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•Sportas. Futbolas. Krep-
šinis. Lengvoji atletika.
Pasaulio sporto naujie-
nos (p. 2, 8)
•A. Kubiliaus kalba (p. 3)
•Connecticut krepšinio
aikštelėje prisimintas V.
Eidukaitis (p. 4)
•ŠALFASS pirmininkas
valdybos veiklą vertina
teigiamai (p. 5, 9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pasakojimai apie duoną
(4) (p. 8, 11)
•Atsiminimai (133) (p. 9)
•Vieni rašė, o kiti per-
rašė (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Washington, DC, gruodžio 10
d. (BNS) – Sniego audra kai kuriuose
JAV regionuose sukėlė transporto
spūstis. Žuvo 16 žmonių, dauguma jų
– per avarijas slidžiuose keliuose.

Didžioji JAV dalis savaitės pra-
džioje pakliuvo į sniego gniaužtus, o
saulėtojoje California valstijoje siautė
audra. Centrinėje šalies dalyje iškri-
tęs sniegas sutrikdė susisiekimą. JAV
Vidurio Vakaruose kai kur sniego
storis siekė 40 inčų. Čia uždarytos
mokyklos, universitetai ir vyriausy-
binės įstaigos.

Numatoma, kad į šalies gilumą
keliaujanti audra paveiks orus visoje
šalyje. Sinoptikai amerikiečius ragi-
na pasiruošti gintis nuo šalčio.

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) –
Seimas ketvirtadienį patvirtino
rekordiškai didelio – 5 mlrd. litų – de-
ficito kitų metų biudžetą. Premjeras
Andrius Kubilius sakė, kad jis atspin-
di ,,didelių iššūkių tikrovę, nemeluoja
apie padėtį, kuri yra Lietuvoje”.

Planuojamas kitų metų Bendra-
sis vidaus produktas (BVP) – 83,524
mlrd. litų, arba 8,3 proc. mažesnis
negu 2009 metais, kada jis turėtų bū-
ti 91,058 mlrd. litų.

Numatomos 2010 m. valstybės
pajamos – 13,378 mlrd. litų – 1,019
mlrd. litų, arba 7,1 proc., mažesnės
negu 2009 m., o išlaidos – 18,308 mlrd.
litų – 911 mln. litų, arba 4,7 proc., ma-
žesnės negu planuojamos šių metų iš-
laidos.

Numatomas valstybės biudžeto
deficitas – 4,929 mlrd litų, arba 5,9
proc. BVP, o valstybės ir ,,Sodros”
biudžetų deficitas numatomas 7,624
mlrd. litų – 9,1 proc.

Planuojama grynojo skolinimosi
suma – 8,96 mlrd. litų. Iš viso kitais
metais ketinama skolintis daugiau
kaip 13 mlrd. litų. Valstybei gali tekti
finansinėje duobėje atsidūrusiai
,,Sodrai” paskolinti nuo 3 iki 3,5
mlrd. litų.

Seimas nesutiko nubraukti fi-
nansavimo Valdovų rūmams (numa-
tyta 12 mln. litų), taip pat 0,5 mln. li-
tų skirta premjero rezidencijai, 3
mln. litų – Operos ir baleto teatrui.

Atsisakyta 3 mln. litų sumažinti
Krašto apsaugos ministerijai (KAM)
skiriamas lėšas. Finansų ministrė Ing-
rida Šimonytė aiškino, kad KAM turi
grąžinti skolą už įsigytus lėktuvus.

Esminis numatomas mokesčių
pakeitimas kitais metais yra pelno
mokesčio sumažinimas nuo 20 iki 15
proc. Dėl to jo bus surinkta apie 50
proc. mažiau nei šiemet, be to, paja-
mų mokesčio numatoma surinkti 24
proc. mažiau, kitų pagrindinių mokes-
čių įplaukos mažės nuo 2 iki 5 proc.

Tik ES lėšų dėka bendros valsty-
bės biudžeto išlaidos 2010 metais, pa-
lyginti su 2009 m., didėja – ES pa-
ramos lėšos sieks apie 8 mlrd. litų.

Savivaldybių biudžetų pajamos
kitais metais mažinamos 670 mln.
litų, arba 17,6 proc., o išlaidos 768
mln. litų, arba 11,3 proc. Specialio-
sios dotacijos iš valstybės biudžeto sa-
vivaldybėms mažinamos 250 mln. li-
tų, arba 8,5 proc.

Valstybės investicijoms 2010 me-
tais numatoma skirti apie 5 mlrd. litų
– beveik trečdaliu daugiau nei šiemet,
kai patvirtinta investicijų suma – be-
veik 4 mlrd. litų.

B. Obama atsi∂m∂ Nobelio
taikos premijâ

Aptarta Baltijos regiono plètra

Oslas, gruodžio 10 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama ketvirtadienį, mažiau nei 10
dienų po to, kai paskelbė apie JAV ka-
rių skaičiaus Afganistane didinimą,
per iškilmes Norvegijos sostinėje Osle
atsiėmė auksinį Nobelio taikos pre-
mijos medalį ir diplomą.

Norvegijos Nobelio komitetas
spalio mėnesį prezidentą B. Obama
šiemetinės Nobelio taikos premijos
laureatu išrinko už jo ,,milžiniškas
pastangas sustiprinti tarptautinę
diplomatiją ir žmonių bendradarbia-
vimą”, taip pat – už darbą ,,dėl pa-
saulio be branduolinių ginklų”.

Per iškilmes B. Obama sakė, kad
2009 m. Nobelio taikos premiją pri-
ima su ,,dideliu dėkingumu ir dideliu
nusižeminimu”.

Premiją sudaro 18 karatų aukso
medalis, diplomas ir čekis 10-čiai
mln. Švedijos kronų (3,2 mln. litų),
kuriuos B. Obama sakė skirsiantis
labdarai.

JAV vadovas priimdamas Nobe-
lio taikos premiją pareiškė, kad karas
kartais yra būtinas ir pateisinamas.

Prezidentas pripažino, kad dau-
gelis žmonių gali manyti, jog jis savo
veiksmais dar nenusipelnė tokios
premijos, kuri jam buvo įteikta Osle.

Nukelta į 7 psl.

Briuselis, gruodžio 10 d. (ELTA)
– Tik glaudus Šiaurės ir Baltijos vals-
tybių bendradarbiavimas lems sėk-
mingą Baltijos regiono plėtrą, teigė
prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš
Europos Sąjungos (ES) Vadovų tary-
bos posėdį Briuselyje surengtame
Šiaurės ir Baltijos valstybių bei vy-
riausybių vadovų (NB6) susitikime.
Neformalus susitikimas surengtas

Lietuvos vadovės kvietimu.
Posėdžiui pirmininkavusi D. Gry-

bauskaitė pabrėžė, kad Baltijos jūros
regiono valstybes vienija bendri re-
giono ekonominės plėtros interesai ir
strateginiai projektai, kuriuos įgy-
vendinti įmanoma tik glaudžiai bend-
radarbiaujant ir stiprinant ne tik
valstybių vadovų, bet ir verslo, kultū-
ros ir mokslo atstovų dialogą.

Lietuvos vadovė taip pat pabrėžė
ES Baltijos jūros programos regionui
suteikiamas galimybes. ,,Ši programa
Lietuvai suteikė puikią galimybę
aktyviai prisidėti prie tolesnės regio-
no plėtros ir spręsti visam regionui
svarbias problemas. Sėkmingas šios
programos įgyvendinimas gali tapti
puikiu pavyzdžiu kitų ES regionų rai-
dai”, – kalbėjo prezidentė.

Seimas patvirtino kit¨ met¨ biudžetâ
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JAV užklupo ankstyva
ñiema

B. Obama sakė, kad premiją priima
su ,,dideliu dėkingumu ir dideliu
nusižeminimu”. Scanpix nuotr.

,,Biudžetas nėra toks, kuris keltų
džiaugsmą”, – pabrėžė premjeras A.
Kubilius. Eltos nuotr.
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Gruodžio 5 d. Čikagos lietuvių
futbolo lyga, kuri rungtyniauja salėje
Homer  Glen, IL „Mega Flex” sporto
komplekse, sužaidė paskutinį – penk-
tąjį ratą, prieš prasidedant  antrajam
ketvirtfinalių ratui.

Tą dieną įvyko staigmena – iki
šiol 4 rungtynes laimėjusi „Kaunas-
Max” komanda suklupo (6:7) prieš
„Legalų” komandą, stovėjusią 4-oje
vietoje. Kitų rungtynių rezultatai:
„Nevėžis” – „Šeduva” (9:7) ir „Vil-
nius” – „Pokerio klubas” (7:4).

Po 5 ratų lentelė atrodo taip: 1.
„Kaunas-Max” – 12 tšk., 2. „Vilnius”
– 10, 3. „Nevėžis” – 7, 4. „Legalai” –
6, 5. „Šeduva” – 4, „Pokerio klubas” –
4.

Gruodžio 12 d. įvyks dvejos ket-
virtfinalio rungtynės: 4:30 val. p.p. –
„Nevėžis” – „Pokerio klubas”, o 5:20
val. v. žais „Šeduva” – „Legalai”.
Antrosios ketvirtfinalių rungtynės
įvyks gruodžio 19 d. Pusfinaliai ir
finalai bus žaidžiami 2010 m. sausio
16, 23 ir 30 dienomis.

Už ką ir kam teikiamos Taikos
premijos? Žinoma, kovotojams
už taiką. Negirdėjome, kokie
Barack Obama nuopelnai taikai
buvo prieš jam tampant JAV
prezidentu. Tiesa, prezidentinės
kampanijos pradžioje jis lyg ir
užsiminė, kad išves JAV kariuo-
menę iš Irako, tačiau tapęs pre-
zidentu pažadą ne tik pamiršo,
bet neseniai paskelbė apie JAV
30,000 karių siuntimą į Afganis-
taną. Ir štai – Nobelio taikos pre-
mija. Gal ir pats prezidentas su-
pranta, kad įvyko kažkas neįti-
kėtino, todėl priimdamas Nobe-
lio taikos premiją sakė, kad tą
daro su „dideliu dėkingumu ir
dideliu nusižeminimu”. Net ne-
papusryčiavęs su Norvegijos ka-
raliumi, nedalyvavęs spaudos
konferencijoje, nenuėjęs į jo
garbei skirtą koncertą, jis išdū-
mė iš Oslo.

Redaktorė 
Laima Apanavičienė 

Lietuvos moterų krepšinio lyga

Jau ištraukti burtai 2010 m.
pasaulio futbolo pirmenybėms, ku-
rios įvyks Pietų Afrikos respublikos
stadionuose.

32 valstybinės rinktinės yra pa-
dalintos į 8 grupes, kuriose bus var-
žomasi dėl patekimo į aukštesnį ratą.

JAV futbolo komanda pateko į C
grupę, kartu su Anglija, Alžirija ir
Slovėnija. Čia rimčiausias amerikie-

čių varžovas bus Anglijos rinktinė,
nors ir kitos komandos yra grėsmin-
gos, žinant, kad paskutiniu metu JAV
futbolo rinktinė žaidė labai nevie-
nodai. Amerikiečiams patekti į ant-
rąjį ratą, galvojame, bus nelengva.
Tačiau Anglijos rinktinei gavus anks-
čiau minėtus varžovus, neturėtų
būti sunkumų pasiekti aukštesnį
ratą.

Lietuvos uostamiestyje įsisteigė
naujas futbolo klubas „Klaipėda”.
Šis klubas įsikūrė vietoje iki šiol
veikusios „Glestum” komandos. Nau-
ju vardu pasivadinęs klubas ieško
žmonių pagrindinės bei dublerių
komandų vyriausiojo trenerio ir jo
padėjėjo pareigoms užimti. Iš pre-
tendentų reikalaujama UEFA trene-
rio pažymėjimo bei „suformuotos
komandos ruošimo ir komplektacijos

vizijos”.
Skelbiama, kad daugiau galimy-

bių gauti darbą turi tie kandidatai,
kurie moka anglų kalbą, turi patir-
ties užsienio klubuose ir žinių už-
sienio futbolo rinkoje ir aiškią moty-
vaciją.

„Klaipėdos” klubas susikūrė tik
šiemet ir užėmė I lygoje dalyvavusios
„Glestum” komandos vietą bei pe-
rėmė jos sudėtį.

Naujas futbolo klubas Klaipėdoje

Jeigu apie Lietuvos vyrus krepši-
ninkus rašoma dažnai ir daug, tai
apie Lietuvos moterų krepšinio lygą
(LMKL) dienraštyje žinių pateikiama
gana mažai. 

Lietuvos pirmenybėse žaidžia 8
komandos, kurios priklauso LMKL, o
viena iš jų dar dalyvauja ir visos Eu-
ropos klubinėse pirmenybėse. ,,Cie-
sis” komanda yra iš Latvijos. Įdomu,
kad LMKL pirmenybių sezonas pra-
sidėjo visai neseniai. Gruodžio 4 d.
buvo sužaistos trejos rungtynės:
MRU nugalėjo „Rūtą’’ (69:48), „Ce-
sis’’ įveikė „Laisvę’’ (115:75), o
„LKKA-Aistės’’ privertė pasiduoti
LAMMKK (100:22). Didžiausią staig-
meną pateikė „LKKA-Aistės’’, kurios
lapkričio 28 d. įveikė ilgą laiką šioje
lygoje nenugalėtą „Teo” – 67:60. Jos
nutraukė „Teo’’ komandos 65 nepra-
laimėtų pergalių seriją. 

Dabartiniu metu pirmenybių
lentelėje pirmauja „Teo’’, po 10 rung-
tynių turinti 19 taškų. Tiek pat taškų
turi ir „LKKA-Aistės’’, bet po 11 su-
sitikimų. Trečioje vietoje eina „Ce-
sis’’ (17 taškų po 9 rungtynių), ket-
virtoje – „Laisvė’’ (18 taškų po 10
rungtynių).

Apie lietuvių futbolo lygos pirmenybes

Ištraukti 2010 m. pasaulio futbolo pirmenybių burtai

Lietuvaitės krepšininkės –
gražiausios

LMKL skelbia, kad šalies pirme-
nybėse žaidžia gražiausios pasaulyje
krepšininkės. Aštuonios komandos ir
beveik 120 merginų LMKL kovos ne
tik dėl aukso medalių, bet ir dėl gra-
žiausios žaidėjos vardo. Šios lygos
tinklalapyje jau dabar galima bal-
suoti už gražiausią krepšininkę, yra
ir žaidėjų nuotraukos. Beje, Lietuvos
moterų komandose, panašiai kaip ir
vyrų, rungtyniauja ir iš kitų šalių
atvykusios merginos. 

Lietuvos krepšininkių nuotrau-
komis rūpinasi gerai žinomi Lietuvos
fotografai: Tomas Tumalevičius, Dai-
nius Stankus bei Vaidotas Grigas. O
pačios merginos teigė, jog nėra pra-
tusios prie fotoobjektyvų, tačiau nau-
ja patirtimi ir rezultatu patenkintos.
Krepšininkės tikino, kad į aikštelę
niekada neina pasidažiusios ar pasi-
dariusios šukuoseną, todėl naujas
vaidmuo ir keistas, ir įdomus. Kai
merginos eina į specialias fotosesijas,
jos patenka ir profesionalių stilisčių
bei kūrybiškų kirpėjų rankas. 

Edvardas Šulaitis

EDVARDAS ŠULAITIS

Apie jaunąjį bėgiką ir triatlono
sportininką Luką Veržbicką (Verzbi-
cą) jau rašėme ne vieną kartą. Jis
šiandien yra vienintelis Amerikoje
lietuvių kilmės sportininkas, kuriuo
domisi šio krašto spauda. Jam skiria-
ma daug dėmesio ir žadama gera
ateitis šiame didžiuliame krašte, kur
konkurencija yra milžiniška. 

Neseniai Sandburg gimnazijos
antrakursis, šešiolikmetis dabar vėl
pasižymėjo kroso (cross country) bė-
gime. Neseniai Peoria, IL tapęs Illi-
nois gimnazijų čempionu, lapkričio
28 d. Lukas dalyvavo gerokai dides-
nėse varžybose, kurios buvo sureng-
tos University of Wisconsin Parkside
padalinio mieste trasoje Kenosha.

Pateko į visos Amerikos 
varžybas

Į „Foot Locker” surengtas varžy-
bas, kurios išaiškino finalininkus,
turėsiančius teisę dalyvauti visos
Amerikos „Foot Locker” kroso lenk-
tynėse (jos vyks gruodžio 10 d. San
Diego mieste, CA), susirinko geriausi
bėgikai iš visų JAV Vidurio Vakarų
valstijų.

Nepaisant to, kad Lukui dar tik
šešiolika, jis čia, kaip jau įprasta, tu-
rėjo varžytis su daugiau nei dviem
šimtais už jį keleriais metais vyres-
nių bėgikų. Tačiau tai vaikinui nesu-
kliudė tapti šių prestižinių lenktynių
čempionu. 5,000 metrų nuotolį Lu-
kas įveikė per 15 min. ir 34 sek., ant-
rą atbėgusį Walter Shafer iš Cente-
mial, CO pralenkdamas 7 sekundė-
mis (15:41). Po to sekė Tyler Byrne iš
Indiana ir Nathan Karr iš Michigan
valstijos (abiejų laikas 15:46). Į pir-
mąjį dešimtuką (jie važiuos į JAV
lenktynes San Diego) iš Illinois vals-
tijos pateko tik dar vienas bėgikas –
Martin Grady (Burr Ridge, IL), lan-
kantis Fenwick gimnaziją. Jis atbėgo
šeštas (15:47). 

Merginų grupėje pirmą vietą
užėmė Megan Goethals (17:24) iš
Rochester, MI. Tarp merginų bėgikių
Illinois atstovių pirmame dešimtuke
nebuvo nė vienos.

Nukelta į 9 psl.

L. Veržbickas – 
pirmasis JAV Vidurio

Vakarų varžybose

Jaunasis Lukas atbėgo pirmas ,,Foot
Locker” JAV Vid. Vakarų regiono var-
žybose.
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Praėjo pirmieji mūsų Vyriausy-
bės darbo metai. Metai buvo nepa-
kartojami savo iššūkiais, problemo-
mis, įtampomis ir sprendimais. Dar-
bo, o ne populizmo metai.

Padarėme, ką galėjome, bet ne
viską, ką reikėjo, padarėme. Padarė-
me ir klaidų, ir didžiausia klaida, kad
neradome kaip įtikinti opoziciją, kad
tai, ką darėme ir ką darome, yra būti-
na padaryti. Būtų buvę lengviau ir
Vyriausybei, ir visam Seimui, ir visai
mūsų visuomenei, jeigu čia, Seime, bū-
tume geriau susikalbėję, jeigu mes, Vy-
riausybė, išmoktume geriau išgirsti
tai, kas rūpi Seimui ir ypač Seimo
opozicijai, bet ir Seimo opozicija geri-
au išgirstų tai, kas rūpi Vyriausybei.

Padarėme tai, ką galėjome, ir tai,
ką būtinai reikėjo padaryti. Nežinau,
ar galėjome padaryti daugiau ir ge-
riau, bet esu dėkingas Lietuvos žmo-
nėms, Prezidentui Valdui Adamkui ir
ypač Prezidentei Daliai Grybauskai-
tei už tai, kad atlaikėme šiuos metus.
Atlaikėme, nepaisant, kad tokios kri-
zės nei pasaulis, nei mes nesame
regėję. Nepaisant to, kad vadovėlių,
kaip tokį sunkmetį įveikti, parengta
nėra. Nepaisant to, kad tai, kas Vy-
riausybei atrodo kaip teisinga, nors ir
skausminga politika, kitiems atrodo
kaip klaidinga ir nesėkminga politi-
ka.

Nors neišvengėme klaidų, bet aš
santūriai didžiuojuosi tuo, kaip
mums visiems, kartu su visais Lietu-
vos piliečiais, pavyko šį sunkiausią
metą atlaikyti. Nepaisant, kad buvo
ir nevilties, ir pykčio kurstymo, kad
buvo nemažai pagiežos ir ciniško
melo – mes visi kartu atlaikėme ir
atlaikysime.

Todėl noriu padėkoti ne tik Vy-
riausybės bendražygiams, bet ir
visam Seimui – už tai, kad atlaikėme.
Ir noriu paraginti Seimą, visą Seimą,
taip pat ir opoziciją, pakelti galvas ir
tyliai pasakyti patiems sau – mes
atlaikėme. Ir tuo tyliai pasididžiuoti.
Nes Seimas, visų peikiamas ir kri-
tikuojamas, yra mūsų visos valstybės
konstitucinio tvirtumo pamatas. To-
dėl noriu padėkoti kiekvienam iš
Jūsų ir už paramą, ir už kritiką, ir
noriu priminti paprastą tiesą. 

Iš vienos pusės, Seimas atspindi
visuomenėje vyraujančias vertybes,
bet iš kitos pusės, Seimas kartu ir
formuoja vyraujančias visuomenės
nuotaikas bei vertybes. Todėl para-
ginčiau visada šį Seimo moralinio pir-
mavimo vaidmenį laikyti savo svar-

biausiu prioritetu: ir patiems sau pa-
sakyti, kad mes nekursime visuo-
menės, kurioje vyrautų savanaudiš-
kumas, cinizmas, melas, griovimas.

Šiandien Jums išdalinome trum-
pą mūsų kartu nuveiktų darbų
ataskaitą. Ją perskaitę Jūs pama-
tysite, kad mes ne tik taupėme ir
biudžetą karpėme. Didžiulės per-
mainos energetikoje ir aukštajame
moksle, pradėtos pertvarkos sveika-
tos apsaugos srityje ir valstybės val-
dyme, verslo skatinimas, biurokrati-
jos verslui mažinimas ir viešųjų
pirkimų skaidrinimas – visa tai da-
rėme, darome ir darysime. Ir dar
daug naujų darbų darysime, nes
mažiau karpysime.

Be abejo, pagrindinis šių metų
darbas buvo ypatingai gilios krizės
suvaldymas. Tai reikalavo ypatingų
pastangų, ypatingo susitelkimo – ir
mes visi kartu didžiausius iššūkius
atlaikėme.

Tai nereiškia, jog galėtume teigti,
kad visos problemos jau praeityje.
Nieko panašaus, kiti metai taip pat
bus sudėtingi, tačiau prioritetai skir-
sis. Jeigu šiais metais svarbiausias
prioritetas buvo finansų sistemos sta-
bilumas, todėl nuolatos girdėjote tik
du žodžius – biudžetas ir deficitas,
biudžetas ir deficitas, ir šiek tiek pa-
rama verslui, tai kitais metais pag-
rindiniai žodžiai bus – nedarbas ir
naujos darbo vietos, nedarbo mažini-
mas ir darbo vietų išsaugojimas, o
šalia to ir struktūrinės pertvarkos.

Vienerių metų sukaktį yra ver-
tinga paskirti tam, kad dar kartą
pažvelgtume, kaip mes pakliuvome į
krizę, ką buvome priversti daryti,
kodėl buvome priversti tai daryti ir
ką toliau darysime. Labai svarbu yra
suvokti, kad tiek krizės priežastimis,
tiek krizės įveikimo darbais mes
nesiskiriame nuo kitų šalių, ypač kai-
mynių Baltijos valstybių. Ir tai su-
vokus pagaliau patikėti, kad tai, ką
darome, neturi kito realaus kelio.

Gerbiami kolegos, galiu pasakyti
– galima pakeisti premjerą, bet nega-
lima pakeisti krizės įveikimo politi-
kos, kaip ir negalima pakeisti Lietu-
vos ir negalima pakeisti mūsų visų
atsakomybės už jos žmonių likimą –
šiandien, rytoj ir visada.

Bernardinai.lt

Su visa Vyriausybės ataskaita ga-
lima susipažinti LR Vyriausybės tink-
lalapyje adresu: www.lrvk.lt

Pasakiška 
,,šimtmečio aferos”

pabaiga

KÊSTUTIS GIRNIUS

Lietuva turi kuo džiaugtis. „Leo LT” bus galutinai sunaikinta spar-
čiai, be bylų ir teismų bei už absoliučiai mažiausią kainą.

Vyriausybė ir „NDX energija” pasirašė sutartį, pagal kurią „NDX
energija” gaus 680 mln. litų, o valstybė įsipareigojo teisiškai nebesiaiškin-
ti įmonės veiklos „Leo LT”. Grįžtama į padėtį, kuri egzistavo ne 2008
metais, kai „Leo LT” buvo sukurta, o 2003-iaisiais, kai „NDX energija”
privatizavo VST už tą pačią 680 mln. litų sumą. Geresnio sprendimo be-
veik neįmanoma įsivaizduoti.

Dažnai rašoma, kad paprasti piliečiai neturi jokios galios. Galingi ver-
slo klanai ir jų talkininkai valdžioje bei žiniasklaidoje esą gali Lietuvos
žmonėms primesti savo valią, prastumti tik sau naudingus nutarimus, ne-
paisydami žmonių nepasitenkinimo ir pasipiktinimo. O jeigu kiltų pro-
testų banga, jie žino, kad ji greit išseks nieko nepasiekusi.

„Leo LT” buvo įžūliausias valdžios ir verslo klano projektas. Neklydo
tie, kurie vadino „Leo LT” kūrimą „šimtmečio afera”. Tuometis prem-
jeras Gediminas Kirkilas pripažino, kad įstatymo projektą parengė jame
dalyvaujanti „NDX energija”. Vyriausybė taip dažnai nusileisdavo „NDX
energijos” spaudimui, kad susidarė įspūdis, jog pelno siekiantis projekto
dalyvis, o ne pati Vyriausybė buvo įstatymo rengimo varomoji jėga. „NDX
energija” išsikovojo geresnes sąlygas ir didesnį akcijų paketą. Per derybas
buvo pažeidžiami galiojantys įstatymai, kurie tik vėliau patikslinti, kad
atitiktų jau sukurtą tikrovę. Prezidentas Valdas Adamkus ne tik nemėgi-
no sustabdyti šios neskaidrios aferos, bet ją net palaimino.

„Leo LT” likimas rodo, jog protestai ne visada būna bevaisiai, galima
ištaisyti klaidas ir pakeisti nevykusius politinius sprendimus, kad pilie-
čiai nėra tokie bejėgiai, kaip kartais vaizduojami ar patys įsivaizduoja.
Akivaizdus žmonių nepasitenkinimas suvaidino didelį vaidmenį, lemiant
„Leo LT” žlugimą. Nors neįmanoma konkrečiai nustatyti, kiek rinkėjų
nusigręžė nuo socdemų ir šios koalicijos partnerių dėl „Leo LT” kūrimo,
manyčiau, kad gana daug. Bent tiek, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čionys demokratai galėjo sudaryti valdančiąją koaliciją be socdemų, kurie
niekada nebūtų sutikę naikinti „Leo LT”.

„NDX energijos” valdybos pirmininkas Ignas Staškevičius tvirtino, kad
„dalyvavimas projekte buvo didelė klaida, atnešusi milžiniškų materiali-
nių ir didžiulių neturtinių nuostolių, kuriuos sunku išmatuoti”. Apie mate-
rialinius nuostolius šiek tiek vėliau. Tie neturtiniai nuostoliai buvo „Ma-
ximos” gero vardo netekimas. „Maxima” visada turėjo savo kritikus, bet dau-
gelis ją laikė gera ir veiksminga bendrove, gal net didžiavosi, kad naujai
sukurta įmonė gebėjo sėkmingai varžytis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

„Leo LT” kūrimas pakeitė „Maximos” įvaizdį. Jos pagrindiniai akci-
ninkai buvo vaizduojami kaip savanaudžiai plėšikai, kurie beatodairiškai
siekė praturtėti Lietuvos žmonių ir valstybės sąskaita. Mažmeninės pre-
kybos bendrovei geras jos vardas ir švarus munduras turi neįkainojamą
vertę. „Maximai” svarbu juos susigrąžinti net finansiškai nuostolingomis
sąlygomis. Prieita prie išvados, kad pinigai yra ne tokie svarbūs, nei Vy-
riausybės pripažinimas, jog „NDX energija” nepažeidė kokių nors įsta-
tymų, teisės aktų ir apskritai elgėsi sąžiningai, steigdama „Leo LT” ir
dalyvaudama jos valdyme.

Pergalės laurais gali dalytis „Leo LT” kūrimo kritikai, dabartinė Vy-
riausybė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kritikai pirmieji atkreipė dė-
mesį į „Leo LT” kūrimo neskaidrumą, atkakliai argumentavo, kad nauja-
sis milžinas naudingas privačiam investuotojui, o ne valstybei, ir nenulei-
do rankų, kai opozicinės partijos buvo linkusios susitaikyti su esama
padėtimi. Prezidentė D.Grybauskaitė nuosekliai ir nedviprasmiškai siekė
sutarties panaikinimo, dramatiškai reikalaudama, kad po dviejų mėnesių,
kai ji perims prezidento postą, „visi sprendimai (dėl „Leo LT” naikinimo)
būtų ant mano stalo”.

Vyriausybė sužaidė puikiai. Jei ji būtų pasidavusi radikalų ragini-
mams nedelsiant „išardyti” bendrovę arba primesti kitą vienašališką
sprendimą, „NDX energija” būtų galėjusi kreiptis į tarptautinį arbitražą
ir veikiausiai laimėti. Priekaištai, kad sumokėta suma yra per didelė, iš
piršto laužti. I. Staškevičius netirštino spalvų, kalbėdamas apie milžiniš-
kus materialinius nuostolius. Nors ir grąžinta tiek pat pinigų, kiek įmokė-
ta, reikia prisiminti, kad per tuos šešerius metus dėl infliacijos pinigų
vertė smuko gal net 30 procentų. Tad grąžinta gerokai mažiau. Nereikia
užmiršti ir investicijos galimybių sąnaudų (angl. opportunity costs) – būtų
buvę galima kitur ir pelningiau panaudoti pinigus, kurie buvo bergždžiai
investuoti į „NDX energiją”.

Kai kurių netenkina Vyriausybės nutarimas pripažinti, kad kurdama
„Leo LT” įmonė nepažeidė jokių teisės aktų ir elgėsi sąžiningai. Atseit,
tokio neliečiamumo suteikimas nesiderina su teisinės valstybės normo-
mis. Verta prisiminti du dalykus. Pirma, vargu ar „NDX energija” ryžtųsi
praryti tokius milžiniškus nuostolius be šio patikinimo. Antra, neuž-
mirškime stulbinamo Lietuvos teisėsaugos organų neveiksmingumo. Jei
teismai negali galutinai nustatyti, ar Artūras Zuokas buvo Abonentas, ar
Darbo partija vedė juodą buhalteriją, o šimtai neskaidrių privatizacijų lie-
ka neišaiškintos, naivu tikėtis, kad šiuo atveju įvyks stebuklas ir teisėsau-
gos organai dirbs veiksmingai. Dabar svarbu galutinai baigti visą šį rei-
kalą. Reikia teigiamai įvertinti ir „NDX energijos” nutarimą nusileisti,
nesibylinėti ir susitaikyti su dideliais nuostoliais. 

Taip liūdnai prasidėjusi „šimtmečio afera” negalėjo baigtis geriau.
,,Lietuvos žinios”

A. KUBILIUS: ,,PADARĖME, 
KĄ GALĖJOME, BET NE VISKĄ,

KĄ REIKĖJO”

Andrius Kubilius.                                           Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Ministro pirmininko kalba, sakyta gruodžio 8 d. Seime
Vyriausybės pirmųjų darbo metinių proga
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EUGENIJA MISEVIÇIENÈ

Visi puikiai žinome, kad sportas
– sveikata. Taip pat tai puiki ben-
dravimo forma. Todėl imigrantai,
gyvendami svetimose šalyse, kuria
įvairias tautines organizacijas, tarp
jų ir sporto klubus, kad galėtų pui-
kiai  ypač sportui neabejingi leisti lai-
ką tarp savųjų. 2002-aisiais Connec-
ticut lietuviai nusprendė, kad reikėtų
įkurti atletų klubą. Tokios organiza-
cijos sumanytojai tapo tuomet šioje
valstijoje gyvenęs aktyvus visuomeni-
ninkas Laurynas R. Misevičius, nors,
jo paties nuomone, panašus dalykas
jam nebūtų pavykęs, jei nebūtų atsi-
radęs palaikymas iš grupės aktyvių
vietinių tautiečių. 

Vienu jų, nuo pat pradžių ištie-
susių pagalbos ranką tapo Vitas Ei-
dukaitis, kurio dėka kartu su kitais
keliais lietuvaičiais Laurynui pavyko
įkurti Connecticut lietuvių sporto
klubą (CLSK), kuris šiemet švenčia
savo septintąjį gimtadienį. Deja, V.
Eidukaičiui nebetenka džiaugtis
klubo sėkmingu gyvavimu ir veikla.
2006-ųjų pavasarį, kaip tik tada, kai
CT lietuvių krepšinio komanda
„Ąžuolai” išvyko į Čikagą dalyvauti
kasmetinėse Šiaurės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjun-
gos (ŠALFASS) rengiamose žaidy-
nėse, Vitas netikėtai mirė patyręs šir-
dies smūgį. Abu jo sūnūs, Arvydas ir
Arūnas, tuoj pat išskubėjo atgal į
Connecticut dar nepasibaigus turny-
rui. Eidukaičių šeima tuo metu tikrai
pasižymėjo ypatingu aktyvumu bei
puikiu gebėjimu bendrauti. Todėl
nenuostabu, kad Vitui iškeliavus į
Anapilį atsisveikinti su velioniu
atvyko labai daug žmonių (ir ne tik

gyvenusių Waterbury miesto apylin-
kėse). Tądien susirinkę prisiminėme,
kaip a.a. Vitas stengėsi dėl klubo, mė-
go sportą, todėl sumanyta, kad rei-
kėtų šio neeilinio žmogaus atmini-
mui kasmet surengti lietuvių krep-
šinio varžybas. Šiais metais rudenį
įvyko jau trečiasis toks metinis tur-
nyras.

Lapkričio 21 dieną, šeštadienį,
Silas Deane Middle School salėje
(Wethersfield, CT) varžybose dalyva-
vo 6 vyrų ir 2 jungtinės moterų bei
jaunimo komandos. Krepšinio aikšte-
lėje varžėsi ne tik vietiniai lietuviai
(nors jų ir buvo dauguma), bet ir
žaidėjai iš New Jersey, Pennsylvania,
Maryland valstijų, iš New York, taip
pat Long Island (NY),  pirmą kartą į
Connecticut atvyko keli krepšininkai
iš Rochester miesto. Dvi moterų/jau-
nių komandos sužaidė draugiškas
rungtynes tarpusavyje. 

Prieš prasidedant baigiamosioms
varžyboms, organizatoriai sukvietė
visus norinčius išbandyti laimę tri-
taškių metimo konkurse, kuriame
dalyvauti susigundė 23 sportininkai.
Tarp vyrų buvo ir viena mergina, pe-
reitų metų Long Island (NY) vykusio
turnyro tritaškių konkurso nugalėto-
ja Rasa Hayes iš New Jersey. Tačiau
šiemet visus varžovus nurungė
„Ąžuolų-1” komandos  narys Andrius
Budriūnas, baigiamojoje metimų se-
rijoje pergalę išplėšęs iš savo ben-
draklubio, jam vos vienu tašku nu-
sileidusio Nerijaus Gelažausko.

Dėl trečiosios vietos V. Eidukaičio
turnyre susigrūmė NY LAK ir New
Jersey „Liepsna”. Bronzos medalius
iškovojo liepsniečiai (50:35), o  baigia-
mosiose varžybose susitiko „Ąžuolai-
1” ir kitos Connecticut komandos,

Connecticut krepšinio aikštelėje prisimintas 
Vitas Eidukaitis

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

pasivadinusios „Vieni vartai”, atsto-
vai. Pergalę prieš varžovus „Vieni
vartai” iškovojo rezultatu 57:46, tuo
užsitikrindami sau pereinamąją tur-
nyro taurę. Antrąja liko  „Ąžuolai-1”
(šios komandos sudėtyje rungtyniavo
ir abu a.a. V. Eidukaičio sūnūs). 

Krepšininkų apdovanojimai vyko
vėliau tą pačią dieną surengto va-
karėlio metu lietuviškos Švč. Trejy-
bės parapijos salėje Hartford, CT.
Kaip bebūtų gaila, pirmosios vietos
laimėtojai šiame vakare nedalyvavo.
Be medalių antrą ir trečią vietą iško-
vojusiems krepšininkams bei didžiu-
lio šampano butelio moterų varžybų
laimėtojoms specialius apdovanoji-
mus gavo ir tritaškių konkurso nu-
galėtojas A. Budriūnas bei naudin-
giausiu turnyro žaidėju išrinktas ko-
mandos „Vieni vartai”  narys TJ
Tomboli. 

Šiai šventei šeimininkės pagami-
no puikią vakarienę, o muziką parin-
ko ir vakarą vedė puikiai Connecticut
žinomi DJ Rimas ir Arvydas. Pagrin-
dinė turnyro organizatorė CLSK pre-
zidentė Vaiva Gelažauskaitė, padėko-
jusi visiems savo kolegoms, padėju-
siems jai suruošti šį renginį, bei var-
žybų dalyviams, ypatingą „ačiū!” sky-
rė tėvui Algirdui, be kurio pagalbos,
kaip ji pati prisipažino, nebūtų išsi-

vertusi. Visiems susirinkusiems pa-
dėkos žodžių nepagailėjo ir velionio
Vito žmona Ona Eidukaitienė. O V.
Gelažauskaitė pranešė, kad būtent
šią dieną, kai CT vyko turnyras, a.a.
Vitas švęstų savo 62-ąjį gimtadienį.
Vėliau į Hartford Švč. Trejybės baž-
nyčios salės sceną buvo įvežtas di-
džiulis tortas su žvakutėmis, o jo cen-
tre įamžinta V. Eidukaičio nuotrauka.
Eidukaičiai visi kartu, prisimindami
savo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, už-
pūtė liepsnojančias žvakutes. Po to-
kios jaudinančios akimirkos susirin-
kę pakėlė po taurelę a.a. Vito atmi-
nimui. 

Na, o krepšinio mėgėjus Connec-
ticut lietuviai į a.a. V. Eidukaičio at-
minimo turnyrą pakvies ir kitais me-
tais. Bet iki tol mūsiškiai sporto sa-
lėse galės susitikti dar ne vieną
kartą. Ką tik pasibaigė metinis
ŠALFASS narių suvažiavimas, įvykęs
tą patį šeštadienį Cleveland, kurio
metu nuspręsta, kad 2010-aisiais šios
stambiausios užjūrio lietuvių sporti-
nės organizacijos žaidynės vyks ba-
landžio mėn. pabaigoje kaip tik šiame
Ohio valstijos mieste, o jaunių tur-
nyras bus rengiamas Čikagoje gegu-
žės mėn. 22–23 d., senjorų krepšinin-
kų – įvyks New York  kitų metų kovo
mėnesį. 

A.a. Vito Eidukaičio atminimo turnyro nugalėtojais tapusią „Vienų vartų” ko-
mandą subūrė 1994 m. Europos jaunių čempionas Lietuvos komandos sudė-
tyje Marijus Kovaliukas, apsigyvenęs CT valstijoje. 

Baigiamųjų varžybų akimirka.          
Autorės nuotraukos

Tritaškių konkurso laimėtojas And-
rius Budriūnas – „Anglas”.
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STASÈ  E. SEMÈNIENÈ

Džiaugsmingai sveikinu  Antaną
Klimą, savo galvosena bei elgesiu
santūrią asmenybę, savo laiške „Či-
kaga tvarko Vilnių!” (,,Draugas”,
2009 m. lapkričio 24 d.) iškėlusį į
šviesą ir tiesą jau seniai beveik vi-
siems iki gyvo kaulo įkyrėjusį ir, kaip
rakštis po nagu, nuobodulį keliantį
pamokslavimą. Labai taikliai jis rašo:
„Aš niekaip negaliu suprasti tų mūsų
(lietuvių dypukų...) gudruolių, kurie
iš Čikagos moko ir tvarko Vilnių. Jie
moko Vilnių (Prezidentę, Seimą, Vy-
riausybę) kaip ir ką daryti.” Tai tei-
singas, bemaž visuotinas tvirtinimas!
Ar tie „gudruoliai” nenutuokia, kad
tuo jie išstato savo asmenį viešai pa-
juokai?

Šiame smegenų „sporte” nuola-
tos pirmauja neretai piktas, kandus
ir neatlaidus kritikas, visų sričių di-
dis žinovas, mokovas Bronius Nai-
nys. Štai ir savo rašinyje „Žmogus ir
įstatymas” (,,Draugas”, 2009 m. lap-
kričio 18 d.) jis neiškenčia ir neprie-
kaištauja savo gimtojo krašto gerai
besitvarkančiai Prezidentei! Jis  pasi-
šauna būti nemokamu advokatu kita-
tautei, negavusiai iš LR Prezidentės
Lietuvos pilietybės.

Autorius drąsiai skundžiasi Pre-
zidentės „nevykusiu” nutarimu, ir
kaip ant delno iškloja, kiek žalos ji
padarė kraštui savo nuosprendžiu.
Skaitytojams jis pristato Deividą
Stagniūną ir Katherine Copely –
„pasaulinio garso čiuožėjus – šokėjus
ant ledo”. Šiais metais pasaulio pir-
menybėse ši pora užėmė 14 vietą.
„Juoko darbas”, kaip viena šiaulietė

sako. Ar tai jau Lietuvos garsinimas?!
Anot Nainio, porai yra galimybė pa-
kliūti į pasaulio dešimtuką. Kada?
Kai ant beržo prinoks kriaušės? 

Nainys iš Konstitucijos cituoja
skirsnelį, kuriame sakoma, jog Lie-
tuvos Prezidentas įstatymo nustatyta
tvarka teikia Lietuvos Respublikos
pilietybę. Visi tai gerai žinome. Bet
kodėl Nainys necituoja to „skirsne-
lio”, pagal kurį, remdamasi įstatymo
nustatyta tvarka, Prezidentė ir įvyk-
dė savo svarbų bei atsakingą piliety-
bės suteikimo klausimą?

Tiesiog juokingai nuskambėjo
Nainio rašinio pabaiga: „Ar Lietuvos
Prezidentė iš tikrųjų žino, ką ji pa-
darė? Ir kodėl?” Paprasčiausias eili-
nis amerikietis nusijuoktų ir jam at-
šautų: „Oh, bet your boots!” LR Pre-
zidentė tvarko jai įpareigotą valstybę
nenuduotai tauria meile savo tautai,
sąžiningai, garbingai, sumaniai ir
išmintingai.

Na, o jau rašinio priešpaskutinis
sakinys: „Ir mano klausimas, tikiu, ir
daugelio kitų, ar negalima tos nesą-
monės ištaisyti ir niekada taip ne-
bedaryti?” tiesiog žadą užima šaltai
galvojančiam skaitytojui.

Savo išvedžiojimus Nainys pri-
skiria valstybės vadovei ir moko ją,
kaip kokią gimnazistę, tikėdamas, jog
ji šokinės pagal jo lazdelės moste-
lėjimą. 

Gerbiamieji pamokslautojai, mo-
kovai, svieto lygintojai, nemokykite,
netvarkykite ir nevaldykite Lietuvos
iš tolo, bet iš tolo ją mylėkite bei pa-
dėkite savo Tėvynei. O Ji apsieis be vi-
sažinių patarėjų. Vadovaukitės senu
airių priežodžiu – „Nemokyk mokyto!”

Atsibodo pamokslautojai!

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

Su įdomumu perskaičiau Juozo
Gailos straipsnį gruodžio 5 d.
,,Drauge” apie tariamus ,,herojus” ir
kitokius pasižymėjusius tautiečius.
Ligi šios dienos aš visiškai nesupran-
tu Liūto Mockūno knygos ,,Pavargęs
herojus”. Prieš kažkiek metų per-
skaičiau ją gana atidžiai (net pa-
braukdamas įdomesnes knygos eilu-
tes) ir, atsimenu, vis laukiau, kada

tas herojus pasirodys (nesvarbu, ar
pavargęs, ar pailsėjąs). Bet ligi pat
paskutinio puslapio nesulaukiau.
Autorius labai sėkmingai paslėpė sa-
vo herojų. Kažin ar kas nors yra jį
radęs? O gal tik knygos pavadinime
įsipainiojo korektūros klaida? 

Donatas Januta
San Francisco, CA

,,HEROJAI” KOREKTÙROS KLAIDOSE

Š. m. lapkričio 14 d. ,,Drauge”
Prano Zarankos straipsnyje ,,Detroi-
to šeštadieninė mokykla atšventė 60
metų sukaktį” įsivėlė pora klaidų. V.
Kudrikos mokyklos vedėju pirmą
pusmetį buvo dr. Vincas Misiulis, M.

Bavarskas vedėjavo antrąjį pusmetį.
O šešto dešimtmečio mokyklos ži-
nutes straipsnio autorius gavo iš
vedėjos Vidos Pekorienės ir iš buvu-
sios mokytojos, vis dar talkininkės
Rasos Karvelienės.

KLAIDÛ ATITAISYMAS

Po viena iš straipsnį apie Phi-
ladelphia lietuvių telkinį ,,Veiklos
Philadelphia telkinyje nestokojama”
(,,Draugas”, 2009 m. gruodžio 10 d.)
palydinčių nuotraukų parašas turėtų
būti: 

Dalis fotoparodos dalyvių ir lai-

mėtojų. Iš. k. į d.: Petras Vaškys, dr.
Jonas Dunčia, Antanas Krušinskas,
Danutė Surdėnienė, Joyce Lukas,
Vilma Balnytė, Kęstutis Lukas
ir Rimas Gedeika. 

Atsiprašome. 
Redakcija

* * *

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. lapkričio 21 d. Cleveland
lietuvių klube, Cleveland, OH įvyko
metinis Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) suvažiavimas, kuriame
buvo aptarta besibaigiančių metų
veikla, rengtasi būsimiems sporto
renginiams ir varžyboms. Apie suva-
žiavimą, dabartinės ŠALFASS Cent-
ro valdybos veiklą kalbamės su
ŠALFASS Centro valdybos pirminin-
ku Laurynu R. Misevičiumi. 

– Kaip pavyko suvažiavimas,
kokius svarbiausius nutarimus
galėtumei paminėti?

– Nors kas metai vykstančiame
ŠALFASS suvažiavime šiemet daly-
vavo daugiau Kanados atstovų, nei
JAV (ar tai byloja apie mažesnes eko-
nominės krizės pasekmes kaimyninė-
je „Klevo lapo” šalyje?), nepaisant to,
posėdis praėjo darbingai, nors ir re-
kordiškai greitai: šiemet viską iš-
sprendėme per vos daugiau nei 4 va-
landas ir net be pietų pertraukos.
Suvažiavimo metu buvo patvirtintas
varžybų kalendorius ateinantiems
2010 metams. Jau netrukus po Nau-
jųjų metų, šįkart kovo mėn. 20–27 d.,
pakviesime slidinėjimo mėgėjus į
ŠALFASS slalomą Colorado valstijos
kalnuose. Senjorai krepšininkai kitą-
met suvažiuos į New York miestą
paskutiniajam kovo mėnesio savait-
galiui. O pagrindinės mūsų Sąjungos
žaidynės įvyks Cleveland mieste 2010
m. balandžio 30 – gegužės 2 d., po to
jaunučiai susitiks Čikagoje gegužės
mėn. 22–23 d. Sekite spaudą, bus
atskiri pranešimai ir apie kitų sporto
šakų varžybas. Taip pat visą svar-
biausią ŠALFASS informaciją galite
rasti oficialiame mūsų organizacijos
tinklalapyje adresu: www.salfass.org
(arba anglų k. www.launa.org). 

–– Kitais metais baigiasi
tavo, kaip ŠALFASS valdybos
pirmininko, kadencija. Kaip ver-
tini ją, kokios kritikos susi-
laukei? Kokių sumanymų nespė-
jai įgyvendinti? 

– Sumanymų visuomet galima
prigalvoti visokiausių – įgyvendi-
namų ir kažin. Bet per savo veiklos
Amerikos lietuvių bendruomenėje
dešimtmetį supratau tiek, kad geriau
užsimoti mažiau ir padaryti daugiau,
negu atvirkščiai. Esu patenkintas,
kad pagaliau sutvarkėme metų me-
tais svarstytą mūsų organizacijos tin-
klalapio projektą, dar šiemet pradės
veikti ir ŠALFASS puslapis ,,Face-
book”. Turime dvejiems metams į
priekį patvirtinę pagrindinių sporto
šakų varžybų kalendorių, net ir
sunkmečio laikais šią vasarą gana
gausiai sudalyvavome VIII Pasaulio
lietuvių žaidynėse, vykusiose Lietu-
voje. Kritikos? Daugiau susilauk-
davau dar prieš išrenkant mane
ŠALFASS Centro valdybos pirmi-
ninku, gal dabar manęs oponentai
prisibijo (juokiasi)? O jei rimtai, tai
norėtųsi sužinoti, ką galvoja kiti, gal-
būt šiuo klausimu išgirsime ir „Drau-
go” skaitytojų nuomonę? Konstruk-
tyvi kritika yra labai naudinga bet
kokios organizacijos arba asmens to-
bulėjimui, todėl mielai visus išklau-
syčiau.

– Kaip vertini kitų valdybos

narių veiklą? 
– Jeigu atsakyti vienu žodžiu,

teigiamai. Esu dėkingas jiems už
visokeriopą pagalbą, vykdant įvairius
mūsų Sąjungos veiklos uždavinius.
Tačiau nusivyliau pačioje pradžioje
entuziastingai ŠALFASS Vidurio
Vakarų apygardos pirmininko parei-
gas ėmusiu eiti čikagiečiu Arūnu
Karaliumi, kuris labai greit iš
ŠALFASS valdybos atsistatydino.
Taip pat nuliūdino mūsų organizaci-
jos Rytų apygardos vadovo Ž. Bublio
ir New York LAK pirmininko, taip
pat ŠALFASS Centro valdybai prik-
lausančio S. Kavaliausko konfliktas,
įvykęs pereitą vasarą ir paviešintas
lietuviškoje spaudoje. Bet liaudyje
sakoma, kad ginčuose gimsta geriausi
sprendimai, tad išlieku optimistas ir
tikiuosi, kad dabartinei mūsų Val-
dybai paskutiniai – tretieji – metai
bus patys sėkmingiausi! 

– Kuri, tavo nuomone, sporto
šaka ŠALFASS rėmuose yra stip-
riausia? 

– Be abejo, krepšinis, kuris yra
lietuvių sporto šaka numeris 1, nes-
varbu, kur mūsų tautiečiai begyven-
tų. Mus ypatingai džiugina ir tas fak-
tas, kad kasmet didžiausią būrį
dalyvių sutraukia ŠALFASS jaunu-
čių-jaunių (iki 16 m. amžiaus) šios
sporto šakos varžybos. Tai byloja apie
neblogą mūsų organizacijos ateitį.
Kuriai/kurioms reikėtų pasistiebti?
Manyčiau, privalome daugiau dėme-
sio atkreipti į pasaulyje sporto šaką
numeris 1 – futbolą, kurio mėgėjų yra
tikrai nemažas skaičius Rytų pakran-
tėje bei Čikagoje. Viliuosi, kad kitą-
met visus norinčius pakviesime į vi-
sos Š. Amerikos lietuvių pirmenybes,
kuriose be aukščiau paminėtų regio-
nų komandų dalyvaus ir Kanados. 

– Kitąmet JAV išeivijos spor-
tininkų ir sirgalių laukia pag-
rindinės ŠALFASS žaidynės. Kur
jos vyks, keliose sporto šakose
bus varžomasi, kiek klubų žada
dalyvauti? 

Nukelta į 9 psl.

ŠALFASS pirmininkas 
Centro valdybos narių veiklą

vertina teigiamai

L. Misevičius per VIII Pasaulio lietuvių
žaidynes Lietuvoje, 2009 m. birželis. 

Eugenijos Misevičienės nuotr.
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Per kalèdiniû atvirukû aukcionâ�
paaukota 3,800 litû�

Patvirtinti dar du mirties nuo
pandeminio gripo atvejai

Netekome kompozitoriaus
Vytauto Klovos

Suvalkieçiai nori pinigû iš Vokietijos

Vilnius, gruodžio 10 d. (ELTA) –
Seimo Europos klubo ir Seimo Euro-
pos informacijos biuro surengtas ka-
lėdinių atvirukų aukcionas pranoko
lūkesčius, teigia jo organizatoriai.
Aukciono metu paaukota 3,800 litų.

Aukcionui buvo pateikta per 300
kalėdinių atvirukų, kuriuos naudoda-
mi įvairias technikas sukūrė dešim-
ties Lietuvos vaikų globos namų auk-
lėtiniai iš Kauno, Pabradės, Alytaus,
Panevėžio, Trakų, Lentvario, Žaga-
rės, Mažeikių, Vilijampolės ir Akme-
nės vaikų globos namų.

Originalius jaunųjų menininkų
sukurtų atvirukų rinkinius noriai įsi-
gijo Seimo nariai ir Lietuvoje rezi-

duojantys užsienio valstybių amba-
sadoriai.

Aukciono metu surinktos lėšos –
3,800 litų – bus įteikti atvirukų rin-
kinius pristačiusiems vaikų globos
namams.

Tai jau nebe pirmasis aukcionas,
vykstantis Seimo Europos informaci-
jos biure. Šis kalėdinių atvirukų auk-
cionas buvo surengtas prisimenant
sėkmingą Lietuvos ir užsienio vaikų
piešinių parodos ,,Mūsų miškas ap-
link Baltijos jūrą” aukcioną, surengtą
kartu su Plungės LIONS klubu. Tuo-
met taip pat surinkta per 4,000 litų,
kurie buvo perduoti Šilalės rajono
vaikams su negalia. 

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) –
Lietuvoje patvirtintos dar dvi mirtys
nuo pandeminio gripo sukeltų
sveikatos sutrikimų, ketvirtadienį
pranešė Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM). Iš viso Lietuvoje patvir-
tintos 9 pandeminio gripo aukos.

Nuo vadinamojo kiaulių gripo
lapkričio 25 dieną mirė 57 metų am-
žiaus vilnietis, susirgęs lapkričio 17
d. ir kreipęsis į šeimos gydytoją Šeš-
kinės poliklinikoje. Vyras į Vilniaus

universiteto Antakalnio ligoninę
buvo paguldytas lapkričio 23 dieną.

Kita A(H1N1) gripo auka – 62
metų amžiaus vilnietis, susirgęs lap-
kričio 28 dieną, o į greitąją medicinos
pagalbą kreipęsis ir į Vilniaus uni-
versiteto ligoninės reanimacijos sky-
rių paguldytas gruodžio 2 d. Ligonis,
sirgęs gretutinėmis ligomis, nuo nau-
jojo gripo sukeltų sveikatos sutriki-
mų mirė trečiadienį. 

Vilnius, gruodžio 9 d. (ELTA) –
Trečiadienį pasirašytu protokolu prie
Nacionalinio susitarimo įsipareigota
nepriimti ir neruošti teisės aktų, ku-
rie galėtų pabloginti smulkiojo ir vi-
dutinio verslo subjektų verslo sąly-
gas, o smulkiojo ir vidutinio verslo są-
lygas reglamentuojančius teisės ak-
tus keisti tik pritarus Lietuvos smul-
kiojo ir vidutinio verslo tarybai.

Vyriausybė taip pat įsipareigoja
supaprastinti ir sutrumpinti terito-
rijų planavimo, statybos reglamenta-
vimo, detaliųjų planų rengimo ir že-
mės paskirties keitimo dokumentų
rengimo tvarką.

Protokolą pasirašė ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius ir Verslo
darbdavių konfederacijos pirminin-
kas, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio
verslo tarybos pirmininkas Danas Ar-
lauskas.

,,Vyriausybės bei Smulkiojo ir vi-
dutinio verslo tarybos bendras rū-
pestis – kad kuo daugiau lietuvių bū-
tų patys sau darbdaviai, todėl siekia-
me ir sieksime, kad pradėti savo vers-
lą Lietuvoje būtų kuo paprasčiau”, –
sakė premjeras.

Protokole numatyta kartu spręs-
ti svarbius smulkiajam ir vidutiniam
verslui mokesčių, verslo kreditavimo,
ES struktūrinės paramos lėšų pa-
naudojimo ir kitus klausimus. Bus
siekiama didinti konkurenciją bankų
sektoriuje, suteikiant kredito uni-
joms platesnes galias, taip pat nusta-
tyti ir kitas konkurencijos bankų sek-
toriuje didinimo priemones. Siekiant
paskatinti konkurenciją mažmeni-
nėje prekyboje, naudojantis ES struk-
tūrine parama protokole numatyta su-
kurti programą mažų parduotuvių stei-
gimui ir jų veiklos gyvybingumui remti.

Vilnius, 2009 m. gruodžio 9 d.
(ELTA) – Trečiadienį Vilniuje, viešbutyje
,,Crowne Plaza”, apdovanoti geriausi
2009 metų šalies lengvaatlečiai. Rin-
kimuose, kuriuos surengė Lietuvos
lengvosios atletikos federacija (LLAF)
kartu su naujienų svetaine 15min.lt.,
nugalėjo 22 metų klaipėdietė sprinterė
Lina Grinčikaitė ir 37 metų vilnietis dis-
ko metikas Virgilijus Alekna.

LLAF prezidentas Eimantas Skra-
bulis sakė, kad šie metai šalies lengva-
atlečiams buvo gana sėkmingi – aukš-
čiausio rango varžybose Lietuvos atle-
tai į geriausiųjų aštuntukus pateko 35
kartus. LLAF vadovas taip pat pasi-
džiaugė sėkmingai Kaune surengtu Eu-
ropos jaunimo čempionatu.

Tarptautin∂je operacijoje prieš pedofilus
kratos atliktos ir Lietuvoje 

A. a. kompozitorius
Vytautas Klova.   

Vladimiro Gulevičiaus
(ELTA) nuotr.

Vyriausyb∂: kuo daugiau lietuvi¨�
tur∂t¨ b∆ti patys sau darbdaviai

Disko metikas Virgilijus Alekna ir
sprinterė Lina Grinčikaitė. Eltos nuot.

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) –
Seimas žada kreiptis į Vyriausybę,
kad ši pradėtų derybas su Vokietija
dėl žalos atlyginimo 1941 metais iš
Suvalkų krašto (dabartinė Lenkija)
prievarta iškeldintiems lietuviams.
Manoma, kad reikalaujama suma ga-
lėtų siekti mažiausiai kelis milijonus
eurų.

Seimo Pasipriešinimo okupaci-
niams režimams dalyvių ir nuo oku-
pacijų nukentėjusių asmenų teisių ir
reikalų komisija trečiadienį patvirti-
no rezoliucijos, kuria parlamentui
siūloma paraginti Vyriausybę kreip-
tis į aukščiausias Vokietijos įstaigas
dėl Lietuvos piliečių patirtos žalos at-
lyginimo galimybių įvertinimo.

Dėl 1941 m. sausio 10 d. pasira-
šyto SSRS ir nacistinės Vokietijos
dvišalio susitarimo iškeldinti iš pa-
sienio teritorijų lietuvių ir lenkų tau-
tybės gyventojus nukentėjo kelios de-
šimtys tūkstančių žmonių. Perkeltieji
gyventi kitur prarado visą užgyventą
turtą. Manoma, kad į žalos atlygini-
mą pretenduotų keli tūkstančiai Lie-
tuvos piliečių. Įvairiais skaičiavimais,
jiems padarytos žalos dydis gali siek-
ti mažiausiai kelis milijonus eurų.

Visuomeninė organizacija ,,Su-
valkija”, vienijanti iš Suvalkų krašto
į dabartinę Lietuvos teritoriją priver-
stinai perkeltus asmenis, jų vaikus ir
vaikaičius, daugiau nei 15 metų ban-
dė reikalauti, kad Vokietija sumokėtų
žalos atlyginimą. Minėtos rezoliucijos
tekste teigiama, kad žalos atlyginimo
klausimas nevyriausybiniu lygiu taip
ir nedavė rezultatų.

Po ilgo visuomeninės organizaci-
jos susirašinėjimo su Vokietijos val-
džia paaiškėjo, kad ši šalis 1941 me-
tais priverstinai perkeltus asmenis
pripažįsta nukentėjusiais nuo na-
cistinės Vokietijos okupacinio režimo,
kitaip tariant, laiko juos galinčiais
pretenduoti į materialinės žalos atly-
ginimą. Tačiau Vokietijos įstaigoms
pasirodė nepriimtina, kad į jas krei-
piasi visuomenininkai. ,,Suvalkijai”
buvo paaiškinta, kad šį klausimą tu-
rėtų kelti Lietuvos Vyriausybė.

,,1941 metų SSRS ir Vokietijos
valstybių susitarimas dėl priverstinio
Lietuvos tautybės gyventojų iškėlimo
iš Lenkijos Suvalkų krašto ir jo įgy-
vendinimo padariniai yra neatskiria-
mi nuo kitų Vokietijos valstybės oku-
pacinių veiksmų Lietuvos teritorijoje
ar prieš jos piliečius 1940–1945 metų
laikotarpiu pasekmių visumos”, – tei-
giama rezoliucijos projekte.

Seimo komisijos vadovas konser-
vatorius Arimantas Dumčius pažy-
mėjo, kad Vokietija atlygino žalą nu-
kentėjusiesiems, kurie buvo išvežti į
šią šalį priverstiniams darbams, o
priverstinai iškeldintieji liko pamirš-
ti. ,,Norint apskaičiuoti žalą, reikės
atsižvelgti į tai, kiek turto dėl perkė-
limo neteko žmogus. Tai bus didelis
darbas”, – sakė parlamentaras.

Visuomeninės organizacijos ,,Su-
valkija” pirmininkė Birutė Kižienė
pasakojo, kad 1941 metais iškeldin-
tiems žmonėms yra suteiktas nuken-
tėjusiųjų perkeltųjų statusas, nuo
2005 metų jiems mokama valstybinė
pensija.

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) –
Per didelio masto tarptautinę opera-
ciją Europoje prieš pedofilus kratos
atliktos ir Lietuvoje, pranešė Euro-
pos policijos agentūra Europolas.

Po dvejus metus trukusios ope-
racijos iš viso sulaikyta 115 žmonių.
Įtariama, kad pedofilai, tarp kurių
buvo ir mokytojų, keitėsi nuotrauko-
mis per Austrijos interneto puslapį.
Iš viso nustatytas 221 įtariamasis.

Lietuvos Generalinės prokura-
tūros atstovas šio konkretaus atvejo
nekomentavo, bet sakė, kad tokio po-
būdžio pagalbos prašymų Lietuva su-
laukia.

Europolas sako, kad per tyrimą
taip pat pavyko nustatyti 5 vaikus
skirtingose šalyse nuo 4 iki 12 metų,
kurie buvo seksualinių nusikaltimų
aukos.

Europolo teigimu, kratos atliktos
Europos valstybėse – Austrijoje, Bel-
gijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje,

Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, Rumu-
nijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Ispa-
nijoje, Šveicarijoje, Liuksemburge,
taip pat Kanadoje.

Naujienų agentūros AFP teigi-
mu, dviem Austrijos piliečiams pa-
teikti kaltinimai dėl nepilnamečių fo-
tografavimo ir nuotraukų įdėjimo į
internetą. Įtariamiesiems yra 59 ir 62
metai. Vienas iš jų kaltinamas dėl dvy-
likametės seksualinio išnaudojimo.

,,Vaikų seksualinis išnaudojimas
yra vienas iš baisiausių nusikaltimų,
todėl esu labai patenkintas, kad šie
pažeidėjai buvo nustatyti ir sulaikyti.
Bet labiau už viską esu patenkintas
dėl to, kad buvo nustatyti pažeidžia-
mi vaikai ir apsaugoti nuo tolimesnės
žalos”, – pranešime spaudai cituoja-
mas Europolo direktorius Rob
Wainwright.

Europolas teigia, kad per 23
tarptautines operacijas jau pavyko
nustatyti daugiau kaip 1,600 pedofi-
lų. 

Vilnius, gruodžio 10 d. (ELTA) – Eidamas 83-
iuosius metus po sunkios ligos mirė garsus Lietu-
vos kompozitorius ir pedagogas, populiariausios lie-
tuviškos operos ,,Pilėnai” autorius Vytautas Klova.

V. Klova yra parašęs 6 operas: ,,Pilėnai”, ,,Vai-
va”, ,,Duktė”, ,,Du kalavijai”, ,,Amerikoniškoji tra-
gedija”, ,,Ave vita”, kuriomis pratęsė ir reikšmin-
gai praturtino tautinės operos raidą.

V. Klova gimė 1926 m. Tirkšliuose, baigė Lie-
tuvos konservatoriją, dėstė Kauno J. Gruodžio mu-
zikos mokykloje, 1954–1994 m. buvo Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos profesoriumi.

Jau pirmąja opera ,,Pilėnai” V. Klova parodė
ryškų melodisto talentą, kūrybinę brandą, pasiekė
didelį populiarumą, buvo įvardytas lietuvių operos
klasiku. Nemažą kūrybos dalį sudaro harmonizuo-
tos ir išplėtotos liaudies dainos, jų yra apie 100.

Už nuopelnus Lietuvos kultūrai 1996 m. V.
Klova buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordinu. 



DELIS
Indija paskelbė planuojanti

įkurti 29-ąją valstiją, reaguodama į
vieno regiono vado bado streiką ir
stiprėjančius jo šalininkų protestus.
Indijos vidaus reikalų ministras P.
Chidambarama sakė, kad vyriausybė
pradės Telanganos valstijos įkūrimo
procesą, atskyrus dalį pietrytinės
Andhra Pradešo valstijos teritorijos.

MANILA
Viename Filipinų pietiniame

kaime įtariami banditai pagrobė 75
įkaitus, tarp kurių esama pradinės
mokyklos moksleivių ir mokytojų,
pranešė vienas pareigūnas. 19 gink-
luotų užpuolikų ketvirtadienį įsiver-
žė į nuošalų San Martino kaimą.
Trečiadienį tą pačią gaują pareigū-
nams pavyko išvyti iš kito kaimyni-
nio kaimo. Vietos pareigūnai mėgina
su jais susitarti, kad įkaitai būtų pa-
leisti.

BAGDADAS
JAV gynybos sekretorius Robert

Gates ketvirtadienį iš anksto nepa-
skelbęs atvyko į Bagdadą, pranešė
kartu su juo keliaujantis vienas nau-
jienų agentūros AFP žurnalistas.
Asilankymą Afganistane baigęs gy-
nybos sekretorius atvyko į Irako
sostinę praėjus kelioms dienoms po
to, kai ją sudrebino virtinė sprogdi-
nimų, nusinešusių 127 žmonių gyvy-
bes. R. Gates paskutinį kartą Irake
lankėsi šių metų liepą. 

WASHINGTON, DC
Jungtinės Valstijos ir toliau

remia demokratines pertvarkas Uk-
rainoje bei šalies integraciją į Vaka-
rus, pareiškė JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton per spaudos konfe-
renciją su Ukrainos užsienio reikalų
ministru Piotr Porošenka. ,,Su ne-
kantrumu laukiame laisvų ir sąži-
ningų prezidento rinkimų sausį”, –
teigė ji.

NEW YORK
Didžiausias Jungtinių Valstijų

bankas ,,Bank of America” grąžino
visas lėšas, kurias šalies valdžia buvo
skyrusi padėti šiam bankui išvengti
bankroto.

VARŠUVA
Generolas Wojciech Jaruzelski

paneigė, jog prašė SSRS karinės pa-
galbos, ir sako, kad karo padėties įve-
dimas 1981 m. gruodį smarkiai pa-
veikė visą tolesnį jo gyvenimą. Šią
savaitę buvo pranešta, jog Lenkijos
tautos atminties institutas turi pa-
skelbti visą generolo W. Jaruzelski po-
kalbio su Varšuvos pakto vyriausiuo-
ju karinių pajėgų vadu Viktor Kuli-
kov tekstą. W. Jaruzelski teigia, kad
pokalbio užrašuose pateikiami ne jo
arba smarkiai iškraipyti jo žodžiai. 

JEREVANAS
Armėnijos prezidentas Serž Sar-

gsian pareiškė, kad jo šalis pasiryžusi
pasirašyti Armėnijos ir Turkijos pro-
tokolus dėl diplomatinių santykių
užmezgimo be jokių išankstinių są-
lygų. ,,Tikiuosi, kad Turkija pasinau-
dos šia istorine galimybe ir nesukels
abejonių dėl šalių nueito ilgo kelio”, –
sakė Armėnijos vadovas, kuris kalbė-
jo bendroje spaudos konferencijoje su
Latvijos prezidentu Valdis Zatleris.

MADRIDAS
Ispanija grąžino Jungtinėms

Valstijoms povandeninį robotą, kuris
praeitą savaitę pirmą kartą perplau-
kė Atlanto vandenyną, matuodamas
vandens temperatūrą ir padėdamas
stebėti pasaulinio klimato pokyčius.
Raketos pavidalo aparatas nuplaukė
7,400 kilometrų nuo New Jersey iki
Ispanijos šiaurės vakarinės Galisijos
provincijos krantų per 225 dienas,
nešamas vandenyno srovių ir maiti-
namas elektros baterijos.

MASKVA
Visa Permės krašto vyriausybė

nutraukė savo įgaliojimus dėl nelai-
mės Permės klube, nusinešusios dau-
giau kaip 120 žmonių gyvybę. Tai
pranešė regiono administracija. Pa-
sak krašto gubernatoriaus Oleg Čir-
kunov, naujos sudėties vyriausybė
bus sudaryta, kai baigsis klube ,,Chro-
maja lošad” gruodžio 5 naktį kilusio
gaisro aplinkybių tyrimas.

EUROPA

Latvijos Latgalos krašto gyventojai
renkasi Rusijos pilietybê

Atkelta iš 1 psl.
Jis taip pat priminė apie savo

neseniai duotą nurodymą nusiųsti
papildomai į Afganistaną 30,000 JAV
karių.

Tačiau priimdamas Nobelio
taikos premiją B. Obama sakė, kad
žmonės turi susitaikyti su ,,sunkia
tiesa”, jog smurto neįmanoma išnai-
kinti, o šalys kartais turi pradėti ka-
rą, kad apgintų savo piliečius nuo
piktavalių režimų ir teroristų gru-
puočių.

Anot B. Obama, taikūs judėjimai
nebūtų nugalėję hitlerinių kariuome-
nių, o derybos neįtikins ,,al Qaeda”
vadovų nusiginkluoti. Šito suprati-
mas nėra cinizmo išraiška, o žmogaus
netobulumo pripažinimas, sakė jis.

JAV prezidentas dar pareiškė,
kad visos šalys, kurioms reikia pa-
naudoti jėgą, turi paisyti normų. B.
Obama sakė, kad būdamas vyriau-
siuoju vadu jis pasilieka teisę viena-
šališkai ginti JAV. Tačiau jis taip pat
pareiškė esąs įsitikinęs, kad normų
paisymas stiprina jų besilaikančias

šalis ir silpnina bei atskiria tas, ku-
rios jų nesilaiko. Net ir susidūrusios
su jokių taisyklių nesilaikančiu prie-
šu Jungtinės Valstijos dalyvaudamos
kare privalo paisyti tų normų, sakė jis. 

JAV prezidentas savo kalboje
pagerbė Irane šiemet vykusias opozi-
cijos demonstracijas.

B. Obama sakė, kad Jungtinės
Valstijos visada palaikys siekiančius
laisvės, taip pat Irane, Mianmare ir
Zimbabvėje.

JAV vadovas Osle sakė, kad kiti
galbūt ,,labiau nusipelnė” Nobelio
taikos premijos, kuri jam buvo pa-
skirta labai netikėtai ir kurią jis turi
atsiimti. Tačiau jis pažadėjo stengtis
vykdyti bendravimu grindžiamą savo
užsienio politiką, siekiant, be kitų
dalykų, ilgalaikės taikos ir saugumo
pasaulyje, stabilizavimo Afganistane,
klimato kaitos klausimo sprendimo ir
branduolinių ginklų skaičiaus maži-
nimo.

,,Jei man nepavyks, tada to fakto
nepaslėps nė visos pasaulio pagyros ir
apdovanojimai”, – pridūrė jis.

B. Obama atsièmè Nobelio premijâ
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Ryga, gruodžio 10 d. (BNS) –
Latvijos Latgalos krašto, kuris ribo-
jasi su Rusija, gyventojai pradeda
masiškai rinktis Rusijos pilietybę.

,,Žmonių, kurie kreipiasi į mūsų
konsulatą, prašydami suteikti Rusi-
jos pilietybę, šiais metais padaugėjo
4,5 karto, – sakė Latvijos laikraščiui
,,Telegraf” Rusijos generalinio kon-
sulo Daugpilyje pavaduotojas, kon-
sulas patarėjas Viktor Jevsejev.

,,Anksčiau priimdavome apie 40
pareiškimų per mėnesį, o dabar jų
skaičius išaugo iki 200. Daugiausia
tai pensinio arba priešpensinio am-
žiaus Latvijos gyventojai, neturintys
pilietybės”, – pridūrė jis.

Pasak diplomato, dauguma pra-
šymų patenkinami. Taigi vidutinis
Rusijos piliečių skaičiaus Latgaloje
prieaugis, jeigu prašymų nesumažės,
bus apie 2,000 žmonių per metus.

,,90 proc. atvejų yra susiję su
blogėjančia ekonomikos padėtimi
šalyje, – sakė laikraščiui Latvijos
rusų bendruomenės Daugpilio sky-

riaus vadovas Aleksej Vasiljev. –
Latgala visada buvo silpniausias
ekonominiu požiūriu regionas.”

,,Pirmasis smūgis dešimtojo de-
šimtmečio pradžioje, kai buvo užda-
romos gamyklos, teko būtent jai. Da-
bar čia ir vėl sunkiausia padėtis, paly-
ginti su kitais regionas, todėl dauge-
lio žmonių noras gauti Rusijos pilie-
tybę yra gana dėsningas”, – pažymėjo
jis.

Daugpilio pirmosios vicemerės
Ritos Struodės nuomone, Latgalos
gyventojams norint tapti Rusijos pi-
liečiais, neverta ieškoti politinės po-
tekstės.

,,Žmonės taip reaguoja į ekono-
minę padėtį, – sakė ji laikraščiui ‘Te-
legraf’, – pensinio ir priešpensinio
amžiaus žmonės suinteresuoti gauti
Rusijos pensiją, ir priekaištauti jiems
už tai negalima.”

,,Kiekvienas ieško galimybės pri-
sidurti papildomą kapeiką. Ši tenden-
cija buvo Daugpilyje visada, o dabar
paaštrėjo”, – sakė ji. 

Rusijos piliečių skaičiaus Latgaloje prieaugis bus apie 2,000 žmonių per me-
tus. Balsas.lt nuotr.

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org



Aukso medalius ,,ISU Grand
Prix Finals” varžybose iškovojo trys
pasaulio čempionai: amerikietis Evan
Lysacek, Pietų Korėjos atstovė Yu-Na
Kim ir kinų pora Shen Xue ir Zhao
Hongbo.

Tarp vyrų geriausiai pasirodė ir
aukso medalį iškovojo amerikietis E.
Lysacek. Šių metų pasaulio čempio-
nas po trumposios programos buvo

antroje vietoje. Daisuke Takahashi,
buvęs pirmoje vietoje po trumposios
programos, liko tik penktas. Sidabro
medalį iškovojo japonas Nobunari
Oda, o bronzos medalį antrus metus
iš eilės iškovojo Johnny Weir.

Iš moterų geriausiai pasirodė Yu-
Na Kim. 19-os metų čiuožėja iškovojo
jau trečią ,,Grand Prix Finals” aukso
medalį. Pirmąjį ji  laimėjo būdama
16-os metų. Sidabro medalį iškovojo
Japonijos atstovė, 2007-ųjų metų pa-
saulio čempionė Miki Ando. Trečioje
vietoje liko Akiko Suzuki.

Tarp porų geriausiai pasirodė
triskart pasaulio čempionai bei du-
kart olimpinių žaidynių bronzos me-
dalių laimėtojai Shen Xue ir Zhao
Hongbo. Sidabro medalį iškovojo dar
viena kinų pora, 2006-ųjų metų pa-
saulio čempionai Pang Qing ir Tong
Jian. Bronzos medalį laimėjo dukart
pasaulio, triskart Europos bei 2007-
ųjų metų ,,Grand Prix Finals” čempi-
onai, vokiečiai Aliona Savchenko ir
Robin Szolkowy.

Šokių ant ledo aukso medalį iško-
vojo amerikiečiai Meryl Davis ir
Charlie White. Sidabro medalius lai-
mėjo kanadiečiai Tessa Virtue ir
Scott Moir, bronzos – prancūzai
Nathalie Pechalat ir Fabian Bourzat.
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,,ISU Grand Prix Finals” 
medalius iškovojo čempionai

Šių metų ,,Davis Cup”  baigiamo-
siose varžybose Barselonoje Ispanijos
tenisininkai 5:0 nugalėjo Čekijos
tenisininkus.

Pirmose dvikovos rungtynėse
Rafael Nadal (7–5, 6–0, 6–2) nugalėjo
Tomaš Berdych. Antrąją pergalę is-
panams iškovojo David Ferrer (1–6,
2–6, 6–4, 6–4, 8–6) nugalėjęs Radek
Stepanek. Trečiąją ir lemiamą per-
galę iškovojo Feliciano Lopez ir Fer-
nando Verdasco duetas (7–6, 7–5,
6–2) nugalėjęs T. Berdych ir R.
Stepanek.

Jau nieko nelemiančias likusias

dvi rungtynes taip pat laimėjo ispa-
nai. R. Nadal (6–4, 6–3) nugalėjo Jan
Hajek, o D. Ferrer (6–4, 6–2) – Lukaš
Dlouhy.

Mes, lietuviai, nuo mažens valgo-
me ir mėgstame duoną – ,,Močiutės’’,
,,Bočių’’, ,,Palangos’’, ,,Vilniaus’’... O
ar daug mūsų žino, kuo jos skiriasi
viena nuo kitos? Įdomu būtų surengti
konkursą, kur duonos žinovui būtų
duodama ragauti įvairios duonos. Ar
atsirastų žmonių, kurie užrištomis
akimis teisingai atspėtų, kokią duoną
valgo? 

Kiekvienas mūsų, įskaitant ma-
ne pačią, turbūt nuožmiai ginčysis,
kad apie duoną kiekvienas lietuvis ži-
no daug daugiau, nei jos kepėjas. Kad
ateityje iš tiesų žinotume, ką valgo-
me, pateikiame  ,,Vilniaus duonos’’
kepamų įvairių duonų trumpus apra-
šymus.

,,Močiutės’’ duona

,,Močiutės’’ duona kepama pagal
tradicinį naminės duonos receptą,
taip, kaip seniau Lietuvos kaimuose
ją kepdavo mūsų močiutės. Siekiant
išlaikyti tikrą naminės duonos skonį
ir kvapą, ji kepama didžiuliais 5 kg
kepalais.

,,Močiutės’’ duonoje yra 4.9 proc.
skaidulinių medžiagų.

,,Agotos’’ duona

„Vilniaus duonos’’ meistrai su-
kūrė minkštą sodraus skonio ruginę
duoną, kurią pavadino šv. Agotos var-
du. Lietuvoje šventintą ,,Agotos’’
duoną rūpestingai saugodavo ir gerb-
davo, tikėdami, jog ji apsaugo namus
nuo ugnies ir blogio, turi gydomųjų
galių. Dar ir dabar žmonės tiki pas-
laptingomis ,,Agotos’’ duonos galio-
mis.

2005 m. ,,Metų gaminio’’ kon-
kurse ,,Agotos’’ duona buvo apdova-
nota sidabro medaliu.

,,Bočių’’ duona

,,Bočių’’ duona – tai tamsi, padi-
nė duona, kepama iš persijotų rugi-
nių ir kvietinių miltų mišinio, pa-
skaninta trupučiu cukraus, apibars-
tyta kmynais.

,,Bočių’’ duona – tikras klasiki-
nės lietuviškos duonos etalonas. Pa-
našią duoną senovėje kepdavo tik
ypatingų švenčių progomis. Saldžia-
rūgštį skonį šiai duonai suteikia cuk-
rus ir natūralūs plikiniai bei raugai, o
ruginis salyklas – tamsią spalvą.

1996 m. parodoje „AgroBalt-96’’
,,Bočių’’ duona buvo apdovanota auk-
so medaliu. 2008 m. konkurse „Ge-
riausia lietuviška duona’’ ši duona
laimėjo pirmąją vietą tamsių ruginių
duonų kategorijoje.

,,Bočių’’ duonoje yra 6.4 proc.

skaidulinių medžiagų.

,,Vilniaus’’ duona

,,Vilniaus’’ duona kepama pagal
originalų receptą, sukurtą dar 1960
metais. Gaminant naudojami tik
natūralūs raugai – be konservantų ar
kitų priedų. Duona ilgai brandinama,
kad įgautų natūralų lietuviškos tam-
sios ruginės duonos skonį.

Šios duonos gamybos procesas
yra savitas ir sudėtingas, trunkantis
iki 10–12 val. Vykstant ilgam fermen-
tacijos procesui, susikaupia daugiau
kvapnių junginių, angliavandenių ir
baltymų skilimo produktų, kurie
nulemia kepinio kvapą ir turi įtakos
lėtesniam duonos žiedėjimui. Taip ga-
minama duona ilgai išlieka šviežia bei
išsaugo savo naudingąsias savybes.

2004 m. ,,Vilniaus’’ duona „Metų
gaminio’’ konkurse laimėjo sidabro
medalį.

,,Bičiulių’’ duona

,,Bičiulių’’ tamsi ruginė duona
kepama iš kokybiškų ruginių ir kvie-
tinių miltų, pagardinta kmynais ir
salyklu. Duonos gamybos procese
nenaudojami konservantai.

,,100 proc. ruginės riekelės”

2009 m. birželio mėn. „Vilniaus
duona’’ pristatė naujieną – duoną
,,100 proc. ruginės riekelės”. Ši duo-
na: kepama iš 100 proc. ruginių mil-
tų; joje yra didelis skaidulinių me-
džiagų kiekis – vienoje riekelėje net
12 proc. patariamos dienos normos,
skaičiuojant 2,000 kal per dieną su-
augusiajam; kepama dideliais, apie 4
kg kepalais, todėl išsiskiria sodriu
skoniu ir kvapu. 

,,Palangos’’ duona

,,Palangos’’ duona kepama pagal
1959 metais sukurtą receptą. Jos
paruošimui naudojami tik natūralūs
raugai ir plikiniai. ,,Palangos’’ duona
– tai išsaugotos lietuviškos duonos
kepimo tradicijos ir laiko subrandin-
tas skonis.

,,Palangos’’ duonoje yra 5.7 proc.
skaidulinių medžiagų.

,,Plikytos riekelės”

2009 m. birželio mėn. ,,Vilniaus
duona’’ pristatė naujieną – duoną
,,Plikytos riekelės”. Ši duona: tiekia-
ma nedidelėse pakuotėse riekelėmis
(340 g); kepama dideliais apie 4 kg
kepalais, todėl išsiskiria sodriu sko-
niu ir kvapu;          Nukelta į 11 psl.

Parengė Paul Triukas

Pasakojimai apie duoną.
Juodos duonos rūšys

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

,,Davis Cup” laimėjo Ispanijos tenisininkai

M. Schumacher laimėjo kartingų lenktynes
Pirmą kartą organizuojamose

,,International Challenge for Stars”
kartingų varžybose pergales iškovojo
Michael Schumacher bei pats varžy-
bų organizatorius Felipe Massa.

Pirmosiose lenktynėse, pačioje
lenktynių pabaigoje, M. Schumacher,
pasinaudojęs priešais važiuojančių
varžovų Vitantonio Liuzzi bei Vitor
Meira klaidomis, aplenkė abu varžo-
vus ir taip iškovojo pergalę. Lenkty-
nėse antroje  vietoje atvažiavo V. Liu-
zzi, trečias  baigiamąją liniją kirto F.

Massa, ketvirtas – Lucas di Grassi, o
penktas – V. Meira.

Antrose lenktynėse pergalę iš-
kovojo varžybų organizatorius F.
Massa. Nuo jo tik 0,087 sek. atsiliko
M. Schumacher. Trečiąją vietą užėmė
V. Meira, o ketvirtąją – Rubens Barri-
chello.

Bendroje varžybų įskaitoje pirmą
vietą laimėjo M. Schumacher, surin-
kęs 42 taškus. Antrąją vietą laimėjo
F. Massa – 36 tšk., trečiąją V. Meira –
26 tšk.

Cleveland ,,Cavaliers” klube nuo
1997 metų rungtyniaujantis Žydrū-
nas Ilgauskas, gruodžio 2 dieną per
rungtynes su Phoenix ,,Suns” pagal
sužaistas rungtynes  komandoje, tapo
klubo rekordininku. 

Visų laikų  komandos  atstovas
pagal atkovotus kamuolius ir blokuo-
tus metimus rekordinėse rungtynėse
Ž. Ilgauskas aikštelėje pasirodė likus
žaisti 3:50 min. pirmajame kėlinyje.
Tuomet daugiau nei 20 tūkst. žiūro-
vų pradėjo skanduoti ,,Z-Z-Z-Z-Z-Z”.
Ž. Ilgauskas per 20 minučių įmetė 14

taškų, atkovojo 6 kamuolius ir pe-
rėmė 1 kamuolį. Rungtynes ,,Cava-
liers” laimėjo rezultatu 107:90.

Ž. Ilgauskas tapo Cleveland ,,Cavaliers”
klubo rekordininku
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 133

Tie patys sunkvežimiai, kurie
atvežė ,,koridorių”, Čiurlionio gatvė-
je užstojo vaizdą nuo Šančių, o ,,Sta-
lino” (Vytauto) prospekte nuo Centro
pusės.

Mums nebuvo leista dairytis. Iš-
siritus iš prigrūstų ,,voronokų”, ga-
vome komandą po vieną bėgti gyvuo-
ju NKVD koridoriumi link geležinke-
lio, kur mūsų jau laukė Stolypino
vagonai. Pastarieji stovėjo ant trečio-
jo kelio, nes tamsoje teko perbėgti per
dvi bėgių linijas. Visas savo tradicines
komandas ir net keiksmus enkavė-
distai buvo priversti šūkčioti pusbal-
siu, kad neprižadintų aplinkinių na-
mų gyventojų. Žinia, kad ne iš rū-
pesčio pastarųjų poilsiui. Tokį privers-
tinį savo natūralių sadistinių porei-
kių slopinimą enkavėdistai stengėsi
atsiimti daužydami mus šautuvų
buožėmis ir pjudydami šunimis. Šie
nabagai mūsų laimei irgi buvo stip-
riai suvaržyti antsnukiais. Todėl net
loti neišgalintys piktai niurzginėjo.

Taip skubiai ir slaptai paskirstę į
vagoną, mus dar kartą (bet jau kita
sargyba) patikrino pagal sąrašus ir
paliko ramybei, bent jau kuriam lai-
kui. Paryčiais mes pajutome ir išgir-
dome, kai mūsų uždarytą vagoną pri-
kabino prie kažkokio sąstato ir po
kelių minučių pradėjo traukti Vil-
niaus kryptimi. Mes visi lengviau
atsidusome, nes jau tikrai žinojome,
kad dabar mūsų nežudys ir nekan-
kins, kad dabar mus išveš į lagerius,
kur galėsime laisviau bendrauti su
aplinkiniu pasauliu, gamta. Juk be-
veik metai praleisti kalėjime man
buvo patys sunkiausi moraline pras-
me. Nors anksčiau teko pabūti Rygos
lageriuose, aš gerai žinojau, kad
Sibiro toliai – tai ne Ryga. Be to, ir
režimas paties lagerio bus ne toks.
Jaučiausi, kad esu jau nebe naujokas,
o lagerininkas su šiokia tokia patirti-
mi, kurią žinojo ir gerbė mano kalėji-
mo kameros kaimynai, dabar uždary-
ti tame pačiame vagone. Tuomet dar
nežinojau, kad tai, ką teks patirti
Magadano ir Čiukotkos lageriuose,
daugeliu atžvilgiu gerokai skirsis nuo
mano įgytos ,,praktikos” Rygoje. Bet
reikia pripažinti, kad visi tie sunku-
mai, kurie manęs laukė Tolimuo-
siuose Rytuose man buvo lengviau
pakeliami dar ir todėl, kad jau buvau
praėjęs neblogus ,,paruošiamuosius
kursus’’.

Apie 10 val. ryto pasiekėme ,,Ta-
rybų Lietuvos Sostinę” Vilnių. Mūsų
vagoną atkabino kažkokioje Naujo-
sios Vilnios prekių rampoje, kuri
buvo netoli taip vadinamo paskirsty-
mo lagerio, arba ,,zekų” žargonu
sakant, ,,peresilkos”. Išlaipino, su-
skaičiavo pagal sąrašus ir su gausia
enkavėdistų palyda nuvarė į lagerį.
Tai buvo kažkokie mediniai namai-
barakai. Mes visi patekome į dideles
patalpas su daug tarpusavyje susi-
siekiančių kambarių, kuriose nebuvo
jokių gultų. Iš ko supratome, kad
ilgai jie mūsų čia nelaikys. Viduje jau
buvo pilna mūsų likimo brolių, atvež-
tų iš visokiausių Lietuvos kalėjimų.
Tai buvo įvairaus amžiaus ir įvai-
riausių profesijų žmonės. Mačiau ir
šešiolikmečių, ir 70-ies sulaukusių
,,liaudies priešų”. Visi jie buvo paki-
lios nuotaikos ir džiaugėsi, kad pa-
galiau ištrūko iš stribynų, NKVD rū-
sių ir kalėjimų kamerų, kur buvo tar-
domi ir kankinami visokiausių iš-

krypėlių, kurie pavergė mūsų šalį.
Čia ypač daug buvo partizaninio ju-
dėjimo dalyvių, kuriuos čekistai tardė
ir kalino atskirai, o teisė dažniausiai
grupėmis. Pavyzdžiui, žaliukus kartu
su jų ryšininkais. Dabar čia jie vėl
susitiko ir galėjo tarpusavyje išsiaiš-
kinti apie savo ,,parodymus” tardy-
mu metu. Manau, kad tai buvo dar
viena enkavėdistų gudrybė, kad iš-
gautų daugiau informacijos apie jau
baigtas bylas. Neabejotinai tarp kali-
nių buvo daug parsidavėlių, kurie,
apsimesdami ,,bendrabyliais” lengvai
šmirinėjo aplinkui ir klausėsi. Savo
bendrabylio M. Vaitkaus man neteko
pastebėti. Greičiausiai jis buvo nu-
vestas į kitą baraką. Staiga pasijau-
čiau, kad esu ne sovietiniame koncla-
geryje, esančiame kažkokiame oku-
puotos Lietuvos sostinės pakraštyje,
o netyčia patekau į visos Lietuvos
Laisvės kovotojų suvažiavimą, ku-
riame kiekvienas atvirai dalijasi savo
pergyventais koviniais įspūdžiais bei
patirtimi. Vaikščiojome, garsiai šne-
kučiavomės, dar garsiau dainavome
patriotines ir partizaniškas dainas.
Jautėmės, lyg jau būtume atgavę lais-
vę! Visas didžiulis barakas ūžė, gau-
dė, lyg koks bičių avilys. Čia sutikau
ir pažįstamą iš vaikystės laikų, pane-
muniškį Vladą Šiukštą, kuris drauga-
vo su mano broliu Kostu. Be to, teko
užmegzti ir daug naujų pažinčių.

Neprisimenu, kiek valandų išbu-
vome toje ,,laisvėje”, bet tas laikas
prabėgo akimirksniu. ,,Suvažiavi-
mas” baigėsi. Vėl teko ,,s veščami”
stoti į koloną ir kartu su visais kitais
,,delegatais” eiti prie geležinkelio
platformos, kur jau laukė paruoštas
ešelonas. Enkavėdistai mūsų barako
koloną, kurią sudarė apie 400 žmo-
nių, suskirstė į Pulmano vagonus. Po
80 kalinių į kiekvieną. Abiejuose
vagonų galuose buvo šviežiai sukalti
dviejų aukštų ,,narai” (gultai). Ant
vienų gultų turėjo išsitekti po 20
žmonių. Viduje kvepėjo pušies sakais,
nes narai buvo padaryti iš naujų
lentų. Ant jų buvo sukloti čiužiniai,
prikimšti šiaudų. Iš ko spėjau, kad
mūsų kelionė užsitęs. Ir neapsirikau,
ji truko visą mėnesį!

Užtruko, kol visą ešeloną užpildė
žmonėmis. ,,Pakrovę” vyrus, ,,krovė”
moteris. ,,Liaudies priešių” iš Lietu-
vos surinko irgi per 300 vienetų. Iš
viso – 700 kalinių. Papildęs ir pagal
sąrašus patikrinęs visus vagonus,
ešelono viršininkas enkavėdisto uni-
forma juos ,,pakrikštijo”. Priėjęs prie
mūsiškio pareiškė, kad mūsų vagonas
nuo šiol vadinsis ,,Brigada nr. 407” ir
kad mes privalome išsirinkti ,,briga-
dos seniūną”, kuris, be kitų dalykų
bus atsakingas už maisto dalijimą bei
bendrą tvarką ir drausmę ,,brigado-
je”. Kasdien reikės paskirti po 4 bu-
dinčius, kurie nešios kubilus su sriu-
ba ir duona, ir dar du, kurie turės iš-
nešti ,,parašę”. Pasiimdami davinį
budėtojai privalės pasakyti savo bri-
gados numerį. Nieko nelaukiant ir
niekam neprieštaraujant, vagono
įgula vienbalsiai ,,seniūnu” išrinko
mane. Taigi, garbingai tęsiau kame-
roje pradėtą duonos dalintojo karjerą.
Greitai į vidų buvo įkelti du nauji
kubilai – vienas vandeniui, kitas –
,,parašė”, ir pastatyti prie durų. Be
to, dar buvo įduotas ,,ušėtkas” –
kubiliukas sriubai semti. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.
– Kaip jau minėjau, pagrindinė

ŠALFASS sporto šventė kitąmet
įvyks balandžio mėn. 30 – gegužės 2
d. Cleveland mieste. Jas suorga-
nizuoti pavesta šio lietuvių telkinio
sporto klubui „Žaibas” (pirmininks V.
Tatarūnas). Be vyrų, jaunių (iki 18
m. amžiaus) bei moterų krepšinio tą
savaitgalį planuojamos ir tinklinio,
šachmatų, stalo teniso, plaukimo,
galbūt net ir kėgliavimo varžybos.
Laukiame rekordinio dalyvių skai-
čiaus, kadangi žaidynės vyks pakan-
kamai arti Čikagos, kur yra didžiau-

sias Amerikos lietuvių-sportininkų
skaičius, bei Toronto, Kanados lietu-
vių „sostinės”! Sekite spaudą, taip
pat mūsų Sąjungos tinklalapio infor-
maciją, kuriame bus periodiškai tal-
pinamos ir kitų sporto šakų varžybų
naujienos. Nepamirškime, kad 2010-
ji yra jubiliejiniai metai – sukanka
600 metų nuo garsiojo Žalgirio mūšio.
JAV LB Taryba priėmė rezoliuciją,
kad visos Amerikos lietuvių orga-
nizuojamos sporto varžybos kitąmet
būtų „pakrikštytos” Žalgirio mūšio
vardu, tuo vadovausis ir ŠALFASS.

– Dėkoju už pokalbį. 

ŠALFASS pirmininkas...

Atkelta iš 2 psl.

Teko bėgti blogomis sąlygomis

Po šių varžybų čempionas Lukas
spaudos atstovams sakė, kad jo rezul-
tatas būtų buvęs geresnis, jei ne
dumblinas bėgimo takas. Mat jam
visada geriau sekasi bėgti kieta trasa.
„Todėl šį kartą man buvo tikras jėgų
išbandymas”, – teigė lietuvis, kurį

gali patenkinti tik pergalės, nepai-
sant bėgimo sąlygų. 

Dabar lauksime gruodžio 12 d.,
kai Lukas varžysis su geriausiais bė-
gikais iš visos Amerikos. Rungtynės
vyks Morley Field Balboa Park, San
Diego miesto trasoje. Tikimės, jog ir
ten jis bus pirmas, dar kartą parody-
damas savo tvirtą charakterį bei
didelį norą laimėti. Tai vaikinas pa-
veldėjo iš savo tėvų. 

L. Veržbickas – pirmasis JAV...

Albina Širvinskienė, gyvenanti Cicero, IL, paaukojo „Draugo”  lei-
dybai 54 dol. auką. Labai ačiū.

Sofija  Sendzikas, gyvenanti Mississauga, Ont,  Canada, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.
Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir remiate.

Charles Norvil, Jr., gyvenantis Oak Lawn, IL, paaukojo „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Anastazija Mitkevičius, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Arvydas Barzdukas, gyvenantis Falls Church, VA, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Dainė Quinn, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Kalėdinių papuošalų kūrėja 
Onutė Keraminienė, gyvenanti

ne toli Čikagos esančiame Rock ford
mieste, galima drąsiai sakyti, yra pati
populiariausia lietuviškų kalėdi nių
pa puošalų – šiaudinukų – kūrėja. 

Jau ne vieną dešimtmetį šioje sri-
tyje dirbanti liaudies meis t rė Onutė,
nepaisant garbingo amžiaus (pernai
atšventė savo 80-ąjį gimtadienį) ir
dažnokai ją aplankančių ligų, vis dar
gaminam šiaudinukus, kuriais  šven -
čių metu puošiamos kalėdinės eg -
lutės. Jos padarytų šiaudinukų   turi
daugelis Amerikos muziejų. 

Šiaudinukus daro 
apie 50 metų

Šis Onutės pomėgis atsirado dar
jai gyvenant New York apylinkėse,
kur ji spėjo ir išgarsėti. Persikėlusi į
Rockford, IL moteris kasmet paga-
mindavo šimtus šiaudinukų, kuriuos
išsiuntinėdavo įvairiems muziejams
(jie vieni iš kitų sužinodavo apie šios
moters reto pobūdžio dirbinius).

Nepaisant, kad šiaudinukai šian-
dien daug kur naudojami lietuviš -
koms eglutėms puošti, jie savo išvaiz-
da ir kokybe negali prilygti O. Ke ra -
minienės sukurtiems. 

Net ir šiemet lietuviškoje spau-
doje jau matėme keletą šiaudinukais
papuoštų eglučių, tačiau matyti vaiz-
dai nesukelia didesnio susidomėjimo
bei grožio. Atrodo, kad kitos šiau -
dinukų gamintojos viską daro greitai,
atmestinai, vien tik norėdamos atlik-
ti pareigą. 

Įdeda dalį savo širdies

O. Keraminienė dirba neskubė-
dama, galima sakyti, į savo gaminius
įdeda dalį savo širdies. Todėl jaučia-
mas didelis skirtumas tarp jos ir kitų
meistrų sukurtų šiaudinukų.

Tie, kurie matė Onutės darbus,
vis prašo atsiųsti jos gamintų šiau-
dinukų, nes jų kokybė ir išvaizda – iš -
skirtinė. Yra ypatingų jos šiaudinukų
modelių, o be to, nesimato broko, ką
aiškiai galima pastebėti žiūrint į kitų
padarytus papuošalus. O. Kerami nie -
nės šiaudinukuose nepamatysi siūlų,
ant kurių suvarstomos įvairiausios fi -
gūros – kai kurios gana didelės ir ne -
lengvai sukomponuojamos. 

Graži kūrėjos šiaudinukais pa -
puošta lietuviška eglutė stovi Rock -
ford etninio muziejaus (Ethnic Heri -
tage Museum, 1129 S. Main St.,
Rock ford, IL) Lietuvių galerijoje, ku -
riai ilgą laiką ši mūsų tautietė vado -
vavo. Ten rodoma įvai riausi lietuviš-
ki dirbiniai, tarp jų nemažai gintaro. 

Nors ir būdama garbingo am -
žiaus O. Keraminienė dar ir šiandien
daro šiaudinukus. „Nors pirštai kar-
tais nelabai yra jautrūs sudėtinges-
nėms figūroms padaryti, bet vis tiek
stengiuosi ir padarau”, – sakė ši retų
sugebėjimų liaudies meistrė iš Rock -
ford, IL. 

Onutės darbus iš arti teko matyti
ir šių eilučių autoriui, lankantis jos
namuose. 

Edvardas Šulaitis

Vieni rašė, o kiti perrašė
PETRAS PETRUTIS

Prieš daugelį metų Čikagoje
(Bridgeport apylinkėje) gyveno ir
daug reiškėsi sumanus Antanas
Olszewski-Olšauskas. Jis 1893–1895
m. dirbo vietos lenkų spaustuvėje ir
leido bei redagavo laikraštį „Lietu-
va”. Kiek vėliau redagavimą patikėjo
iš Lietuvos atvykusiam Šernui. Vė-
liau laikraščio redagavimą tvarkė kiti
asmenys. 1906 m. A. Olšauskas pasi-
statė didelį namą prie Halsted ir 33-
čios gatvės. Čionai įrengė banką,
redakciją ir spaustuvę. Dar vėliau jis
ėmėsi namų statybos ir sėkmingai
išplėtė spaudos darbus. Turimomis
žiniomis A. Olšauskas išleido per
šim tą knygų lietuvių kalba. Taip pat
jis išaugino ir išmokslino savo sūnų
Antaną, kuris, tapęs advokatu ir pla-
čiai pasireiškęs tarp lietuvių ir kita-
taučių, sulietuvino savo pavardę, tap-
damas Oliu.

1924–1925 m. lankydamas Lietu-
vą ir bendraudamas su „Švyturio”
leidykla išleido 3 vadovėlius mokyk-
loms. Už nuopelnus Lietuvai buvo
apdovanotas Lietuvos Didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto ordinu.

Antanas Olszewski-Olšauskas
mi rė 1942 m. gegužės 10 d. Pa laido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapi nėse.

Grįžtant į ankstyvesniuosius lai-
kus, norėtųsi prisiminti vieną biblio-
grafine retenybe tapusį A. Olšausko
leidinį. Tai – „Rankvedis Gromatų
Ra šymui”. A. Olšauskui ir jo paranki-
niams dažnai tekdavo rašyti laiškus
mažaraščiams tautiečiams. Vieną die-
ną buvo sumanyta paruošti ir išleisti
laiškų rašymo rankvedį. Taip ir buvo
padaryta. Rankvedyje buvo patalpin-
ti 155 laiškų rašymo pavyzdžiai. Ja -
me, nekeičiant anuometinės rašybos,
be kitą ko buvo taip parašyta: „Kam
atsitinka susiraszinėti su musų žmo -
nėmis, tasai galėjo patėmyti, kad jie
raszyti nemoka; raszo daugel apie ne -
reikalingus daigtus, bet apie tai, ko
rei ke suprantamai paraszyti ne mo ka.”

Rankvedžio įžangoje rašoma
taip: „Adresus į Ameriką ir Angliją
reikia rašyti angliszkai; į Lenkiją –

lenkiszkai; į Rusiją – ruskai, o į Lie -
tuvą – lietuviszkai. Dauguma isz lie -
tuwių mislija, kad lietuviszka kalba
jau ne tiek wertės neturi, įdant jaje
būt galima užadresuotie. Jiem rodosi,
kad Lietuwoje pacztoriai jau taip
kwaili, kad nė adreso lietuwiszkai
perskaityti nepataikys, taigi raszy-
mui laiškus į sawo tėwiszkę, wisus
ad resus bazgrailioja ruskai arba len -
kiszkai.”

Štai laiško iš Amerikos Lietuvoje
gyvenančiam draugui ištrauka: „Da-
bar, dėkui Dievui, darbą turiu, todėl
ir rūpesczių mažiaus. Dirbu anglių
ka s tynėse. Uždarbis pusėtinas; kur
didesnis negu musų kraszte, nors tei-
sybę sakant ir darbas kur kas sunkes-
nis... Amerikoje tinginiams nėra vie-
tos; čia tinginys badu nudwės. Baž-
nyczia turime netoli, tik wargas, kad
kunigo mokanczio lietuwiszkai baž-
nyczioje nėra... Lietuviu iš musų
kraszto yra beveik wisose anglių kas-
tynėse; uždirba jie, lyginant su musų
kraszto uždarbiu, labai gerai. Rodosi
galėtų dailiai gyventi; tuli isz jų teisy-
bė dailiai ir gyvena; wargas vienok,
kad to apie wisus pasakyti negalima,
daugumas wieton atliekamą laiką su-
naudoti namieje ant pasimokinimo
praleidžia jį saliunuose girtuokliuda-
mi...

Lietuwiszkos draugystės Ameri-
koje wisur yra, kur tik yra lietuwiai.
Neiszpasakytai džiaugiausi pamates
pirmą kartą lietuwiszkus kareivius
su ginklais, traukianczius ulycziomis.
Pirmiausiai ėjo neszantis musų tau-
tiszką wėliawa...

Klausi manes ar gali atwaziuoti į
Ameriką. Taigi isz to mano apraszy-
mo gali dabar sziek tiek spresti...”

Beje, čia aprašomame rankvedyje
yra paaiškintas laiškų rašymas laik-
raščių redakcijoms. Rašom taip:
„Lais zkai į redakcijas turi buti kuo-
trumpiausi... Geriausia raszyti trum-
pai ir tik žodžius būtinai reikalingus,
o iszisaugoti wisų kitų nereikalingų.
Ilgi laiszkai skaudžiausei ir labjausei
įkankina ir nuwargina redakcijas...”

Man regis, kad dabar redakcijų
pa geidavimai nėra pasikeitę.

Tai va, kaip gyvavo Amerikos lie-
tuviai ir kaip raštingesnieji patari -
nėjo tautiečiams lietuviškai rašyti
laiš kus.

Norėtųsi pridurti, kad čia buvo
aprašyta labai nedidelė ankstyves -
nių jų ateivių gyvenimo dalis ir labai
ne daug paliestas  Antano Olšausko
leidinio „Rankvedis Gromatų Rašy-
mui” turinys.

P. S. Naudotasi LTSC archyve
saugojamu leidiniu „Rankvedis Gro-
matų Rašymui” ir kitais duomenimis.

Taip atrodė „Rankvedis Gromatų Rašymui”. 

O. Keraminienė su jos sukurtais kalėdiniais papuošalais – šiaudinukais, ku -
riuos ji dovanoja muziejams ar privatiems asmenims.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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Artėja Kalėdos ir Naujieji metai

Geras sumanymas savo draugus, gimines, pažįstamus pasveikinti per
„Draugą”. Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite „Draugo”
administracijai. Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus mūsų dienraštyje.

Gruodžio pradžioje Pietų Afrikos
Respublikoje, Carletonville, Mera-
fong City, vyko pasaulinio lygio pa-
rašiutininkų varžybos ,,The Canopy
Piloting World Cup”.  Jose dalyvavo
apie 70 profesionalių parašiutininkų
iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Vie-
nintelis, atstovavęs Lietuvai, buvo
Giedrius Kasiulynas. Deja, šuolio me-
tu atsitiko nelaimė, kurios metu
Giedrius buvo labai rimtai sužeistas. 

Jo šeima (turi tik seserį Ingą)
gyvena Lietuvoje.  Giedrius gydomas
Johannesburg miesto (Pietų Afrikos
Respublika) ligoninėje. Iš pradžių
buvo manoma, kad jam lūžo kaklo
slankstelis, bet vėliau gydytojai iš-
siaiškino, kad slankstelis nėra lūžęs,
tačiau jo būklė vis tiek labai rimta.
Giedriaus negalima judinti, jam rei-
kalingas ,,halo traction” – metalinis
įtvaras, į kurį įstatoma galva. 

Giedrius guli intensyvios priežiū-
ros palatoje, kur nuolat stebima jo
būklė. Gruodžio 9 d., trečiadienį, jam
buvo uždėtas metalinis įtvaras. Pro-
cedūra atlikta labai sėkmingai. Šiuo
metu Giedrius dar yra prijungtas prie

dirbtinio kvėpavimo aparato, bet gy-
dytojai planuoja netrukus jo atsisa-
kyti. Lietuvio būklė būkle yra stabili.
Kol kas jis dar negali kalbėti (dėl
kvėpavimo aparato), bet tikimasi,
kad, kai jis bus nuimtas, Giedrius
pagaliau galės pasikalbėti su šeimos
nariais.

Giedrius gana ilgai gyveno Čika-
goje, čia jis užsiiminėjo parašiutizmu.
Priklausė Skydive Midwest centrui
Čikagoje, kur aktyviai ruošėsi šioms
varžyboms. Giedrius 10 metų pasky-
rė šiam sportui ir savo laisvalaikio
pomėgiui. Atstovauti Lietuvai tokio
lygio varžybose jam reiškė labai daug. 

Yra atidaryta sąskaita Giedriui
padėti. Jis yra gydomas ligoninėje:
Johannesburg, South Africa, Netcare
Milpark Trauma, 9 Guild Street,
Parktown West.

Dėl informacijos galima kreiptis
telefonu +370-656-61331 (Gintaras)
arba  rašyti: renata_dre@yahoo.com
(Renata).  

Giedriaus Kasiulyno sesuo – Inga
Gaižauskienė. Jos PayPal (www.
PayPal.com) sąskaita paramos perve-
dimui: 

gaizauskiene.inga@gmail.com
LT197044060003600396

Kita jos informacija:
Inga Gaizauskiene
AB SEB bankas
Gedimino pr. 12, LT-01103

Vilnius
SWIFT Kodas CBVILZX

Giedriaus artimieji ir draugai iš
anksto dėkoja visiems už bet kokią
pagalbą ir sako: ,,Čia tavo darbas ir
baigiasi, o toliau prasideda malda ir
tikėjimas. Ir blogiausiu atveju lieka
viltis, kad tuomet, kai baigsis šio
gyvenimo žiburėlis, kitas bus daug
šviesesnis.”

,,Draugo” info

Pagalba Giedriui

Giedrius Kasiulynas

Atkelta iš 8 psl.  yra skaidulinių
medžiagų šaltinis – vienoje riekelėje 9
proc. patariamos dienos normos,
skaičiuojant 2,000 kalorijų per dieną
suaugusiajam. 

Grūdėtoji ,,Močiutės’’ duona

Grūdėtoji ,,Močiutės’’ duona – tai
raikyta forminė plikyta duona. Ji
kepama dideliais kepalais, todėl ilgai
nežiedėja, išlieka šviežia bei išsaugo
savo kvapą ir naudingąsias savybes.
Tam įtakos turi ir tešlai paruošti
naudojamas saldžiarūgščio skonio
plikinys, paruoštas užplikius rugi-
nius miltus, taip pat ilgas fermen-
tacijos procesas, kurio metu didelia-
me kepale susikaupia daugiau kvap-
nių junginių, angliavandenių ir bal-
tymų skilimo produktų.

Tikros kaimiškos duonos skonį ir
kvapą ,,Močiutės’’ grūdėtajai duonai
suteikia ruginiai šveistiniai miltai,
kviečių grūdai ir saulėgrąžos. Be to,
šie priedai papildo duoną vitaminais,
mikroelementais ir augalinės kilmės
maistingomis medžiagomis. Todėl

valgydamas šią duoną žmogus gauna
dalį reikalingų riebaluose tirpių vita-
minų (A, D, E, K), nesočiųjų riebiųjų
rūgščių, mažinančių cholesterolio
kiekį kraujyje.

Grūdėtoje ,,Močiutės’’ duonoje
yra 5.8 proc. skaidulinių medžiagų.

Duona ,,Rugelis’’

Duona ,,Rugelis’’ – tai padinė,
ovalo formos duona, kurios minkšti-
mas ir plutelė kupini grūdų. Tai, ko
gero, pati naudingiausia žmogaus
sveikatai duona. Duonos sudėtyje
nėra kvietinių miltų, tik rupaus ma-
limo ruginiai rupiniai. Duonai kepti
naudojamas nedidelis kiekis druskos,
visiškai nenaudojamos mielės.

Dėl skaldytų rugių ir ruginių
šveistinių miltų duonoje ypač gausu
skaidulinių medžiagų, mineralinių
medžiagų bei vitaminų. Duonoje
,,Rugelis’’ yra net 10.1 proc. skaidu-
linių medžiagų.

Skanaus!

Paruošė Angelė Kavakienė

Pasakojimai apie duoną

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMALDŲ IR RENGINIŲ
TVARKARAŠTIS 

ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 
(1501 S. 50 Ave., Cicero, IL)

Gruodžio 17 d. – Susikaupimo vakaras. Vakarą ves svečias iš Lie tuvos
kun. Gintaras Vitkus, SJ. 5 val. p. p bus klausoma išpažinčių, 5:30 val. p.p. –
šv. Mišios

Gruodžio 20 d. – Agapė po  9 val. r. šv. Mišių
Gruodžio 25 d. – šv. Mišios lietuvių kalba 9 val. r.
Gruodžio 27 d. – šv. Mišios llietuvių kalba 9 val. r.
Sausio 1 d. – šv. Mišios lietuvių kalba 9 val. r.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOJE
(2745 West 44th Street Chicago, IL 60632)

Tel.: 773-5231402; el. paštas: jauniusk@yahoo.com
Advento metu sekmadienias šv. Mišios – 10 val. r.
Susitaikymo pamaldos ir išpažintys – gruodžio 19 d. 9 val. r. (ves   –

kun. Gintaras Vitkus, SJ)
Parapijos Kūčių vakarienė – gruodžio 24 d., pradžia – 7 val. v.
Kalėdų nakties Mišios – gruodžio 24 d.  9 val. v.
Kalėdų ryto šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10 val. r.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PRAPIJOJE
(6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629)

Tel.: 773-476-0571; Fax: 773-476-0065
Rekolekcijos diena – gruodžio 12 d. 2 val. p.p. – konferencija; 3 val. p.p.

bus klausomos išpažintys; 4 val. p.p. – šv. Mišios. Dalyvaus Panevėžio vyskupi-
jos kurijos kancleris kun. Eugenijus Troickis, kuris parapijoje viešės visą
gruodžio mėnesį 

Kalėdų nakties Mišios – gruodžio 24 d.  10 val. v.
Kalėdų ryto šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10:30 val. r.
Naujųjų metų dieną – sausio 1 d., penktadienį, šv. Mišios – 10 val. r.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE
(5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)

Pamaldos su Šv. Vakariene – gruodžio 13, 20, 27 dienomis.
Gruodžio 12 d., 2 val. p. p.  parapijos kalėdinė šventė ir sekmadieninės

mokyklėlės ,,Atvirų durų” diena. Programėlė ir dovanėlės vaikučiams
Gruodžio 24 d. – Šv. Kūčios (lietuvių ir anglų kalbomis) 5 val. p. p.
Gruodžio 25 d. – Kalėdos (lietuvių ir anglų kalbomis) 11:30 val. r.

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
(19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130) 

Gruodžio 20 d. apylinkės lietuviai kviečiami lietuviškai atlikti išpa žintį prieš
lietuviškas šv. Mišias (Mi šių pradžia 10:30 val. r.) Šv. And riejaus bažnyčioje 

Gruodžio 24 d. – Ber nelių Mišios Šv. Andriejaus baž nyčioje

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ ZIONO PARAPIJOJE
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) 

Tel.: 708 422-1433; Fax: 708 422-1485; el. paštas: zionlithlutheran@aol.com 
Trečias Advento sekmadienis, gruodžio 13 d., 10:30 val. r. – jungtinės

pamaldos su Šv. Komunija, Sekmadieninės mokyklėlės kalėdinė pro-
grama. Po pamaldų vaišės, atvyks Kalėdų senelis 

Penktadienis, gruodžio 18 d., 4 val. p. p. – ,,Spindulėlio”  kalėdinė pro-
grama ir šventė, atvyks Kalėdų senelis

Pirmadienis, gruodžio 21 d., 12:30 val. p.p. – kalėdinės pamaldėlės
,,Spindulėlio” vaikams ir tėvams

Ketvirtadienis, gruodžio 24 d. 5:30 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos
su šv. Komunija; gieda parapijos choras, solistė

Penktadienis, gruodžio 25 d. – Šventos Kalėdos. 9:30 val. r. – kalėdinės
pamaldos anglų kalba su šv. Komunija; kalėdinių giesmių giedojimas. 11
val. r. – kalėdinės pamaldos lietuvių kalba su šv. Komunija; kalėdinių
giesmių giedojimas

Sekmadienis, gruodžio 27 d. – 10:30 val. r. – jungtinės pamaldos, ka -
lėdinių giesmių giedojimas

Kevirtadienis, gruodžio 31 d. – 6 val. v. – tradicinės Naujų metų išvaka -
rių pamaldos anglų kalba su šv. Komunija

TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYČIOJE
(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) 

Tel.: 773-737-8400; el. paštas: kunagsj5262@hotmail.com
Gruodžio 12 d. nuo 8:30 val. r. iki 1 val. p.p. – Susitaikymo pamaldos

Či kagos lituanistinės mokyklos moksleiviams ir tėveliams. Susitaikymo
pamaldoms vadovauja tėvas Gintaras Vitkus, SJ

Gruodžio 20 d. – nuo 9 val. r. klausoma išpažinčių, 10:30 val. r.  – šv.
Mi šios, pamokslas (tėvas Gintaras Vitkus, SJ). Po Mišių – kalėdinis vaikučių
koncertas. Koncertuos pop muzikos vaikų grupė ,,Tu ir Aš” (vadovė  Loreta
Karsokienė), dalyvaus Kalėdų senelis

Gruodžio 24 d.  – 4 val. p. p. Bernelių Mišios. Prakartėlės pašventini-
mas. Po Mišių – kalėdaičių laužymas ir bendruomenės pasveikinimas su
švente. Dalyvaujantys Bernelių Mišiose atlieka šv. Kalėdų dienos pareigą.

Gruodžio 25 d. – šv. Mišios 10:30 val. r.
Sausio 1 d. – 10:30 – Švč.  Mergelės – Dievo Motinos šventė. Katali-

kams privaloma
Išpažinčių klausoma kiekvieną  sekmadienį nuo 10 val. r. Kalėdaičių ga-

lima įsigyti koplyčioje arba Jaunimo centre.

,,Draugo” info
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�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. Tel.: 630-257-8787. 

�Čikagos lituanistinė mokykla
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) kviečia visus į Kalėdinės eg -
lutės šventę. Gruodžio 12 d. 9 val. r.
Jau nimo centro didžiojoje salėje vyks
iki mokyklinių klasių vaikų spektak-
lis. Gruodžio 19 d. Jaunimo centro
didžiojoje salėje 9 val. r. 1–3 klasių
moksleivių spektaklis,   11 val. r. – 4
ir 6 kl. moksleivių spektaklis. Čiurlio-
nio galerijoje 11 val. r. vyks 5 klasės
Kūčių vakaronė, JC mažojoje salėje
10:30 val. r. pasirodys 7–10 klasių
mokiniai.

�Visus gruodžio 19 d., šeštadie -
nį, nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p.
kvie čiame į Gedimino lituanistinės
mo kyklos (GLM) Kalėdinę šventę,
ku ri vyks Libertyville Civic Center,
135 W. Church St., Libertyville, IL
60048. Programoje: GLM mokinių
šventinis spektaklis ,,Miško pasaka”,
kalėdinė mugė, lietuviškos vaišės.
Atvyks Kalėdų senelis su didžiuliu
mai šu dovanų. Norintiems prekiauti
mugėje auka – 20 dol. Tel. pasiteira -
vimui: 847-668-1731 (Beata).

�Detroito „Žiburio” mokyklos
tra dicinė Kalėdų eglutė ruošiama
sekmadienį, gruodžio 20 d., Dievo

 Ap vaizdos salėje, tuoj po šv. Mišių.
Bus skanaus lietuviško maisto, py ra -
gų stalas ir loterija. Programė lėje da -
ly vaus visi mokyklos mokiniai. Po
vaidinimo atvyks visų laukiamas Ka -
lėdų senelis. 

�Lituanistinės mokyklos „Sau-
lutė” Kalėdų eglutė įvyks 2009 m.
gruodžio 20 d. Lietuvių klubo didžio-
joje salėje po 2:30 val. p.p. tradicinių
pie tų. Adresas: 4880 46th Ave. North,
St. Petersburg, FL 33714.

�Kviečiame visus į Kalėdinę
šven tę gruodžio mėn. 25 d. 5 val. p. p.
Lietuvių klubo didžiojoje salėje.
Programoje „Saulutės” lituanistinės
mokyklėlės mokinių pasirodymas,
apšildantis pabyrėjusių „Jaunystės
žiedų” pasirodymas, grupės „Kolora-
do vabalai” iš  Denver miesto koncer-
tas. Bilietus galima pirkti iki gruo -
džio  24 d., kaina – 25 dol. (Koncertas
ne mokamas vaikams iki 16 metų).
Atvykstantiems iš toliau, mielai
padėsime susirasti viešbutį. Regist-
ruotis pas Donatą – donata@ucfund-
ing.com, tel. 727-346-1336. Dianą –
dkadzevicius@tampabay.r.r.net, tel.
727-251-5062 arba Ramutę – ram-
inta_kr@yahoo.com, tel. 727-687-
1061.

�2010 m. kovo 4–8 dienomis Lie -
tuvos garbės konsulas St. Petersburg
Algimantas Karnavičius ruošia jau
dešimtąsias metines „Florida Li-
thuanian Open” golfo žaidynes. Žai-
dynių pelnas skiriamas the  Lithua-
nian Kaimas „Countryside” Fund.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

New York atidaryta Vidmanto Ilčiuko
fotografijų paroda

Gruodžio 8 dieną Lietuvos generaliniame konsulate New York atidaryta
Vidmanto Ilčiuko fotografijų paroda. 

Vilnietis tapytojas ir fotografas Vidmantas Ilčiukas savo svarbiausiuose
cikluose „Miestas” (1994–), „Diena” (1994–), „Laiptinė” (1995–1996) ir kt.
fiksuoja miestą, stengdamasis užčiuopti jo ypatingą būseną ir atsikratyti
romantizuoto įvaizdžio.

Tradicinė fotografijos sąvoka V. Ilčiuko kūriniams sunkiai pritaikoma.
Spalvotos menininko fotografijos ir net nespalvoti darbai atrodo kaip tapybos
drobės. Gausus koloritas, kontrastingų spalvų blyksniai, apčiuopiamos fak-
tūros liudija, kad fotoaparatas viso labo tik greitesnė, tikslesnė nei tradicinės
realybės įprasminimo priemonė. 

Konsulate eksponuojami V. Ilčiuko darbai iš ciklų „Diena” ir „Virtuali
diena”, už kuriuos jis buvo apdovanotas KulturKontakt Austria ir Henkel
(Austrija) meno premija. Paroda veiks iki 2009 m. gruodžio 28 d.

LR generalinio konsulato New York info

Akimirka iš V. Ilčiuko fotografijų parodos atidarymo.

,,Duburys” – Čikagoje

Kviečiame į filmo ,,Duburys” peržiūrą ir susitikimą su filmo režisieriumi
Gyčiu Lukšu:

Ketvirtadienį, gruodžio 17 d., 7 val. v. Jaunimo centro kavinėje, 5620
S. Claremont, Chicago, IL

Penktadienį, gruodžio 18 d., 7 val. v. Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL 

Šeštadienį, gruodžio 19 d., 6:30 val. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Filmo trukmė – 140 min., 2009, lietuvių k. (angliški subtitrai).
Filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko roma-

ną. Aktorių vaidmenys buvo įvertinti „Sidabrinės gervės” kino ap dova-
nojimuose – Oksana Borbat pripažinta geriausia aktore, Vladimiras Jef re-
movas, Jūratė Onaitytė tapo geriausiais antro plano aktoriais.

„Duburys” pelnė geriausio filmo prizą Taline pasibaigusiame 13-ajame
tarptautiniame kino festivalyje „Black Nights”. Viktoro Radzevičiaus darbas
taip pat pripažintas geriausiu operatoriaus darbu konkursinėje programoje,
kurioje varžėsi trijų Baltijos šalių vaidybiniai filmai.

Gruodžio 11–12 dienomis „Duburys” dalyvaus Lietuvių kino dienose New
York, Šiuolaikinio meno muziejuje (Museum of Modern Art (MoMA).

Šiuo metu filmas „Duburys” atstovauja Lietuvą Amerikos kino akademi-
jos 2009 metų „Oskarų” nominacijose geriausio filmo užsienio kalba kate-
gorijoje. Filmas yra oficialiai pakviestas į tarptautinį Palm Springs (JAV) fes-
tivalį. 2010 metų sausio 5–18 dienomis vyksiantis Palm Springs festivalis
atrinko „Duburį” iš 65 oficialių užsienio filmų pretenduojančių tapti geriau-
siu užsienio filmu su dar keliais oficialiais užsienio filmais 82-ąjį kartą ren-
giamuose „Oskaro” apdovanojimuose.

Kadras iš filmo.

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE
(14911 127th Street, Lemont, IL 60439)

Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net
Bendruomeninis Susitaikinimo sakramento vakaras su asmenine

išpažintimi – gruodžio 18 d. nuo 6:30 val. v. Išpažinčių klausoma šešta-
dieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. p. p. iki 5:50 val. p. p. (Kūčių ir Kalėdų
dieną išpažinčių nebus klausoma).

Gruodžio 24 d.  4 val. p. p. misijoje giedos vaikų choras ,,Vyturys”.
7 val. v. misija rengia šventinę Kūčių vakarienę. Prašome užsire gis -

truoti iki gruodžio 21 d. pas misijos se selę Laimutę (el. paštas: ses.laimute@ -
ya hoo.com; tel.: 630-243-1070 ) ar ba misijos raš ti nėje. 

Bernelių Mišios – 11 val. v. PLC Jaunimo rūmų naujoje sporto salėje.
10:30 val. v. – misijos choras giedos Kalėdines giesmes.

Šv. Kalėdų dieną – gruodžio 25 d., penktadienį, 9 val. r. ir 11 val. r. šv.
Mišios – Jaunimo rūmuose; 7 val. v. šv. Mišios – misijoje. 

Tradicinis misijos choro koncertas – gruodžio 27 d. 1:30 val. p. p.
Dalyvauja: kamerinis choras ,,Laudate Dominum” ir solistė Lijana Kopūs-
taitė-Paulleti.

Naujųjų metų dieną – sausio 1 d., penktadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 7
val. v. šv. Mišios bus aukojamos misijoje.

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMALDŲ IR RENGINIŲ
TVARKARAŠTIS 

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Algirdas ir Regina Dapkai sveikina savo draugus ir pažįstamus ir
linki, kad Kūčių ramybė, Kalėdų džiaugsmas ir šviesi viltis lydėtų jus
ateinančiais metais.

* * *
Vanda Kaunienė sveikina savo gimines, draugus ir pažįstamus Šv.

Kalėdų ir N. Metų proga.
* * *

Irena ir Liudas Kirkai iš Lemonto, IL 60639.
Sveikina gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir 2010 N.

Metais. Visiems linki sveikatos ir viso geriausio.
* * *

Sveikiname mūsų mielus draugus, linkėdami viso geriausio 2010!
Romas ir Baniutė Kronai

Willowbrook, IL

„Drauge” galite įsigyti kalėdaičių. Kartu ga-
lėsite nusipirkti geriausių Kalėdinių dovanų – kny-
gų, kompaktinių plokštelių (CD), meno albumų, ės-
dinto stiklo dirbinių, atvirukų bei įvairiausių su-
venyrų. Kviečiame apsilankyti. „Draugo” krautu-
vėlė dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500.


