atvyko 8-as. 

Paskutinės  šių metų ,,Formulės
1” lenktynės įvyks Jungtiniuose
Arabų Emyratuose lapkričio 1 dieną. 

Šių metų ,,Formulės Palmer Au-
di” čempionate vicečempionu tapo
Kazimieras Vasiliauskas. 

Vasiliauskas, likus trim ratams

iki čempionato pabaigos, sugebėjo
laimėti sunkias ir dramatiškas lenk-
tynes Didžiojoje Britanijoje. Antrose
lenktynėse Vasiliauskas, užsienio
žurnalistų vadinamas Kazim Vasi-
liauskas, važiavo iš pirmosios vietos
ir sugebėjo atvažiuoti antras, nusi-
leisdamas tik švedui Felix Rosen-
qvist. Trečiose ir paskutiniosiose
lenktynėse šiame kelyje, o taipogi ir
šiame čempionate Vasiliauskas po
avarijos nebaigė lenktynių ir užėmė
antrąją vietą. 

Čempionu tapo Didžiosios Brita-
nijos lenktynininkas Richard Plant.
Spalio 31–lapkričio 1 dienomis vyks
paskutiniai du šio sezono ,,Formulės
2” čempionato ratai. Jame lenkty-
niauja ir Vasiliauskas, kuris šio metu
,,Formulėje 2” yra 7-oje vietoje. 

,,Formulės Palmer Audi“ 
vicečempionas – lietuvis 

Pirmosios dailiojo čiuožimo 
,,Didžiojo prizo“ varžybos 

Kasmetinėse „Trophee Eric
Bompard” varžybose Paryžiuje tarp
moterų geriausiai pasirodė ir pa-
saulio rekordą pagerino Kim Yu-Na.
Ji už ilgąją programą gavo 133,95
taškus, o pridėjus ir trumpąją pro-
gramą – 210,03 taškus. Įdomu tai,
kad rekordo už trumpąją programą
savininkė taip pat yra K. Yu-Na.
Antrąją vietą varžybose užėmė 2008
metų planetos čempionė Mao Asada.
Trečią vietą užėmė Yukari Nakano. 

Tarp vyrų geriausiai pasiro-
dė Japonijos atstovas Nobunari Oda.
Jis aplenkė 2008-ųjų metų Europos
čempioną čeką Tomaš Verner. Trečią-
ją vietą užėmė JAV atstovas Adam
Rippon. 

Tarp porų labiausiai nepasisekė
Vokietijos atstovams Aliona Savchen-
ko ir Robin Szolkowy. Jie liko trečioje

vietoje, nors po trumposios progra-
mos buvo pirmi. Auksą laimėjo rusai
Maria Mukhortova ir Maxim Tran-
kov, o sidabrą – Jessica Dube ir Bryce
Davison iš Kanados. 

Šokių ant ledo varžybose pirmąją
vietą laimėjo kanadiečių pora Tessa
Virtue ir Scott Moir. Antrąją vietą
laimėjo prancūzai Nathalie Pechalat
ir Fabian Bourzat, o trečiąją vietą –
pora iš Didžiosios Britanijos Sinead
Kerr ir John Kerr. 

Spalio 22–25 dienomis Maskvoje
vyks antrosios ,,Didžiojo prizo” var-
žybos, kuriose varžysis ir Lietuvos
pora Katherine Copely ir Deividas
Stagniūnas. Taip pat į dailųjį čiuo-
žimą sugrįš penkiskart Europos,
triskart pasaulio ir 2006-ųjų olimpi-
nis čempionas Evgeny Plushenko. 

Žydrūnas Ilgauskas.

Katherine Copely ir Deividas Stagniūnas.

Atkelta iš 2 psl. Centro valdybos
pirmininką Lauryną R. Misevičių (37
Elliot Pl., Edison, NJ 08817; tel.: 732-
317-9195, el. paštu: larrykaunas@
yahoo.com) arba į Sąjungos gen. sek-
retorių Algirdą Bielskų (18621 Neff
Rd. Rm. C-208, Cleveland, OH 44119;
tel.: 216-481-3785, el. p.: vciurlionis
@msn.com). 

Šeštadienio vakare neteks nuo-
bodžiauti, nes puikiai žinomas, spe-
cialiai iš Lietuvos atvykstantis coun-
try stiliaus dainininkas, gitaristas,
bardas Virgis Stakėnas surengs įdo-
mų, nuotaikingą koncertą Lietuvių
namų auditorijoje. Pradžia – 7 val.
vakaro. Visi kviečiami apsilankyti. 

ŠALFASS Centro valdyba

ÕALFASS praneõa

Îvairios sporto ñinios

2009 m. visuotinis ŠALFASS suvažiavimas

Spalio 22 d. Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) Vykdo-
mojo posėdžio metu patvirtinti Lietu-
vos olimpinės rinktinės kandidatų
atrankos vertinimai 2010 metams ir
Lietuvos olimpinės rinktinės kandi-
datų sąrašai. Pirmame sąraše yra 37
atletai, antrame – 48, trečiame – 82 –
iš viso 167 sportininkai (be krepši-
nio).

Posėdyje kalbėjusieji atkreipė
dėmesį į tai, kad mažesnis finansavi-
mas kiek pakeitė visus pasirengimo
Londono žaidynėms planus. Jų nuo-
mone, visi pirmame ir antrame kan-
didatų sąrašuose esantys sportinin-
kai pajėgūs iškovoti kelialapius į Lon-
dono žaidynes.

Į pirmąjį sąrašą įrašyti: Alvydas
Duonėla, Egidijus Balčiūnas, Rai-
mundas Labuckas, Tomas Gadeikis,
Jevgenijus Šuklinas (irklavimo rink-
tinė), Egidijus Kavaliauskas, Vitali-
jus Subačius, Daugirdas Šemiotas

(bokso rinktinė), Gintarė Scheidt
(buriavimas), Simona Krupeckaitė,
Vilija Sereikaitė, Svetlana Pauliukai-
tė, Gintarė Gaivenytė, Aušrinė Trė-
baitė, Edita Pučinskaitė, Rasa Lei-
vytė, Diana Žiliūtė, Ignatas Konova-
lovas (dviračių sportas), Karolis Bau-
ža, Marius Paškevičius (dziudo), Min-
daugas Mizgaitis, Mindaugas Ežers-
kis (graikų romėnų imtynės), Min-
daugas Griškonis (irklavimas), Virgi-
lijus Alekna, Živilė Balčiūnaitė, Kris-
tina Saltanovič, Lina Grinčikaitė
(lengvoji atletika), Giedrius Titenis,
Vytautas Janušaitis (plaukimas), Ra-
mūnas Vyšniauskas (sunkioji atleti-
ka), Rūta Paškauskienė (stalo teni-
sas), Daina Gudzinevičiūtė (šaudy-
mas), Andrejus Zadneprovskis, Edvi-
nas Krungolcas, Justinas Kinderis,
Donata Rimšaitė ir Laura Asadaus-
kaitė (šiuolaikinė penkiakovė). Į pir-
mąjį sąrašą įtraukta ir Lietuvos
krepšinio rinktinė.                 Alfa.lt

Patvirtinti Londono olimpiados 
kandidatai 2010 m.

Parengė Paul Triukas
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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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 108

,,Hamburgą” su bėgliais grąžino į
uostą, pririšo prie vartų-tvirtovės.
Nusukę nuo garo mašinos vieną svar-
bią detalę, numetė ją į anglių krūvą ir
vėl nuplaukė į atvirą jūrą, o juos
vargšelius paliko laive, prigrasinda-
mi, kad daugiau nemėgintų bėgti.
Mes, irkluodami link uosto vartų, ir
sutikome išplaukiant tą katerį, pilną
ruselių. Kareiviai draugiškai mojavo,
turbūt mus vienmarškinius palaikę
saviškiais, sumaniusiais po jūrą pasi-
plaukioti (,,pokatatsa”). Jie gi nega-
lėjo žinoti, kad mes grįžtame iš ,,Šve-
dijos”. Tokiais pat mus palaikė ir mū-
sų du ,,kolegos”. Kai pagauti bėgliai
jau ruošėsi skaniai pietauti, jie pa-
matė mūsų valtį, grįžtančią iš ,,eks-
kursijos” ir plaukiančią prie jų laivo.
Užgirdę svetimą kalbą, įsitikino, kad
tai tikrai ,,bolševikai” ir, virve pri-
traukę vilkiką prie molo, jie pasislėpė
tarp kranto akmenų. Ten ir sulaukė
nakties. Na, o naktį, kai sušalo ir la-
bai ištroško bei išalko, jie nutarė
mus, ,,bolševikus”, netikėtai užpulti
ir miegančius visus išžudyti, o po to
tamsoje vėl bėgti šiuo laivu į Švediją.
Ačiū Dievui, mūsų laimei, jiems ne-
pavyko įgyvendinti savo žiauraus su-
manymo. Mums jau būtų visiems
galas, jeigu nebūtume užsisklendę iš
vidaus. Laimingo atsitiktinumo dėka
mes vėl tam kartui išlikome gyvi. Ir
vėl likimas mums buvo palankus, gal
padėjo ir maldos, kurios jūroje buvo
visų lūpose.

Išklausę svečių pasakojimą, mes
pasiūlėme jiems įsijungti į mūsų ko-
mandą. Jie mielai sutiko. Tad dabar
,,Hamburgo” įgula buvo visos sudė-
ties: vienas iš naujokų tapo ,,garo
katilo mašinistu” (nes mokėjo tą
darbą), o kitas, nors ir ne profesio-
nalas, kūriku. Paskirstę naujas pa-
reigas, mes pasiūlėme jiems pavalgy-
ti. Tiesa, jų kiaušinienės jau nė kvapo
nebuvo, bet ant stalo greit atsirado
daug kitų gėrybių.

Naktiniai svečiai (tiksliau, ,,šei-
mininkai”) sočiai pavalgę, vėl sugrįžo
prie savo minties bėgti, siūlydami ir
mums, pasinaudojus nakties tamsa,
vėl plaukti šiuo laivu į Gotlandą arba
į Hamburgą. ,,Mašinistas” tą detalę,
nusuktą nuo garo variklio, lengvai
surado anglių krūvoje ir vėl prisuko į
vietą. Pasiūlymas buvo netikėtas,
buvome jau susitaikę su mintimi apie
nelaisvę. Mes suabejojome. Pasitarę
(visi penki, iškentę jūroje audrą ir
šaltį) atsisakėme šios svajonės ir
nutarėme neberizikuoti, o pasiduoti į
nelaisvę.

– Mums pritrūks kuro, – atsa-
kėme, peržvelgę atsargas. Anglių iš
tiesų buvo labai nedaug.

– Bet pritrūkus, mes galėsime
panaudoti visą laive esančią medieną,
o jos pakankamai, – bandė įtikinti
mažiau patyrę bėgliai.

– Su šituo ,,kaliošu” jūs iki auš-
ros netoli tenuplauksite, ir rusų ka-
teris vėl jus pavys, o tada...

Pagaliau jie sutiko su mūsų argu-
mentais ir užvalgę nedelsdami per-
sirengė (savo – vokiečių pėstininkų
uniformas sumetė į katilą) ir sugulė.
Po šio įvykio mes vieną iš savo įgulos
palikome budėti prie išėjimo, visi kiti
vėl atsigulė miegoti.

Išaušo gegužės 13-oji (velniškai
,,gera” diena pasiduoti į nelaisvę). Pa-
kilome švintant, prisiminę, kad rei-
kia sudeginti visus senus rūbus. Kaip

tikras locmanas Dūda davė įsakymą
užkurti katilą ir visa įgula tuojau su-
krutome dirbti. Mūsiškiai vokietukai
(tikrieji) nutarė dar parūpinti dvi
kuprines maisto savo tautiečiams,
kurie turėjo darbo prie katilo. Tad jie
nuplaukė prie tvirtovės, į maisto
sandėlius. Netrukus visi buvome pa-
siruošę į nelaisvę su didelėmis maisto
atsargomis. Tuo pačiu buvome nu-
matę nelaisvėje sušelpti visus, kurie
neturės maisto. Tik nerimą kėlė min-
tis, kad bolševikai gali viską atimti
(ta prasme aš jau turėjau šiokią tokią
patirtį), o į lagerį pakliūsime taip,
kaip stovim.

Kai vyrai užkūrė katilo krosnį, iš
kamino pradėjo kūliais verstis tiršti
pilki bei juodi dūmai, ir visur paskli-
do degančių drabužių tvaikas. Tai
pamatęs aš išsigandau, kad krante
esantys bolševikai gali pagalvoti, kad
mes ruošiamės bėgti ir pradės šau-
dyti. Bet mano baimingi nuogąstavi-
mai nepasitvirtino – krantas ramiai
miegojo po naktinio girtuokliavimo ir
ūžimo. Tam ir vėjas padėjo, jis dū-
mus, o kartu ir degančios medžiagos
smarvę, pūtė į jūros pusę. Vėjas pūtė
iš rytų ir su gūsiais, tai dūmai greit
išsisklaidydavo, ir krante esantys
neatkreipė jokio dėmesio. Taip išga-
ravo mūsų nuosavos ,,Wehrmacht’o”
uniformos. Tiesa, netrukus ir vėliau
lageriuose teko jų gailėtis (ypač
milinių), nes pavasario naktys dar
buvo šaltos. Bet gerų karių visur esa-
ma, atsirado ir nelaisvėje tokių, kurie
užjausdami dalinosi viskuo, ką turi.

Iš tvirtovės parvykus ,,maisto
tiekėjams” mes ir savo kuprines dar
papildėme cukrumi, šokoladu bei
kakavos milteliais. Kruopų bei miltų
buvo daug, bet jų kažkodėl neėmėm.
Visi kuprines prikrovėme, kaip mums
tada atrodė, geriausiu maistu. Bet
vėliau nelaisvėje įsitikinome, kad
miltai ir kruopos būtų kur kas labiau
naudingesnės, nei saldumynai ar
kakava. Bebaigiant dėtis maisto at-
sargas, pamatėme, kad nuo kranto
atplaukia valtis su penkiais rusų ka-
reiviais. Ką gi, viskas. Prisiplaukio-
jome. Dabar jau niekur nepabėgsime.

Visa įgula su savo daiktais užli-
pome į denį ir pririšę baltą užvalkalą
(atseit – pasiduodame) prie laivagaly-
je buvusio vėliavos koto laukėme
,,išlaisvintojų”. Valtis, irkluojama ke-
turių kareivių, greitai artėjo prie
mūsų ,,Hamburgo”. Netikėtai iš tos
valties buvo iššautos dvi raketos (ža-
lia ir raudona), kurių reikšmės mes
visiškai nesupratome. Tie ruseliai
kažką garsiai šūkavo, bet iš toli ne-
sugebėjau suprasti ką. Kai jie pri-
artėjo prie laivo, ,,locmanas” Dūda
įsakė (žinoma, vokiškai) nuleisti tra-
pą – kopėtaites.

Į ,,Hamburgą” įžengė penki ka-
riai, savo nublukusias uniformines
palaidines apsikarstę blizgančiais
medaliais. Tarp jų išsiskyrė vienas
karininkas – kapitonas, turbūt gruzi-
nas (kuris ir iššovė tas raketas, nes
kiti irklavo). Kiti kareiviai tik klausė
jo nurodymų. Nužvelgęs mus kari-
ninkas paklausė: – Kto iz vas poni-
majet po ruski? (Kas iš jūsų moka
rusų kalbą?)

Čia aš pamačiau, kad jau atėjo
eilė man įžengti į sceną:

– Ja trochę ponimatj, – atsakiau,
kiek sugebėjau ,,laužyta” rusų-lenkų
kalba. Bus daugiau.

Margumynai

Geriausios aukštosios mokyklos
tebėra angliškai kalbančiose šalyse –
Jungtinėse Valstijose ir Jungtinėje
Karalystėje.

Pačiu geriausiu pasaulio univer-
sitetu tebelaikomas Boston mieste
esantis Harvard University. Antrą
vietą užėmė vienas seniausių pa-
saulio universitetų – Cambridge, tre-
čią – amerikiečių Yale University.
Ketvirtoje vietoje – Londono univer-
sitetas, penktoje – senasis Oxford ir
Londono imperinis koledžas.

Pirmajame geriausių pasaulio
universitetų dešimtuke vyrauja ame-
rikietiškos mokslo įstaigos. Į jį dar
pateko 7 vietą užėmęs University of
Chicago, 8 – Princeton, 9 – Massa-
chusetts Institute of Technology ir 10
– California Institute of Technology.
Pirmajame šimtuke yra net 32 Jung-
tinių Valstijų mokslo įstaigos ir 18
britų.

Aukšta 20 vieta skirta Ciuriche
esančiam Federaliniam technologijos
institutui, 28 – Prancūzijos aukštajai
normalinei mokyklai, 36 – Paryžiaus
politechnikos mokyklai, 42 – Lozano-
je esančiam Federaliniam politech-
nikos institutui, 43 – Dublino Šv. Tre-
jybės koledžui ir 49 – Amsterdamo
universitetui.

Geriausių pasaulio mokslo įstai-
gų sąrašą, kaip ir kasmet, paskelbė
žurnalas „Times Higher Education
Magazine”, apibendrinęs iš 10 tūkst.
mokslininkų gautas anketas.

Universiteto įvertinimas priklau-
so nuo jam skiriamų taškų, kurių di-
džiausias skaičius yra 100. Šie taškai
duodami atsižvelgiant į šešis dalykus.
Labiausiai vertinama žinovų nuomo-
nė apie aukštąją mokyklą – nuo jos
priklauso 40 proc. galutinio įvertini-
mo. Tada atsižvelgiama, kaip univer-
sitetą vertina aukščiausiojo lygio
vadybininkai, dirbantys stambiau-
siose pasaulio korporacijose, kurios
yra potencialūs dabartinių studentų
darbdaviai. Jų nuomonė lemia 10
proc. galutinio įvertinimo. Taip pat
atsižvelgiama į vienam studentui
tenkantį dėstytojų skaičių – kuo jų
daugiau, tuo geriau (20 proc. galu-
tinio taško). Dar kitus 20 proc. lemia
vadinamasis citavimo indeksas, t. y.
žiūrima, kiek universiteto absolven-
tai autoritetinguose leidiniuose iš-
spausdino mokslinių straipsnių. Pas-
kutiniai du rodikliai (lemia po 5 proc.
galutinio įvertinimo) – iš užsienio at-
vykusių profesorių ir studentų skai-
čius universitete. Apklausoje į stu-
dentų nuomonę neatsižvelgiama.

Į geriausių pasaulio universitetų
šimtuką nepateko nė vienas Lenkijos
arba Rusijos universitetas. Apie lietu-
viškąsias aukštąsias mokyklas tuo
labiau neužsimenama. Tačiau sąraše
sparčiai daugėja universitetų iš Azi-
jos šalių. Sąraše 22 vietą užėmė To-
kijo universitetas, 24 – Honkongo, 25
– Kyoto universitetas.

,,Lietuvos žinios”, Alfa.lt

Geriausi pasaulio universitetai

Kas ketvirtas pasaulio gyventojas – musulmonas
Išsamus musulmonų gyventojų

tyrimas atskleidė, kad beveik kas
ketvirtas pasaulio gyventojas išpažįs-
ta islamą, praneša naujienų agentūra
„CNN”.

Daugiausia musulmonų, neįskai-
tant Indonezijos ir Pakistano, gyvena
Indijoje, kurioje didžioji dalis gyven-
tojų išpažįsta induizmą. Ten tikin-
čiųjų Alachu yra dvigubai daugiau
nei Egipte. Kinijoje jų daugiau nei
Sirijoje, Vokietijoje – nei Libane, o
Rusijoje – daugiau, nei kartu sudėjus
gyvenančius Jordanijoje ir Libijoje.
Beveik du trečdaliai pasaulio musul-

monų gyvena Azijoje – pradedant
Turkija ir baigiant Indonezija. Gana
stipriai nuo šio regiono atsilieka ant-
roji pagal musulmonų gyventojų zona
– Vidurio Rytai bei Šiaurės Afrika.
Čia gyvena penktadalis islamo išpa-
žinėjų.

Pasak „Mapping the Global
Muslim Population” tyrimo, iš viso
pasaulyje yra 1,57 mlrd. musulmonų
– tai 23 proc. visos planetos popu-
liacijos. Krikščionybę išpažįsta 2,25
mlrd. žmonių. Vienas iš tyrėjų Brian
Grim, pamatęs rezultatus, lengvai
nustebo.                 Nukelta į 11 psl.
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Paskutinės šio sezono iškilmės
2009 m. spalio 25 d., sekmadienį,

2 val. p. p. Vilniuje, Katedros aikštėje
bus pristatyta paskutinioji šio sezono
ceremonija. Iškilmių metu muzi kan -
tams grojant, vėliavnešiui lydint, Val -
dovų rūmų šauklys praneš žinią apie
delegacijos išvyką į Maskvą, kad į
Vilnių būtų parvežta Maskvos di džio -
jo kunigaikščio Ivano Vasil je vi čiaus
duktė kunigaikštytė Elena, pas kirta
kunigaikščiui Aleksandrui kaip bū -
sima žmona ir gyvenimo palydovė.
Ka dangi paskutiniais Kazimiero Jo -
gailaičio valdymo metais augo įtampa
tarp Lietuvos ir Maskvos, o jam mi -
rus, pasienio konfliktai peraugo į at -
vi rą karą, Lietuva konfliktą bandė

ge sinti diplomatinėmis priemonėmis
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Alek sandro vedybomis su Ivano III
duk ra Elena. 

Po iškilmių Trakų pilies bro lija
„Viduramžių pasiuntiniai” specialiai
šiai ceremonijai sukurta šokių ir
karybos programa  Jo Mylistos Alek -
sandro delegaciją linksmai palydės
kelionėn. Didžiajam kunigaik ščiui šie
taikliai paporins, kaip nu vykus pas
skaisčiąją Eleną, ją savosion pusėn
palenkti. 

Iškilmių eiga: veiksmas vyks
šalia Valdovų rūmų netoli Ge dimino
paminklo. Po 2 val. p. p. Katedros
var pinės dūžių du trimitininkai pra -

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Šių metų vasaros pradžioje Kau-
no rajono turizmo informacijos cen-
tro organizuota kelionė laivu ,,Plau -
ki me žemyn upe” Nemuno pakrantė -
mis vėl atvėrė žaliuoju smaragdu va -
di  namo regiono grožį, priminė ke lei -
viams apie istorines Obelinės, Za pyš -
kio, Kačerginės, Raudondavrio vie -
tas. Tačiau ilgiausiai išvykos dalyviai
užtruko Kulautuvoje – garsiajame
Pir mosios nepriklausomos  Lietuvos
ku rorte, vaikštinėjo pagrindine mies -
telio gatve Akacijų alėja, kopė per
kalvas apžiūrėti Dievų ir deivių slė -
nio, aplankė buvusio LR prezidento
Antano Smetonos 60-mečio proga pa -
s tatytą Madonos paminklą. Dauguma
atsisveikino su Kulautuva neilgam –
iki liepos 11-osios, IX ,,Akacijų alė -
jos” festivalio – didžiausio šalyje dai -
nuo jamosios poezijos, pavienių žmo -
nių-orkestrų ir atlikėjų-bardų ren gi -
nio, beveik prieš dešimtmetį sumany-
to raudondvariečio folkbardo Algio
Svidinsko, palaiminto Kauno rajono
val džios ir įgyvendinto žymiausio
Lietuvoje country muzikos atlikėjo ir
prodiuserio Virgio Stakėno. 

Kelios dienos prieš šių metų
,,Akacijų alėją” spaudos konferencijo-
je ,,Combo” klube, įsitaisiusiame ant
vaizdingo Nemuno kranto Kaune,
bu  vo pristatytas festivalio dalyvis iš
to  limojo Colorado,  einantis šios vals-
tijos JAV Lietuvių Bendruomenės
pirmininko pareigas Romualdas
Zableckas, suminėti kiti jau spėję iš -
gar sėti atlikėjai, beje, visi be išimties
sutikę pagroti Kulautuvoje už labai
sim bolinius honorarus, ir dar tebeky -
lan čios žvaigždės. V. Stakėnas pa dė -
ko jo festivalio rėmėjams: aparatūra
be sirūpinančiam ,,Combo” klubui,
pa g rindiniam ,,Akacijų alėjos” rė mė -
jui ,,Ūkio bankui” bei renginio glo bė -
jui, Kauno raj. savivaldybės merui
Va lerijui Makūnui.

Na, o pati liepos 11-oji Kauno pa-
kraštyje išaušo toli gražu ne saulėta.
Tad ,,Akacijų alėjos” organizatoriams
atsirado dar vienas galvoskaudis, kad
sinoptikų žadamas lietus neišbaidytų
žiūrovų… Juo labiau, kad jau pirmąją

koncerto valandą pylė kaip iš kibiro
ir netgi keliskart sužaibavo! Tai
išgąsdino ne vieną. Po to praėjus fes-
tivaliui sužinojome, kad buvo priim-
tas sprendimas žaibui trinktelėjus
dar vieną sykį išjungti visą muzikinę
aparatūrą. Laimei, po kelių minučių
gam ta  aprimo ir kaip grybai po prap -
liau pusio lietaus į Pušų amfiteatrą,
aik štę prie miestelyje esančio Kul tū -
ros centro, pridygo šimtai žiūrovų. Jų
pri sirinkus  daugiau nei  6 tūkstančių
sce noje vienas po kito pasirodė vis
įžy mes ni atlikėjai. Grupei Ku lau tu -
voje apsilankiusių Amerikos lietuvių
ypač įdomu buvo išvysti JAV apsigy -
ve nusią Gintarę Jautakaitę, dažnai
už Atlanto koncertuojančią Veroniką
Povilionienę, plačiai žinomą aktorių
Vladą Bagdoną. Tačiau labiausiai
visus išjudino jau visai vakare paga -
liau pasirodęs turbūt iš toliausiai į
,,Aka cijas” atvykęs Colorado Romas,
su dainavęs ne tik savo kūrybos dai -
nas, bet ir kelis garsiuosius šlagerius,
su maniai pasitelkęs iš Amerikos spe -
cia liai atsivežtus muzikinius efektus.
At rodo, liko patenkinti visi, tiek glau -
dų sąlytį su publika patyręs jau du
de šimt mečius JAV gyvenantis lietu-
vis, tiek iki išnaktų ,,Akacijų alėjoje”
pa si sėdėję žiūrovai, kaip užtarnauto
de serto sulaukę paties Stakėno at lie -
ka mos country ,,karaokės”. 

Na, o kitąmet ,,Akacijoms” šven-
čiant pirmąjį jubiliejų, į dešimtąjį fes-
tivalį organizatoriai iš anksto kviečia
lie tuvius iš viso pasaulio – pasigrožėti
Ža liojo smaragdo gamtovaizdžiais ir
kar tu išgirsti XXI amžiaus romanti-
kus, subtiliai skleidžiančius meną
kaip dvasinę atsvarą sukomercintam,
sureklamėjusiam ir nusipolitikėju-
siam mūsų gyvenimui.

O su ,,Akacijų” vedėju ir prodiu-
se riu Stakėnu dar susitiksime. Virgis
Stakėnas Šiaurės Amerikoje koncer-
tuos: lapkričio 21 d. 7 v. v. Lietuvių
klube, Cleveland, OH; lapkričio 22 d.
1 v. p. p. Dievo Apvaizdos bažnyčios
salėje, Detroit, MI; lapkričio 27 d. 8 v.
v. ,,Kunigaikščių užeigoje”, Čikagoje,
IL; gruodžio 6 d.  1 val. p. p.  Lietuvių
namuose, Toronte, Kanadoje. 

Žaliojo Lietuvos smaragdo širdyje  nuskambėjo 
IX ,,Akacijų alėja”

Scenoje pasirodė ir pats ,,Akacijų alėjos” sumanytojas, Raudondvaryje gy-
venantis bardas Algis Svidinskas (d).

Pačiame festivalio įkarštyje ant scenos pasirodė Colorado Romas. 
Eugenijos Misevičienės nuotraukos

Renginio lankytojų neišbaidė ir festivalio pradžioje prapliupęs lietus. 

dės renginį, prie jų prisijungs būg ni -
ninkas ir fleitininkas. Po 5 minučių
prie jų prisijungs šauklys bei karys ir
praneš susirinkusiems sve čiams
kiekvienam sekmadieniui at ski rai
pa rinktą faktą iš Lietuvos is torijos.
Šauk lio vaidmenį atliks aktorius
Darius Rakauskas. Renginio trukmė
10 min.

Šios iškilmės yra skirtos supažin-
dinti ir sudomint vi suomenę su Val-
dovų rūmais ir Lie tu vos istorija bei
pradėti rūmų tradicijas. Atstačius
rūmus, jos būtų tęsia mos bei tobuli-
namos. Ceremonijos skir tos tiek mie-
stiečiams, tiek miesto svečiams. 

Šauklio tekstus istorine tema pa -
rašė vienas iš fondo steigėjų rašytojas
Kazys Almenas ir Renata Šerelytė,
originalią muziką sukūrė kompozito-
rius Teisutis Makačinas, istorinių
kos tiumų autorė Rūta Gudzevičiūtė.
Istorinę medžiagą šauklio tekstams
parengė istorikas Tomas Bara naus -
kas. 

Valdovų rūmų paramos
fondo informacija Šauklys – aktorius Darius Rakauskas.



Atkelta iš 9 psl. Pasak jo, visuose
ankstesniuose tyrimuose nebuvo
suskaičiuojama daugiau nei 1 mlrd.
musulmonų. Tyrimas gali ir turėtų
paveikti JAV politiką, sakė Amerikos
iranietis Reza Aslan, itin populiarios
knygos „No God but God” autorius.

Tyrėjai, rinkdami medžiagą, nau-
dojosi šalių gyventojų surašymo duo-
menimis, apklausomis bei, naudo-
damiesi įvairiais skaičiavimais, nus-
tatė, kaip musulmonai išsibarstę po
pasaulį šiandien.

Tyrimas atskleidė daug įdomių
detalių. Darbo vadovas Alan Cooper-
man nesitikėjo rasti tiek daug musul-
monų Indijoje, Rusijoje ir Kinijoje.
Penktadalis islamo išpažinėjų gyvena
tose šalyse, kuriose jų kiekis sudaro
mažumą.

Nuomonę, kad didžioji dalis mu-
sulmonų Europoje atsirado dėl imi-
gracijos, galima taikyti tik Vakarų
Europai. „Likusioje žemyno dalyje –
Rusijoje, Albanijoje, Kosove ir t. t. –
didžioji dalis musulmonų yra gimę
vietoje”, – sakė A. Cooperman.

Tyrėjus nustebino faktas, kad
Subsacharinės Afrikos regione gyve-
na tiek mažai tikinčiųjų Alachu – tik
15 proc. (240 mln.) visų jų gyventojų.
Tame regione islamas yra viena spar-
čiausiai augančių religijų ir tokiose
šalyse kaip Nigerija, kur pakankamai

daug krikščionių bei musulmonų,
dažnai vyksta susirėmimai tarp abie-
jų religijų atstovų. Tyrimas atskleidė,
kad šiek tiek daugiau nei pusė
Nigerijos piliečių yra musulmonai ir
pati šalis yra šešta pasaulyje pagal
islamo sekėjų skaičių.

Grubiai skaičiuojant, devyni iš
dešimties musulmonų yra sunitai, o
tik kas dešimtas – šiitas. Tačiau tyrė-
jai nėra 100 proc. užtikrinti, kad šis
skaičius tikslus, nes susidūrė su dide-
liais sunkumais ieškodami informaci-
jos apie tikėjimo krypčių pasiskirs-
tymą.

Vienas iš trijų pasaulio šiitų gy-
vena Irane, kuris yra viena iš keturių
šalių, turinčių šiitų daugumą. Liku-
sios trys – Irakas, Azerbaidžanas ir
Bahreinas.                              Alfa.lt
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Jarašūnas, Auris, CA ($60); Mikaila, Andrius, MI ($60); Pauliukonis,
Julia, MA ($5); Šimkus, Stanislovas, MA ($5); Wolosenko, Alexander
J., NY ($60);
Juškys, Vytas, CA ($120); Kozlowski, Carol, MA ($10); Kuolas, Augis,
CA ($110); Šalčiūnas, Jeronimas, LT ($220); Savickienė, Daiva, CA
($120);
Littlefield, Rasa, IL ($95); Mikulionis, Linas ir Rūta, MI ($25);
Vailokaitis, Domas ir Antanina, CA ($497);
XXX, FL ($850); Moritis, Kathleen R., WA ($125); Špakevičius, Dan-
guolė, TX ($150);
Anonimas
Zontovičius, Romanas ir Aušrinė, VA ($100);
Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($3,090); Kondratas, Dr. Ramūnas A., VA
($250); Kuolas, Almis, MA ($3,400); Lembertas, Vitalis, CA ($2,510);
Liškus, Alicia, FL ($700); Paraitis, Algis, NE ($100); Tvaškus, Virgi-
nijus, IL ($200); Udrys, Linas ir Tina, CA ($100); Van Note, Vida I., CA
($100); Vaškys, Sofija, FL ($1,125);
Saulis, Dr. Vytautas T., IL ($1,300);
University College London, UK, ($798.96);

Atminimo įnašais pagerbti: a.a. Bronius Liškus, a.a. Alisa Pakštienė.                                         

Naujai įsteigtas 
PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS IR PONIOS ALMOS ADAMKIE-

NĖS VARDO STIPENDIJŲ FONDAS, skirtas gamtosaugos mokslus stu-
dijuojančius studentus remti: Banys, Rimas ir Rima, IL ($1,200); Bartkus,
Eugenijus A. ir Danguolė, IN ($300); Binder, Walter ir Rima, IN ($400); Cidzi-
kaite, Dalia, IL ($50); Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL ($50); Drukteinienė,
Joana, NE ($150); Jankus, Paulius ir Alma, MI ($50); Ivaška, Rymantas ir
Dalia, MA ($400); Kazickas, Dr. Juozas P., CT ($5,000); Keblys, Kęstutis A., LA
($90); Laniauskas, Dr. Marius ir Eglė, OH ($100); Laskauskas, Kęstutis J., MD
($50); Landsbergis, Algimantas K, MD ($25),Lietuvių Skautų Sąjunga, IL
($200); Ražauskas, Rožė, MI ($100); Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($100);
Sinkus, Vladas ir Raminta, IL ($100); Svipas, Jolanta D., IL ($50); Šmulkstys,
Aldona, IL ($100); Užgiris, Šarūnas ir Audronė, IL ($500) Valaitis, Sandra Rasa
ir John Rose, IL ($1,100); Wolff, Valeria R. ir William, IL ($50) Zaparackas,
Algis ir Yolanda, MI ($50) Zaparackas, Dr. Žibutė, IL ($200).

(iš viso iki spalio 20d. paaukota $12,750)

$5

$10

$25
$30
$50

$53
$75

$100

$200
$799

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. rugsėjo mėn. Lietuvių Fon-

do aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$12,746.96 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

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

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

Priimame kreditines korteles

DVIDEŠIMT DEVYNERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

Neteko Tau sugrįžti į
Numylėtą
Tėviškę – Uteną,
Gudeniškes, –
Amžina Tėvynė taip 
Anksti netikėtai
Priglaudė Tave.
Meilė Lietuvai, lietuviškai
Dainai, buvo lyg gintaras
Išmestas iš Baltijos jūros,
Tavo širdin.

2009 m. lapkričio 5 d. sueina dvidešimt devyneri metai, kai
Viešpaties pašauktas užbaigė šios Žemės Kelionę mano mylimas
vyras

A † A
muzikas MYKOLAS CIBAS

Velionio prisiminimas gyvas širdyje.  Šviesiam jo atminimui,
kun. Arvydas Žygas šv. Mišias aukos Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolyne – Putnam, CT.

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a. a. Mykolą
savo maldose, kad Viešpats suteiktų Jo sielai šviesą.

Su malda
žmona Eufemija Cibas-Steponis

A † A
JONAS MASKOLIŪNAS  

Mirė 2009 m. kovo 16 d. 8:50 v. r.
Gimė 1909 m. rug. 12 d. Lietuvoje.
Likę jo draugai, mokytojai ir mokiniai teprisimena jį savo

maldose.

Buvusi žmona ir podukra

Rochester lietuvių  telkinio pažibai,
solistei

A † A
BIRUTEI ČYPIENEI

mirus, jos gausiai šeimai reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Choras „Putinas” ir jo vadovas
Raimundas Obalis

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.

Kas ketvirtas pasaulio gyventojas – musulmonas
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�Spalio 24 d. (šeštadienį) 6:30
val. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
visus kviečiame į susitikimą su Kau -
no arkivyskupu metropolitu Si gi tu
Tamkevičiumi, SJ ir Vilniaus univer-
siteto docente, bažnyčios istorijos
dak tare Irena Vaišvilaite. Meninę
prog ramą atliks Kęstutis Daugirdas.
Dėl išsamesnės informacijos skam -
bin kite tel.:708-691-9674.

�Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava” ruošia iškilmingus kūrinius ir
giedos spalio 25 d., sekmadienį, 3 val.
p. p. Šv. Vardo Čikagos katedroje, šv.
Mišiose Evangelijos paskelbimo ir
Lietuvos vardo tūkstantmečiui at  -
min    ti. Vargonuos muz. Ričardas So -
kas.  Mišiose taip pat gros ir salėje
me ninę programą atliks Genės Ra zu -
mienės vadovaujamas kanklių an -
sam blis „Ga bija”. Pasipuošę tauti -
niais rū bais, organizacijų atstovai su
vė lia vomis iškilmingai eis šv. Mišių
pro ce si joje. Visus kviečiame ruoštis ir
gau siai dalyvauti. Daugiau informa -
ci jos telefonu: 773-735-6677, 773-
875-8847.

�Šv. Kazimiero seselės spalio 30
d., 6 val. v. visus kviečia į Motiniškųjų
na mų koplyčią (2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL 60629) susikaupimo
ir tylos valandai. Ši susikaupimo va -
lan da skirta asmeninei maldai, tylai,
poil siui nuo kasdieninės rutinos,
triukšmo. Norėdami pasiteirauti
skam binkite seselei M. Janine tel.:
630-243-8349.

�Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks Suval kie -
čių klubo susirinkimas. Valdyba kvie -
čia visus narius dalyvauti.

�Draugo fondas (DF) primena,
kad DF narių suvažiavimas įvyks lap-
kričio 7 d., šeštadienį, 9 val. r. Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre. Visus
narius kviečiame dalyvauti.

�,,Draugo” knygos ,,‘Draugui’ –
100. Už tikėjimą ir lietuvybę” ir susi-
tikimas su ,,Draugo” kultūrinio prie -
do redaktore Renata Šerelyte įvyks
lap kričio 29 d., PLC, Lietuvių dailės
mu ziejuje.  Bus įdomu išgirsti ,,Drau -
go” bendradarbio Alekso Vitkaus
pas kaitą apie knygą ir susipažinti su
vieš nia, redaktore iš Vilniaus. Tai vie -
nas iš ,,Draugo” šimtmečio religinių.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

�Lietuvos Vyčių choras kviečia
moteris ir vyrus, norinčius dainuoti
ir dalyvauti Dainų šventėje Kanado -
je, prisijungti prie šio choro. Choras
renkasi ketvirtadieniais, 7:30 val. v.,
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL

60629. Norėdami pasiteirauti, ra šy ki -
te choro vadovei Aušrai el. paštu vy -
ciu  choras@yahoo.com arba skambin -
kite tel. 708-945-4910. 

�Čikagos ateitininkų šv. Kūčios
bus rengiamos š. m. gruodžio 20 d.,
sek madienį, Jaunimo centro di džio -
joje salėje.

�Spalio 25 d., 4 val. p. p. Church
of the Cross bažnyčioje (13500 Fresh -
man Lane, Fort Myers, FL 33912)
bus aukojamos lietuviškos šv. Mišios.
Mišias atnašaus kunigas B. Telaišis ir
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos
Šv. Kazimiero provincijos provincijo-
las brolis kunigas Astijus Kungys.
Mišių metu vyks trejos krikštynos. Po
jų – rengiamos vaišės, kurioms visus
kvie čia Voldemaras ir Jolanta Ged vi -
lai. Vaišės bus surengtos 12790 Mea -
dow Hawk Dr. (Danforth Lakes), Fort
Myers, FL 33912. Visus maloniai
kviečia atvykti JAV LB Floridos Piet -
vakarių apylinkė.

�Union Pier Lietuvių draugija
ma loniai kviečia į metinį ,,Kaukių
balių” (,,Oktoberfest”). Spalio 31 d.
nuo 7 val. v. iki 11:30 val. v. (Mi chi -
gan laiku) smagiai praleisite laiką
gra žioje ,,Gintaro” vasarvietėje,
15860 Lake Shore Rd., Union Pier,
MI. Gros ,,Smaka’s MusiCon nec -
tion”. Vaišinsime kopūstais, dešromis
ir skanumynais, veiks baras. Bilietai
– 15 dol., užsakant iš anksto, 20 dol.
prie įėjimo. Čekius siųsti: Union Pier
Lithuanian Association, PO 605,
Union Pier, MI 49129. Daugiau infor-
macijos suteiks Lydija Vaitkienė tel.:
269-612-7162.

�Lapkričio 7–8 dienomis Phila-
delphia Lietuvių namų metinė mugė.
Kviečiame ruoštis dalyvauti lietu-
viško krupniko konkurse. Susiraskite
ge riausius krupniko receptus ir pra -
dė kite gaminti savo geriausią. Krup -
niko konkursui registruotis ir dėl
mugės in for macijos, prašome kreiptis
į Esterą Bendžiūtę-Washofsky el. paš -
tu  Ewashofsky@verizon.net

�Šių metų lapkričio 8 d., sekma-
dienį, kviečiame visus į Vilniaus uni-
versiteto merginų choro ,,Virgo” kon-
certą, skirtą Lietuvos 1000-mečiui.
Kon certas vyks Šv. Mergelės Ma  rijos
Ap reiškimo bažnyčioje (An nun  ciation),
259 North 5th St. (Nor th 5 ir Have-
meyer Ave. prie Met ro  po litan Ave.),
New York, NY. Kon cer  to pra džia –
1:30 val. p. p. Įėjimo au  ka – 15 dol.
Koncertą ruošia Brooklyn-Que ens ir
Manhattan Lie tuvių Ben druo me nės.

�Jau galima įsigyti filmą ,,Red
Ter ror on the Amber Coast” (,,Rau -
donasis teroras gintarinėje pakrantė-
je”) su lietuviškais subtitrais. Čekius,
išrašytus David O’Rourke – Domedia
var du, bei savo adresą, kuriuo norite
gau ti filmą, siųskite adresu: 301 W.
Richmond Ave., Point Rchmond, CA
94801. Filmo kaina – 22 dol. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Švietimo premija 2009!
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris

ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant ir
redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires, ilgus metus
dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu: donavic-
kas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlomas kandidatas švietimo premijai.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė. 

Švietimo premija 2008 m. buvo įteikta Reginai Kučienei.  Premiją anks-
čiau yra gavę: Danutė Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Ka-
valiūnas, Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė. Švietimo pre-
mijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.

JAV Švietimo tarybos info

Š. m. spalio 18 d. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” surengė pianisto Edvino Minkštimo ir violon-
čelininko Dane Johansen labdaros koncertą. Nuotraukoje iš k.: ,,Saulutės”
pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, pianistas Edvinas Minkštimas ir ,,Pipirų ratelio”
iždininkė Nida Tijūnėlytė-Verachtert. 

New York Metropolitan Opera
jau pradėjo naująjį ,,Live in HD”
sezoną. Tai proga tiems, kurie negali
ap silankyti pačioje Metropolitan
Ope roje, stebėti operos atlikimą gy -
vai artimiausiame teatre, dideliame
ekrane. Spalio 24 d. ir lapkričio 11
d. bus transliuojama G. Verdi opera
,,Aida”, kurioje pagrindinį Aidos
vaidmenį atliks operos primadona
Violeta Urmana. Dau giau informaci-
jos apie tai, kuriuose teat ruose gali-
ma stebėti gyvas operos tran s liacijas
ir laikus rasite tinklalapyje: http://
www.metoperafamily.org. 

Sveikiname „Draugo” redakciją, laikraščio bendradarbius ir skaitytojus
leidybos šimtamečio jubiliejaus proga. Dėkojame už atspindimas tėvynainių
pasaulyje godas, už tikrųjų vertybių puoselėjimą tarp jų spausdintu žodžiu, už
meilę ir ištikimybę Lietuvai, už meilę ir ištikimybę Amerikai, kurios žemėje
šimtmetį gyvuoja „Draugas”. Linkime išlaikyti pasiektą visuomenės pripažin-
tą aukštą lygį, toliau žadinti ir šviesti tėvynainius. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdyba
LLKS leidinio „Varpas” redakcija

Vytautas Prunskis siūlo įsigyti ,,Draugo” loterijos bilietėlių pokylio svečiams.
Jono Kuprio nuotr.

Linkiu „Draugui” Amžinos Gyvybės! Kad „Draugo” buvimas būtų kaip
varpo skambėjimas – „Oi skambink per amžius vaikams Lietuvos, kas neremia
ir neskaito ‘Draugo’,  nevertas jos.” Su geriausiais linkėjimais!

Juozė Daugėlienė

Nuoširdžiai dėkojame moksleiviams ateitininkams, per
,,Draugo” 100-mečio pokylį išplatinusiems 1,255 dol. vertės
loterijos bilietų.

,,Draugo” pokylio rengimo komitetas ir dienraščio leidėjai

PIRKSIU:
Jono Rimšos, Vizgirdos,
Domšaičio, Žoromskio,

Puzino,Valeškos,
Kiaulėno ir Veščiūno  

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.


