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nos (p. 2, 8–9)
•Kuo komunizmas buvo
blogas? (p. 3)
•Viltingai žengiant į
antrąjį tūkstantmetį (p.
4–5)
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•Atsiminimai (116) (p. 9)
•,,Laikas lietuviams
išlįsti į pasaulį” (p. 10)
•J. Mačiūno kūriniai
New York muziejuje (p.
10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Washington, DC, lapkričio 5 d.
(ELTA) – Užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas lapkričio 5–6 d.
dalyvauja Washington strateginiame
tarpžemyninės politikos formuotojų iš
JAV ir Europos valstybių susitikime.

Daugiausia dėmesio susitikime
skiriama diskusijoms apie naująją
NATO strateginę programą, Afga-
nistano atkūrimą, Irano branduolinę
programą, tarptautinę ginklų kont-
rolę ir nusiginklavimą, energetinį
saugumą, ekonominės krizės įtaką
saugumui, klimato kaitą, tarpžemy-
ninį bendradarbiavimą saugumo sri-
tyje, JAV ir Europos Sąjungos bend-
ras pastangas plėtojant santykius su
Rusija.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) – Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pir-
mininku paskirtas šio teismo teisėjas
Gintaras Kryževičius.

Beveik visos frakcijos palaikė G.
Kryževičiaus kandidatūrą. Seimo narys
Vidmantas Žiemelis gyrė prezidentės
Dalios Grybauskaitės pasirinkimą, nes,
anot jo, net žurnalistai nesugebėjo apie
kandidatą iškapstyti jokios kompromi-
tuojančios medžiagos.

,,Sieksiu bendradarbiauti, nedary-
siu gėdos jūsų parodytai politinei valiai,
taip pat – valstybei”, – žadėjo G. Kryže-
vičius. Jis užėmė LAT teisėjo pareigas
nuo 2007 m. LAT pirmininką iš šio teis-
mo teisėjų penkerių metų kadencijai
skiria Seimas prezidento teikimu.

Seimas liepos pabaigoje po metų
delsimo galiausiai pritarė Vytauto Grei-
čiaus atleidimui iš LAT pirmininko pa-
reigų pasibaigus kadencijai. Kadenciją
baigęs prezidentas Valdas Adamkus
LAT pirmininku skirti siūlė šio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus vadovą Jo-
ną Prapiestį, tačiau ši kandidatūra su-
laukė nemažai pasipriešinimo. V.
Adamkus J. Prapiesčio kandidatūrą vė-
liau atsiėmė.

Prezidentè – apie politinê vaivorykštê

Lietuva pirmauja pagal panaudotâ ES paramos kiekî

Vilnius, lapkričio 5 d. (Delfi.lt) –
„Vaivorykštė labai gražus gamtos
reiškinys, bet jis labai trumpalaikis ir
trapus, politikoje – taip pat”, – taip

prezidentė Dalia Grybauskaitė įverti-
no idėją dėl nacionalinės vienybės Vy-
riausybės.

Kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus prieš kelias dienas
svarstė, kad konservatoriai, social-
demokratai ir liberalai galėtų sudary-
ti naują nacionalinės vienybės Vy-
riausybę, o jai vadovauti tiktų dabarti-
nė Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

Vakar D. Grybauskaitė aiškino,
kad visos žmonių renkamos vyriausy-
bės vadintinos nacionalinėmis.

„Svarbiausia, kad politinės parti-
jos galiausiai suprastų ir prisiimtų
politinę atsakomybę. Kol kas, ką gir-
džiu dabar, – ne apie politinės atsako-
mybės prisiėmimą, o apie valdžios da-
lybas”, – kalbėjo prezidentė.

D. Grybauskaitė pabrėžė, kad vi-
sų Seimo politinių partijų politinė at-
sakomybė yra ir kitų metų valstybės
biudžeto priėmimas. Tačiau Vyriau-
sybės pateiktam biudžeto projektui
šalies vadovė pažėrė kritikos: „Jis dar
su labai dideliu deficitu, kol kas nu-
matyti mokesčių kėlimai, prieš ku-
riuos aš kategoriškai pasisakau.”

Vilnius, lapkričio 5 d. (Alfa.lt) –
Lietuva spalį yra panaudojusi dau-
giausia Europos Sąjungos (ES) fondų
paramos tarp naujųjų ES valstybių.
Eurokomisaras Algirdas Šemeta ma-
no, jog šalis iki kitų metų pabaigos
gali būti panaudojusi visą jai tuo lai-
kotarpiu skirtą paramą.

Spalį Lietuva buvo panaudojusi

17,4 proc. jai numatytos ES struktū-
rinių ir sanglaudos fondų paramos ir
pirmavo tarp 12 naujųjų ES valsty-
bių. Vidutiniškai šios valstybės buvo
panaudojusios 11 proc. paramos.

A. Šemeta Lietuvai pataria pasi-
tempti skirstant regionų plėtros pi-
nigus, taip pat geriau atnaujinti būs-
tus, daugiau dėmesio skirti aplinko-

saugos projektų vykdymui.
Per pirmąjį pusmetį Lietuva bu-

vo panaudojusi 36 proc. numatytos
ES paramos. Finansų ministrė Ingri-
da Šimonytė sakė tikinti, jog per ki-
tus metus bus panaudoti visi numa-
tyti ES pinigai. Paramos panaudoji-
mas paspartėjo nuo kovo mėn., iki kurio
buvo mokamos tik avansinės lėšos.

LAT pirmininku paskirtas G. Kryževiçius
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Seimas pritarė Gintaro Kryževičiaus
kandidatūrai. Eltos nuotr.

Ministras V. Ušackas
lankosi Washington

Vilnius, lapkričio 5 d. (Delfi.lt) –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komitetas (NSGK) atliks parla-
mentinį tyrimą dėl galimo JAV cent-
rinės žvalgybos valdybos (CŽV) su-
laikytų asmenų pervežimo ir kalini-
mo Lietuvos teritorijoje. Seimas pa-
vedė NSGK atlikti tokį tyrimą.

Seimo komitetas turės atsakyti į
šiuos klausimus: ar JAV centrinės
žvalgybos valdybos sulaikyti asme-
nys buvo pervežami ir kalinami Lie-
tuvos teritorijoje, ar Lietuvos Res-
publikos valstybės įstaigos (politikai,
pareigūnai, valstybės tarnautojai)
svarstė klausimus, susijusius su slap-
tųjų CŽV sulaikymo centrų veikla
Lietuvos teritorijoje, sulaikytų asme-
nų pervežimu ir kalinimu Lietuvos
Respublikos teritorijoje; ar Lietuvos
teritorijoje veikė slaptieji CŽV sulai-
kymo centrai.

Parlamentinio tyrimo išvadas
komitetas turėtų pateikti Seimui iki
šių metų gruodžio 22 d. Seimo narys
Saulius Pečeliūnas žadėjo įregist-
ruoti pataisas, kurios liudijant draus-
tų ,,kalbėti netiesą arba fantazuoti”.

D. Grybauskaitė pažėrė ir vaizdingų
žodžių, ir konkrečios kritikos politi-
kams. President.lt nuotr.

NSGK narplios CŽV
kalèjimo istorijâ



2 DRAUGAS, 2009 m. lapkričio 6 d., penktadienis

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis
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Nepaisant to, kad „Vikings” fut-
bolo komanda „Metropolitan” lygos
„Major” divizijoje buvo paskutinėje
vietoje, „Lituanicos” vyrams teko jai
nusileisti rezultatu 2:3.

Dėl šlapios aikštės prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemont, kur buvo
numatytas šis paskutinis rudens rato
susitikimas pirmąjį lapkričio sekma-
dienį, rungtynes perkėlus į Bambrick
Park, Lemont, „Lituanicos” vyrai
jautėsi (bent pirmame kėlinyje) ge-
rokai pasimetę.

Padėtis ypač pablogėjo, kai Ni-
dijus Puškorius, norėdamas grąžinti
kamuolį vartininkui Irmantui Šatui,
jį pasiuntė į savo vartų tinklą. Tokia
„dovana” pasinaudoję „Vikings” žai-

dėjai įgavo pasitikėjimo savimi ir iki
kėlinio pabaigos jau pirmavo – 3:0
(abu įvarčiai pasiekti mūsiškių gyny-
bai praleidus „Vikings” žaidėjus vie-
nus prieš vartininką).

Tačiau po pertraukos reikalai
pasitaisė. Netrukus Linas Jakovlevas
įmušė įvartį, o po to naujas žaidėjas
Gediminas Butrimavičius pelnė dar
vieną, rezultatas tapo 2:3. Geras pro-
gas praleido N. Puškorius bei keli kiti
„Lituanicos” futbolininkai, kurie
galėjo išlyginti rezultatą ar net per-
sverti jį savo naudai.

„Juodas debesis užplaukė ant
komandos padangės”, – taip šias
rungtynes apibendrino „Lituanicos”
treneris Algis Grochauskas, kuris

Meteoritas, neva nukritęs
Latvijoje, Mazsalacos apylinkė-
se, tebuvo mobiliojo ryšio ope-
ratorės ,,Tele2” reklamos akcija.
Latvijos vidaus reikalų ministrė
tai pavadino pasityčiojimu iš
žmonių ir saugumo tarnybų.
Didelį susidomėjimą sukėlusios
,,anties” autoriai tvirtina siekę,
kad Latvijos visuomenė patikėtų
savimi ir pamatytų, jog su viena
įdomia naujiena galima patekti į
žiniasklaidos priemonių dėme-
sio centrą. Iš pirmo žvilgsnio
atrodo gana paprasta, jog tokiu
būdu per vieną parą galima
pasiekti, kad šalis nuskambėtų
visame pasaulyje su kokia nors
teigiama žinia. Tačiau tikriausiai
sutiksite, kad šalies vardą vi-
suomet geriau garsinti iš tiesų
geromis žiniomis, o ne ,,kos-
miniais stebuklais”, kurie dažnai
sukelia tik nepasitikėjimą ar net
pyktį. 

Redaktorė Loreta Timukienė

RUDENS RATĄ FUTBOLININKAI
BAIGĖ PRALAIMĖJIMU

Daugiau sporto ñiniû
skaitykite 8-9 psl.

Čikagos ,,Fire” futbolininkai tikisi 
pergalės namuose

,,Fire” profesionalų futbolo (,,so -
c cer”) komanda, apie kurios pa si ro -
dy  mus dažnokai rašydavome šiame
spor to puslapyje, šį šeštadienį žais
vie   nas iš svarbiausių rungtynių šiais
me tais. Čikagiečiai, kurie pateko į at -
krentamąsias varžybas, lapkričio 7 d.
6:30 val. v. Toyota Park stadione prie
Či kagos bandys įveikti svečius iš New
England ,,Revolution” komandos.

Tačiau ,,Fire” žaidėjams reikės
pa rodyti daugiau pastangų negu pra -
ėjusį sekmadienį, kuomet žaisdami
Boston apylinkėse nusileido var žo -
vams 1:2. Šį kartą čikagiečiams rei -
kės laimėti dviejų įvarčių skirtumu,
norint pakliūti į kitą ratą kovoje dėl

2009 m. MLS lygos taurės. O tai pa -
daryti nebus lengva, nepaisant to,
kad ,,Revolution” reguliarių pirme -
ny bių metu užėmė viena pakopa že -
mes nę vietą negu čikagiečiai. Dabar,
tu rint vienu įvarčiu daugiau, ,,Re vo -
lu tion” komandos galimybės lai mėti
yra didesnės negu ,,Fire” ko man dos
žaidėjų, nepaisant to, kad šie tu rės
apie 20 tūkstančių žiūrovų palai ky -
mą.

Girdėjome, kad į šias rungtynes
ža da vykti ir nemažai lietuvių, nes
,,Revolution” gretose žaidžia mūsų
tau tietis iš Lietuvos Edgaras Jan -
kaus kas. Manome, kad mūsiškių sim -
patijos bus svečių pusėje.

labai išgyveno dėl praėjusio sekma-
dienio bei kai kurių kitų ankstesnių
rungtynių nesėkmių. Tačiau treneris
mano, kad pavasarį komanda su-
stiprės, jeigu į ją pavyks pritraukti
bent porą naujų žaidėjų. Jis tikisi, jog
„Lituanica” pajėgs išlikti „Major”
divizijoje.

A. Grochausko dėka „Lituanica”
galėjo grįžti į „Major” diviziją ir joje
ketverias rungtynes sužaisti lygiosio-
mis. Reikėjo tik poros pergalių, kad
„Lituanica” atsidurtų lentelės vidu-
ryje.

Paskutiniojo – 9-o rato – rung-
tynėse „Eagles” įveikė „Maroons”
4:0, o „Schwaben” – „Green-White”,
„United Serbs” ir „Sockers” kova
baigėsi rezultatu 3:0, „Zrinski” ir
„Belgrade” rungtynės buvo atidėtos.

Po lapkričio 1 d. rungtynių pir-
moje vietoje yra „Eagles” (24 taškai),
antroje – „Schwaben” (22 tšk.),
trečioje – „United Serbs” (17), ketvir-
toje – „Maroons” (13), penktoje –
„Zrinski” (12), šeštoje – „Green-
White” (12), septintoje – „Belgrade”
(7), aštuntoje – „Vikings” (6), devin-
toje – „Sockers” (5), dešimtoje –
„Lituanica” (4). „Zrinski” ir „Belg-
rade” dar turi sužaisti paskutines
rungtynes.

Praėjusį sekmadienį neblogą
žaidimą parodė „Lituanicos” duble-
rių komanda, kuri sužaidė lygio-
siomis 2:2, nors paskutinį įvartį
praleido likus pusantros minutės iki
rungtynių pabaigos. 

,,Lituanicos” futbolo komandos tre-
neris ir karatų klubo pirmininkas Al-
gis Grochauskas (k.) kalbasi su vie-
ninteliu, dar aktyviu klubo steigėju
Edvardu Šulaičiu. 

,,Lituanicos” futbolininkai nelabai sėkmingai užbaigę rudens ratą ,,Met-
ropolitan” lygos pagrindinėje divizijoje. 

R. Kartavičiaus nuotraukos

Prasidės lietuvių lygos
pirmenybės salėje
Praėjusį sekmadienį ,,Lituani -

cos” futbolininkai baigė savo rudens
ra to pirmenybes amerikiečių lygoje,
o šį šeštadienį, lapkričio 7 d., jie pra -
dės lietuvių mažojo futbolo pirme ny -
bes salėje.

Šios varžybos vyks ,,Megaplex”
are noje, 15301 So. Bell Rd., Homer
Glen, IL, Čikagos pietinėje dalyje.
Čia varžysis 6 komandos, sudarytos
iš įvairių ,,Lituanicos” komandų ir
joms nepriklausančių žaidėjų. Bus
žai  džiama po stogu, todėl oro sąlygos
ne turės jokios įtakos.

Šį šeštadienį pirmosios rungty -
nės prasidės 12 val. p. p. Iš viso bus 3
susitikimai. Šį kartą rungtynės pra -
si dės anksčiau, nes vėliau žaidėjai
vyks stebėti ,,Fire” ir ,,Revolution”
ko mandų rungtynių Toyota Parke.
Sve čių komandoje rungtyniaus fut -
bo lininkas iš Lietuvos Edgaras Jan -
kaus kas, kuris dar tik šie met pradėjo
savo karjerą Ame ri ko je.

Buvęs pajėgios Vilniaus ,,Vėtros”
ko mandos kapitonas, šiemet atstova -
vęs Helsinkio (Suomijoje) ,,Atlantis”
komandai,  profesionalų futbolą Lie -
tu vo je ir Suomijoje žaidžiantis Gin ta -
ras But ri ma vičius po sezono atvyko į
Čikagą, kur jis jau ir ankstesniais me -
tais yra vie šėjęs. Jis padėjo ,,Li tu a -

nicos” fut bo lo vienuolikei run g ty nė se
prieš ,,Vikings” ir pelnė vie ną įvar tį.
At ro do, kad Suomijoje jis dau giau ne  -
be no ri žaisti ir ieško kitos ko man dos.

Butrimavičius yra gimęs 1980 m.
sausio 26 d. Jis 182 cm ūgio, sveria 70
kg. Žaidžia saugo pozicijoje. Čika go je
jis žada paviešėti bent porą mė ne sių.

Gintaras Butrimavičius Čikagoje
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Šį mėnesį sukanka 20 metų nuo
Berlyno sienos griūties. Ta proga pa-
saulio spaudoje daug straipsnių, vie-
naip ar kitaip tą sukaktį apmąs-
tančių. Štai trumpas žvilgsnis į vieną
tokių.

Straipsnyje, pavadintame „Žudi-
kiškas idealizmas” ir išspausdintame
dienraštyje „Washington Post”, so-
ciologas ir publicistas profesorius
Paul Hollander rašė, jog „Berlyno
siena buvo taiklus komunizmo sim-
bolis.

Ji simbolizavo istorijoje nieko
panašaus į save neturintį bandymą
neleisti žmonėms ‘balsuoti kojomis’,
kad paliktų jiems nepakenčiamą sis-
temą. Berlyno siena buvo tik mato-
miausioji dalis milžiniškos užtvarų ir
sutvirtintų barjerų sistemos, kuri
tęsėsi tūkstančius kilometrų palei
‘socialistinės sandraugos’ sieną.”

„Aš buvau vienas iš tų, kuriam
pasisekė tas užtvaras įveikti jau 1956
m. lapkritį, kada jos buvo laikinai ir
dalinai išardytos prie perėjimų iš
Vengrijos į Austriją, – rašė Hollander
ir tęsė: – Mano patirtys komunistinė-
je Vengrijoje, kurioje gyvenau iki man
sukako 24-eri, turėjo lemiamą povei-
kį mano gyvenimui ir darbui.”  

Toliau jis aiškinasi, kodėl Vaka-
ruose apie komunizmo nusikaltimus
žinoma daug mažiau negu apie naciz-
mo nusikaltimus. Tai iš dalies todėl,
kad „į komunistų žiaurumus buvo
žiūrima kaip į gerų ketinimų šalu-
tines pasekmes, o tų ketinimų nebu-
vo galima įgyvendinti be šiurkščių
priemonių. Tuo metu nacių baisybės
buvo laikomos besąlygišku blogiu,
stokojusiu bet kokio tauraus patei-
sinimo ir neparemto jokios patrauk-
lios ideologijos. Be to, esama daug
daugiau fizinių duomenų ir informa-
cijos apie masines nacių vykdytas
žudynes, nes nacių vartotos naikini-
mo priemonės buvo tyčinės, iš anksto
gerai apmąstytos, atgrąsios, tuo tar-
pu daugelis komunistinės santvarkos
aukų žuvo dėl mirtinų gyvenimo
sąlygų jų sulaikymo vietoje. Daugu-
ma komunizmo aukų nenužudytos
taikant pažangias pramonines tech-
nologijas.

Komunistinės sistemos driekėsi
nuo mažytės Albanijos iki milžiniš-
kos Kinijos, nuo labai supramonintų
Rytų Europos kraštų iki neišsivys-
čiusių afrikietiškų. Nors daugeliu at-
žvilgiu skirtingos, jos visos rėmėsi
marksizmu-leninizmu kaip savo tei-
sėtumo šaltiniu, ir joms buvo būdin-
ga vienpartinė valdymo sistema, ne
tik apimanti ekonomikos bei žiniask-
laidos valdymą, bet ir išlaikanti gau-
sius politinės policijos kadrus. Ko-
munistinės sistemos skelbė ir apie
įsipareigojimą kurti moraliai prana-
šesnį žmogų, socialistinį arba komu-
nistinį. Todėl politinis smurtas ko-
munistų rankomis kilo iš idealistinių
paskatų ir turėjo tikslą visuomenę
apvalyti, išgryninti.

Tie, kuriuos persekiojo ar žudė,

buvo laikomi politiškai ir morališkai
korumpuotais, sugedusiais, grėsme
aukštesnės kokybės socialinei sis-
temai. Marksistinė klasių kovos dok-
trina suteikė ideologinio pagrindo
masiniam žudymui. Žmonės buvo
persekiojami ne dėl to, ką jie darė, o
dėl to, kad priklausė socialinėms ka-
tegorijoms, dėl kurių jie tapo įtarti-
ni”, – įsitikinęs Hollander.

Čia nuo savęs galime pridurti,
kad ir naciai žudė žmones ne dėl to,
ką jie darė, o dėl jų priklausymo,
tiesa, ne tam tikroms prakeiktoms
socialinėms grupėms, bet nekenčia-
moms rasėms ir tautybėms, visų pir-
ma žydams, bet ir čigonams.  

Hollander tęsė: „Sovietinis ko-
munizmas žlugo dėl kelių priežasčių.
Viena jų – ekonominis nesugebėji-
mas, dėl kurio chroniškai trūkdavo
jei ne maisto, tai vartojimo prekių.
Kita – visur kišama melaginga propa-
ganda, kuri rutiniškai vaizduodavo
tikrovę ne tokią, kokia ji iš tikrųjų
buvo. Tai tik padidino atotrūkį tarp
teorijos ir praktikos, tarp pažadų ir jų
tęsėjimo. Ilgainiui komunistinių va-
dovų už geležinės uždangos politinė
valia sumažėjo, iš dalies dėl Nikita
Chruščiov 1956 m. pranešimo apie
Josif Stalin nusikaltimus, bet ir dėl
to, kad patys vadovai patyrė savo sis-
temos trūkumus. Jie nebeturėjo
valios žiauriai nuslopinti kitamin-
čius. Devintąjį dešimtmetį Michail
Gorbačiov leido atskleisti dar dau-
giau komunizmo klaidų ir blogybių,
tuo dar labiau pakirsdamas komu-
nistų valdžios teisėtumą.”

Taip teigė prof. Hollander, be
abejo, teisingai priskirdamas Gorba-
čiov nuopelnus už leidimą kai kurias
komunizmo blogybes atskleisti, ta-
čiau pridursiu, kad Lietuvos komu-
nistai net ir pertvarkos laikais ne
visada sekė Gorbačiov pėdomis. Pvz.,
1987 m. pavasarį, kai pirmą kartą
lankiausi Lietuvoje, aukšto rango
Tarybų valdžios biurokratas labai
burnojo prieš kunigą Alfonsą Sva-
rinską, kuris, kaip ir kunigas Sigitas
Tamkevičius, buvo paleistas iš lagerio
tik kitais metais, ir šie dvasininkai
– ne vieninteliai kitamaniai, kalinami
per visą nepriklausomybės atkūrimo
priešaušrį, visai nepaisant kokios ten
Gorbačiov pertvarkos.  

Kaip ten bebūtų, profesorius
savo straipsnį baigė taip: „Sovietinio
komunizmo nesėkmė patvirtina, kad
žmonės, motyvuojami kilnių idealų,
gali sukelti daug kančių ir dėl to jų
negraužia sąžinė. Tačiau komunizmo
žlugimas taip pat perša mintį, jog
žmonės sugeba atskirti gėrį nuo blo-
gio. Komunizmo priėmimas ar atme-
timas sutapo su visu spektru nuos-
tatų – nuo patrakusio ir griaunančio
idealizmo iki suvokimo, kad žmogaus
prigimtis neimli ir netinka utopi-
nėms visuomenės santvarkoms ir kad
sąžiningas tikslų ir priemonių jiems
siekti suderinimas yra esminė, būti-
na sąlyga padoriai visuomenei sukur-
ti”, – apibendrino sociologijos prof.
Hollander dienraštyje „Washington
Post”.  

Lrt.lt

KUO KOMUNIZMAS
BUVO BLOGAS? Grybauskaitė ir

Medvedev
BRONIUS NAINYS

Spalio 30-tą stambiomis antraštėmis tinklalapiuose sumirgėjo pra-
nešimas: ,,Prezidentė sveikina Medvedev pareiškimą dėl staliniz-
mo nusikaltimų”. Šaunu. Lietuvos vadovė gali sveikinti ką nori, už

ką nori, ir niekas jai neuždraus. Tuo labiau, kad tokia mandagumo išraiš-
ka nieko nekainuoja, o paliestajam sudaro malonumą. Na, žinoma, at-
kreipia ir piliečių dėmesį: balsavusių už Grybauskaitę, prieš ją ir likusių
nuošaly. Jie irgi turi savo nuomonę, ir niekas negali jiems uždrausti tą
nuomonę pasakyti. Vieni Prezidentei pritars, tokių, turbūt, bus dauguma,
kiti nepritars, nes šis jos poelgis vis dėlto tokius klausimus kelia. Kodėl
mums turi rūpėti, ką svetimos valstybės vadovas savo piliečiams kalba,
ypač kai tokia jo kalba mūsų neliečia?

Tačiau mane kaip tik tai ir sudomino. Kodėl toje Grybauskaitės liaup-
sinamoje Medvedev kalboje, kuria jis pasmerkė Staliną ir stalinizmu pava-
dintus jo Sovietų Sąjungos gyventojus kankinusius, trėmusius, žudžiusius
veiksmus, bet nė žodeliu neužsimindamas apie tokį pat stalinistinį terorą
Sovietų Sąjungos okupuotuose kraštuose? Pasmerkęs Stalino terorą, beje,
Medvedev prisiminė ir kitą jo pusę. Tiesa ir tai, kad Stalino nusikaltimai
negali sumažinti žygdarbių liaudies, kuri iškovojo pergalę Didžiajame Tė-
vynės kare, padarė mūsų šalį galinga pramonine valstybe, į pasaulinį lygį
pakėlė mokslą ir kultūrą, teigė Rusijos vadovas. Tik, deja, jis kažkaip pa-
miršo pasakyti, kad tie liaudies žygdarbiai, iškovoję pergalę Didžiajame
Tėvynės kare mums, lietuviams, atnešė tokį pat stalinistinį terorą: kan-
kino, trėmė, žudė mūsų tėvynainius ir per 50 metų tos pergalingos okupa-
cijos sunaikino bent ketvirtadalį lietuvių tautos. Negi Lietuvos Prezidentė
Grybauskaitė ir už tai, tiksliau, už to ,,tai” pamiršimą, Rusijos valstybės
vadovą sveikina? Tai, galų gale – už ką?

Lietuvos Prezidentė penktadienį, spalio 30 d., pasveikino Rusijos Pre-
zidento pareiškimą, kuriuo jis pasisakė prieš bandymus pateisinti Sovietų
Sąjungos diktatoriaus Josifo Stalino priespaudą, pranešė BNS. Taigi svei-
kino ne Medvedev, bet tik jo pareiškimą. Tik tiek? Ir tik viešu pareiškimu?
Ką tai reiškia? O tokia gera proga buvo ir reikšmingiau prabilti. Teleg-
rama arba net telefonu paskambinus pačiam Rusijos Prezidentui. Taip
pat, kaip pagal Tomą Čyvą, dėl karvių ligų ir dėl Rusijos atsisakymo pirk-
ti lietuvišką varškę. Juk čia nepalyginti svarbesnis reikalas. Žinoma, te-
legramai ar telefono skambučiui laikas jau praėjęs, tačiau yra ir kitų ga-
limybių. Todėl kažin ar Prezidentei nebūtų verta apie jas pagalvoti ir jo-
mis pasinaudoti?

Pirmiausia svarbu suvokti, kodėl Rusijos Prezidentas taip prabilo.
Spalio 30-toji juk ne pirmą kartą minima kaip priespaudos aukų prisi-
minimo diena, tačiau apie Stalino metų baisius įvykius anksčiau taip atvi-
rai niekas iš Rusijos politikų nekalbėjo. Vidaus reikalai ar keičiama ir
užsienio politika? Priežastys gal ir abi. Grįžtam į Stalino laikus? – vis daž-
niau klusteli Rusijos demokratiškoji inteligentija, užsimindama apie rusų
elgesį Gruzijoje ir Čečėnijoje. Maskvoje kyla naujas caras, nestinga užuo-
minų Vakaruose Putin adresu, vis garsiau ir garsiau prisimenant apie
šimtą milijonų žmonių išžudžiusių, kelis šimtus milijonų suluošinusių
Maskvos vadovų žudikišką praeitį. Ir ne be vis labiau išgirstamo Lietuvos
bei kitų Sovietų Sąjungos buvusių okupuotų tautų balso, reikalaujančio
tikrovės pripažinimo ir už ją atsiteisimo. Istorinis teisingumas ir čia jau
tiesiasi platesnį kelią. Kokia kita Medvedev netikėtos kalbos apie Stalino
aukas priežastis čia galėtų būti? O jeigu ir ne visiškai tokia, tai Lietuvos
vadovė galėtų pasinaudoti ja bent kaip prielaida ir atitinkamai atsiliepti.
O atsiliepimas galėtų būti toks.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Grybauskaitės oficialus raštas Ru-
sijos Prezidentui Dmitrij Medvedev, dėkojantis už Stalino nusikaltimų vie-
šą išryškinimą ir, be abejo, už juos numatant kokį nors atsiteisimą. Taip
pat primenantis ir Medvedev kalboje pamirštas Stalino okupuotiems kraš-
tams padarytas skriaudas, ypač Lieuvai, kurios jau net įvardytos. Ar toks
Lietuvos vadovės elgesys būtų ne vietoje ir ne laiku? Juk pats Rusijos
vadovas tokiam žingsniui atidarė duris, ir belieka tik peržengti slenkstį.
Žinoma, pro duris reikia eiti atsargiai, atsižvelgiant į visas diplomatines
plonybes. Geriau ne vienai Lietuvai, bet visoms trims Baltijos valstybėms
kartu. O dar geriau – susitarus su buvusiais vadinamais satelitais. Jeigu
tie kraštai ir nenorėtų kartu su Baltijos valstybėmis per slenkstį žengti,
tardami, kad jų padėtis buvo skirtinga, tai gal galėtų bent jas remiantį
užnugarį sudaryti?

Ar toks siūlymas nepagrįstas? Ar jis nesiderina su Lietuvos politika
Rusijos atžvilgiu? Ar jam įgyvendinti šiandienė proga negera? Jeigu
negera, tai kokios reikia? Bet čia – jau ir klausimas: ar iš tikrųjų Lietuva
kokią nors politiką Rusijos atžvilgiu turi? Visi ligšioliniai prezidentai ir
užsienio reikalų ministrai kertiniu Lietuvos užsienio politikos akmeniu
laikė gerus santykius su kaimynais, taigi, ir Rusija. Kaip kitaip ir gali
būti? Kas nori blogų santykių su kaimynais? Net ir su buvusio okupanto
paveldėtoja Rusija? Tačiau ar bet kuria kaina? Pvz., su ta pačia Rusija?
Pamirškim okupaciją, sakykim, kad Lietuva niekada nebuvo Sovietų Są-
jungos okupuota, todėl ir jokios žalos Lietuvai niekas nepadarė, ir jokio
atlyginimo už tai Lietuva nenori. Ir tai garsiai trimituokim prie pačių
Kremliaus vartų. Kasdien. Ar tikrai tokios politikos Maskvos atžvilgiu
mes norim? Ar tada jau bus geri santykiai su mūsų kaimyne Rusija? Kirs-
kit galvą – nė kiek negeresni negu dabar. Nė kiek.

Alfa.ltApsilankykite www.draugas.org   
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DR. VIKTORAS STANKUS

Lietuva savo nuostabias Tūks-
tantmečio vardines daugiausia šven-
tė liepos mėnesį kartu su gausiai –
pavieniui ar organizuotai – suplauku-
siais pasaulio lietuviais ir ne lietu-
viais svečiais į Europos 2009 metų
kultūrinę sostinę Vilnių.

Įvairiais istoriją ir valstybingu-
mą atskleidžiančiais įvykiais: Kara-
liaus Mindaugo diena, Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inauguracija
bei kultūriniais, religinės muzikos
(Šv. Kristupo) festivaliais, sporti-
niais, ekonominiais (Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas), organizaci-
niais (XIII PLB seimas) renginiais ir
Klaipėdoje vykusiais festivaliais –
Lietuva gabiai pristatė pasauliui savo
tūkstantmečius prieš Kristų susifor-
mavusį paveldą ir dabartinę, stropiai
į ateitį žengiančią šalį.

Po nuostabiu Dainų šventės
,,Amžių sutartinė”, įvykusios liepos
1–6  d. Vilniuje, skėčiu, vyko koncer-
tai, parodos, ansamblių pasirodymai,
folkloro diena, teatrų spektakliai,
tautinių šokių šventė (Šokių dienos
rėmuose), moksleivių Dainų šventė ir
pati pagrindinė Dainų šventė Vingio
parke.

Dainų ir šokių šventėse dalyvavo
vien iš užsienio 57 dainų ir šokių an-
sambliai iš 16 pasaulio valstybių. VIII
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse
birželio mėnesio gale 25-iose sporto
šakose varžėsi komandos iš 18 už-
sienio kraštų.

O Klaipėdoje, Lietuvos prekybi-
niame lange į pasaulį, liepos 5–rug-
pjūčio 3 d. vyko su jūra susiję rengi-
niai ir tarptautiniai festivaliai: ,,Am-
bersail” šventėje liepos 5 d. iš 9 mė-
nesių odisėjos aplink pasaulį grįžo ja-
chta ,,Ambersail”, kelionės metu
garsinusi Lietuvos vardo Tūkstant-
metį, skelbusi jos vardą, aplankiusi 5
žemynus ir 19 valstybių; ,,Sea Fes-
tival” – jūros festivalio šventė, pradė-
ta švęsti dar 1934 metais; ,,Tall Ships
Race” – 20 valstybių, įskaitant Lietu-
vos, aukštųjų burlaivių lenktynių re-
gatos, kilusios nuo 1872 metų gar-

saus burlaivio ,,Cutty Sark”  pradėtų
jūros lenktynių, atplaukimas į Klai-
pėdos uostą. 

Pirmą kartą Lietuvoje vyko
Europos tautų 24 valstybių 4,000
dalyvių Kultūrinis folkloro pasirody-
mas ,,Europeade”, prasidėjęs 1964
metais. 

* * *
Dainų šventės dieną liepos 6 d.

džiugios ansamblių eitynės Vilniuje
prasidėjo nuo Gedimino aikštės, ėjo
Gedimino prospektu, kilo kalnu į
Vingio parką. Ir nors krito stiprokas
lietutis, užsienio ansamblių entuziaz-
mo jis neištirpdė, bet tarsi pašventi-
no. Čikagos, Cleveland giminingų
Čyvų, Daugirdų, Kliorių, Vaitkų šei-
mų jaunimas greit sukūrė priekyje
žygiuojančių užsienio ansamblių už-
rašą: ,,Pasaulio lietuviai sveikina
Lietuvą”!

JAV devyni ansambliai mosavo

Viltingai žengiant į antrąjį tūkstantmetį

Amerikos vėliavomis, žygiuodami
dainavo, tautiniais rūbais pasipuošu-
sios, išlaikydamos eitynių ritmą Či-
kagos ,,Grandies”, LA ,,Spindulio”
šokėjos šoko. Minios žmonių abejose
eitynių pusėse, ypač Gedimino pros-
pekte (ir net toliau kopiant kalnu),
skandavo ,,USA, USA!”, mes atsa-
kėme: ,,Lietuva, Lietuva!”

Vilniaus televizija, pastebėjusi
užrašą ,,Svaja”, Cleveland, Ohio, JAV,
greitai užklausė choristo, Cleveland,
LB pirmininko Algio Gudėno, kokie
užsienio ansamblių tūkstantmečio
šventės įspūdžiai. Algis atsakė: ,,Nuos-
tabus buvo liepos 2 d. ansamblių va-
karas Kalnų parke ir stačiai neįtikėti-
nas jaunatviškas entuziazmas, susi-
dainavimas tūkstančių moksleivių iš
visos Lietuvos, skambiai dainuojan-
čių dainų šventėje Vingio parke liepos
3 d. ‘Skambantys vaikystės sodai’ ir
tikrai stulbinanti, nuo senovės laikų
vis atsiskleidžianti sudėtingesne,

naujėjančia tautinių šokių pyne šokių
šventė ‘Žalgirio’ stadione, ‘Laiko bry-
dėm’ liepos 5 d. Su entuziazmu žy-
giuojame ir mes atlikti savo dalį.”

Pati Dainų šventė ,,Tūkstančio
aušrų dainos Lietuvai” Vingio parko
auditorijoje buvo džiaugsmo, entuzi-
azmo išraiška. Dirigentai su vyriau-
siu kūrybinės grupės vadovu Vytautu
Miškiniu sugebėjo iš dainininkų iš-
gauti gražiausia, tiksliausia. Jautei
lietuvių liaudies dainų senovinį grožį,
švarių, rimtų dainų orumą, pastebė-
jai naujų aranžuočių, kūrinių, mo-
dernių kompozicijų, girdėjai įterptas
pučiamųjų orkestrų gaidas, jaunimo
merginų priderintus, lietuvių muzi-
kai sukurtus miklius judesius, žiū-
rovų skandavimą.

Nenuobodu, o angliškai tariant,
viskas kunkuliavo, lyg universiteto
studentai ,,Pep Rally” už savo mo-
kyklą, už savo tautą būtų dalyvavę.
Sujaudintas Čikagos ,,Dainavos”
ansamblio vadovas Darius Polikaitis
iš širdies dirigavo dainą ,,Išdainuoti
širdimi”.

Užsienio chorai įžygiavo prieš-
paskutinei programos daliai, išsiri-
kiavo pačiame priekyje dainuoti
kartu su suaugusiais chorais ir gale
kartu jungtinio choro programoje.
Rita Kliorienė, Cleveland ,,Exultate”
choro vadovė, dirigavo savo sukurtą
kompoziciją (žodžiai Nijolės Kers-
nauskaitės) ,,Viena šeima, viena tau-
ta”: ,,Per jūras šaukia žemė – būkite
tvirti, šiandien atsiliepiam skamban-
čia daina.”

* * *
Tikrai šaukia mus žemė Lietuvos

būti tvirtiems, išlaikyti su ja ryšį,
įvertinti, sergėti jos kultūrą. Po šven-
čių per prof. dr. Stasį Tumėną pavyko
užmegzti ryšį tarp Kent State Uni-
versity (esančio netoli Cleveland)
Lituanistinės programos ir Šiaulių
universiteto. Tuo reikalu kalbėta ir
su Vilniaus universiteto profesoriais
dr. J. Lazutka ir dr. J. Naujaliu.

Panašiai tartasi ir su Klaipėdos

Dainų šventės dirigentai (iš k.): Alfonsas Vildžiūnas, Darius Polikaitis, Rita Čyvaitė-Kliorienė, Leokadija Januškienė ir
Albinas Petrauskas.                                                                                      Iš R. Kliorienės asmeninio albumo

Vadovė Danutė Liaubienė (centre), nugalėjusi sveikatos kliūtis ir atvežusi chorą į šventę.  



DRAUGAS, 2009 m. lapkričio 6 d., penktadienis                        5

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Mano kreipimasis į „Dirvos” ir
„Draugo” redaktorius ir visus geros
valios žmones buvo išspausdintas
„Drauge” š. m. rugsėjo 29 d. ir „Dir-
voje” š. m. rugsėjo 15 d.

Tuo kreipimusi bandžiau at-
kreipti dėmesį į labai rimtą lietuvių
nutautėjimo problemą, gąsdinančiai
apleistą tautinį auklėjimą. Bandžiau
pabudinti lietuvišką dvasią tarp lie-
tuvių rašytojų, kad ruoštų knygutes
vaikų tautiškumui ugdyti.

Jau pasibaigė spalio mėnuo. Per
tą laiką sulaukiau vieno tautiečio iš
Lietuvos susidomėjimo mano projek-
tu. Bet atrodo, kad tuo viskas ir pasi-
baigė – vos tik gavo mano adresą.
Kitas atsiliepė Amerikoje gyvenantis
lietuvis. Jam rūpėjo keliolika tonų
sveriančią knygų siuntą anglų kalba
persiųsti į Lietuvą. Didžiąją dalį su-
darė mokyklų, universitetų vadovė-
liai. Patariau jam rasti būdą siųsti tik
grožinės literatūros knygas, kurios
gal būtų naudingos, galvoju, jog va-
dovėliai anglų kalba, kurie sudarė
didžiąją dalį siuntos, Lietuvoje bus
beverčiai. Jokia mokykla, universite-
tas jomis nesinaudos, nes anglų kalba
parašytos matematikos, istorijos,
geografijos, o ypač inžinerijos knygos

Lietuvoje visai netinka. Be to, Lie-
tuvos Švietimo ministerija neleis
keisti mokymo į anglų kalbą.

Tuo ir baigėsi mano pastangos.
Tuos „milijonus”, kuriuos buvau
skyręs tautiškam lietuvių auklėjimui,
išdalijau kitiems, mano nuomone,
kilniems Lietuvos reikalams. (Lietu-
vių Fondui nulį dėl man nepriimtino
elgesio politiniais klausimais.)

Dar kartą klausiu: ar nėra žmo-
gaus, gabaus rašytojo, kuris galėtų
įkvėpti Lietuvos meilę, pagarbą, mū-
sų jaunimui, kad jaunimas liktų iš-
tikimas Lietuvai? Nejaugi mes taip
nutautėjome, bet to nematome ir tuo
nesirūpiname? Mano nuomone, už-
sienyje lietuvių greit neliks, mišriose
šeimose lietuvybė marinama. Ar ne-
reikėtų mums susirūpinti? Žinoma,
nebandome drausti ar persekioti lie-
tuvius, kuriančius mišrias šeimas,
bet turime atkreipti dėmesį, kad to-
kių santuokų vaikai pažintų ir lietu-
višką šeimos pusę.

Su labai skaudančia širdimi pra-
šau visų geros valios žmonių rimtai
susimąstyti, išreikšti savo nuomonę
garsiai ir aiškiai.

Algis Virvytis
Boston, MA

PABUSKIME, GAL DAR NE PER VÈLU

Tikiu, kad mes visi, kurie daly-
vavome Lietuvos vardo tūkstant-
mečio paminėjimo šventėje Čikagos
katedroje, pajutome didelį dvasinį
džiaugsmą. Todėl taip norisi ištarti
nuoširdų ,,ačiū” šventės rengėjams,
atlikėjams ir dosnioms vaišintojoms.

Padėką išreiškiu eilu tė mis:

Kartais būnam liūdni, vieniši ir
su irzę.

Pasiklydę savojoj būty kasdieni -
nėj.

Tėvynės, beržų laukuose ir dar že -
liuos gėlių išsiilgę,

Bet viltis nuramina, svajonės
mus guodžia šioj laiko tėkmėj.

Katedroje, didingoje šventovėje,

bu vom kupini meilės ir pagarbos.
Iškilmingai skambėjo čia gies-

mės, solo ir maldos,
Subtiliai palydėtos vargonų mu -

zi  kos graudžios.
O kanklių melodijos glostė mums

šir  dis, suteikdamos daug atgaivos.

Kiek žygių, vergijos, tremčių, ne -
tek  čių, kiek patirta.

Istorija rašė skaudžias ir liūdnas
da tas,

Bet tu išlikai nepalūžus, Tėvyne,
lais  va ir tvirta.

Jau tūkstantis metų skamba var-
das ,,Lietuva”.

A. Bikulčienė
Cicero, IL

PAJUTOME DVASINÎ DÑIAUGSMÂ

„Draugo” 2009 m. rugsėjo 30 d.
laidoje buvo išspausdintas Laimos
Apanavičienės straipsnis „Amerikos
lietuviams koncertuos Irena Milke-
vičiūtė ir ‘Vaivora’ ”. Jame iš „Drau-
go” archyvo paimta Irenos Milkevi-
čiūtės nuotrauka, įvardinta kaip
„Irena Milkevičiūtė” G. Verdi ‘Ai-
da’”. Įdėtoje nuotraukoje dainininkė
nė kiek nepanaši į Aidą, bet labai pri-
mena markizo Calatravas dukterį
Leonorą di Vargas G. Verdi operoje
„La forza del destino” („Likimo
galia”) ir kitą to paties kompozito-
riaus Leonorą – kilmingą Aragono
karalienės palydovę – iš jo operos
„Il trovatore” („Trubadūras”). Jei
„Draugo” archyvas suklydo, kurią

Leonorą dainininkė vaizduoja šioje
nuotraukoje?

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

,,Draugo” archyve turima V.
Matulionio minima I. Milkevičiūtės
nuotrauka iš tiesų neturi parašo,
kokiame vaidmenyje solistė yra nufo-
tografuota. Tačiau internete bent
poroje tinklalapių (vienas iš jų –
Youtube.com) aiškiai nurodyta, jog ši
I. Milkevičiūtės nuotrauka yra iš G.
Verdi operos ,,Aida”, o jos autorius –
neseniai miręs jaunas fotografas
Michailas Raškovskis.

Redakcija

DÈL I. MILKEVIÇIÙTÈS NUOTRAUKOS
,,DRAUGE”

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

universiteto studijų prorektoriumi
Vaidučiu Laurėnu. Klaipėda turi arti-
mus ryšius su Cleveland miestu. Bu-
vęs meras Benediktas Petrauskas su
buvusiu Cleveland meru White su-
manė abiejų miestų, jų uostų susibro-
liavimą. Prekybiniai laivai iš Klaipė-
dos per St. Lawrence Seaway atplau-
kė į Cleveland. Šiuo metu Petrauskas
yra uosto ir Klaipėdos Chamber of
Commerce direktorius. Klaipėdos
meras Rimantas Taraškevičius prašė
perduoti sveikinimus Cleveland me-
rui Jackson ir uosto direktoriui Wa-
sermann, ragindamas ir toliau palai-
kyti prekybos ryšius.

* * *
Maloni staigmena buvo atsitikti-

nai Vilniuje sutikti amžiną atilsį
buvusio ,,Dirvos” redaktoriaus Jono
Čiuberkio, kalėjusio nacių Stuthoff
koncentracijos lageryje, giminaites
Giedrę ir Ingą Čiuberkytes ir jų gimi-
naitę Aistę Dijokaitę. Inga yra Lie-
tuvos Respublikos Žemės ūkio minis-
terijos viešųjų ryšių vyriausia specia-
listė. Jos tėvelį, Lietuvos Žemdirbys-
tės instituto Vėžaičių filialo vyriausią
darbuotoją prof. dr. Steponą Čiu-
berkį, J. Čiuberkis išgelbėjo per pir-
mąją sovietinę okupaciją. Lietuvos
Čiuberkiai džiaugėsi, kad Ohio valsti-
ja uoliai bendradarbiauja su Lietuvos
Žemės ūkio ministerija abiejų labui,
ypatingai šiais tūkstantmečio vardo
metais.

Kad Lietuvos žmonės nori išlai-

kyti gilesnius ryšius su išeivija, aišku
iš opesnių temų. Aukščiau minimos J.
Čiuberkio giminaitės patarė aplan-
kyti Genocido ir rezistencijos centrą
ir   Panerių memorialą  prie Vilniaus.
Sakė, pamatysiu, kad ne vien tik žy-
dų tautybės žmonės ten buvo žudo-
mi, bet ir lietuviai, ir kiti. Ir tikrai, iš
100,000 nužudytų žmonių 30,000 bu-
vo ne žydai, įskaitant lietuvių rinkti-
nės vyrus, kuriems pastatytas šaunus
paminklas, kaip ir kitiems žuvu-
siems.  Apie tą tragišką laikotarpį rei-
kia žinoti, reikia suprasti, Lietuvai
žengiant viltingai į jos antrojo tūks-
tantmečio pradžią.

Esu dėkingas Kauno giminėms,
kad nuvežė į istorinę Kernavę, į Mo-
lėtus aplankyti naują, modernią,
moksliškai pažangią Molėtų observa-
toriją. Prie jos įsteigtas pirmas pa-
saulyje Etnokosmologijios muziejus,
kuris atskleidžia tautų ryšį per am-
žius su kosmosu, ypatingai senovių
lietuvių tautos. 

* * *
Tūkstantmečio renginių dvasia

daug naudingo atnešė Lietuvai. Vi-
liamės, jog tūkstantmečio ąžuolo
pasodinimas Vingio parke ir 50,000
ąžuoliukų pradėtas sodinimas prie
Kėdainių 50 ha plote, Vyčio formos
parke – pirmieji simboliniai, pasodin-
ti Prezidento Valdo Adamkaus – pri-
mins senuosius amžius ir suteiks vil-
tį, kad sužėlę galingi ąžuolai sergės
Lietuvą dar tūkstantį metų. 

Klaipėdos vadovybė surengė Lietuvai svarbias Tūkstantmečio šventes (iš k.): B.
Petrauskas, Chamber of Commerce prezidentas, sekretorė A. Daujotienė, su
Klaipėda bendradarbiaujantis dr. V. Stankus ir meras Rimantas Taraškevičius.

V. Stankaus nuotraukos

A. A. redaktoriaus J. Čiuberkio giminaitės.   
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Evangelik¨ reformat¨ ginçâ padètû�
išsprêsti Konstitucinis Teismas

�  Î tarptautinê bendruomenê 
dèl gripo kreipèsi ir Bulgarija

Lietuva nor∂tû glaudñiau
bendradarbiauti su Šiaurès šalimis 

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) – Į
dvi organizacijas skilusių Lietuvos
evangelikų reformatų ginčą gali pa-
dėti išspręsti Konstitucinis Teismas,
mano Seimo kontrolierė Albina Ra-
dzevičiūtė, pasiūliusi Seimui kreiptis
į šią įstaigą dėl galimo Religinių ben-
druomenių ir bendrijų įstatymo
prieštaravimo Konstitucijai.

Kontrolierė atliko tyrimą dėl
vienos iš dviejų religinių organizacijų
– Lietuvos evangelikų reformatų baž-
nyčios sinodo kolegijos (LERB) skun-
do prieš Teisingumo ministeriją, kuri
2002 m. įregistravo kitą organizaciją
– Lietuvos evangelikų reformatų baž-
nyčios – Unitas Lituaniae – sinodą
(LERB-ULS).

Seimo kontrolierė mano, kad, lai-
kantis nesikišimo į bažnyčios vidaus
reikalus principo, Teisingumo minis-
terija turėjo palaukti, kol evangelikų
reformatų bažnyčia savo viduje išsi-
aiškins kilusį konfliktą, ir tik tada
priimti sprendimą. Pasak pareigūnės,
skubotai įformindama atskilusią reli-
ginę bendruomenę, ministerija įsiki-
šo į bažnyčios vidaus reikalus ir taip
sudarė prielaidas pažeisti šį principą.

Pagal dabar veikiantį Religinių
bendruomenių ir bendrijų įstatymą,
valstybė pripažįsta 9 Lietuvos istori-
nio, dvasinio ir socialinio palikimo
dalį sudarančias tradicines Lietuvoje
egzistuojančias religines bendruo-
menes ir bendrijas.

Vilnius, lapkričio 5 d. (ELTA) –
Naujasis A tipo gripo virusas H1N1
kirto ir Bulgarijai, čia jau serga apie
100,000 žmonių. Bulgarija prašo
tarptautinės pagalbos.

Bulgarų žiniasklaida skelbia, kad
dėl gripo protrūkio uždarytos 48 mo-
kyklos, kas valandą suserga vis dau-
giau žmonių. Gyventojai raginami jo-
kiu būdu nebandyti gydytis patiems,
o kreiptis į medikus.

Bulgarijos sveikatos apsaugos
ministras teigė, jog šalyje tikriausiai
teks skelbti pandemiją. Pandemija
yra skelbiama išskirtiniais atvejais,
kai sergamumas kokia nors liga vir-
šija epideminį lygį.

Bulgarijoje patvirtintas penktas
mirties nuo naujojo gripo atvejis. Li-
goninėje nuo sunkių kvėpavimo su-
trikimų mirė jaunas vyras.

Europoje pirmoji pagalbos kovoje

su naujuoju gripu kreipėsi Ukraina.
Lietuva šiai šaliai nutarė suteikti pa-
galbos maždaug 80,000 litų vertės
vaistais ir medicinos pagalbos prie-
monėmis.

Ukrainoje nuo kiaulių gripo jau
mirė daugiau nei 80 žmonių, serga
per 478,000 žmonių. Vyriausybė pa-
skelbė karantiną keturiuose Vakarų
Ukrainos regionuose, taip siekdama
sustabdyti viruso plitimą. Šalyje už-
darytos švietimo įstaigos, žmonėms
nurodyta būti su medicininėmis kau-
kėmis visose viešojo maitinimo įstaigo-
se.

Specialistai įspėja, kad ypač jau-
nimas turėtų būti atidesnis, labiau
rūpintis savo sveikata ir nesumen-
kinti naujojo gripo keliamo pavojaus.
Būtent ši amžiaus grupė imlesnė va-
dinamajam kiaulių gripui, rodo nau-
jausi tyrimai.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)
– Valstybės kontrolė (VK) teigia, kad
Užsienio reikalų ministerija (URM)
kontrolierių patarimus įgyvendino iš
dalies – kol kas atsižvelgė į tris iš
penkių.

Tai Seime per bendrą Užsienio
reikalų ir Audito komitetų posėdį pri-
statė Valstybės kontrolės (VK) dar-
buotoja Laima Šipkauskienė.

Ministerijoje atlikusi finansinį
patikrinimą, VK, be kita ko, patarė
aiškiau reglamentuoti paramos teiki-
mą užsienio šalims – siūlyti teisės ak-
tų pakeitimus, siekiant reglamen-
tuoti vystomojo bendradrabiavimo ir
paramos demokratijai programos
vykdymo organizavimą.

URM kol kas šio patarimo neį-
gyvendino, tačiau, VK atstovės teigi-
mu, tam numatytas trejų metų laiko-
tarpis.

Užsienio reeikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas posėdžio metu tiki-
no, kad šiuo metu teisės aktų projek-
tai pagal VK patarimus ruošiami.

Seimo komitetų posėdžio metu
kai kurie pareigūnai pareiškė abejo-
jantys, ar šią paramą užsienio šalims
galima griežtai reglamentuoti. Užsie-
nio reikalų komiteto pirmininkas
Audronius Ažubalis tvirtino, kad su-
dėtinga atsiskaityti už valstybės pi-
nigų panaudojimą trečiosiose šalyse.

V. Ušackas savo ruožtu tikino,

kad Lietuva ir sunkmečiu turėtų
skirti didesnes sumas projektams Af-
ganistane – anot jo, panašių projektų
finansavimui Danija skiria dešimtis
kartų daugiau lėšų.

Antras patarimas, kurio URM
dar neįgyvendino, tačiau dar turi tam
laiko iki šių metų pabaigos – užtik-
rinti, kad dokumentais būtų įteisin-
tas degalų ir tarnybinių automobilių
naudojimas diplomatinėse atstovy-
bėse. UR ministras tikino, kad tai nu-
matantis projektas jau pateiktas.

Seimo komitetai nusprendė siū-
lyti Vyriausybei rengti įstatymus,
reglamentuojančius vystomojo bend-
radarbiavimo projektų vykdymą ir
humanitarinės pagalbos teikimą, o
Finansų ministerijai – siūlyti patari-
mus, kaip užtikrinti skaidrią kontrolę
Lietuvos diplomatinėse atstovybėse.

Auditoriai, atlikę patikrinimus
Lietuvos ambasadose Lenkijoje ir
Jungtinėje Karalystėje, nustatė, kad
Lenkijoje ambasados darbuotojai ne-
tinkamai tvarkė transporto priemo-
nių ir degalų naudojimo apskaitą, o
ambasadoje Jungtinėje Karalystėje
buvo netinkamai apskaitytos už ren-
ginių organizavimą gautos pajamos.

Valstybės kontrolė, atlikusi fi-
nansinį patikrinimą URM, taip pat
nustatė, kad 2008 metų projektų at-
rinkimo tvarka neatitiko Viešųjų pir-
kimų įstatyme numatytos tvarkos.

Tikrinamos kelios nužudymo versijos

URM atsiñvelgè ne î visus patarimus

Seimas griežtina bausmes pedofilams

Maskva, lapkričio 5 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Šabtajaus Kalmanovi-
čiaus, kuris pirmadienį buvo nušau-
tas Maskvoje, nužudymą tiriantys pa-
reigūnai pareiškė neturintys infor-
macijos, kad su verslininko ir sporto
veikėjo nužudymu yra susijusios et-
ninės organizuotos nusikalstamos
grupuotės.

Pasak Maskvos tyrimų valdybos
vadovo Anatolij Bagmet, tyrėjai ,,tik-
rina visas galimas versijas”. Jis ne-
patikslino, kuriai iš jų skiriama dau-
giausia dėmesio.

Kai kuriose žiniasklaidos prie-
monėse pasirodė pranešimų, kad prie
verslininko nužudymo gali būti pri-
sidėjusi viena etninių grupuočių, vei-
kiančių Maskvoje.

Anksčiau  prokuratūros atstovas
pareiškė, kad ,,neatmetama galimy-
bė, jog nužudymas įvykdytas dėl Š.
Kalmanovičiaus verslo veiklos”.

Rusijos moterų krepšinio klubo
savininkas ir generalinis direktorius
Š. Kalmanovičius buvo nušautas
Maskvos centre.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS)–
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė norėtų, kad į pagrindinius
Šiaurės Europos šalių bendradarbia-
vimo gynybos srityje projektus atei-
tyje galėtų būti įtraukiamos ir Balti-
jos valstybės.

Tokią viltį, pasak Krašto apsau-
gos ministerijos, ministrė išreiškė dvi
dienas Suomijoje vykusiame Šiaurės
ir Baltijos šalių gynybos ministrų su-
sitikime.

Ministrai diskutavo apie regio-
ninio saugumo stiprinimo pasiūly-
mus Šiaurės ir Rytų Europos regione,
pagrindinį dėmesį skirdami Rusijai,
NATO įvykiams ir Švedijos pirmi-
ninkavimui Europos Sąjungai.

Šiaurės šalių gynybos ministrai
šio susitikimo metu pasirašė susita-
rimą, kuriuo numatoma stiprinti
bendradarbiavimą gynybos srityje.

Darbinėje sesijoje Afganistano

stabilizavimo tema R. Juknevičienė
papasakojo apie Lietuvos planus Go-
ro provincijoje, kurios atkūrimo gru-
pei Lietuva vadovauja, plėtoti Afga-
nistano policijos mokymo projektus
įtraukiant į juos kitus partnerius.

Ministrė taip pat pabrėžė, kad už
šalies ir jos regionų plėtrą yra atsa-
kinga ne tik tarptautinė bendruome-
nė, bet ir Afganistano valdžia.

Baigiantis susitikimui Šiaurės ir
Baltijos šalių gynybos ministrai iš-
platino bendrą pareiškimą dėl Šiau-
rės ir Baltijos šalių dalyvavimo misi-
joje Afganistane, kuriuo patvirtino
savo solidarumą su kitomis NATO
partnerėmis siekiant bendrų tikslų
atkuriant saugumą Afganistane ir
pasiryžimą išlaikyti indėlį šioje
NATO operacijoje.

Kitas Šiaurės ir Baltijos šalių gy-
nybos ministrų susitikimas vyks
2010 m. rudenį Norvegijoje.

Vilnius, lapkričio 5 d. (BNS) –
Parlamentarai užsimojo sugriežtinti
Baudžiamajame kodekse (BK) numa-
tytas bausmes už nepilnamečių žagi-
nimą, prievartavimą ir tvirkinimą.

BK pataisoms  pritarė visi balsa-
vime dalyvavę Seimo nariai.

Pagal ,,tvarkiečių” Dailio Bara-
kausko ir Valentino Mazuronio pa-
teiktą projektą, už nepilnamečio išža-
ginimą asmenys būtų baudžiami lais-
vės atėmimu nuo 5 iki 10 metų (da-
bar BK numatyta nuo 3 iki 5 metų),
už mažamečio asmens išžaginimą –
nuo 7 iki 15 metų (dabar  – nuo 5 iki
15 metų).

Taip pat siūloma sugriežtinti at-
sakomybę už seksualinį nepilname-
čių prievartavimą. Dabar už tai bau-
džiama nuo 2 iki 10 metų kalėjimo.
Siūloma, kad būtų baudžiama nuo 4
iki 10 metų nelaisvės. Už mažamečių
prievartavimą – nuo 5 iki 13 metų.

Pagal projektą, už mažamečių

tvirkinimą nebebūtų galima atsi-
pirkti bauda arba laisvės apribojimu.
Už tokią veiką asmeniui būtų skiria-
ma laisvės atėmimo bausmė nuo 2 iki
6 metų.

Anot vieno iš projekto autorių D.
Barakausko, šių pataisų tikslas – kad
pedofilai neliktų nenubausti.

,,Pedofilams geriausia bausmė
yra atskyrimas nuo visuomenės”, –
tvirtino parlamentaras, atsakydamas
į kolegų teiginius, kad dabar Euro-
poje vyrauja bausmių švelninimo, o
ne griežtinimo nuostata.

D. Barakauskas teigė, kad kitose
valstybėse atsakomybė yra gerokai
griežtesnė. ,,JAV už tokius nusikal-
timus numatytos bausmės iki 200
metų”, – teigė ,,tvarkietis” Petras
Gražulis.

Minėtos Baudžiamojo kodekso
pataisos toliau bus svarstomos Seimo
komitetuose ir dėl jų balsuojama dar
du kartus.

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė (d.) dalyvavo Suomijoje vykusia-
me Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikime.

KAM nuotr.



STOKHOLMAS
Švedija, kaip prieš tai Danija,

leido tiesti savo teritorija dujotiekį
,,Nord Stream”, kuris turi eiti Bal-
tijos jūros dugnu iš Rusijos į Vo-
kietiją. Danija pirmoji iš penkių su-
interesuotų šalių sutiko, kad būtų
įgyvendinamas ,,Gazprom” kontro-
liuojamas projektas, kuriam ilgai prieš-
taravo Skandinavijos ir Baltijos šalys,
abejodamos jo ekologiniu saugumu.

VARŠUVA
Lenkijos užsienio reikalų mi-

nistras Radoslaw Sikorski kviečia
JAV įkurti ginkluotųjų pajėgų da-
linius šalies teritorijoje, praneša
newsru.com. Lenkijos užsienio rei-
kalų ministras pareiškė tai, sakyda-
mas kalbą Strateginių ir tarptautinių
tyrimų centre Washington. ,,Tai būtų
lyg skydas, saugantis nuo Rusijos
agresijos”, – sakė R. Sikorski. 

KIJEVAS
Valstybinės sienos sutartis, 1997

m. pasirašyta Baltarusijos ir Ukrai-
nos, bus pateikta patvirtinti Balta-
rusijos parlamentui. Ukrainos prezi-
dentas Viktor Juščenka po derybų su
Baltarusijos prezidentu Aleksandr
Lukašenka pažymėjo, kad per šias
derybas ,,didžiausias dėmesys buvo
skirtas bendradarbiavimui pagal ES
Rytų partnerystės programą”.

BEIJING
Kinijos gelbėtojai ieško keturių

vengrų alpinistų šalies pietvaka-
riuose esančiuose kalnuose, kuriuose
prieš aštuonias dienas lavina užvertė
du alpinistus iš Rusijos, pranešė
pareigūnai. Du vyrai ir dvi moterys
spalio pabaigoje turėjo grįžti į bazinę
stovyklą po kopimo į Rendžongo
viršukalnę Sičuano provincijoje. 

TAIBĖJUS
Taivaną ketvirtadienį sukrėtė 6

balų žemės drebėjimas, kuris buvo
juntamas didžiojoje salos dalyje, ta-
čiau pranešimų apie aukas ir sugrio-
vimus kol kas negauta, pranešė pa-
reigūnai. Taivano sala yra seismiš-
kai aktyvioje Ramiojo vandenyno ba-
seino zonoje, todėl žemės drebėjimų
šioje šalyje pasitaiko gana dažnai.

KABULAS
Jungtinės Tautos (JT) saugumo

sumetimais iš Afganistano išgabens
900 savo tarptautinių darbuotojų,
sakė vienas JT šaltinis Kabule. Spa-
lio 28 d. Afganistano sostinėje esan-
čiuose tarptautiniuose svečių na-
muose per talibų išpuolį žuvo 5 JT
darbuotojai užsieniečiai.

ROMA
Italijos teismo teisėjas 23 ame-

rikiečiams skyrė kalėjimo iki 8 metų
bausmes už vieno musulmonų dva-
sininko pagrobimą, taip simboliškai
pasmerkdamas JAV Centrinės žval-
gybos valdybos (CŽV) nelegalius lėk-
tuvų skrydžius terorizmu įtaria-
miems asmenims pervežti ankstes-
nės JAV administracijos valdymo
metu. Visi amerikiečiai buvo teisiami
jiems nedalyvaujant, nes Jungtinės
Valstijos atsisakė juos išduoti. JAV
valstybės departamentas išreiškė
nusivylimą šiuo pirmuoju tokio po-
būdžio nuosprendžiu.

PRAHA
Čekija gali išstoti iš Europos Są-

jungos – šios galimybės neatmetė
Čekijos prezidento administracijos
vadovo pavaduotojas Petr Hajek,
praneša „Echo Moskvy”. „Kai bus
priimta Lisabonos sutartis, mes pra-
rasime suverenitetą, – pasakė jis. –
Todėl vėl sieksime jį atgauti.” „Vie-
na iš tokių galimybių ir yra išstoji-
mas iš Europos Sąjungos”, – pridūrė
jis. Primename, kad Čekijos prezide-
ntas Vaclav Klaus yra ryžtingas Lisa-
bonos sutarties priešininkas.

BRIUSELIS
Traukinių eismą Belgijoje, taip

pat greitųjų traukinių, jungiančių
Briuselį su keliais Europos miestais,
eismą ketvirtadienį sustabdė 24
valandų Belgijos geležinkelininkų
streikas, praneša naujienų anegtūra
,,RIA Novosti”. Dar spalio pabaigoje
dvi belgų geležinkelininkų profsąjun-
gos paskelbė, kad ketina surengti
streiką, jeigu jiems nepavyks susitar-
ti su Belgijos nacionaline geležinke-
lių bendrove dėl jos skyriaus, atsa-
kingo už krovinių pervežimą, likimo.

TIRANA
Albanijos valdžia reikalauja, kad

Indija jai atiduotų Motinos Teresės
palaikus. Po šių Albanijos valdžios
pareiškimų abiejose šalyse užvirė
ginčas, kam priklauso ši katalikų vie-
nuolė, didžiąją gyvenimo dalį gy-
venusi ir dirbusi Indijoje, ten ji ir pa-
laidota. Makedonijoje, kur 1910 m.
gimė albanė Agnes Gonxha Bojaxhiu,
pasauliui geriau žinoma kaip Motina
Teresė, galima išvysti daugybę pa-
minklų Mielaširdingųjų seserų
ordino įsteigėjai, mirusiai 1997 m.

EUROPA

Vilnius, lapkričio 5 d. (Delfi.lt) –
Iranas „turi pasirinkti”, ar atidarys
duris naujoms galimybėms ir gerovei,
per 30-ąjį JAV ambasados Teherane
atgavimo minėjimą teigė JAV prezi-
dentas.

„Atėjo laikas Irano vyriausybei
nuspręsti, ar ji nori susitelkti ties
praeitimi, ar padaryti pasirinkimą,
kuris šalies žmonėms atvers duris
geresnėms galimybėms, gerovei ir
teisingumui”, – teigė Barack Obama.

Prieš 30 metų 52 JAV diplomatai
buvo 444 dienas laikomi ambasadą
Teherane užgrobusių studentų. Pra-
ėjus pirmiesiems 5 mėnesiams, JAV
nutraukė diplomatinius ryšius su

Iranu. Nuo tada tiesioginės diplo-
matijos tarp Washington ir Teherano
nebuvo, rašo naujienų agentūra „RIA
Novosti”.

„Šis įvykis prisidėjo prie to, kad
JAV ir Iranas pasuko nuolatinių
įtarimų, nepasitikėjimo ir susiprieši-
nimo keliu”, – kalbėjo B. Obama.

JAV vadovo teigimu, Irano ateitis
priklauso nuo pasirengimo vykdyti
tarptautinius įsipareigojimus. „Mes
aiškiai pasakėme, kad jei Iranas
vykdys įsipareigojimus, kurių turi
kiekviena tauta, jam bus atviras
kelias į labiau klestinčius ir produk-
tyvius santykius su tarptautine ben-
druomene”, – sakė jis.

Irano prezidentas Mahmoud
Ahmadinejad praėjusią savaitę teigė,
kad jam sunku pasitikėti Vakarų ša-
limis tuomet, kai kalbama apie dery-
bas dėl branduolinės programos.

Kiek anksčiau Iranas agentūrai
TATENA pranešė norįs iš pradžių
gauti branduolinio kuro reaktoriui
Teherane, o tik po to sutiksiąs jam
reikalingą uraną sodrinti Rusijoje ir
Prancūzijoje.

Anot TATENA, toks Irano pa-
reiškimas yra išankstinis atsakas į
agentūros parengtą pasiūlymo pro-
jektą. Tuo metu savo pavardžių ne-
norėję skelbti Vakarų diplomatai jau
pareiškė, kad toks Irano reikalavimas
yra nepriimtinas.

B. Obama: Iranas turi pasirinkti
savo ateitî

Maskva, lapkričio 5 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Rusijoje įtakingos ka-
rinės žvalgybos vadas pareiškė, kad
Gruzija gali dar kartą pulti savo se-
paratistinį regioną Pietų Osetiją, dėl
kurio praeitų metų rugpjūtį vyko
trumpas Maskvos ir Tbilisio karas.

Aleksandr Šliachturov, kuris nuo
balandžio perėmė vadovavimą Rusi-
jos Vyriausiajai žvalgybos valdybai,
sakė, kad padėtis Šiaurės Kaukaze
yra įtempta. Jis taip pat kaltino
NATO, jog ši tebetiekia ginklus Gru-
zijai.

,,Padėtis su Gruzija tebėra
įtempta, nes dabartinė Gruzijos vy-
riausybė ne vien atsisako pripažinti
Abchazijos ir Pietų Osetijos suve-
renumą, bet ir visais būdais stengiasi
sugrąžinti tas šalis į savo jurisdikci-
ją”, – retai su žiniasklaida bendrau-
jantis pareigūnas sakė Rusijos valsty-
binei naujienų agentūrai ITAR-TASS.

,,Dar reikia pridėti Gruzijos vy-

riausybės, kuriai vadovauja preziden-
tas Michail Saakašvili, mėginimų
nenuspėjamumą. Pastarasis gali pa-
siduoti pagundai panaudoti jėgą, kad
sutramdytų tas užsispyrusias respub-
likas, kaip praeitais metais”, – aiški-
no A. Šliachturov.   Jis sakė, kad
,,naujosios NATO narės” Rytų Euro-
poje tiekia Gruzijai lengvuosius gin-
klus ir šaudmenis. Žvalgybos vadas
pridūrė, kad Izraelis Tbilisiui parūpi-
no bepiločių lėktuvų, o Ukraina –
sunkiosios artilerijos ir priešlėktu-
vinės gynybos sistemų.

Vyriausioji žvalgybos valdyba yra
didžiausia Rusijos žvalgybos agen-
tūra, kurios agentai veikia visame
pasaulyje. Šiai agentūrai taip pat yra
pavaldūs tūkstančiai Rusijos specia-
liųjų pajėgų karių. Šnipų tinklą šiuo
metu kontroliuoja Rusijos ginkluo-
tųjų pajėgų generalinis štabas. Vy-
riausioji žvalgybos valdyba yra tiesio-
giai pavaldi šalies prezidentui.

Rusija perspèja apie galimâ naujâ
karâ Gruzijoje
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Pasaulio naujienos

AZIJA

JAV vadovo teigimu, Irano ateitis pri-
klauso nuo pasirengimo vykdyti tarp-
tautinius įsipareigojimus.

Reuters/Scanpix nuotr.

Rusija, Nikaragva ir Venesuela separatistinius Gruzijos regionus Pietų Osetiją
ir Abchaziją pripažįsta nepriklausomomis valstybėmis.          SCANPIX nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS ÕALFASS praneõa

Abu Dabio didįjį prizą laimėjo S. Vettel

FIFA paskelbė kandidatus į geriausio 
metų futbolininko vardą

Paskutiniame šio sezono ,,For-
mulės–1” rate pergalingai lenktynes
laimėjo abu ,,Red Bull” komandos
pilotai.

Lenktynėse pergalę iškovojo Se-
bastian Vettel. S. Vettel, kuris su šia
pergale čempionate išliko antras ir
tapo vicečempionu. Antroje vietoje
liniją kirto kitas ,,Red Bull” pilotas
Mark Webber. Jis čempionate liko
ketvirtoje vietoje. Tik paskutiniame
lenktynių posūkyje paaiškėjo, kas
iškovojo antrąją vietą. Šešis ratus už
M. Webber labai arti važiavo čempio-
no  vardą iškovojęs Jenson Button.
Jis ir pabaigė  lenktynes trečias. Ket-
virtasis atvažiavo Rubens Barrichel-
lo, kuris čempionato įskaitoje užėmė
trečiąją vietą.

Nugalėjęs kvalifikacijoje ir iš pir-
mosios vietos važiavęs Lewis Hamil-
ton dėl stabdžių problemų nebaigė
lenktynių.

Šių metų čempionu tapo J. But-

ton, surinkęs 95 taškus, antruoju liko
S. Vettel – 84 taškai, trečiuoju R. Ba-
rrichello – 77 tšk., ketvirtuoju M.
Webber – 69,5 tšk.

Tarp kandidatų yra 23 futboli-
ninkai. Geriausias metų futbolinin-

kas bus paskelbtas gruodžio 21 dieną
Šveicarijoje.

Galimais laimėtojais laikomi:
Cristiano Ronaldo ir Lionel Messi.
Kiti kandidatai yra: Michael Ballack,
Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Die-
go, Didier Drogba, Michael Essien,
Samuel Eto’o, Steven Gerrard,
Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic,
Andres Iniesta, Kaka, Frank Lam-
pard, Luis Fabiano, Carles Puyol,
Franck Ribery, Wayne Rooney, John
Terry, Fernando Torres, David Villa
ir Xavi.

Sekmadienį baigėsi šių metų
,,Formulės–2” čempionatas. Jame
Kazimieras Vasiliauskas liko 7-tas.

Paskutinėse dvejose lenktynėse
pirmas  atvažiavo pasaulio čempionu
tapęs ispanas Andy Soucek. Antruoju
liko ir paskutinėse dvejose lenkty-
nėse iš pirmosios vietos važiavo
kanadietis Robert Wickens. Trečiuo-
ju čempionate liko rusas Mikhail
Aleshin.

K. Vasiliauskas čempionate liko
7-tu. Priešpaskutinėse lenktynėse jis
atvažiavo  8-tas, o paskutinėse 4-tas.

,,Formulės–2” čempionate K. Vasiliauskas liko 7-tas

Pasibaigusiose ,,2009 Cup of Chi-
na” varžybose aukso medalius iš-
kovojo Japonijos, Kinijos ir JAV
atstovai.

Tarp vyrų geriausiai pasirodė ja-
ponas Nobunari Oda. Jis antroje vie-
toje paliko JAV čiuožėją Evan Lysa-
cek. Trečiąją vietą ir bronzos medalį
iškovojo rusas Sergei Voronov.

Tarp moterų aukso medalį iško-
vojo japonė Akiko Suzuki. Sidabrą –
suomė Kiira Korpi, o bronza pasi-
puošė kanadietė Joannie Rochette.
Pastaroji po trumposios programos
buvo tik 7-oje vietoje.

Tarp porų auksą laimėjo triskart
pasaulio čempionai, po dviejų sezonų
į sportą sugrįžę kinai Shen Xue ir
Zhao Hongbo. Sidabrą laimėjo dar
viena kinų pora, 2006 metų olimpinių
žaidynių vicečempionė Zhang Dan ir
Zhang Hao. Trečią vietą laimėjo Ta-
tiana Volosozhar ir Stanislav Moro-
zov iš Ukrainos.

Šokių ant ledo varžybose geriau-
siai pasirodė amerikiečių pora Tanith
Belbin ir Benjamin Agosto. Antroje
vietoje liko rusai Jana Khokhlova ir
Sergei Novitski, o trečioje vietoje ita-
lai Federica Faiella ir Massimo Sca-
li.

Kitas ratas  vyks Japonijoje lap-
kričio 5–8 dienomis.

,,ISU Cup of China” du aukso medalius 
iškovojo japonai

Šiaurės Amerikos lietuvių fizi-
nio auklėjimo ir sporto sąjunga
(ŠALFASS) ir Amerikos lietuvių
gydytojų sąjunga (ALGS) kaip ir
kiekvienais metais vėl kviečia visus
slidinėti. 2010 metais slidinėjimo
varžybos bus rengiamos Vail Moun-
tain slidinėjimo kurorte, Vail mieste-
lyje, Colorado valstijoje. Varžybas
numatoma rengti 2010 m. kovo
20–27 d.

Apsistoti bus galima ,,Evergreen
Lodge” poilsio namuose, kurie yra
visai netoli slidinėjimo takų, parduo-
tuvių, restoranų ir kavinių. Šiuose
poilsio namuose jau esame buvę prieš
keletą metų, daugeliui patiko aptar-
navimas. Esame susitarę dėl nuolai-
dos mūsų grupei. Prašome, prieš
užsisakydami viešbutį, paminėti, jog
atvyksite su lietuvių slidinėjimo gru-
pe (Lithuanian Ski Group). Norėda-
mi užsisakyti kambarius, susisiekite
su Carol Pasternak el. paštu:
carol@ski.com, arba tel.: 800-525-
2052 (3319), 970-925-9500 (3319).
Kadangi mūsų grupei daromos nuo-
laidos, prašytume kambarius užsi-
sakyti iš anksto. 

Numatomas tvarkaraštis

Šeštadienis, kovo 20 d.
Atvykstame į Vail Mountain sli-

dinėjimo kurortą. Pietūs – 12 v. p. p.
,,Wildwood Restaurant”. 

Sekmadienis, kovo 21 d.
Slidinėjimo diena. Pietūs – 12

val. p. p. ,,Two Elk Lodge” restorane.
3 v. p. p. – 5:30 v. p. p. susitinkame
pabendrauti (Apres Ski) ,,Red Lion”
restorane 304 Bridge Sreet, Vail
Village, CT.

Siūlome vakarieniauti 7 val. v.
meksikietiškame restorane ,,Los
Amigos”.

Pirmadienis, kovo 22 d.
Pietūs – 12 val. p. p. ,,Eagle’s

Nest” restorane.  Po pietų (tikslus
laikas bus paskelbtas vėliau) reng-
simės slidinėjimo varžyboms po pietų
,,Black Forest” NASTAR varžybų tra-
soje.  Neslidinėsiantys dalyviai galės
užsikelti keltuvu į kalno viršūnę
pietums ir pasigrožėti gamtovaiz-
džiu.

Registracija varžyboms ir ben-
dravimas 3:30 val. p. p. – 5:30 v. p. p.
,,Altitude Cafe”, Evergreen Lodge
poilsio namuose. Tai vienintelis lai-
kas užsiregistruoti varžyboms, ne-
praleiskite jo.

Vakarieniauti siūlome 7 val. v.

,,Mezzaluna Restaurant”.

Antradienis, kovo 23 d. 
Varžybų diena. Varžybos bus ren-

giamos ,,Black Forest” NASTAR
varžybų trasoje. Laiką pranešime
vėliau. Pietūs – 12 val. p. p. ,,Sarge’s
Shelter BBQ”. 3:30 val. p. p. – 5:30 v.
p. p. susitinkame pabendrauti ,,Up
the Creek” restorane, 223 Gore
Creek Dr., Vail Village, CT. 

Varžybų apdovanojimai ir vaka-
rienė numatoma 6:30 val. v. ,,Lan-
celot Restaurant”, 201 E. Gore Creek
Dr., Vail Village, CT.

Trečiadienis, kovo 24 d.
Pietūs – 12 val. p. p. ,,Two Elk

Lodge”. 3:30 val. p. p.– 5:30 v. p. p.
susitinkame pabendrauti ,,Ore Hou-
se”, 232 Bridge St., Vail Village, CT.

Vakarieniauti siūlome 7 val. v.
,,La Bottega Italian Restaurant”, 100
E. Meadow Dr., Vail Village, CT.

Ketvirtadienis, kovo 25 d.
Slidinėjimo diena. Pietūs – 12

val. p. p. ,,Eagle’s Nest” restorane.
Neslidinėsiantys galės pasikelti kel-
tuvu į kalno viršūnę pietums ir pasi-
grožėti vaizdais.

3:30 val. p. p. – 5:30 val. p. p.
susitinkame pabendrauti ,,Up the
Creek” restorane, 223 Gore Creek
Dr., Vail Village, CT.

Siūlome vakarieniauti 7 val. v.
,,Pazzo’s Pizzeria”, 122 E. Meadow
Dr., Vail Village, CT.

Penktadienis, kovo 26 d.
Pietūs – 12 val. p. p. ,,Terrace”

restorane. Neslidinėsiantys galės
pasikelti keltuvu į Vail kalno viršūnę
pietums ir pasigrožėti vaizdais. Po
slidinėjimo 3:30 val. p. p. – 5:30 v. p.
p. bendrausime ,,Red Lion” restora-
ne, 304 Bridge St., Vail Village, CT. 

Siūlome vakarieniauti 7 val. v.
,,Ore House”, 232 Bridge St., Vail
Village, CT.

Šeštadienis, kovo 27 d.
Paskutinė slidinėjimo diena. Iš-

vykstame namo.

Norėdami sužinoti daugiau infor-
macijos kreipkitės į Ed Mickus el.
paštu: edmickus1@aol.com arba į
dr. Vytą Saulį el. paštu: vsaulis
@sbcglobal.net

ŠALFASS slidinėjimo 
valdybos info

Parengė Paul Triukas

ŠALFASS slidinėjimo valdyba vėl
kviečia slidinėti

Akimirka iš 2008 metų ŠALFASS slidinėjimo iškylos.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi

Nobunari Oda Akiko Suzuki
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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

EDVARDAS ŠULAITIS

16-metis lietuvaitis Lukas Verž-
bickas (pavarde oficialiai rašoma Ver-
zbicas) iš Carl Sandburg gimnazijos
Čikagos apylinkėse praėjusį šešta-
dienį, spalio 31 d., laimėjo „Class 3A”
(didžiausiųjų mokyklų) „Lockport
Sectional” „cross-country” bėgimo
varžybas, įvykusias Dellwood Park,
Lockport, IL.

Antrakursis anksčiau minėtos
gimnazijos mokinys šiuo metu yra
laikomas geriausiu bėgiku ne tik Či-
kagos apylinkėse, bet ir visoje Ame-
rikoje (jis šį rudenį jau du kartus iš-
rinktas vienu geriausių šiame kraš-
te), nors jam tenka varžytis su dve-
jais metais už jį vyresniais sporti-
ninkais.

Praėjusį šeštadienį Lukas 20 se-
kundžių pralenkė antruoju atbėgusį
Aaron Beattie iš Neuqua Valley ir
padėjo savo atstovaujamai gimnazijos
komandai užimti III vietą bei patekti
į visos Illinois valstijos pirmenybes,
kurios vyks šį šeštadienį Detweiller
Park, Peoria, IL.

Nepaisant to, kad Lukas Lock-
port, IL laimėjo, jo rezultatas buvo
blogesnis nei spalio 17 d. įvykusiose
South West Suburban Conference
lenktynėse, kur vaikinas pasiekė fan-
tastišką rezultatą – 15:15 (Lockport
jis pasitenkino 15:58.16 rezultatu).

Bėgdamas Lockport Lukas, esant
šlapiai dangai, kartą suklupo, tačiau
atsistojęs tęsė bėgimą ir laimėjo
varžybas.

Kaip pasakojo jo asmeninis tre-
neris, patėvis Romas Bertulis, su-
klupęs Lukas susižeidė koją ir po var-
žybų turėjo atlikti gydomąsias pro-
cedūras. Tikimasi, kad iki šio šešta-

dienio sportininko koja pagis, ir jis
vėl visus nustebins pergale, bėgda-
mas su geriausiais visos Illinois vals-
tijos atletais.

Plačiai žinomas visoje
Amerikoje ir pasaulyje

Lukas šiuo metu yra žinomiau-
sias lietuvių kilmės jaunasis spor-
tininkas visoje Amerikoje. Kai rug-
sėjo 26 d. jis laimėjo Pasaulio jaunių
duatlono (bėgimo ir dviračių sporto)
varžybas Concord mieste, North
Carolina valstijoje, jo pergalė nu-
skambėjo po visą pasaulį.

Pats L. Veržbickas tikisi pakliūti
į 2012 metais Londone įvyksiančias
olimpiados triatlono (bėgimas, dvi-
račių sportas ir plaukimas) varžybas.
Tada jam bus 19 metų. O 2018-aisiais
Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse
mūsiškis turi viltį atsistoti ant pri-
zininkų laiptelio. Su tokiu dideliu už-
sispyrimu ir noru laimėti Lukui tai
pasiekti yra daug vilčių. Žinoma, jei-
gu neiškils kokių nors rimtesnių
sveikatos problemų.

JAV didžioji spauda, radijas ir
televizija šiam jaunam lietuvaičiui
pranašauja gerą ateitį. O pats svar-
biausias JAV sporto žurnalas „Sports
Illustrated” jį įrašė tarp 13 geriausių
Amerikos jaunųjų atletų, iš kurių
tikimasi didžiausių laimėjimų.

Dabar laukiama lapkričio 7 d.
numatyto Luko bėgimo Peoria, IL
mieste. O tada, dar prieš Kalėdas,
vyks kvalifikaciniai „Nike” ir „Foot-
lockers” varžybų bėgimai. Praėjusį
pavasarį Lukas tapo pagrindinių „Ni-
ke” bėgimo varžybų laimėtoju. Lin-
kime, kad taip atsitiktų ir būsimose
varžybose. 

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus
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Greitai viens kitą išduodami, į
,,juodus” NKVD sąrašus pakliuvo ir
daugelis estų, latvių bei keli lietuviai,
kurie visi (dažniausiai prievarta) tar-
navo vokiečių kariuomenėje. Nors
vokiečiai ir stengėsi visokiais būdais
mus ,,maskuoti”, bet dėl menkos pa-
tirties (,,bendraujant” su NKVD) ir
dėl paprasčiausio žioplumo ruseliai
per kelias dienas ,,išraškė” visus pa-
baltiečius. Žinoma, ir aš į tas gretas
pakliuvau. O ,,siūlo galą” jiems pa-
vyko sučiupti tada, kai registravo
austrų tautybės belaisvius. Atsirado
keletas ,,įžūlių” latvių, kurie ne tik
nemokėdami mėgdžioti austrų dia-
lekto, bet ir vokiečių kalbos, panoro
užsirašyti austrais. Tuo metu regis-
travo aktyvūs ,,Freies Deutschland”
nariai, kurie iš latvių belaisvių kalbos
tuojau suprato, kokie jie ,,austrai”.
Bet gudrūs surašinėtojai iškart ne-
parodė, kad juos perkando, o kaip tik-
ri komunistai, paslapčia pranešė per-
sirengusiems enkavedistams, kurie
tuojau pradėjo sekti vargšus ,,aus-
trus”. Šie, nieko neįtardami, kalbė-
josi ir pasakojo savo tautiečiams, tarp
kurių buvo ir estų bei lietuvių, tik ką
patirtus įspūdžius. NKVD šnipai dir-
bo toliau ir po 2–3 dienų jie jau žino-
jo visus baltiečius ,,v lico” (iš veido).
Tai įvyko todėl, kad mes, nepaisyda-
mi vokiečių perspėjimo laikytis išsi-
barsčius tarp jų, daugiausia ben-
dravome tik tarpusavyje. Mūsų tau-
tybės belaisviai kažkaip nepritapdavo
prie vokiečių. Nerasdavome mes su
jais bendros kalbos ir todėl laikėmės
atskirai. Be to, ir savisaugos baimė
buvo atslūgus, kai sužinojome, jog
austrai važiuoja namo, o po jų, atseit,
ir visi vokiečiai vyks į namus. Bet
pastaroji ,,antis” buvo tyčia NKVD
paleista. Tiesa, kas buvo užsirašęs į
,,F.D.” organizaciją, tie tikrai grįžo į
Rytų Vokietiją. O likusieji liko lage-
riuose, ir iš jų tik nedaugelis (kurie
liko gyvi) po keliolikos metų sugrįžo į
savo tėvynę.

Savaitės pabaigoje, kaip ir kiek-
vieną rytą, visi belaisviai buvo išri-
kiuoti lagerio aikštėje įprastam su-
skaičiavimui. Perskaičiavus, NKVD
karininkas įsakė visiems austrams
išeiti iš kolonos dešimt žingsnių į
priekį. Išėjo visi austrai ir ,,austrai”.
Jau su pavydu žiūrėjau į pastaruo-
sius, kai enkavedistas, visų mūsų
nuostabai, neklysdamas priėjo prie
,,austrų” ir įsakė tiems grįžti atgal.
Tuomet aš pamaniau, kad įvyko ne-
dovanotina išdavystė. Bet netrukus ir
pačiam teko įsitikinti, kad jie jau
,,pažįsta” mus visus. Vieni buvo su-
sekti, kiti – išduoti. Belaisviai-persi-
rengėliai, mums stovint kolonoje,
prieidavo ir, griebę už rankos, po vie-
ną tempte tempė iš eilių, informuoda-
mi mums, kad esame ,,tėvynės išda-
vikai” (tik nenurodė kieno tėvynės).
Karininkas kiekvienam įsakydavo su
daiktais eiti prie ,,vachtos” ir ten
laukti, atsisėdus po penkis. Ilgai
laukti nereikėjo – atskirai išrikiavo
visus austrus ir baltiečius ir išvedė iš
lagerio Rygos kryptimi. Mūsų kolono-
je buvo apie 10–13 lietuvių, 7 estai, o
likusieji, kurių buvo daugiausia –
latviai, buvę SS legionieriai. Eidami
jau galėjome drąsiai ir atvirai kal-
bėtis savo kalbomis. Žinojome, kad
atviras smurtas lyg ir uždraustas, to-
dėl nebuvo jokios prasmės slapstytis.
Na, ir sargybiniai jau buvo kitokie –

mus vedė specialiai iš Rygos atsiųsti
kareiviai. Iš pastarųjų jau nepajuto-
me jokio žiaurumo. Sargybiniai eida-
mi kalbino pabaltiečius ir klausinėjo,
kas turi laikrodžių, už kuriuos iškart
siūlė amerikoniškų konservų (,,tušon-
kės”) ar duonos. Latvių legionieriai
greitai ,,susidraugavo” su šia sargy-
ba ir mielai keitinėjo įvairius savo
menkniekius į duoną bei konservus.

Kai sustodavome poilsio, sargy-
biniai leisdavo patiems belaisviams
eiti pasimalkauti (tik su sargyba) ir
susikurti laužus. Mums tai buvo
nemaža prabanga, nes visą kelionės
laiką teko nakvoti po atviru dangumi
netoli kelio. Be to, mūsų kolonos gale,
sunkvežimio traukiama, važiavo ka-
riška lauko virtuvė, kuri maitino mus
ir sargybinius. Gaudavome sriubos,
karšto vandens (,,kipiatok”) ir po
duonos gabalėlį keturiems belais-
viams. Žodžiu, tai buvo visai kitokia
kelionė negu į Skuodą.

Rygą pasiekėme tik po kelių die-
nų. Miesto pakraštyje buvo tušti
barakai, į kuriuos ir patalpino mus
kartu su austrais. Po kelių dienų pa-
gal sąrašus, atskirai išrikiavo visus
austrus – apie 200 žmonių ir, grie-
žiant rusų kariškam orkestrui, įlai-
pino į keleivinius vagonus, kurie jau
stovėjo prie barakų.

Su nuoširdžia užuojauta, kad esa-
me priversti pasilikti, su mumis atsi-
sveikino austrai. Tuo pačiu jie su ne-
paslepiamu džiaugsmu paliko okupuo-
tą Baltiją ir išvyko į savo laisvą tėvy-
nę. O mes – lydėjome ir pavydėjome.

Jiems išvykus, likusiųjų koloną
(apie 50 belaisvių), išrikiavę po ke-
turis, apsupę sustiprinta sargyba –
,,konvojum”, nuvedė į Milgravį – bu-
vusį žydų getą. Ten jau radome apie
500 baltiečių, daugiausia – latvių ir
estų legionierių. Prie vartų bei bokš-
teliuose stovėjo sargybiniai iš Azijos
kraštų. ,,Tie patys NKVD galvažu-
džiai”, pirmiausia pamanėme, įeida-
mi į lagerį. Bet vėliau sužinojome,
kad tie sargybiniai – tai irgi neseniai
buvę belaisviai.

* * *
Jie mums papasakojo, kad iš

pradžių jie pateko į nelaisvę vokie-
čiams. Baigiantis karui (Vakarų
Europoje) ir sąjungininkams užėmus
dalį Vokietijos, jie pateko į britų
rankas ir buvo nugabenti į Didžiąją
Britaniją. Vėliau, po karo, pas juos į
Angliją atvyko rusų gražbyliai  ,,agi-
tatoriai” ir žadėdami nebausti ,,už
priesaikos sulaužymą” (atseit, ,,Ko-
dėl gyvi pasidavėte?!”), sugundė grįž-
ti į tėvynę. Daugelis patikėjo, ir apie
700 žmonių britų laivu buvo atpluk-
dyti į Murmansko uostą. Jie visi buvo
gerai aprengti kariškomis britų uni-
formomis ir aprūpinti kuprinėmis su
visais kareivio reikmenimis, išskyrus
ginklus. Murmansko uoste jie buvo
sutikti labai garbingai: su dūdų or-
kestru ir su maršu pražygiavo visą
miestą. Žodžiu, įprasta komunistinė
,,pakazucha”. Paėję apie 10 km už
miesto, jie įžygiavo į tikrą komunis-
tinį lagerį su vartais, spygliuota tvora
ir bokšteliais. O kad pamatę ,,komu-
nizmo kontūrus” neapsigalvotų ir ne-
išsibėgiotų į šalis, tik išėjus už miesto
ribos, jų ,,skambią” koloną pasivijo
kokie dešimt sunkvežimių, iš kurių į
abi puses pasipylė ,,automatais” gin-
kluoti NKVD kareiviai-automatai.

Bus daugiau.

FUTBOLAS 

Lietuvio M. Savėno atstovaujamas Novosibirsko ,,Sibir” klubas svečiuose
sutriuškino Čitos FK ,,Čita” 4:0 ir iškovojo kelialapį į Rusijos aukščiausiąją
lygą.

Manto Savėno klubas – Rusijos aukščiausioje lygoje

Panevėžio ,,Ekranas” – čempionai
Lietuvos A klasės pirmenybėse čempionų vardą iškovojo Panevėžio

,,Ekrano” vie nuolikė, nors šiose pirmenybėse ne žaidė tokie stiprūs klu bai,
kaip FBK ,,Kaunas” ir Klaipėdos ,,At lan tas”.                             Ed. Šulaitis

JAUNASIS LIETUVIS NENUGALIMAS
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PETRAS PETRUTIS

Tenka manyti, kad retas mūsiš -
kių nėra skaitęs ar bent girdėjęs apie
In donezijos džiunglėse gyvenusią Bi -
ru  tę Galdikas (Galdikaitę). Birutė, gi -
musi Wiesbadene, Vokietijoje, ir vė -
liau gyvenusi Kanadoje ir JAV, buvo
ir tebėra išskirtinė asmenybė. Apie ją
bu vo daug rašyta pasaulio spaudoje,
ne išskiriant ir išeivijos laikraščių.
Prieš daugelį metų čia rašančiajam
te ko su Birute susipažinti, pa si kal bė -
ti ir įspūdžius aprašyti ,,Drauge”.
Tuo syk Birutė kalbėjo lietuviškai,
nors kalbant retsykiais tekdavo
grieb tis anglų kalbos.

Apie jos gyvenimą ir pastangas
ty rinėti orangutangus buvo rašyta ir
dau gelio skaityta. Tačiau nedaug
kam yra žinoma apie jos nuotaikas ir
jos patirtus jausmus pirmą kartą at -
vy kus į savo tėvų gimtinę.

Pirmą kartą atvykusi į Lietuvą,
B. Galdikas pasijuto tarytum sugrį -
žu si į namus. Nuostabu! Juk ji prieš
tai nebuvo buvusi Lietuvoje. Jos žo -
džiais: ,,Dabar turiu dvejus namus.
La bai norėčiau geriau pažinti savo
an truosius namus. Žmonės čia tokie

pa tys, kaip aš. Jie kalba kaip aš, vaik š-
to kaip aš, mąsto kaip aš. Mano tė vai
labai puoselėjo lietuvybę. Jie bu vo
lietuviai iki pat gyvenimo pabaigos.
Pavyzdžiui, mano mama dažnai ne -
šiodavo tautinius drabužius ir gin ta -
ro karolius. Ji ir palaidota buvo su
tau tiniais drabu žiais.”

B. Galdikas pasakojo, kad jos tė -
tis kiekvieną sekmadienį eidavo mel-
stis į lietuvių bažnyčią ir daug laiko
pra leisdavo lietuvių susibūrimuose.
Bi rutės nuomone: ,,Lietuviai nėra
sės laus būdo žmonės. Juk jau
XIV–XV a. įsiveržė į pasaulį. Vy tau -
tas Didysis netgi iki Juodosios jūros
nu žygiavo. Lietuviai migruoja jau ke -
le tą amžių, todėl manau, tai gana
len gvai prisitaikanti tauta. <...> Pa -
žiū rėkite į mane! Nuvykau į In do ne -
zi ją ir praleidau ten visą savo suau gu -
sio žmogaus gyvenimą. Lietuviams
pats laikas ‘išlįsti’ į pasaulį ir palikti
ja me savo pėdsakus.”

Viešėdama Lietuvoje moksli nin -
kė negailėjo gražių žodžių lietu viams.
,,Aš labai vertinu lietuvių kul tū rą ir
jos istoriją. Tikiu, kad lietu viai turi
potencijos daryti įtaką pa sau liui.
Pirmiausiai todėl, kad sugeba išlikti.

,,Laikas lietuviams išlįsti į pasaulį”

Dr. Birutė Galdikas Jakarta, Indonesia.
drbirute.files.wordpress.com/2009/07/jakarta-... nuotr.

New York Moderniojo meno
muziejaus (The Museum of Modern
Art) ketvirtajame aukšte atidarytas
,,Fluxus” meno kambarys. ,,Fluxus”
meno pradžia vadinamas galerijos
AG atidarymas New York XX am-
žiaus septintojo dešimtmečio pabai-
goje. Tarptautinis neodadaistinis
,,Flu xus” sąjūdis kilo 1960 m. 1962–
1963 m. fluxus atstovai rengė festi-
valius Va  karų Europos miestuose, o
1963 m. persikėlė į New York.

Dalies muziejuje atidaryto
,,Fluxus” kambario darbų autorius
yra lietuvių kilmės šio meno pra-
dininkas Jurgis Mačiūnas, teigęs, kad
,,menas – žaidimas”.  Be to, ekspo-
nuojami pasaulinio garso J. Mačiūno
kolegų Namo June Paik, Yoko Ono ir
George Brecht darbai.

,,Fluxus” kambario eksponatus
Moderniojo meno muziejus gavo
kolekcininkams iš Detroit Lila ir
Gilbert Silverman padovanojus nuo
1978 metų kauptą kolekciją, kurią
sudaro daugiau nei 3,000 darbų –
piešinių, skulptūrų, fotografijų, filmų

bei fluxus meno vartojimo taisyklių:
„Viskas, ką aštuntajame XX amžiaus
dešimtmetyje galėjau įpirkti, buvo
vėlyvasis šiuolaikinis menas, man
patiko dadaistiniai kūriniai, tačiau jie
buvo per brangūs, todėl pasirinkau
fluxus”, – laikraščiui „The New York
Times” sakė G. Silverman.

Kolekcijos eksponatus Silverman
rinko visame pasaulyje: Japonijoje,
Čekijoje bei Slovakijoje, Vokietijoje,
Prancūzijoje, JAV ir kitur. Šis faktas
rodo didelį fluxus paplitimą pasauly-
je. Už dovaną Moderniojo meno mu-
ziejui Silverman gavo teisę į ilgalai-
kes mokestines nuolaidas.

Pasak G. Silverman, jis ilgai
svarstė, kam atiduoti kolekciją: The
Detroit Institute of Arts, Izraelio
muziejui ar kuriam kitam pasaulinio
meno centrui. Visgi apsisprendė, kad
tinkamiausias – minėtasis New York
muziejus, nes jis labiausia orientuo-
tas į šiuolaikinį meną. Anot Moder-
niojo meno muziejaus kuravimo
reikalų vadovo Peter Reed, Silver-
man dovana tinkamai užpildė iki šiol

Dalis Lila ir Gilbert Silverman ,,Fluxus” kolekcijos Detroit meno muziejuje (The
Detroit Institute of Arts). http://3.bp.blogspot.com/ nuotr.

Jurgio Mačiūno kūriniai New York muziejuje
buvusią 1960–1975 metų moderniojo
meno spragą muziejaus ekspozicijoje.
,,Gavus šią neįkainojamą dovaną,
Moderniojo meno muziejus taps tikra
fluxus meno mokykla. Mokslininkai,
parodų kuratoriai, dailininkai ir
meno žinovai aplankę parodą, galės

daugiau suži noti apie  šią XX amži-
aus meno šaką ir jos vystymąsi”, –
teigia muziejaus direktorius Glenn D.
Lowry.

Parengta pagal 
„The New York Times”

Štai kad ir mūsų kalba. San skritas
praktiškai išnyko, o lietuvių kalba,
tokia pat sena ir archajinė, vis dar
egzistuoja. Taip yra tik lietuvių tvir-
tumo ir užsispyrimo dėka.” Ji dar
pridūrė: ,,Aš taip pat esu labai už -
sispyrusi. Tai vadinu lietuviškais
bruožais.”

Birutė Galdikas jau pradeda įsi -
lie ti į lietuviškąjį gyvenimą. Ji norin-
ti užmegzti mokslinius ryšius tarp
In donezijos ir Lietuvos. Jos manymu,
bū tų naudinga Lietuvoje sudaryti
10–12 žmonių komandą, kuri galėtų
pa dirbėti Indonezijoje. Ji mano, kad
In donezija dar ilgai bus svarbi valsty-
bė pasaulyje ir yra įsitikinusi, kad lie -
tu viams būtų naudinga dirbti In do -
ne zijoje tiriamąjį darbą, o paskui sa vo
patirtį panaudoti Lietuvoje. Aiš kė ja,
jog tokiam sumanymui rodo prita ri -
mą ir jos įsteigtas Tarptautinis gam -
tosaugos paramos ir labdaros fon das.

To negana, svetur gimusi ir au -
gu si Birutė ėmė rūpintis Lietuvos
miš kų atželdinimu. Ji aiškiai mato,
kad Indonezijos ir Lietuvos miškai la -
bai skiriasi, tačiau galioja tie patys
gam tos dėsniai.

Anksčiau Lietuva garsėjo savo
ąžuolynais, o dabar jie beveik išnyko.
B. Galdikas pastangomis Lietuvoje
ga li atsirasti nauja ąžuolų giraitė.
Tu rimomis žiniomis, jau yra gautas
Lie tuvos valstybinių įstaigų pradinis

pri tarimas skirti šio sumanymo įgy -
ven dinimui porą hektarų žemės prie
ko kios žinomos vietos, pvz., Dūkšto
ežero. Geranorė Birutė norėtų pri si -
dė ti prie pušų  atsodinimo Smil ty nė -
je. Kaip žinia, prieš keletą metų kilęs
gais ras gerokai nualino Smiltynės
pu šyną.

Lietuvos Ūkio bankas, įvertinda -
mas Birutės darbus ir jos dabartines
pas tangas, suteikė jos įsteigtam Gam-
tosaugos fondui piniginę pa ra mą. 

Šiuo metu Birutė nebegyvena
orangutangų gyvenamuose džiunglių
plo tuose. Dabar ji dažnai keliauja,
skai to paskaitas universitetuose,
mok slinėse konferencijose ir tebesi -
rūpina savo pamiltų orangutangų
glo ba. Jos įsteigta ir globojama oran -
gu tangų kolonija laikoma didžiausia
pa saulyje. Yra žinoma, kad pasaulyje
(In donezijoje ir Malaizijoje) anksčiau
gy veno apie 400,000 orangutangų,
žmog beždžionėmis vadinamų sut vė -
ri mų. Dabar beliko 40,000.

B. Galdikas tėvai, gyvenę Ka li -
for nijoje, prieš keletą metų pasimirė.
Jos motina ketino dukters Birutės ar -
chyvo dalį perkelti į Čikagoje vei kian -
tį Lituanistikos tyrimo ir studijų cen -
tro archyvą. Deja, užklupusi liga ir
mirtis pastojo kelią.

P. S. Naudotasi Ingos Saukienės
(Delfi.lt) ir autoriaus turimomis ži nio -
mis.

Evelyn Gallardo knyga apie dr. Birutę
Galdikas.
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Išradimų parodoje – pavienių išradėjų sumanymai
Tikrai ne kiekvienas sėkmingas

išradimas atsiranda įmonių labora-
torijose ar universitetuose. Visai ne-
retai šaunūs ir netikėti sumanymai
ateina į galvą ir pavieniams išradė-
jams, o ir sumanymai nebūtinai turi
būti verti Nobelio premijos.

Štai keli išradimai iš Anglijoje
įvykusios išradimų parodos. David
Graham sukūrė kartoninius ratukus,
kuriuos galima pritvirtinti prie kar-
toninių dėžių ir taip parsivežti namo
nusipirktą šaldytuvą ar skalbimo
mašiną. Jei ratukų nebereikia ar jie
susidėvėjo, juos galima paprasčiau-
siai atiduoti į makulatūrą perdirbi-
mui. Parodoje jo sumanymas laimėjo
aukso medalį.

Kita išradimas – jau su informa-
cinėmis technologijomis: mobiliu te-
lefonu galima valdyti savo vonią, ir,

pvz., pasiųsti komandą, kad atėjus
namo ji jau būtų pilna norimos tem-
peratūros vandens. Tiesa, išlieka
didelė rizika, kad to vandens gali
tekti ir kaimynams apačioje.

Kitas pirmos vietos laimėtojas –
išradėjas Chiyu Chen, sukūręs nuo-
mojamą dviratį, kuriame yra minant
pedalus įkraunamas kondensatorius.
Palikus dviratį nuomos punkte, jis
energiją perduoda į miesto troleibusų
elektros tinklą. Jo nuomone, dviračių
nuomotojai už tai turėtų gauti nuo-
laidų perkant viešojo transporto bi-
lietus – Chen apskaičiavimais, jei per
dieną dviračiai būtų nuomojami
40,000 kartų, sukauptos energijos
pakaktų troleibusui važiuoti penkias
valandas.

Technologijos.lt

Kas slypi žmogaus veido for-
mose? Galima sakyti, veido forma
atspindi žmogaus tipą ir jo smegenų
sandarą. Smegenų sandara yra visu-
ma, kuri sudaro intelekto esmę. Kiek-
viena smegenų zona palieka savo dės-
ningas žymes žmogaus kaukolėje.
Žmogus, kuris turi didelę regimąją
zoną (regimąją atmintį), turi didesnį
apatinį žandikaulį. Klausą atspindi
smakro dydis, vaizduotę – didesnė
nosis (nosies kaulas), kalbos sritį – di-
desnė kakta. Dešinė kaktos pusė yra
atsakinga už asmenybės valdymą.
Kiekviena asmenybė turi savo iš-
skirtines savybes, būdingas tipui.
Tipo formos gali skirtis ir truputį
nukrypti nuo normos. Mažas to pa-
ties tipo smakras gali atrodyti kaip
vidutinis, arba atvirkščiai.

Ne vien veido forma atspindi
asmenybę, bet ir jo vidinės savybės.
Kartais vienodo tipo žmogus skiriasi
dėl savo asmenybės, kuri susiformuo-
ja vaikystėje. Kartais tų pačių kau-
kolės formų žmogus savo asmenybe
gali būti skirtingo elgesio. Tam labai
didelės reikšmės turi aplinka ir prisi-
taikymas prie jos.

Kaip smegenys yra susijusios su
kaukolės forma? Paprastas pavyzdys
yra žmogaus smakras. Didėjant klau-
sos zonai, tobulėjo žmogaus kalbos
organai, žmogus ne tik suprato tobu-
lus garsus, bet ir norėjo juos tobulai
perduoti. Lygiagrečiai vystėsi klausos
zona ir kalbos organai, todėl taip
atsikišo smakras. Dideliame plačiame
smakre puikiausiai tilpo kalbos or-
ganas – liežuvis. Atsirado nauja liežu-
vio funkcija – kalbos valdymas. To-
bula žodinė atmintis reikalavo dides-
nio ir stipresnio liežuvio. Todėl didė-
jant klausos smilkinio zonai didėjo
žmogaus smakras.

Panašiai keičiantis ir didėjant ju-
damosios ir lytimosioms smegenų
zonoms, tobulėjo žmogaus ranka.
Ranka tapo pritaikyta prie darbo,
nors praeityje ji atspindėjo gyvenimą
medžiuose. Neįtikėtina, kad iš šios
galūnės kaulų galima spręsti apie
gyvybės intelektą. Tai sėkmingai
daro archeologai ir antropologai.

Tam tikros žmogaus kaulinės
dalys ir tam tikri organai yra tiesio-
giai susiję su žmogaus smegenų san-
dara.

Viena sritis, kuri ryškiai keitėsi
per evoliuciją, yra kaktos sritis,
daugelį metų žmonės kankinosi norė-
dami suvokti, kodėl vienų žmonių
kakta yra maža, o kitų – tris kartus

didesnė. Kam reikalingos tokios di-
delės kaktos smegenys ir kokia tų
smegenų veikla? XVIII amžiuje, fre-
nologijos laikais, žmonės pastebėjo
tokį reiškinį, kad visi mokslo teore-
tikai vyrai turi aukštą kaktą. Bet tuo
metu vargu ar kas nors žinojo apie
smegenis ir jų veiklą.

Dabar apie kaktos sritis yra
gerokai išanalizuota, ne veltui ją
labai mėgsta psichiatrai.

Sunkiausia buvo suvokti nosies
kaulo ir apatinės momens ryšį. Išty-
rus šimtus tūkstančių žmonių pama-
tyta, kad šie žmonės turi bendrų elge-
sio bruožų. Dabartiniam mokslui yra
žinoma, kad pažeidus apatinę mo-
mens sritį, žmogus praranda erdvės
suvokimą. Vyrai turėjo gerokai dides-
nę kumpą nosį negu moterys, nors
riestanosių vyrų ir moterų nosies dy-
džiai nesiskyrė. Atrodo, toks visiškai
su niekuo nesusijęs reiškinys turi
savo prasmę.

Žmogus vienintelis iš primatų
turi tokį ryškų nosies kaulą, kuris
yra susijęs su apatine momens kau-
kolės sritimi. Šis teorinis teiginys
empiriškai tvirtina, kad kumpanosiai

gerokai lenkia riestanosius vaizduo-
te, tvarkingumu, valia. Kumpanosiai
žmonės yra gryni intravertai. Jeigu
netikite, stebėkite jų psichologinį
elgesį. Pvz., tarp pasaulio žymiausių
šachmatininkų vyrų kumpanosių yra
dauguma. Šachmatų sportas reika-
lauja begalinės vaizduotės.

Kartais tam, kad suvoktume
smegenų sandarą, reikia ištirti ir kri-
tiškai susisteminti šimtus panašių
analogijų. Netiesa, kad iš kaukolės,
veido, rankų, kūno formos negalėtu-
me nustatyti asmenybės vidinės
struktūros ir žmogaus protinių ir
neprotinių savybių. Dabartinis moks-
las sėkmingai tai daro, aišku, labai
nuosaikiai, dažniausiai su žmogaus
protėvių paliktomis kūno dalimis.

Tiputeorija.lt, Alfa.lt

Veido formos esmė

Margumynai

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos
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Sudėtinga varvančio arbatinuko fizika
Kai kurių žmonių manymu, tokio

plačiai paplitusio įtaiso kaip arba-
tinukas technologijai kreipiama per
mažai dėmesio. Tačiau neseniai
Prancūzijos mokslininkai pristatė
savo išradimą, kuris, jų teigimu,
turėtų lemti naujos šių virtuvės prie-
taisų kartos atsiradimą.

Arbatinukų problema yra jų erzi-
nantis „įprotis” varvėti, ypač kai
skystis pilamas lėtai. Reiškinys toks
įkyrus, jog jis kartais netgi vadina-
mas „arbatinuko poveikiu” (angl.
„teapot effect”). Ankstesnių moksli-
nių tyrimų rezultatai parodė, jog
pilant arbatą ar kitokį skystį, arčiau-
siai briaunos esantis skysčio sluoks-
nis atsiskiria nuo briaunos ir sėkmin-
gai suteka ten, kur pageidauja varto-
tojas. Tačiau lėtinant skysčio tėkmę,
paviršinis skysčio sluoksnis vėl susi-
jungia su briaunos paviršiumi ir taip
sukelia varvėjimą. Ankstesniuose
tyrimuose taip pat buvo nustatyta
keletas šį procesą įtakojančių veiks-

nių, tokių kaip arbatinuko snapelio
briaunos išlenkimo spindulys, srauto
greitis ir arbatinuko medžiagos
skysčio sugeriamumo geba. Tačiau
mokslininkams iki šiol nepavyko pil-
nai suprasti, kas gi iš tiesų vyksta.

Liono universiteto (Prancūzija)
mokslininkas Cyril Duez kartu su
kolegomis atrado vieną esminį prob-
lemą lemiantį veiksnį ir parodė, kaip
galima jo išvengti. Jie teigia, jog
reiškinio kaltininkas yra „hidrokapi-
liarinis” poveikis, kurio dėka skystis
jam bėgant pro snapelį išlaiko sąlytį
su medžiaga. Visi anksčiau nustatyti
veiksniai lemia šio hidrokapiliarinio
poveikio stiprumą.

Taigi kaip jo išvengti? Duez ir jo
kolegos teigia, jog yra du būdai.
Pirmasis – gaminti kaip galima plo-
nesnę snapelio briauną. Antras būdas
yra padengti snapelio briauną nau-
jausiomis superhidrofobinėmis me-
džiagomis, kurios stipriai atstumia
vandenį. technologijos.lt

Geologai: atsiras naujas vandenynas
Mokslininkai teigia, kad dėl mil-

žiniško Afrikoje esančio plyšio da-
bartinės Etiopinės teritorijoje atsiras
naujas vandenynas. Plyšys, vietomis
beveik 6 metrų pločio, atsivėrė 2005
metais ir dalis geologų mano, kad tai
– būsimojo vandenyno pradžia. Nau-
jąjį tyrimą, kurio rezultatai spausdi-
nami žurnale „Geophysical Research
Letters”, atliko tarptautinė moks-
lininkų komanda. Jie įsitikinę, kad
dėl vykstančių procesų susiformuos
properša, beveik panaši į tas, kurios
yra dabartinių vandenynų dugnuose.

Mokslininkai, naudodami nau-
jausią 2005 metų seismologinę infor-
maciją, rekonstravo, kaip vos per
kelias dienas susikūrė beveik 56 km
ilgio plyšys. Kaip praneša „LiveScien-
ce”, pirma išsiveržė šiauriniame pro-
peršos gale esantis Dabahu ugnikal-
nis, iš kurio išsiveržusi magma pa-
teko į properšą. Dėl šių procesų ply-

šys pradėjo plėsti į visas puses.
Teigiama, kad Afrikos ir Arabijos

tektoninės plokštės susiduria atokio-
je Afaro dykumoje šiaurinėje Etiopi-
joje – dėl atsiradusios properšos šios
plokštės po truputį atsiskiria. Moks-
lininkai mano, kad per metus šios
tektoninės plokštės viena nuo kitos
nutolsta per 2,5 cm – šis procesas
vyksta pastaruosius 30 mln. metų.
Dėl šio proceso Afaro dykumoje susi-
formavo beveik 300 km paviršiaus
slėnis bei Raudonoji jūra. Manoma,
kad per milijoną metų Raudonoji jūra
įsilies į minėtą slėnį. Mokslininkai
įsitikinę, kad naujasis vandenynas
sujungs Raudonąją jūrą bei Adeno
įlanką (ji ribojasi su Arabijos jūra).

Šiuo metu Žemėje yra 5 vandeny-
nai: Arkties, Atlanto, Indijos, Ramu-
sis bei Pietų.

Lrt.lt



12                       DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 6 d., penktadienis

�,,Draugo” redakcija lapkričio
11 d. nedirbs (Veteranų diena). Skai-
tytojai negaus trečiadienio laik raščio.

�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.

�LR generalinis konsulatas Či -
ka goje maloniai kviečia į LR Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklo
„Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”
įteikimą Vydūno fondui. Renginys
vyks lapkričio 8 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th
St., Lemont, IL 60439). Apdova no -
jimą už lietuvybės puoselėjimą JAV,
svarią paramą Lietuvos mokslo insti-
tucijoms ir studentijai įteiks užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
Po apdovanojimo įteikimo ceremoni-
jos numato mas trumpas ministro V.
Ušacko susitikimas su bendruomenės
atstovais.

��JAV LB Brighton Park apy lin -
kės valdyba sekmadienį, lapkričio 8
d., po 10 val. r. šv. Mišių Švč. Mer -
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje kviečia lietuviš -
kąją visuomenę į Mozerio salę pie -
tums. Brighton Park šeimininkės vai -
šins lietuviškais valgiais: burokė lių
sriuba, kugeliu, dešromis su ko pūs-
tais. Galėsite paskanauti pyragų, iš-
gerti kavos ar arbatos. Pelną skirsime
radijo laidai ,,Margutis II” ir dienraš-
čiui ,,Draugas” paremti. Savo apsi-
lankymu prisidėsite prie lietuviš kos
veiklos.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte praneša, kad lapkričio 11 d.,
trečiadienį, 2 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centro skaitykloje bus rodoma
nuotaikinga vaizdajuostė – Kauno
mu zikinio teatro operetė Imrės
Kalmano ,,Marica”. Trukmė – 2 val.
20 min. Visus maloniai kviečiame. 

�Lietuvių skautų sąjungos žur-
nalo ,,Skau tų aidas” 85-erių metų ju -
bi liejus vyks šeštadienį, lapkričio 14
d., Pasaulio lietuvių centro Lietuvių
fon do salėje. Pradžia – 5 v. p. p. Bi lie -
tus prašome užsisakyti iki lapkričio 6
d. pas sesę Ireną Žukauskienę tel.:
708-579-0529 arba el. paštu: Ire -
naZukas@att.net. ,,Skautų aido” ju -
bi liejiniai – 85-ji metai bus užbaigti
šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio
mi sijoje lapkričio 15 d. (sekmadienį)
9 v. r. Šv. Mišias aukos v. s. fil. kun.
An tanas Saulaitis, SJ, buvęs ,,Skautų
ai do” redaktorius.

�Maloniai kviečiame visus į  su -
sitikimą su ,,Draugo” kul tūrinio prie -
do redaktore Renata Še relyte. Susi ti -
kimas įvyks lapkričio 28 d., šešta dinį,
4 val. p. p. Čiurlionio ga le rijoje Jauni -
mo centre.

�Dainininkas Virgis Stakėnas
Šiau rės Amerikoje koncer tuos: lapk -
ričio 21 d. 7 val. v. Cleveland, OH
(ŠAL FASS suvažiavimo proga, Lie tu -
vių klube, 877 E. 185th St., Cle ve -
land, OH 44119, bilietai ir papildoma
informacija tel.: 216-531-2131); lap -
kričio 22 d. 1 val. p. p. Detroit, MI
(Die vo Apvaizdos parapijos salėje,
25335 W. 9 Mile Rd., South field, MI
48033. Dėl išsamesnės informacijos
skambinti Artūrui Stapusaičiui tel.:
248-854-6677); lap kri čio 27 d. Čika -
goje – ,,Ku ni gaik ščių užeigoje”, 8 val.
v., 6312 S. Harlem Ave., Summit, IL
60501, tel.: pa si tei rauti: 708-594-5622,
kreiptis į Tadą Dunčią); gruodžio 6
d. 1 val. p. p. To ronte, Lietuvių na -
muo  se (or ga nizuoja LN Kultūros bū -
re lio va dovas Vytas Kulnys, papildo-
ma informacija ir bilietai tel.: 416-
769-1266).

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė įvyks š. m. gruodžio 6 d. Šv.
Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje už
gyvus ir mirusius jėzuitus bei rė-
mėjus – 2 val. p. p. Mišių metu gie dos
Margarita ir Vaclovas Momkai,
akompanuos muzikas Manigirdas
Mo  tekaitis. 3 val. p. p. Jaunimo cen-
tro didžiojoje salėje vyks oficiali dalis
ir sveikinimai. Dalyvaus LR generali -
nė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu lie -
nė bei Lietuvos ir Latvijos jėzuitų
pro vinciolas Gintaras Vitkus. Meninę
programą atliks Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, akompanuos Lisa Kristina.
Vyks loterija. Vakarienę patieks Van -
da ir Algis Morkūnai. Atskiras vietas
ir stalus užsisakyti galite telefonais:
708-447-4501 arba 708-636-6837
(Mil da Šatienė). Maloniai kviečiame
visus dalyvauti. 

�Kviečiame už sukti į tradicinę
Kalėdinę mugę, ku ri vyks gruodžio
12–13 dienomis, šeš tadienį ir sekma-
dienį, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je, Lemonte. No rinčius prekiauti,
pra šome skam bin ti į PLC raštinę tel.:
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

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

Balzeko lietuviû
kultùros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-6500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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. 

JAV Švietimo tarybos info

LR Generalinis konsulatas Či kagoje ir Balzeko lietuvių kultūros mu ziejus
maloniai kviečia į tūkstantmečio programos kilnojamosios parodos „Lietuva:
kultūra ir istorija” atidarymą, kuris vyks lapkričio 13 d., pen ktadienį, 7 val.
v. Balzeko lie  tuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu laski Rd., Chicago IL
60629). Įėjimas į renginį nemokamas.

Šią kilnojamąją parodą Lietuvos tūkstantmečio pristatymui užsienyje pa -
rengė Lietuvos dailės muziejus (LDM), bendradarbiaudamas su Užsienio
reikalų ministerija.

Parodos ekspozicija yra išdėstyta 30 modernių plokštumų, prie kurių
rodomi ir video filmai apie Lietuvą. Centrinė parodos dalis išryškina
pagrindines Lietuvos istorijos epochas – senąją Lietuvos valstybę, pradedant
XI amžiumi ir baigiant jos sunaikinimu XVIII a. pabaigoje, carinės Rusijos
okupacijos laikotarpį, nepriklausomos Lietuvos Respublikos 1918–1940 metų
tarpsnį, penkiasdešimtmetį (1940–1990) trukusių okupacijų periodą ir savo
nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos (iki įstojimo į euroatlantines organi-
zacijas – Europos Sąjunga ir NATO) istoriją.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Moterų klubas ,,Alatėja” kviečia Jus, mieli draugai ir bičiuliai, į klubo
4-ojo gimtadienio Oranžinę šventę. Šventė vyks lapkričio 28 dieną, šešta-
dienį, Balzeko kultūros muziejuje.  Pradžia – 6 val. v. Kviečiame svečius puoš-
tis rudens spalvomis, akcentuojant šventės spalvą – oranžinę!

Bilieto kaina vienam žmogui – 30 dol.  Bilietus užsisakyti prašome iki lap-
kričio 15 d. telefonu: 708-205-8742 (Audronė).

Paroda „Lietuva: kultūra ir istorija”.                               LDM archyvo nuotr.

Moterų klubo ,,Alatėja” narės ne tik užsiima labdara, bet ir rūpinasi savi-
švieta – rengia susitikimus su įdomiais žmonėmis, ekskursijas į muziejus,
gamtą. Nuotraukoje – ,,Alatėjos” moterys vienoje išvykų. Daugiau apie jų
veiklą galite paskaityti apsilankę tinklalapyje www.alateja.us

Rolando Vičio karikatūra

Marica – Raminta Vaicekauskaitė. 
Laimio Brunzos nuotrauka


