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•Sportas: futbolas, pa-
saulio sportas (p. 2, 8)
•Vokietijoje diskriminuo-
jami vokiečiai (p. 3, 9)
•V. V. Landsbergio skiltis
(p. 3, 9)
•Seimo ir PLB komisija
susitiko su JAV ambasa-
dore (p. 4)
•Komentaras. Ar A. Sabo-
nis tinka būti... (p. 5)
•Kaip ant Biržų Rotušės
atsirado ir išnyko skautų
Lelija (p. 5, 11)
•,,Ambersail” dienoraštis
(27) (p. 9)
•Liūdna, jei žmogus kny-
gomis... (p. 10)

Žalieji ragina plètoti
atsinaujinançiâ energijâ

Lenkija nepatenkinta
santykiais su Lietuva

PERIODICALS

N
EW

SP
A
P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-
D
at
e
M
ai
le
d
1
0
-2
8
-1
0

PENKTADIENIS – FRIDAY, SPALIO – OCTOBER 29, 2010 • Vol. CI Nr. 208 Kaina 75 c.

Gulago kaliniû prisiminimai – internetiniame garso îraõû archyve
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Vilniuje posèdžiauja
Seimo ir PLB komisija

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Varšuva, spalio 28 d. (BNS) –
Rusijos ir Centrinės Europos šalių is-
torikai, vykdantys projektą ,,Gulago
garso archyvai” (Sound Archives of
the Gulag), ateinantį kovą planuoja
internete patalpinti daug buvusių
tremtinių prisiminimų garso įrašų.
Projekto vykdytojai įrašė apie 160
žmonių pasakojimus apie tremtį ir
gyvenimą Sovietų Sąjungos priversti-
nio darbo stovyklose, teigė projekto

koordinatorė Marta Craveri.
,,Sovietai į Gulagą ištrėmė milijo-

ną europiečių. Ši praeitis ilgą laiką
buvo paslėpta už Geležinės uždangos
ir iki šiol apie ją mažai težinoma Va-
karų Europoje”, – M. Craveri sakė
per Varšuvoje vykusį projekto prista-
tymą.

Ji pridūrė, kad buvusioms komu-
nistinio bloko šalims įstojus į Eu-
ropos Sąjungą (ES) 2004 metais, ,,su-

vokėme žinių apie šią praeitį stygių ir
pagalvojome, kad atėjo laikas surink-
ti liudininkų parodymus bei įkurti
virtualų muziejų”.

Šiuos prisiminimus pateikė dau-
giausiai Lenkijos, Lietuvos, Estijos ir
kitų Rytų Europos šalių piliečiai. Pro-
jektą vykdo Rusijos, Kaukazo ir Cen-
trinės Europos pasaulio studijų cen-
tras, bendradarbiaudamas su Pran-
cūzijos tarptautiniu radiju.

Tremtinių prisiminimai, įrašyti
11 kalbų, internete bus prieinami ke-
turiomis kalbomis: prancūzų, anglų,
rusų ir lenkų. Archyve bus sukaupti
tiek iš gulagų į tėvynę grįžusių, tiek
Rusijoje pasilikusių gyventi tremti-
nių pasakojimai.

,,Šio projekto tikslas – peržengti
trėmimų nacionalinį aspektą ir pa-
žvelgti į jas kaip į Europos patirtį”, –
sakė istorikas Alain Blum.

Vilnius, spalio 28 d. (,,Draugo”
info) – Nuo antradienio Vilniuje tebe-
sitęsia Seimo ir PLB komisijos po-
sėdžiai. Antradienį perskaičius svei-
kinimus ir pareiškimus, svarstytas
pilietybės klausimas, tačiau jokių
sprendimų nebuvo priimta. Trečia-
dienio posėdyje kalbėta apie Lietuvos

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Tiek Europos, tiek Lietuvos žalieji,
kol kas dar tik besiburiantys į politi-
nę jėgą, ragina vietoj atominės ener-
getikos rinktis atsinaujinančią. Tuo
tarpu Europos Sąjungos pareigūnai
pripažįsta, kad Europai visai atsisa-
kyti atominės energetikos dar anksti.

,,Aš negaliu nepastebėti Baltijos
regione susidariusios padėties, susi-

jusios su atominiu Renesansu, tai yra
su bandymais statyti naujus atomi-
nius statinius. Klostosi išskirtinė pa-
dėtis, kai labai arti teritoriniu po-
žiūriu planuojamos trijų naujų elek-
tros jėgainių statybos. Dar vienas iš-
skirtinis dalykas yra tas, kad tai keti-
nančios padaryti trys šalys yra skir-
tingos ir politiškai. Lietuva yra Eu-
ropos Sąjungos narė, demokratinė
valstybė, Baltarusija, kuri, kaip aš
pasakyčiau, – su beveik totalitariniu
režimu, ir Rusija – kaip šios šalies pi-
lietis galiu nuoširdžiai pasakyti, kad
aš jos režimą laikau autoritariniu.
Mums, kaip žaliesiems tokia padėtis
atrodo neleistina”, – sakė Europos
žaliąsias partijas vienijančio susivie-
nijimo atstovas Aleksej Kozlov ket-
virtadienį per spaudos konferenciją.

Europos žaliųjų atstovas prisimi-
nė pasaulio jau išmoktas pamokas –
ne tik plačiai žinomą Černobylio ava-
riją, bet 1957 metais įvykusią katas-
trofą ,,Majak” gamykloje, Rusijoje,
kurios mastai ir priežastys iki šiol
nėra iki galo įvardintos.

Nukelta į 6 psl.

Saulius Vytas Pikšrys.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

sveikatos pertvarką ir gydytojų
emigraciją iš Lietuvos, pasiruošimą
2011 metų krepšinio čempionatui
,,Eurobasket 2011” ir rengimąsi XV
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumui Kaune.

Ketvirtadienį diskutuota apie
,,Globalios Lietuvos” ir Nacionalinės

energetikos strategijas. Penktadienio
darbotvarkėje numatyta apibendrin-
ti diskusijas ir surengti spaudos kon-
ferenciją. Spalio 26 d. Seimo ir PLB
komisija susitiko su JAV ambasadore
Lietuvai Anne Derse. Apie susitiki-
mą skaitykite šio ,,Draugo” 4
puslapyje.

Seimo ir PLB komisijos dalyviai. Loretos Timukienės nuotr.

Varšuva, spalio 27 d. (Reu-
ters/ELTA) – Trečiadienį Lenkija su-
kritikavo Lietuvą, teigdama, kad Lie-
tuva nesilaiko įsipareigojimų tiek
etniniams lenkams, tiek investuoto-
jams iš Lenkijos.

Lenkijos užsienio reikalų minis-
tras Radoslaw Sikorski teigia, kad
dvišalius Lenkijos ir Lietuvos santy-
kius gadina neišspręstos dvišalės
problemos.

Lenkijos diplomatijos vadovo ko-
mentarai paviešinti kaip tik tuo me-
tu, kai Varšuva vis labiau piktinasi
Vilniaus nenoru spręsti ilgalaikes
problemas, susijusias su šalyje gyve-
nančia lenkų mažuma.

Lenkijos diplomatas viename
dienraštyje neseniai netgi išreiškė
mintį, kad santykiai su Lietuva – blo-
giausi tarp Europos Sąjungos (ES)
valstybių narių.

Lenkijos jau seniai netenkina
lenkų mažumos Lietuvoje teisės (len-
kai Lietuvoje sudaro 6–7 proc. visų
gyventojų) – nuo pavardžių rašymo
iki nesutarimų dėl žemės nuosavybės
ir švietimo. Lietuvos pareigūnai tei-
gia esą labai nustebinti Lenkijos už-
sienio reikalų ministro pasisakymais.
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Artėja Vėlinės. Vėl prisimin-
sime išėjusius iš šio pasaulio,
degsime žvakutes jų atminimui,
pajusime savo ryšį ne tik su arti-
maisiais, bet ir su mūsų pačių
garbinga istorija. Mūsų tautos
istorija didžiuojamės, įvairiais
renginiais prisimename vieną
ar kitą datą. Tačiau perskaičiusi
Alvydo Medalinsko klausimą
,,Ką daryti, kad trumpalaikiais
darbais, vedančiais į nieką, ne-
užpiltume tos žinios iš praeities,
kuri skatina mus gyventi ir kurti
(...) savo tautos labui?” (Delfi.lt),
pagalvojau, jog ir gyvendami
čia, kartais dirbame, anot A.
Medalinsko, trumpalaikius dar-
bus, vedančius į nieką. Pasidai-
rius po mūsų telkiniuose orga-
nizuojamus renginius, atrodo,
kad kartais jie ruošiami tik tam,
kad galėtume padėti pliusiuką,
jog tą ar kitą datą pažymėjome.
Gal tikrai per daug renginių
organizuojame? Ar tokiais vie-
nadieniais pliusiukais tikrai sta-
tome paminklą tautos istorijai ir
tiems, kurie tą istoriją kūrė?
Redaktorė Laima Apanavičienė

Nors Čikagos lietuvių futbolo
klubas „Lituanica” gyvuoja jau 60
metų, tačiau tokia liūdna padėtis, ko-
kia yra dabar, jau seniai buvo. Bū-
davo problemų ir anksčiau, tik gal ne
tokių sudėtingų.

Pastaruoju metu atsirado vienas
kenkėjas, kuris su vienu kitu „pagal-
bininku”, tikėtina, siekia, kad šiam
vieninteliam Šiaurės Amerikoje lietu-
vių futbolo klubui būtų blogiau. Čia
galima įžiūrėti to asmens troškimą
perimti klubą į savo rankas ir jį nau-
doti kaip pasipelnymo šaltinį. Tai
buvo daroma ir anksčiau, tačiau tik
dabar nutarta apie tai viešai prabilti.
Apie tą asmenį jau rašėme, tad jo pa-
vardės čia nenorime kartoti, nes
jis, atrodo, tuo tik siekia populiaru-
mo.

„Lituanicos” problemoms spręsti
buvo susirinkta š. m. spalio 23 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont. Susi-
rinkime dalyvavo būrelis žmonių,
kuriems tikrai rūpi šio klubo tolimes-
nis gyvavimas ir kurie daug laiko ski-
ria tam, kad būtų išsigelbėta iš susi-
dariusios padėties.

Savo mintimis ir nerimu pasida-
lijo dabartinis klubo pirmininkas ir
futbolininkų komandos treneris Algis
Grochauskas bei buvęs ilgametis pir-
mininkas Albertas Glavinskas, nese-
niai sugrįžęs iš saulėtos Florida vals-
tijos, kur pastaruoju metu jis pralei-
džia nemažai laiko.

A. Grochauskas sakė, jog jam
pasisekė pasikalbėti su PLC direkto-
riumi Artūru Žiliu, kuris prisipažino
kaltas leidęs klubo neįgaliotam asme-
niui treniruoti vaikus, kurie sugadi-
no nemažai pinigų klubui kainavusią
futbolo aikštę.

Pratęstos pirmenybės

Klubo pirmininkas tikisi, kad
pavyks užbaigti šio sezono pirmeny-
bių rungtynes „Metropolitan” futbo-
lo lygos I divizijoje. Kadangi šioje di-
vizijoje žaidžia tik 6 komandos, lygos
vadovybė nutarė surengti trečią ratą,
kad būtų sužaistos 9 rungtynės (kaip
„Major” divizijoje, kurioje rungty-
niauja 10 komandų). Artimiausios „Li-
tuanicos” futbolininkų rungtynės
turėtų vykti spalio 31 d. 3 val. p. p.
aikštėje prie PLC, Lemont. Varžovai –
ukrainiečių „Lions” vienuolikė, kuri
šiuo metu lentelėje užima I vietą.

Treneris taip pat minėjo, jog rei-
kia sumokėti pinigus lygos vadovybei
(per 2,000 dol. už pirmąjį pirmeny-
bių ratą). Tad kreipiamasi į buvusius
ir naujus klubo narius rėmėjus, kad
jie atsiųstų nario mokestį (25 dol., o
kas gali – ir daugiau). Čekius reikia
siųsti klubo iždininkui Tautvilui Ta-
rasavui. (431 Achbury Court, Le-
mont, IL 60439).

Kaip teigė klubo pirmininkas, „Li-
tuanicos” 60-mečio proga ketinama
surengti pobūvį. Jį numatoma orga-
nizuoti gruodžio 18 d. Jis užsiminė ir
apie klubo muziejų, kur būtų galima
sudėti nemažai „Lituanicos” laimėtų
taurių. Dalis jų jau yra atnaujintos ir
paruoštos rodyti žmonėms.

Įvairių pasiūlymų pateikė Alber-
tas Glavinskas, Virgilijus Marčins-
kas, Kęstutis Rekašius, Petras Šmi-
gelskis, šių eilučių autorius ir kiti.

Buvo nutarta sušaukti klubo na-
rių susirinkimą (data dar nepaskir-
ta), kuriame bus išrinkta nauja klubo
vadovybė ir bandoma išspręsti dabar-
tinę nemalonią padėtį.

KALBĖTA APIE LFK ,,LITUANICOS’’
PROBLEMAS

,,Žalgirio” stadionas.

Čikagos „Fire” nepateko 
į posezonines varžybas

„Fire” profesionalų futbolo vie-
nuolikė šį sezoną negali pasigirti ge-
ru žaidimu. Tai buvo vienas iš pras-
čiausių komandos pasirodymų per 13
gyvavimo metų.

„Fire” praėjusį sezoną iš 30 su-
žaistų rungtynių iškovojo tik 9 per-
gales, tiek pat kartų sužaidė lygiomis
ir net 12-oje susitikimų patyrė pralai-
mėjimus, surinkdama 36 taškus. Į at-
krentamąsias varžybas pateko tik dvi
MLS lygos Rytų grupės vienuolikės
New York (51 tšk.) ir Columbus (50).

Nepaisant to, kad „Fire” pasku-
tinėse šio sezono rungtynėse įveikė
Vakarų grupės stipriausią komandą
„Chivas USA” net 4:1 rezultatu, ta-
čiau čikagiečiams šis praėjusio  šešta-
dienio laimėjimas buvo tik moralinė
paguoda, likusi tik statistinių duo-
menų skyriuje. Per šias rungtynes
savo 80-jį įvartį pelnė buvęs JAV fut-
bolo rinktinės žaidėjas Brian McBri-
de (beje, gimęs Čikagos apylinkėse),
kuris jau pasitraukia iš aktyvaus žai-
dimo. Taip pat komandą palieka ir
kitas komandos veteranas C. J. Brown.
Tad klubo vadovybei reikės ieškoti
naujų, pajėgių futbolininkų.

Posezoninėse varžybose Rytų
grupėje žais New York ir San Jose
(pirmos rungtynės įvyks šeštadienį
San Jose) bei  Columbus ir Colorado
(pradės žaisti ketvirtadienį Colorado
mieste).

Vakarų grupėje rungtyniaus
„Real Salt Lake” su „FC Dallas” ir
Los Angeles su Seattle.

„Manchester United” –
Anglijos taurės pusfinalyje

Jau paaiškėjo Anglijos futbolo
taurės pusfinalio dalyviai. Sėkmingai
aštuntfinalio kliūtį įveikė „Manches-
ter United” vienuolikė, kuri spalio 26
d. namuose nugalėjo „Wolverhamp-
ton Wanderers” komandą 3:2. Pirma-
sis kėlinys baigėsi be įvarčių, o tik 56
minutę nugalėtojai pradėjo pelnyti
įvarčius. Tačiau svečiai irgi nežiopso-
jo ir du kartus buvo išlyginę rezul-
tatą.

Beje, „Manchester United” yra
dabartiniai Anglijos futbolo taurės
savininkai.

Bus griaunamas Vilniaus
„Žalgirio” stadionas

„Žalgirio” stadione A lygos rung-
tynėse spalio 31 d. susikibs VMFD
„Žalgirio” ir Tauragės komandos.

Kaip skelbiama, tai gali būti pas-
kutinės futbolo rungtynės šiame le-
gendiniame stadione. Yra išduotas
leidimas šį seną stadioną nugriauti.
„Žalgirio” klubas ieško investuotojų
naujojo stadiono statybai.

Spalio 26 d., antradienį, prasidė-
jusio Šiaurės Amerikos Nacionalinės
krepšinio asociacijos (NBA) čempiona-
to pirmosiose rungtynėse ,,Miami
Heat” komanda, kuriai atstovauja Žyd-

rūnas Ilgauskas, svečiuose 80:88
(9:16, 21:29, 27:18, 23:25) nusileido
,,Boston Celtics” komandai. 

Ž. Ilgauskas per 11 min. pelnė 1 taš-
ką (baudos 1/2),        Nukelta į 8 psl.

Ž. Ilgausko komanda NBA čempionatą 
pradėjo pralaimėjimu

Kevin Garnett bando perimti kamuolį iš Ž. Ilgausko.            EPA-ELTA nuotr.
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IRENA TUMAVIÇIÙTÈ

Po nepasitenkinimą sukėlusios
Vokietijos valstybinio banko valdybos
nario Thil Sarrazin knygos ,,Deutsch-
land schafft sich ab” (pavadinimą
galima versti „Užsiplūkusi Vokietija”
arba „Užsikamavusi Vokietija”) pa-
sirodymo Vokietijos, Austrijos ir Švei-
carijos spaudoje neslūgsta diskusijos
dėl knygos autoriaus požiūrio į  mig-
rantus, jam pritariama dėl menkė-
jančių vaikų protinių gabumų. Vie-
name interviu Sarrazin kritiškai ver-
tino Berlyne gyvenančius turkus ir
arabus, kitame kalbėjo apie tautoms
būdingus genus, pavyzdžiui, kad bas-
kams esą yra būdingi tam tikri genai,
skiriantys juos nuo kitų. Bet aliejaus
į ugnį įpylė tai, kad Sarrazin pasakė,
jog „visi žydai turi tam tikrą geną”

Prasidėjo oficialių pareigūnų
puolimas. Kanclerės Angela Merkel
kritiką Sarrazin palygino su žodžio
laisvės varžymu buvusioje Vokietijos
Demokratinėje Respublikoje.

Dėl pažiūrų vykdomas 
teroras

Sarrazin palaikė Austrijos vidaus
reikalų ministrė Maria Fekter. „Jeigu
tauta kažkuo nepatenkinta, apie tai
turi vykti politinės diskusijos”, –
pasakė viename interviu ministrė.
Piktindamasi Sarrazin daromu poli-
tiniu spaudimu, ji kalbėjo: „Tai yra
reiškinys, kuris man seniai neduoda
ramybės – nedidelė grupė žmonių
sprendžia, kas yra politiškai korektiš-
ka, ką galima pasakyti ir ko negali-
ma. Iš tiesų dėl pažiūrų vykdomas
teroras. Po tos knygos pasirodymo
žmonių mąstyme staiga įvyko lūžis.
Ne su viskuo galima sutikti. Bet apie
viską reikia leisti kalbėti.”

Vokietijoje taip ir atsitiko – Sar-
razin neatlaikė Austrijos ministrės mi-
nėtos nedidelės grupės spaudimo ir
atsistatydino. 65-erių metų politikas ne-
pasiduoda, jis yra laukiamas autorius
ir politikas daugelyje miestų, kuriuo-
se rengiamos jo knygos sutiktuvės.

Spalio mėnesį Vokietijoje iš esmės
pasikeitė diskusijos dėl migrantų: gar-
siai prabylama apie tai, kaip kitatau-
čiai diskriminuoja pačius vokiečius.

Prabilo žymūs 
Vokietijos politikai

Šeimos ministrė Kristina Schrö-
der, Krikščionių demokratų partijos
narė, dar būdama Bundestago depu-
tate, 2008 m. televizijos laidoje drą-
siai pasakė, jog Vokietijoje gausėja
prievartos aktų, kai užsieniečiai iš-
reiškia nepakantumą vokiečiams
vien dėl to, kad jie yra vokiečiai. Prieš
dvejus metus šis teiginys sensacijos
nesukėlė, nes kaip tik tuo metu
Krikščionių demokratų partijos
atstovas gimtajame deputatės krašte
(Hesene) buvo pareikalavęs, kad vo-
kiečiams nepakantūs jauni žmonės
būtų išsiųsti iš šalies.

Perspėdama politikė citavo
kriminologo ir buvusio Žemutinės
Saksonijos vidaus reikalų ministro
Christian Pfeiffer straipsnius. Tada
Pfeiffer, beje, Žemutinės Saksonijos
kriminologijos instituto vadovas,
prieštaravo politikės nuomonei, pa-
stebėdamas, jog ji piktnaudžiauja jo
vadovaujamo instituto teiginiais.
Žurnalisto David Böking nuomone,
istorija, regis, kartojasi.

Bavarijos ministras pirmininkas

Horst Lorenz Seehofer siūlo stabdyti
migraciją iš šalių, turinčių kitokią
kultūrinio gyvenimo sanklodą. Bava-
rijos krikščionių socialinės sąjungos
suvažiavime prieš keletą dienų poli-
tikas teigė, jog kadaise Žaliųjų pro-
paguota daugiakultūrės visuomenės
sumanymas Vokietijoje žlugo. „Vi-
suomenė gali gyvuoti tik tada, kai
siekiama sugyventi vieniems su ki-
tais, o ne gyventi šalia vienas kito ar-
ba  nusiteikus vieniems prieš kitus”,
– kalbėjo Seehofer. Jis pasisakė už
kitų religijų toleravimą, bet pabrėžė,
jog „žmonės, atvykę ne iš krikščio-
niškos kultūros šalių, turėtų priimti
vokiečių kasdieninio gyvenimo kul-
tūrą”. Dažnai cituojamas šio politiko
pasiūlymas migrantų tema  – nuo
2011 m. gegužės 1-osios įsileisti į Vo-
kietiją tik migrantus iš ES šalių.

Ministrė Schröder, grįždama prie
šios temos, šį kartą buvo daug griež-
tesnė. Laikraštyje „Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung” ji teigė,
jog reikia griežtesnių bausmių už
vokiečių diskriminavimą. (Gal, per-
skaitęs šias eilutes, kuris nors Lie-
tuvos ministras pareikalaus griežtes-
nių bausmių už lietuvių diskrimina-
vimą, lietuvių kalbos niekinimą Lie-
tuvoje?) Politikė vėl rėmėsi minėtojo
kriminologijos instituto paskelbtais
tyrimais.

Ar tikrai niekas taip nemyli
vokiečių, kaip turkai?

Kriminologas Pfeiffer  nemano,
kad dominuoja „visuotinės antivokiš-
kos nuostatos”. Bet jo vadovaujamo
instituto, bendradarbiaujant su Vo-
kietijos vidaus reikalų ministerija,
parengtų naujausių tyrimų duome-
nys neatitinka direktoriaus žodžių.
Visoje šalyje buvo atlikta ketvirtokų
ir devintokų apklausa, kurioje moki-
niai turėjo atsakyti į klausimus apie
patirtą prievartą. 24 proc. Vakarų Vo-
kietijoje gyvenančių kitataučių teigė,
jog kartą ką nors yra iškolioję dėl to,
kad jis yra vokietis, beveik 5 proc.
prisipažino, jog dėl tos pačios prie-
žasties kam nors yra trenkę. Beveik
trečdalis migrantų vaikų patys yra
girdėję juos įžeidžiančių žodžių, bet
tik 2 procentai buvo patyrę smurtą.

Apibendrinus atsakymus, pa-
aiškėjo, kad labiausiai yra linkę
smurtauti iš Turkijos arba buvusios
Jugoslavijos atvykusių asmenų vai-
kai. „Jie daugiausia plūsta ir muša
vietinius vaikus”, – rašo autoriai.

Šį kartą Pfeiffer taip energingai
nebeprieštarauja ministrei. Bet ne-
pritaria jos išvadoms. „Mes nemano-
me, kad sugriežtinus įstatymus vis-
kas išsispręs”, – teigia kriminologas.

Jis atkreipia dėmesį į migrantų
atsakymus į klausimą, su kokiais kai-
mynais jie norėtų gyventi. Pirmiausia
daugelis paminėjo savo tautiečius, o po
jų dažniausiai buvo minimi vokiečiai.
Pfeiffer nuomone, „niekas nemyli vo-
kiečių taip, kaip turkai”. O apklaus-
tųjų vokiečių atsakymuose į tą patį
klausimą turkai atsidūrė paskutinėje
vietoje. Pfeiffer mano, jog „tariamas
nepakantumas vokiečiams kyla dėl to,
kad kitataučiai yra nusivylę nepakan-
kamu jų įjungimu į visuomenę”.

Krikščionių demokratų sąjunga
ir Žalieji perspėja 

dėl nepakantumo vokiečiams

Tokiu pavadinimu Vokietijos mo-
kyklose susiklosčiusią Nukelta į 9 psl.

VOKIETIJOJE 
DISKRIMINUOJAMI VOKIEČIAI

Dainuojantys

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I

Lietuvos Nepriklausomybės atgavimas (viešojoje LTSR erdvėje) prasi-
dėjo nuo kelių, tarsi visiškai nepolitinių, neideologinių dalykų – krepšinio
ir dainuojamosios poezijos. Krepšinis sujungė visus, norinčius nugalėti
Maskvą, krepšinio aikštelėje buvo styguojamas valstybinis komandinis
žaidimas, buvo repetuojama kovo 11-oji. O Vytautas Kernagis, dainuoda-
mas apie Baltąjį Nieką ir Kukutį, apie Severiutę ir Žuvelį, sovietiniams
cenzoriams buvo tiesiog sunkiai įkandamas. Ugdė intelektualines, pilieti-
nes kovos meno formas, džiugino Ezopo (kalbama ne apie Liną Karalių)
kalbos mėgėjus bei leido jaustis laisviems. Dauguma ano meto skaitytojų
kuo puikiausiai suprasdavo, apie kokią Lietuvą sovietmečiu rašytam eilė-
rašty „Kukučio kelionė Žemaičių plentu” kalba garsusis M. Martinaičio
personažas:

Važiuoja Kukutis ir kalba:
– Kaip Lietuva panaši į Lietuvą!
Beržai! Ir beržai panašūs į beržus!
O dangus! Visada toks lietuviškas,
visai kaip dangus
viršum Lietuvos!
Iš kur visa Lietuva
ima tą panašumą į Lietuvą –
ką pagalvoji ar atsimeni,
vis panašu į Lietuvą.
(...)

II

Dvidešimtaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais apima keistas
jausmas, kad dainuojamoji poezija bei krepšinis ir dabar tebėra tose pa-
čiose ideologinio fronto barikadose – anapus oficiozinės, nomenklatūrinės
Lietuvos. Vis tebėra kovoje už laisvą, gražią ir vieningą Lietuvą. Už Lie-
tuvą, kurios niekada neokupuos vulgarumas, gašlumas, chamizmas, bai-
gią suvirškinti televizijų nupudruotas dainų ir šokių makabrėles.

Kas yra kultūra ir kokia kultūra remiama Lietuvoje? VEKS’o metu
buvo įvardyta, jog tai Bjork, milijoninės ugnies salvės ir vamzdis. Taigi,
yra kultūros nomenklatūra ir jos palaikomi nacionaliniai teatrai, rengi-
niai bei dainų šventės. Yra ministrų mėgstami džiazo ar kt. festivaliai,
kuriems metami milijonai. Ir yra niekam nereikalingi, nepatogūs bardai,
kurie vasarą į Kulautuvą surenka 10,000 žiūrovų. 

Kodėl jų čia tiek daug, tarsi kokiam Vingio parke Sąjūdžio metais?
Galbūt dėl to paties. Dėl to, dėl ko jie rinkdavosi ir į V. Kernagio koncer-
tus sovietmečiu – čia yra kita, kitokia Lietuva, rečiau matoma televizijoje
ir laikraščiuose. Laisva, pagarbi, žaisminga ir nuoširdi. Nebulvarinė. Ne-
atskirianti nė vieno ir neniekinanti savęs. 

O gal ir gerai, kad bardų Kultūros ministerija neremia, jie dar nenu-
pirkti. Nepatarnauja prie stalo. Kaip ir sovietmečiu. Gal Dainių kultūra ir
turi plisti tokia a la elgetų forma. Sakoma, kad ir senosios Lietuvos žy-
niai, kai buvo pradėta naikinti šventuosius ąžuolynus bei kitas švent-
vietes, pakeitė veikimo būdą ir nuo tada atsirado žynys-ubagas arba uba-
gas-dainius.

III

Prieš kelias dienas Mokytojų namuose buvo surengtas pokalbis apie
dainuojamosios poezijos ateitį. „Lietuvoje kiekvienais metais daugėja ne
tik dainuojamosios poezijos renginių, bet ir jos klausytojų, tačiau teikiant
paraiškas dėl šių kultūros projektų finansavimo jos būna atmetamos (la-
bai miglotai nurodant priežastis) arba joms paskiriamas ypač mažas fi-
nansavimas. Šiais metais iš valstybės biudžeto 8 šio žanro projektams
(kartu su Kultūros rėmimo fondu) skirta vos 50,000 litų”, – apgailestavo
diskusijos sumanytojas Juozas Žitkauskas, tarptautinio dainuojamosios
poezijos festivalio „Tai – Aš” vadovas. 

„Mes esame našlaičiai – nei poezija, nei muzika, nei pramoga, nei rim-
tas dalykas, kažkas, kas į jokią lentyną nepadedamas, – atvirai kalbėjo
valdiškomis institucijomis nusivylęs bardas, dainuojamosios poezijos fes-
tivalio „Akacijų alėja” meno vadovas Virgis Stakėnas. – Bet būtent dėl to
neapibrėžtumo mes esame įdomūs ir prirenkame pilnas klausytojų sales.
Dar Puškinas sakė: poetai rašo krauju. Jei nori kurti, turi atiduoti save.
Tai yra asmeninė auka. Mano manymu, tik privačios iniciatyvos ir regio-
ninės programos gali daug nuveikti.”

Susitikime su dainuojamosios poezijos atstovais dalyvavusi LR Kul-
tūros ministerijos profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Ja-
nina Krušinskaitė pripažino, kad dainuojamosios poezijos festivaliams,
kaip ir kitiems tarpdalykiniams projektams, dažnai tenka susidurti su ta
problema, kai vienu metu tenka varžytis iškart kelioms meno sritimis,
šiuo atveju – poezijai ir muzikai. 

Diskusijos dalyviai svarstė, ar skiriant finansavimą dainuojamosios
poezijos projektams kojos nepakiša klaidingas požiūris į šio žanro atlikė-
jus. „Vyrauja įsisenėjusi nuomonė,                                  Nukelta į 9 psl.
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Spalio 26 d. JAV Lietuvių Ben-
druomenės Krašto valdybos nariai,
dalyvaujantys Lietuvos Respublikos
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) komisijos posėdžiuose,
Vilniuje surengė susitikimą su JAV
ambasadore Anne E. Derse. Jame
taip pat dalyvavo ambasadorės pata-
rėjas kultūrai, švietimui ir žiniask-
laidai Jonathan M. Berger. Susitiki-
me buvo kalbama apie Jungtines
Valstijas ir Lietuvą jungiančius arti-
mus ir vaisingus santykius, paremtus
bendrais siekiais ir tomis pačiomis
vertybėmis – laisve ir demokratija.
Ambasadorė sakė, kad per 20 metų
nuo Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo mūsų šalys sustiprino euro-
atlantinę sąjungą. Šioje naujoje mūsų
dvišalių santykių laikotarpyje, pasak
ambasadorės, Lietuva yra pilnateisė
NATO ir Europos Sąjungos narė bei
vertinga JAV partnerė.

JAV ambasadorė A. E. Derse pri-
statė antrus metus organizuojamą
Lietuvos ir Amerikos moksleivių
mainų programą ExCEL (Exchanges
for Culture, Education, and Leader-
ship), ji pažadėjo, kad šiemet moks-
leiviams bus skirta dvigubai daugiau
stipendijų nei praėjusiais metais.
Praėjusiais metais JAV ambasados
pastangomis pradėta Kultūros, švie-
timo ir lyderystės mainų programa
(ExCEL) siūlo stipendijas, skirtas

padengti vienerių akademinių moks-
lo metų JAV išlaidas. Ši programa yra
skirta Lietuvos vidurinių mokyklų ir
gimnazijų moksleiviams, ketinan-
tiems mokytis 10–11 klasėje. Atrinkti
moksleiviai gyvens amerikiečių šei-
mose ir mokysis JAV mokyklose vie-
nerius metus, o grįžę tęs mokslus
kartu su klasės draugais. Pirmaisiais
programos metais buvo atrinkti 4
moksleiviai, ateinančiais mokslo me-
tais bus skiriama 10 stipendijų.

„Tikiu, kad švietimo mainai vi-
durinio lavinimo pakopoje yra ypač
svarbūs kuriant abipusį supratimą ir
ilgalaikius ryšius tarp žmonių. Gal-
būt taip manau, nes, būdama šešio-
likos metų, pati dalyvavau mainų
programoje Prancūzijoje. Ši patirtis
praplėtė mano suvokimą ir padarė
ženklių teigiamų pokyčių mano gy-
venime. Galvoju, kad šiandien dauge-
lis vidurinių mokyklų ir gimnazijų
moksleivių turi panašią patirtį”, –
susitikimo metu pasakojo diplomatė.
Ji viliasi, kad ExCEL programa plėsis
ir kitais metais bus sudarytos ga-
limybės moksleiviams iš JAV atvykti
mokytis į Lietuvą. Ambasadorė sakė
įsitikinusi, kad dalyvaujantys mainų
programoje ne tik pasisems vertingos
gyvenimo patirties, bet ir įgis pagar-
bos kitai kalbai, kitokiai mokyklai,
skirtingoms šeimos tradicijoms. ,,Ma-

Seimo ir PLB komisijos posėdžių dalyviai
Vilniuje susitiko su JAV ambasadore 

nau, kad tokią galimybę gavę moks-
leiviai grįš ne tik praturtėję žiniomis,
patirtimi ir neužmirštamais įspū-
džiais, bet ir labiau pasiruošę akty-
viai imtis savo šalies stiprinimo dar-
bų”, – sakė A. E. Derse.

Ambasadorės patarėjas J. M. Ber-
ger papasakojo, kad ExCEL progra-
mą administruoja American Councils
for International Exchanges. Stipen-
dijų gavėjai bus atrinkti taikant
aukštus atrankos reikalavimus, nu-
statytus American Councils. Ameri-

can Councils vykdys programos da-
lyvių atranką keliuose Lietuvos mies-
tuose – Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje.
ExCEL programą finansuoja privatūs
rėmėjai ir JAV vyriausybė. Šiais me-
tais programą parėmė Lietuvos ir
Amerikos įmonės, tokios kaip „Stra-
tegic Staffing Solutions” ir „Fermen-
tas”, taip pat privatūs asmenys – LR
prezidentas Valdas Adamkus, prezi-
dento žmona Alma Adamkienė, Ame-
rikos lietuvis dr. Jonas Prunskis.
„Esame dėkingi visoms vaikų ateiti-
mi besirūpinančioms įmonėms ir
žmonėms, tik jų pagalbos dėka galėjo
prasidėti ši mainų programa”, –
kalbėjo JAV ambasadorė. Ji sakė ti-
kinti, kad ir kiti žmonės, supran-
tantys, jog moksleivių mainų prog-
ramos mokyklose padės kurti arti-
mesnius Lietuvos jaunosios kartos ir
Amerikos ryšius, apsvarstys galimy-
bę paremti programą ExCEL atei-
nančiais metais. 

Susitikime taip pat buvo aptarta
Lietuvos ekonominė ir politinė pa-
dėtis, santykiai su kaimyninėmis
valstybėmis. Bendravusius su Jung-
tinių Valstijų ambasadore sužavėjo
ne tik diplomatės domėjimasis mūsų
šalies gyvenimu, bet ir geras lietuvių
kalbos mokėjimas. Ambasadorė susi-
tikimo metu patvirtino, kad ji, atsi-
liepdama į JAV LB Krašto valdybos
visuomeninių reikalų tarybos pirmi-
ninko J. Prunskio kvietimą, ateinan-
čių metų sausio mėnesį viešės Čika-
goje.

Spalio 28 d. po pietų buvo pristatyta Lietuvos nevyriausybinių organizacijų veikla stiprinant pilietinės visuomenės
brandumą ir ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais.                                                L. Timukienės nuotraukos

Iš kairės: JAV ambasadorės patarėjas J. M. Berger, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, LR Seimo ir PLB komisijos
pirmininkas nuo PLB Vytas Maciūnas, Komisijos narys Jurgis Joga, Komisijos pirmininko pavaduotoja nuo PLB Joana
Kuraitė-Lasienė, komisijos nariai Jonas Prunskis, Gražvydas Supronas, Giedrė Stankūnienė, JAV ambasadorė Anne E.
Derse, PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė Ramutė Žukaitė, JAV LB KV vykdomoji vicepirmininkė Danguolė
Navickienė ir generolas majoras Jonas Kronkaitis.

Iš kairės: PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė ir PLB atstovybės Vilniuje
atstovė Vida Bandis.

Švietimo ir mokslo viceministrė Ne-
rija Putinaitė skaitė pranešimą apie
Pasaulio lietuvių XV mokslo ir kūry-
bos simpoziumą, kuris vyks 2011
metų rugpjūčio 25–27 d. Kaune. 
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NUOMONĖNUOMONĖ
Ar A. Sabonis yra tinkamas

būti Europos krepšinio 
čempionato ambasadoriumi?

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai spaudoje rašiau, kad
buvęs žymus Lietuvos krepšininkas
Turkijoje vykusių pasaulio futbolo
pirmenybių metu buvo pakviestas į
vieną garbingiausių krepšininkams
skirtą FIBA „Šlovės muziejų”, kuria-
me puikuojasi geriausi krepšinio
atstovai. Tai buvo tikrai gražus ges-
tas, kuriuo įvertinti A. Sabonio suge-
bėjimai krepšinio aikštelėje. 

Šiomis dienomis skaitėme kitą
apie šį žymų krepšininką žinią, pra-
nešusią, kad A. Sabonis paskelbtas
2011 metų Europos krepšinio vyrų
čempionato (jis, beje, vyks Lietuvoje)
ambasadoriumi. Apie tai „Lietuvos
ryto” dienraštyje ir kitose žiniasklai-
dos priemonėse rašoma: „Lietuvos
krepšinio federacijos (LAK) preziden-
tas Vladas Garastas A. Saboniui įtei-
kė čempionato ambasadoriaus serti-
fikatą, o mūsų šalyje viešintis Tarp-
tautinės krepšinio federacijos (FIBA)
Europos padalinio („FIBA Europe”)
generalinis sekretorius Nar Zanolin
įsegė specialų ženklelį.” „Tokio ren-
ginio Lietuvoje nebuvo daugiau nei
70 metų. Jei galiu kuo padėti, tai su
mielu noru, be jokių abejonių. Ir ki-
tiems tai siūlau”, – teigė naujai iškep-
tas Europos krepšinio čempionato
ambasadorius. 

Tai gražūs žodžiai, bet...

Iš tikrųjų A. Sabonis pasisakė
labai gražiai. Bet, mano nuomone, jis
savo žodžiais, kuriuos ne taip seniai
pasakė Rusijos žurnalistams (o tai
nuskambėjo visoje Lietuvoje ir kitų
šalių spaudoje) pats save nuvertino
būti tinkamu atstovu naujoms parei-
goms. 

Jis šviesiai tiesiai, net nemirksė-
damas tada pareiškė: „Didžiausia
dovana, kurią aš gavau iš gyvenimo,
yra tai, kad mano vaikai gyvena ne
Lietuvoje.’’ 

Kyla klausimas – ką padarė blogo
Lietuva jo vaikams, kad jie negali čia
gyventi? Tai yra pats didžiausias savo
gimtinės įžeidimas bei suniekinimas,
kokį save garbingu žmogumi laikan-
tis lietuvis gali padaryti. Ir neteko
girdėti, jog A. Sabonis šį gėdingą pa-
reiškimą būtų atšaukęs ir už tai at-
siprašęs. 

Lietuvos jaunimas – pirmose
vietose

Lietuvoje gyvena šimtai tūkstan-

čių A. Sabonio vaikų amžiaus jau-
nuolių. Gana didelė dalis jų nėra mi-
lijonierių (kaip A. Sabonis) atžalos.
Jie čia mokosi, sportuoja, pasiekia ge-
riausių rezultatų savo pasirinktose
srityse. Spaudoje skaitome, kad ne-
mažai Lietuvos jaunuolių laimi aukš-
tas vietas pasaulinio lygio moksli -
niuose konkursuose bei įvairiose
sporto varžybose. Ir tai jie dažnai pa-
siekia savo užsispyrimu, darbu, pasi-
šventimu, gyvendami gana kukliomis

sąlygomis. 
Milijonieriaus A. Sabonio vaikai

gali gyventi pačiuose geriausiuose na-
muose, lankyti pačias geriausias mo-
kyklas. Aš nematau jokių priežasčių,
kodėl Lietuva yra netinkama šalis Sa-
bonio vaikams siekti aukštumų įvai-
riose gyvenimo srityse. 

Žinoma, Lietuvoje, atrodo, blogai
gyventi ir pačiam A. Saboniui, nes jis
parvyksta čia tik retkarčiais (turbūt
pasiimti pinigų iš įvairių čia esančių
savo verslų), o jo žmona nežinia kiek
laiko Lietuvoje nėra buvusi. 

A. Sabonio vaikai ir jis pats su
sutuoktine namais laiko Ispaniją, ku-
ri irgi nėra turtinga šalis ir kur varg-
šų (o kur jų nėra) gal dar daugiau nei
Lietuvoje. 

Tiesa, vienas iš jo sūnų yra žai-
dęs Lietuvos jaunimo krepšinio rink-
tinėje (tikriausiai dėl to, kad nepa-
teko į Ispanijos rinktinę). A. Sabonis
turi Kaune krepšinio mokyklą, kuri
yra mokama ir jam, be abejo, neša
pelną. 

Daug ta tema būtų galima rašyti.
Skaudu, kad iš Lietuvos į svetimas
šalis bėga žmonės (daugiausia todėl,
kad Lietuvoje negali išgyventi). Ta-
čiau tai nebūtų galima pasakyti apie
A. Sabonio šeimą, kuri Lietuvoje
galėtų vartytis kaip inkstas taukuose. 

Ir tokioje turtingoje Amerikoje
yra daugybė vaikų, kurie net pavalgy-
ti tinkamai negali (tai nėra jokia
paslaptis). Ir čia veši korupcija bei ki-
tokios blogybės. Turbūt pasaulyje
nėra tokio krašto, kur visiems vai-
kams (taip pat ir suaugusiesiems)
būtų gera gyventi. 

Tad milijonieriaus A. Sabonio
paskyrimas 2011 m. Europos krep-
šinio čempionato Lietuvoje ambasa-
doriumi yra didelis nesusipratimas.
Tai Lietuvai tikrai nepasitarnaus,
ypač kai šiuo klausimu bus pradėta
diskutuoti užsienyje. Ambasadoriais
gali būti tik savo gimtąjį kraštą ger-
biantys žmonės. O A. Sabonis nėra
vienas iš tų, nepaisant, kad jo nuopel-
nai Lietuvos krepšiniui yra dideli.

Kaip ant Biržų Rotušės 
atsirado ir išnyko skautų Lelija

ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Tik susikūrusi Biržų miesto savi-
valdybė neturėjo savo pastato, 1919–
1920 m. nuomavo patalpas vaistinin-
ko A. Marcinkevičiaus name. 1923 m.
buvo nutarta statyti nuosavą pastatą.
Iš pradžių Biržų apskrities Žemės
reformos komisija skyrė sklypą Ap-
tiekos aikštėje, vėliau sklypo vieta
buvo pakeista ir duota Kanauninko
gatvėje.

Biržų miesto savivaldybės pasta-
tas pradėtas statyti 1923 metų rug-
pjūtį. Projektą sukūrė apskrities
technikas Č. Brudnochas. Miesto ta-
ryba nutarė į statomo pastato pama-
tą įmūryti butelį su tarybos narių
nuotrauka, pinigais – litais ir centais
– ir raštu. Tekstą sukurti buvo paves-
ta gydytojui J. Mikelėnui ir kunigui
Baronui. Jie sukūrė tokį raštą:

Kuomet Lietuva per Didyjį pa-
saulio karą nusikratė rusų jungo ir
išsiliuosavo nuo vokiečių okupacijos
priespaudos ir įgijo 1918 12 16 nepri-
klausomybę. Penkių metų tos neprik-
lausomybės paminėjimui Biržų mies-
to taryba, džiaugdamasi savivaldybės
teisėmis, šiais 1923 08 22 padėjo šį
kertinį akmenį Biržų miesto savival-
dybės namams, prezidentui Stulgins-
kiui Lietuvos respublikai vadovau-
jant, P. Klybui Biržų burmistrui
esant. Šis aktas būsimų kartų atsi-
minimui rašytas ir miesto tarybos na-
rių pasirašytas.

Pirmąjį pamato akmenį įdėjo
miesto Tarybos pirmininkas gydyto-
jas J. Mikelėnas. Tada buvo įmūrytas
butelis su minėtais daiktais ir prasi-
dėjo statybos darbai. Pastatas buvo
užbaigtas per metus.

Tada, matyt, ar kiek vėliau pas-
tato išorinė dalis ir buvo papuošta
skautų ženklu – Lelija bei 1792 m.
Biržų herbu. Tuo labai džiaugėsi
skautai. 1932 m. „Skautų aide” Nr. 1
rašoma: „Miesto muziejus su lelija.
Girdėdavom, kad užsienyje kartais
visuomenės įstaigose esama skautų
dekoracijų. Štai to sulaukėm ir Lie-
tuvoj: Biržų muziejaus (kuriam ir
skautai turi savo kampą) frontinę sie-
ną savivaldybė padabino specialiai
padirbtu skautų ženkliuku.” Kartu
pridėta ir Rotušės pastato nuotrauka. 

1933 m. „Skautų aide” Nr. 1
džiaugiamasi: „o ant Biržų miesto ro-
tušės didingai dominuoja skautiška
lelija. Tuose pat rūmuose yra jaukus
Muziejus, kuriame skautai turi savo
skyrių”. Lelija yra pagrindinis dauge-
lio skautiškų organizacijų simbolis.
Trys lapeliai (žiedlapiai) simbolizuoja
pagrindinį visų skautų principą – tar-
navimą Dievui, Tėvynei, Artimui.

1924 rugsėjo 17 d. įvyko iškilmin-
gas Biržų miesto tarybos posėdis, ku-
rio metu ir buvo iškilmingai atidary-
ta Rotušė. Gražias kalbas pasakė
miesto Tarybos pirmininkas J. Mike-
lėnas ir burmistras P. Klybas. Tame
pačiame posėdyje priimtas ir nutari-
mas buvusią Kanauninko gatvę per-
vardinti Rotušės gatve. Pačio pastato
vardas buvo suteiktas visai gatvei.

Taip prieš 86 metus ir pradėjo sa-
vo gyvenimą Rotušė. Tiesa, nors pas-
tatas ir buvo su didele pompa atida-
rytas, tačiau dar ir 1925 m. pradžioje
jis buvo ne visai pilnai įrengtas.

Vėliau šiame pastate buvo ir aps-
krities savivaldybė, kol ji nepersikėlė
į naujas patalpas. 1931 gruodžio 1 d.
į Rotušę atkeltas Biržų muziejus, iš
pradžių užėmęs 3, vėliau – 4 kamba-
rius.

Nepakeitė pastato statuso nei
pirmoji rusų okupacija 1940 metais,
nei vokiečiai, okupavę Lietuvą ir Bir-
žus 1941 m. Ilgą laiką jau tarybiniais
metais čia irgi buvo miesto Vykdo-
masis komitetas. 

Nukelta į 11 psl.

A. Sabonis – 2011 metų Europos vy-
rų krepšinio čempionato ambasado-
rius.          G. Savickio (ELTA) nuotr.

Milijonieriaus A. Sabo-
nio paskyrimas 2011 m.
Europos krepšinio čem-
pionato Lietuvoje amba-
sadoriumi yra didelis ne-
susipratimas. Ambasado-
riais gali būti tik savo
gimtąjį kraštą gerbiantys
žmonės. O A. Sabonis nėra
vienas iš tų.

Skautų vyčių Lelija.

Rotušė. XX a. IV deš.

Biržų miesto savivaldybės pastato
išorinė dalis buvo papuošta skautų
ženklu – Lelija bei 1792 m. Biržų her-
bu.                   „Skautų aido” nuotr.
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LL.. Karalius ir A. Sacharukas šiurkõçiai
pažeidè Konstitucijâ

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

K. Donelaiçio muziejus kol kas nebus
perduotas Staçiatikiû bažnyçiai

Sveçias iš JAV palankiai vertina Lietuvos
energetinès nepriklausomybès siekius�

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) –
Kon stitucinis Teismas trečiadienį
pas kelbė, kad Seimo nariai Alek san -
dras Sacharukas ir Linas Karalius
su laužė priesaiką ir šiurkščiai pa -
žeidė Konstituciją. Dabar Seimas tu -
rės spręsti, ar panaikinti jiems Seimo
na rio mandatą. 

Konstitucinis Teismas pažymėjo,
kad Seimo plenariniame posėdyje
bal suodamas už Seimo narį L. Ka ra -
lių Seimo narys A. Sacharukas ne pai -
sė Konstitucijoje įtvirtinto Seimo na -
rio laisvo mandato principo, drau di -
mo Seimo posėdyje balsuoti už kitą
Sei mo narį, išreiškė ne Seimo nario
L. Karaliaus, bet savo valią, uzurpavo
Sei mo nario L. Karaliaus teisę savo
nuo žiūra balsuoti priimant įstatymus

ir kitus Seimo aktus, iškreipė bal sa vi -
mo rezultatus. Seimo nario A. Sa cha -
ru ko veiksmai – naudojimasis Seimo
na rio L. Karaliaus Seimo nario
pažymėjimu Seimo plenariniuose po -
sė džiuose ir sąmoningas balsavimas
už jį prieštarauja Konstitucijai. Kon -
sti tucinis Teismas nustatė, kad to -
kiais veiksmais Seimo narys A. Sa -
charukas šiurkščiai pažeidė Kon -
stituciją ir sulaužė priesaiką. 

Konstitucinis Teismas nu spren -
dė, kad Seimo nario L. Karaliaus
veik smai – išvykimas į užsienio ke lio -
nę ir dėl to nedalyvavimas be pa tei si -
na mos priežasties 2010 m. sausio 13,
14, 19, 20, 21 d. vykusiuose Seimo
ple nariniuose posėdžiuose, 2010 m.
sau sio 15, 20 d. vykusiuose Seimo
Svei katos reikalų komiteto posė -
džiuo se prieštarauja Konstitucijai.
Šiais veiksmais Seimo narys L. Kara -
lius sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pa -
žeidė Konstituciją. 

Š. m. gegužės 20-ąją Seimas pri -
ta rė tyrimo komisijų išvadoms, ku rio -
se siūloma pradėti apkaltos procesus
Sei mo nariams A. Sacharukui ir L.
Ka raliui. Komisijos nustatė, kad par -
la mentarai galimai sulaužė Seimo
na rio priesaiką ir šiurkščiai pažeidė
Kon stituciją. 

Pagal Seimo statutą, Seimas turi
kreip tis į Konstitucinį Teismą išva -
dos, ar asmens, kuriam pradėta ap -
kal tos byla, konkretūs veiksmai
prieš tarauja Konstitucijai. 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krik š -
čio nių demokratų partijos pir mi nin -
kas premjeras Andrius Kubilius dar
prieš paskelbiant Konstitucinio Teis -
mo išvadą leido suprasti, jog par la -
men tarams L. Karaliui ir A. Sa cha ru -
kui pažeidus Konstituciją, kon ser va -
toriai palaikytų jiems apkaltą Seime.

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) –
JAV valstybės departamento spe cia -
lu sis atstovas energetikos politikos
klau simais Eurazijoje Richard Mor -
ning star palankiai vertina Lietuvos
pla nus siekiant energetinės ne pri -
klau somybės. Tai jis pareiškė JAV ne -
pa prastosios ir įgaliotosios am ba sa -
do rės Lietuvoje Anne Elizabeth Der -
se sumanymu įvykusiame susitikime
su ministru pirmininku Andriumi
Ku biliumi.

Dalykinio pokalbio su Lietuvos
prem jeru metu JAV valstybės sek re -
to rės specialusis pareigūnas pabrėžė
va dinamojo Europos Sąjungos 3-iojo
ener getikos paketo įgyvendinimo
svar bą dujų sektoriuje. 

Tą pačią dieną susitikęs su už sie -
nio reikalų ministru Audroniumi
Ažu baliu Lietuvoje viešintis JAV
vals tybės sekretorės specialusis pa -
siun tinys R. Morningstar pažymėjo,
kad Lietuvoje įsteigtas Energetinio
sau gumo centras bus naudinga prie -
mo nė sutelkti įvairių šalių žinovus
ener getinio saugumo srityje ir for -
muo ti NATO bei kitų organizacijų
darbotvarkes saugumo klausimais.

Ministras A. Ažubalis padėkojo
R. Morningstar už JAV finansuotą
ga limybių studiją dėl suskystintų du -
jų terminalo Lietuvoje.

Susitikime taip pat aptartas ar -
tėjantis Lietuvos diplomatijos vadovo
ap silankymas į JAV.

Vilnius, spalio 28 d. (ELTA) –
Kaliningrado srities Dūma neribotam
lai kui atidėjo svarstymą dėl Kris ti jo -
no Donelaičio muziejaus Tol min kie -
myje (Čistyje Prudy) perdavimo Sta -
čiatikių bažnyčiai, praneša Lie tu vos
generalinis konsulatas Ka linin gra de. 

To paprašė Seimo Švietimo, mok-
slo ir kultūros komitetas, kreipęsis į

Kaliningrado srities vadovybę, ragin-
damas K. Donelaičio muziejų, kaip
išskirtinį kultūros objektą, išbraukti
iš Stačiatikių bažnyčiai numatytų
per  duoti kulto pastatų sąrašo. Siū lo -
ma atsakingoms Lietuvos ir Ka li nin -
grado srities institucijoms nedelsiant
pra dėti atvirą ir konstruktyvų
dialogą, siekiant priimti bendrus,
abiem šalims priimtinus sprendimus
dėl būsimojo K. Donelaičio muziejaus
vardo.

Komitetas pažymi, kad pirmojo
ra šytinio lietuvių literatūros kūrinio
,,Metai” autoriaus K. Donelaičio
(1714–1780), dirbusio pastoriumi
tuo metinio Tolminkiemio liuteronų
baž nyčioje, muziejus buvo įkurtas
1964 m. kaip Kaliningrado istorijos ir
me no muziejaus filialas. Šiuo metu
mu ziejui priklauso žemės sklypas su
so du, klebonija ir bažnyčia, atstatyta
1979 m., rengiantis minėti K. Do ne -
laičio 250-ųjų gimimo metinių sukak-
tį. Atstatyta bažnyčia niekada ne buvo
kulto pastatas, o tik Kris ti jo no Do ne -
laičio muziejaus sudedamoji da lis,
kuriame įrengta paroda ir kurio krip -
toje yra perlaidoti rašytojo pa laikai. 

1977 m. UNESCO sprendimu K.
Donelaičio ,,Metai” buvo įtraukti į
Eu ropos literatūros šedevrų sąrašą, o
Lietuvos Respublikos Seimas paskel-
bė 2014 metus Kristijono Donelaičio
metais. 

K. Donelaičio muziejus. 
Bernardo Aleknavičiaus nuotr.

Aleksandras Sacharukas (k.) ir Linas
Karalius (d.) šiurkščiai pažeidė Kon -
stituciją. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Žalieji ragina plètoti atsinaujinançiâ...
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos
iniciatyvinės grupės narys Saulius
Vytas Pikšrys tikino, kad net ir pačių
mo derniausių atominių elektrinių
visiškai saugiomis laikyti negalima.

,,Atominės elektrinės, kad ir ko -
kios jos būtų, nėra saugios, nors ato -
mi nės energetikos specialistai sako,
kad jos yra labai modernios: ‘trečia
plius karta’. Vieno aplinkos instituto
mok slininkai, išnagrinėję ‘trečios’ ir
‘tre čios plius kartos’ privalumus, tei -
gia, kad saugumo požiūriu ten nieko
naujo nėra”, – sakė S. V. Pikšrys. 

Būtent atsinaujinančios, aplinkai
draugiškos energetikos vystymo gali -
mybes ir pabrėžia žalieji. Jie tikina,
kad šia linkme žengia ir Vakarų Eu -
ro pa. Esą tik Prancūzija yra tvirtai

pasiryžusi toliau plėtoti atominę
energetiką. Nors ir plačiai nuskam-
bėjo Vokietijos sprendimas pratęsti
atominių elektrinių darbą.

Lietuvos Žalieji partiją ketina
steigti kitų metų pradžioje ir savival-
dos rinkimuose dalyvauti neketina.
Iki šiol Lietuva yra vienintelė šalis
Europos Sąjungoje, kur tokios parti-
jos nėra.

,,Pagal planus partijos steigimą
planuojame 2011 metų pradžioje. Sa -
vi  valdos rinkimuose tikrai ne da ly -
vau  sime, neturime tokių norų. Ke ti -
na me sukurti nepopulistinę partiją.
Mūsų yra rimti programos metme -
nys, apimantys ne vien aplin ko saugą,
bet visas valstybės gyvenimo sferas. Į
rin kimus – gal po dvejų metų”, – sakė
S. V. Pikšrys.

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) –
Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) neturi statistikos, kiek gydy -
to jų ir slaugytojų emigruoja iš Lie tu -
vos, bet pastebi, kad gydytojų emigra -
cija iš trumpalaikės dažnai virsta il -
ga laike ir yra tiesiogiai susijusi su
ben dra ekonomine padėtimi.

,,SAM išduodamos pažymos gy -
dy tojo darbui – tai orientacinis skai -
čius, rodantis emigracijos poslinkius,
ta čiau ne visi išsiėmę tas pažymas iš -
va žiuoja dirbti, todėl tikras emigraci-
jos mastas šiuo atveju turėtų būti
ma žesnis. 

Bet labai įdomu, kad gydy to jams
išduodamų pažymų skaičius aiš kiai
susijęs su (Lietuvos) ekono mikos au -
gimu ir gydytojų atlygini mu. 2004 m.
prasidėjo gydytojų atly gi nimų kili-
mas, ir nuo 2005 m. labai nuo sekliai,
maždaug po 20 proc., gy dy tojų atly-
ginimai kilo iki 2008 metų. Tuo met
kreivė išduodamų pažymų ‘važiavo’
žemyn. 

2009 metais pra si dėjus eko no mi -
nei krizei buvo maži na mi atlygini-
mai, atsirado nestabi lu mas sveikatos
sis temoje, ir emigracija vėl turi aiškią
kryptį kilti”, – sa kė Sveikatos apsau-
gos ministro pa ta rėjas Martynas
Mar cinkevičius Sei mo ir Pasaulio
Lie tuvių Ben druo me nės komisijos

posėdyje Vilniuje.
Pasak ministro patarėjo, dar ma -

žiau žinoma apie slaugytojus, kurie
daž nai važiuoja dirbti ne pagal spe -
cia lybę, išvyksta slaugyti ligonių na -
muo se, todėl jiems nei licencijų, nei
jo kių pažymų nereikia, priešingai
negu gydytojams, kurie be pažymos
už sienyje negali įsidarbinti pagal spe -
cia lybę.

Anot M. Marcinkevičiaus, gydy -
to jai dažniausiai išvyksta dirbti į Eu -
ro pos Sąjungos šalis ir Norvegiją, nes
vie nintelė keliama sąlyga – mokėti
tos šalies kalbą. Tuo tarpu kitose ša -
ly se ir JAV lietuviams iškyla proble -
mų dėl gydytojo licencijos pripažini-
mo. Pagal amžių dažniausiai išvyksta
jau ni gydytojai.

,,Gana naujas reiškinys – trum -
pa laikė emigracija, kai gydytojai
išvažiuoja ne visam laikui, bet vie -
nam ar keliems mėnesiams. Kom pa -
ni jos, ypač vasaros metu, verbuoja
gy dytojus atostogų metu išvažiuoti
pa dirbėti į užsienio gydymo įstaigas,
kai jose jaučiamas personalo trūku-
mas. Važiuoja trims mėnesiams ar
net mėnesiui – pas mus pasiima atos -
togas, ten atidirba ir vėl grįžta. Bėda
ta, kad trumpalaikė emigracija bai -
gia si ilgalaike”, – pastebi M. Mar cin -
ke vičius.

Trumpalaikè gydytojû emigracija iš
Lietuvos virsta ilgalaike



BUDAPEŠTAS
Vengrijos užsienio reikalų minis-

terijos atstovas Janos Martonyi pra-
nešė, kad šalies valdžia remia Tur-
kijos siekį prisijungti prie Europos
Sąjungos (ES). ,,Vengrija padarys
viską, kad priartintų Turkiją prie
Sąjungos per šešis mėnesius truk-
siantį šalies pirmininkavimą ES”, –
trečiadienį po susitikimo su Turkijos
vyriausiuoju derybininku ES klausi-
mais Egemen Bagis sakė Vengrijos
užsienio reikalų ministerijos atsto-
vas. Vengrija pirmininkavimą ES
pradės sausį. Turkijos narystei ES la -
bai priešinasi Prancūzija ir Vokietija. 

WASHINGTON, DC
JAV dolerio kursas ketvirtadienį

pasaulinėje valiutų rinkoje smunka,
investuotojai laukia naujienų iš JAV
federalinio atsargų banko. Artimiau-
sias JAV centrinio banko posėdis nu-
matytas lapkričio 2–3 dienomis. JAV
dolerio indeksas, atspindintis dolerio
kursą šešių pagrindinių valiutų at-
žvilgiu, sumažėjo 0,67 proc., tuo tar-
pu euro kursas dolerio atžvilgiu ūg-
telėjo iki 1,3856 dolerio. 

WASHINGTON, DC
Washington buvo sulaikytas vy-

ras, įtariamas bandymu susprogdinti
metro stotį Jungtinių Valstijų sosti-
nėje. 34 metų Farooque Ahmed iš
Ashburn, VA, rengė sąmokslą su
žmonėmis, kurie, kaip manoma, pri-
klauso teroristinei organizacijai ,,al
Qaeda”. F. Ahmed buvo sulaikytas
trečiadienį. Jei bus pripažintas kaltu,
jam gresia iki 50 metų kalėjimo. Įta-
riamasis tariamai rinko medžiagą
apie metro stotis Arlington, Wa-
shington priemiestyje.  

MENTAVAJAUS SALOS
Indoneziją užgriuvusio cunamio

aukų padaugėjo iki 343, kai labiau-
siai nuniokotose atokiose vakarinėse
salose buvo rasta daugiau lavonų.
Vakarų Sumatros stichinių nelaimių
valdymo agentūros pareigūnas Ferry
Faisal nurodė, kad iki ketvirtadienio
iš viso buvo rasti 343 žuvę žmonės, o
dar 338 žmonių likimas nežinomas.
Aukų skaičius gali būti daug dides-
nis, nes nemažai lavonų tikriausiai
buvo nuplauti į vandenyną.
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VARŠUVA
Lenkijos ir Rusijos kultūros mi-

nistrai trečiadienį Varšuvoje pasirašė
susitarimą, numatantį, jog Lenkijos
prezidento Lech Kaczynski lėktuvo
katastrofos vietoje prie Smolensko
bus pastatytas paminklas. Numato-
ma, kad bus skelbiamas šio paminklo
projekto tarptautinis konkursas, ku-
ris turėtų baigtis minint 96 žmonių
gyvybes nusinešusios katastrofos pir-
mąsias metines – 2011 metų balan-
džio 10 dieną. Lenkijos prezidento
lėktuvas Tu-154 nukrito prie Smo-
lensko oro uosto ,,Severnyj” šių metų
balandžio 10 dieną. Žuvo juo skridę
visi 96 žmonės, tarp jų Lenkijos pre-
zidentas L. Kaczynski ir jo žmona
Maria.

PARYŽIUS
Prancūzija pradės savo kariuo-

menės išvedimą iš Afganistano 2011
metais. Tai ketvirtadienį naciona-
linei televizijai pareiškė šalies gyny-
bos ministras Herve Morin. ,,2011
metais mes perduosime Afganistano
valdžiai kontroliuoti kai kuriuos ra-
jonus. Tuo laiku veikiausiai prasidės
pirmasis mūsų kariuomenės išvedi-
mo iš Afganistano etapas”, – sakė jis.
H. Morin pabrėžė, jog sprendimas
pradėti kariuomenės išvedimą jokiu
būdu nesusijęs su tuo, kad trečiadie-
nį kanalas ,,Al Jazeera” išplatino
teroristų tinklo ,,al Qaeda” vadeivos
Osama bin Laden pareiškimą, kuria-
me šis pareikalavo išvesti Prancū-
zijos kariškius iš Afganistano.

* * *
Profsąjungos Prancūzijoje ket-

virtadienį rengia visuotinį streiką
prieš pensijų reformą, tačiau ši pro-
testo akcija šįkart daugiau simbolinė,
nes šalies parlamentas jau pritarė
reformai. Streikas ir vėl sutrikdys
transporto darbą. Prancūzijos Nacio-
nalinis Susirinkimas trečiadienį ga-
lutinai pritarė pensijų reformai, ku-
ria numatoma pensinį amžių padi-
dinti nuo 60 iki 62 metų. Už ją balsa-
vo 336 deputatai ir 233 buvo prieš.
Antradienį prieštaringai vertinamą
reformą patvirtino ir Senatas.

AZIJA

EUROPAArgentinoje gedima buvusio
prezidento N. Kirchner

Pasaulio naujienos

JAV

Buenos Airės, spalio 28 d.
(AFP/BNS) – Argentiną ketvirtadienį
apėmė gedulas dėl buvusio šalies
vadovo Nestor Kirchner, kuris buvo
įtakingas dabartinės prezidentės
Cristina Kirchner vyras, netikėtos
mirties nuo širdies smūgio, sukėlu-
sios sąmyšį vyriausybėje.

Buvęs šalies vadovas trečiadienį
pajuto skausmus krūtinėje, būdamas
Kirchner šeimos namuose netoli
pietinio miesto El Calafate ir mirė
atvežtas į kliniką, nurodė buvusio
prezidento gydytojas Luis Buonomo.

60 metų N. Kirchner atliko itin
svarbų vaidmenį Argentinos politiko-
je praeitame dešimtmetyje. Jis vado-

vavo šaliai 2003–2007 metais, o vė-
liau prezidente buvo išrinkta jo žmo-
na. Tikėtasi, kad N. Kirchner sieks
prezidento posto per ateinančiais
metais vyksiančius rinkimus. Jis taip
pat buvo įtakingas patarėjas savo
žmonos administracijoje ir vadova-
vo Pietų Amerikos Tautų Sąjungai
(UNASUR).

,,Neabejotina, kad Nestor Kirch-
ner yra (svarbiausia figūra) po Peron
ir Evos”, – sakė CGT vadovas Hugo
Moyano, turėdamas omenyje praeito
amžiaus 6-o dešimtmečio populistą
Argentinos vadovą Juan Doming Pe-
ron ir jo žmoną Evitą.

N. Kirchner sveikata buvo pablo-
gėjusi jau anksčiau, o šiemet jam bu-
vo atliktos dvi arterijų valymo ope-
racijos. Vieni mano, kad netikėta
Nestoro mirtis gali išmušti iš vėžių
šalies vadovę. Kiti pranašauja, kad
Cristina sėkmingai atrems šį iššūkį.

Nestor Kirchner susipažino su
Cristina, kuriai dabar 57 metai, kai
jiedu universitete studijavo teisę.
Pirmoji šalies pora užaugino du vai-
kus: sūnų Maximo, kuriam dabar 32
metai, ir 19-metę dukrą Florencią.

Nestor Kirchner pagarsėjo kaip
Argentinos vadovas, išvedęs šalį iš
1999–2002 metų ekonominės krizės,
kurią vainikavo didžiausias visų lai-
kų valstybės bankrotas. Jis taip pat
siekė atkurti šalies ,,moralinį autori-
tetą”, atnaujinęs diktatūros metais
šaliai vadovavusių kariškių teismus.

Kinijoje savaitgalî baigiasi pasaulinè
paroda ,,Expo 2010”

Beijing, spalio 28 d. (AFP/BNS)
– Šanchajuje sekmadienį baigsis šešis
mėnesius trukusi pasaulinė paroda
,,Expo 2010”, kurioje buvo pristaty-
tos įvairių šalių kultūros ir techno-
logijos, sulaukusi rekordinio skai-
čiaus lankytojų, užsienio vadovų ir
parodžiusi augančią Kinijos galią.

,,Expo 2010” organizatoriai sako,
jog paroda buvo nepaprastai sėkmin-
ga: daugiau nei 71 mln. žmonių ap-
lankė didžiulį kompleksą, kuriame
veikė 189 šalių paviljonai. Todėl, jų
įsitikinimu, šis renginys atneš ilga-
laikės naudos ir Šanchajui, ir visai
Kinijai.

,,Ši ‘Expo’ gali tapti Kinijos mo-
dernizacijos proceso gaire, – teigė
parodos generalinio sekretoriaus
pavaduotojas Xu Bo. – ‘Expo’ mums
suteikė nuostabią progą pasimokyti
būti pasaulio piliečiais. Šis mokymosi
procesas tėra pradžia, tačiau jis pa-

darys labai didelį poveikį Kinijos
žmonių elgsenai.”

Kinija šioje pasaulinėje parodoje
turėjo progą pabrėžti savo didėjančią
ekonominę ir politinę galią. Ši gali-
mybė buvo ne mažiau svarbi nei sėk-
mingai organizuotos 2008 metų Bei-
jing olimpinės žaidynės.

Jungtinių Tautų generalinis sek-
retorius Ban Ki-moon sekmadienį
taps paskutiniuoju šią parodą aplan-
kysiančiu svarbiu svečiu. Anksčiau į
ją buvo atvykę daugybė garbingų
svečių iš užsienio – karalių, preziden-
tų ir kariuomenių vadų, tarp jų Lie-
tuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Į užsienį turi galimybę išvykti tik
mažiau nei 5 proc. Kinijos gyventojų,
todėl paroda, kurios tema buvo ,,Ge-
resnis miestas, geresnis gyvenimas”
leido jiems savomis akimis pažvelgti į
kitokį pasaulį, pabrėžė Xu Bo.

Lietuvos paviljonas ,,Expo 2010” parodoje.

Argentinos prezidentas Nestor Kir-
chner. EPA nuotr.
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Îvairios sporto ñinios

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Praėjusį savaitgalį Japonijoje įvy-
ko pirmosios šio sezono dailiojo čiuo-
žimo didžiojo apdovanojimo varžy-
bos, kur moterų grupėje aukso me-
dalį iškovojo italė Carolina Kostner.

Italė pirmąją vietą užėmė po
trumposios programos, kur didžiau-
sia jos varžovė buvo 15 metų japonė
Kanako Murakami. Į trečiąją vietą
nukrito japonė K. Murakami (150.16
tšk.), ji  ilgosios programos metu liko
penkta. Vos aštuntoje vietoje liko du-
kart pasaulio čempionė, olimpinių
žaidynių vicečempionė, keturiskart
Japonijos čempionė Mao Asada
(133.40 tšk.).

Vyrų grupėje abiejų programų
metu pirmavo japonas Daisuke Ta-
kahashi (234.79 tšk.). Antroje vietoje
liko amerikietis Jeremy Abbott

(218.19 tšk.), trečioje – prancūzas
Florent Amodio (213.77 tšk.).

Porų grupėje aukso medalius tra-
diciškai iškovojo kinai. Surinkę
189.37 tšk., aiškiai  pirmavo buvo ir
aukso medalius iškovojo dukart pla-
netos čempionai bei olimpinių žaidy-
nių sidabro medalių laimėtojai Pang
Qing ir Tong Jian. Sidabro medalius
iškovojo rusai Vera Bazarova ir Yuri
Larionov (173.83 tšk.), o bronzos me-
dalius laimėjo japonai Narumi Taka-
hashi ir Mervin Tran (155.66 tšk.).

Šokių ant ledo grupėje aukso
medalius iškovojo amerikiečiai Meryl
Davis ir Charlie White (165.21 tšk.).
Pasaulio bei olimpinių žaidynių vice-
čempionai abi programas sučiuožė
įtikinamai ir laimėjo. Antroje vietoje
liko kanadiečių pora Kaitlyn Weaver
ir Andrew Poje (141.57 tšk.). Treti
liko dar vieni amerikiečiai Maia ir
Alex Shibutani (136.93 tšk.).

Kitos didžiojo apdovanojimo var-
žybos vyks Kanadoje spalio 29–31
dienomis. Tarp įžymesnių dalyvių
turėtų būti dukart pasaulio vicečem-
pionas Patrick Chan ir dukart Euro-
pos čempionė Sarah Meier.

Pirmosiose sezono dailiojo čiuožimo didžiojo
apdovanojimo varžybose – italės pergalė

UFC sunkiasvorio  vardą iškovojo C. Velasquez
Praėjusią savaitę vykusiame „Ul-

timate Fighting Championship” (UFC)
121 turnyre, sunkiasvorio čempiono
vardą prarado Brock Lesnar.

Geriausia kova buvo pripažinta
pusvidutinio svorio dvikova tarp Die-
go Sanchez ir Paulo Thiago. 

Lengvojo sunkiasvorio kovoje
tarp Tito Ortiz ir Matt Hamill, iš pra-
laimėjimų duobės niekaip negali iš-
lipti T. Ortiz. Paskutinį kartą T. Ortiz
kovą laimėjo 2006-ųjų metų spalio 10
dieną prieš Ken Shamrock.  Šio tur-
nyro kovą T. Ortiz pralaimėjo savo
buvusiam „The Ultimate Fighter”
laidos auklėtiniui M. Hamill. 

Sunkiasvorių dvikovą tarp Bren-
dan Schaub ir Gabriel Gonzaga lai-
mėjo amerikietis, B. Schaub. 

Pusvidutinio svorio dvikovoje,
kur susikovė amerikietis Jake Shields
ir danas Martin Kampmann, pergalę
iškovojo Šiaurės Amerikos atstovas. 

Kitas UFC turnyras vyks lapkri-
čio 13 dieną Oberhausen, Vokietijoje,
kur pagrindinė kova vyks vidutinio
svorio grupėje tarp amerikiečio Nate
Marquardt (30 pergalių ir 9 pralai-
mėjimai) ir japono Yushi Okami (25
pergalė ir 5 pralaimėjimai). 

Pietų Korėjos didįjį apdovanojimą laimėjo F. Alonso

Praėjusią savaitę pirmą kartą vy-
kusiame „Formulės 1” Pietų Korėjos
didžiojo apdovanojimo lenktynėse
pergalę iškovojo Fernando Alonso.

Penktadienio treniruotėse bei
šeštadienio rytinėje treniruotėje ne-
pralenkiami buvo abu „Red Bull”
lenktynininkai Mark Webber ir Se-
bastian Vettel. Šie du lenktynininkai
kvalifikacinėse varžybose užėmė visą
pirmąją eilę. 

Lenktynių dieną Pietų Korėjoje
ilgai lijo. Pradžioje pirmavo abu „Red
Bull” lenktynininkai, tačiau 18-aja-
me rate dėl avarijos pasitraukė M.
Webber, o likus 10 ratų iki lenktynių
pabaigos dėl variklio gėdimo lenk-
tynes buvo priverstas baigti ir S. Vet-

tel. Tuomet į pirmąją vietą pakilo is-
panas F. Alonso, kuris likusius ratus
įtikinamai užbaigė pirmaudamas ir
iškovojo trečią pergalę per keturias
lenktynes. Antras lenktynes baigė
britas Lewis Hamilton, trečias – bra-
zilas Felipe Massa. Ketvirtąją vietą
užėmė septyniskart „Formulės 1” nu-
galėtojas Michael Schumacher, penk-
tą – lenkas Robert Kubica iš „Renault”
komandos, šeštą – italas Vitantonio
Liuzzi iš „Fore India”, septintą – bra-
zilas Rubens Barrichello, aštuntą –
japonas Kamui Kobayashi, devintą –
vokietis Nick Heidfeld, dešimtą – ki-
tas vokietis Nick Hulkenberg.

Likus dviems etapams iki čem-
pionato pabaigos, bendroje čempiona-
to įskaitoje pirmauja „Ferrari” lenk-
tynininkas F. Alonso (231 tšk.). Į ant-
rąją vietą nukrito australas M. Web-
ber (220 tšk.), o į trečiąją vietą pakilo
„McLaren”  narys L. Hamilton (210
tšk.). Į ketvirtąją vietą nukrito nu-
mylėtinis S. Vettel (206 tšk.), kuriam
prieš čempionato pradžią daug žino-
vų pranašavo čempiono vietą. Penktą
vietą užima čempiono vardą ginantis
Jenson Button (189 tšk.).

Kitas etapas vyks lapkričio 5–7 d.
Brazilijoje.

Ispanijos lenktynes laimėjo S. Loeb
Praėjusią savaitę Ispanijoje įvyko

priešpaskutinis šių metų „World Ral-
ly Championships” (WRC) etapas Is-
panijoje.

Visuose šešiolika greičio ruožų
pirmavęs, Sebastien Loeb laimėjo
septynis ruožus ir iškovojo septintą
pergalę šį sezoną. Antras liko norve-
gas Petter Solberg, trečias – ispanas

Dani Sordo. Ketvirtą ir penktą vietas
iškovojo suomiai Jari-Matti Latvala
ir Mikko Hirvonen. Šeštas liniją kirto
britas Matthew Wilson, septintas –
Khalid Al Qassimi, aštuntas – Hen-
ning Solberg, devintas – pirmą kartą
WRC varžybose iškovojęs taškus Ken
Block, dešimtas – Sebastien Ogier. 

Likus vienam etapui iki čempio-
nato pabaigos, septintą čempiono
vardą jau užsitikrinęs S. Loeb turi su-
rinkęs 251 tašką. Antrą vietą užima
S. Ogier (167 tšk.), trečią J-M. Lat-
vala (156 tšk.). Ketvirtoje vietoje P.
Solberg (151 tšk.), penktoje D. Sordo
(140 tšk.). K. Raikkonen šiuo metu
yra dešimtoje vietoje su 21 taškais.

Paskutinis sezono etapas vyks Di-
džiojoje Britanijoje lapkričio 11–14 d.

Atkelta iš 2 psl.    atkovojo ir
perėmė po 3 kamuolius, blokavo 1
metimą, suklydo 2 ir prasižengė 4
kartus.  Miami komandoje nesulaiko-
mas buvo LeBron James. Jo sąskaito-
je – 31 taškas. Dwyane Wade pridėjo

13 taškų. 
Bostonui Ray Allen pelnė 20

taškų, Paul Pierce – 19, Glen Davis –
13, Kevin Garnett surinko 10 taškų ir
atkovojo 10 kamuolių.  

ELTA

Ž. Ilgausko komanda NBA čempionatą 
pradėjo pralaimėjimu

Tenisininkė I. Dapkutė Ispanijoje 
iškopė į ketvirtfinalį

Ispanijoje vykstančio Tarptauti-
nės teniso federacijos (ITF) moterų
turnyro, kurio apdovanojimų fondą
sudaro 10 tūkst. JAV dolerių, vienetų
varžybų antrajame rate – aštuntfina-
lyje – spalio 27 d. lietuvė Iveta
Dapkutė 7:5, 7:6 (9–7) nugalėjo 15-
metę ispanę Martą Morgą Alonso. 

Patekdama į ketvirtfinalį, 17-
metė Lietuvos tenisininkė užsitikri-
no keturis Moterų teniso asociacijos
(WTA) vertinimo taškus. Sveikatos
problemų turėjusi I. Dapkutė teniso
varžybose dalyvauja po beveik dvejų
metų pertraukos. 

ELTA

Dviratininkė S. Krupeckaitė pradeda kovą dėl
patekimo į olimpines žaidynes

Dukart pasaulio dviračių treko
čempionė ir dviejų pasaulio rekordų
savininkė Simona Krupeckaitė teigia,
kad ateinantys du sezonai bus patys
sunkiausi olimpiniame cikle, nes teks
kautis dėl patekimo į Londono
olimpines žaidynes. 

27-erių metų dviratininkė naująjį
sezoną pradėjo praėjusį savaitgalį
Panevėžyje vykusiame Lietuvos čem-
pionate. Jame Simona iškovojo tris
aukso medalius. Lapkričio 5–7 dieno-
mis S. Krupeckaitė dalyvaus Europos
čempionate Pruškove (Lenkija), ku-
riame bus kovojama tik olimpinėse
rungtyse. Iš Utenos kilusi sporti-
ninkė startuos sprinto, komandų
sprinto (kartu su Gintare Gaivenyte)
ir keirino rungtyse. 

Senojo žemyno suaugusiųjų dvi-
račių treko pirmenybės rengiamos
pirmą kartą. Čempionatas Lenkijoje
bus pirmosios olimpinės atrankos
varžybos. Įskaitinius taškus dvira-

tininkės galės pelnyti per du sezonus
Europos ir pasaulio pirmenybėse bei
pasaulio taurės varžybų etapuose. 

Simona Krupeckaitė.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

,,Žuvėdros” šokėjai išvyksta 
į pasaulio čempionatą

Šeštadienį, spalio 30 dieną, Ru-
sijos sostinėje Maskvoje vyks pasaulio
Lotynų Amerikos šokių ansamblių
čempionatas, kuriame Lietuvai atsto-
vaus dvi Klaipėdos universiteto
sportinių šokių ansamblio ,,Žuvėdra”
komandos. 

Daugkartinė pasaulio ir Europos
čempionatų nugalėtoja pirmoji ,,Žu-
vėdros” komanda planetos pirmeny-
bėse atliks programą ,,Uraganas”,
arba ,,Aš ateinu kaip uraganas”.
Kompozicija sukurta naudojant gru-

pės ,,Scorpions” dainas, įrašytas kar-
tu su Berlyno simfoniniu orkestru. 

,,Žuvėdros” šokėjai programą
,,Aš ateinu kaip uraganas” jau atliko
šių metų gegužės mėnesį Brėmene
(Vokietija) vykusiame Europos čem-
pionate. Klaipėdos ansamblis Senojo
žemyno pirmenybėse užėmė antrąją
vietą. 

Antroji ,,Žuvėdros” komanda pa-
saulio čempionate Maskvoje atliks
programą ,,Cuba”. 

ELTA
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,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 27

Tačiau tai, kas buvo aplink mus,
yra sunkiai apsakoma: vandenynas
putojo, bangų keteros lūžo, tolumoje
plaukė banginių banda (man neleido
žiūrėti, nes vairavau). Jachta kyla į
bangą ir atsistoja tarsi arklys piestu,
ir nieko nematai, kas tavęs laukia
priekyje, kai staiga ji stabteli, tarsi
norėdama įkvėpti prieš nusileidimą,
ir tau atsiveria bangos, kaip kalnų
masyvai, baltomis viršūnėmis prie-
šais. O jachta jau lekia žemyn, įgy-
dama vis didesnį greitį, ir purslai tyš-
ka į visas puses, kol atsirėmusi į kitą
bangą, su nosimis per save permeta
kelias tonas vandens – ir vėl pirmyn!
Jausmas nepakartojamas, kur dar
taip paskraidysi su jachta, jei ne van-
denyne audros metu. 

Buriavimas prasidėjo! Aš Jos jau
pasiilgau, aš laukiu kitos audros... 

Paulius Egidijus Kovas 
III įgulos narys

2008-12-15
Rimtas išbandymas:

,,Ambersail” prieš audrą 1:0

Palyginti rami pirmoji trečiojo
etapo Cape Town – Adelaidė pusė.
Įspūdingi Šv. Pauliaus salos vaizdai.
Prognozė žada gerokai vėjo, nes ju-
dame link ciklono. Jo sulaukiame vi-
durnaktį. Šįkart prognozių rengėjai
pasikuklino – gavome gerokai dau-
giau nei žadėtus 35 mazgus! 

Mūsų vachtos (pamainos) metu
00:00 val., kaip įprasta, stojuosi prie
vairo. Kapitonas Tauras perspėja
apie stiproką vėją, bet plaukiame vis
dar beveik pilnomis burėmis (1 rifas
ant groto). Vėjas jau gerokai daugiau
nei 30 mazgų, jaučiu, jog jachta
pradeda glisuoti vis aukščiau. Virš
kajutės, prie stiebo pritvirtintų jach-
tos navigacinių prietaisų parodymai
padeda valdyti laivą ypač naktį, kai
nesimato ateinančių bangų. Skaičiu-
kai rodo vėjo ir jachtos greičius, kom-
pasinę jachtos kryptį, vėjo kampą į
korpusą. Tai svarbus parodymas
plaukiant pavėjui: jei šis skaičius
pasieks daugiau nei 170–180 laip-
snių, savaiminis halzas (giko skrydis
į kitą bortą) gali baigtis nelaime! 

Skrieti dar neregėtu man greičiu
smagu, bet mūsų užduotis kita: at-
plaukimas be nuostolių Adelaidėje.
Pasitariame su kapitonu Tauru ir Li-
nu. Rifuojame grotą trečiu rifu (su-
mažiname pagrindinę burę iki mini-
mumo). 

Vejas gūsiuose jau siekia iki 50
mazgų. Nutariame ryčerį (didįjį stak-
selį, priekinę burę) keisti į štorminę –
gražiu „Ambulance” vardu vadina-
mą, oranžinės spalvos stakseliuką.
Ant bako dirbti sunku. Valdyti vien
surifuoto groto varomą „Ambersail”
įmanoma. „Ambulance” kelsime pra-
švitus. Vairuoju nesikeisdamas su pa-
mainos viršininku Virgiu, nes jau esu
įgudęs, o naujai stojusiam reikia laiko
apsiprasti su sąlygomis. Menkiausia
klaida gali tapti lemiama jachtai. 

Vairuodamas patiriu tai, ką teko
matyti reklaminiame mūsų ,,Volvo
60” tipo jachtos vaizdo įraše: jachta
kaip lengvas sverbotas skrieja van-
dens paviršiumi, skrosdama pakeliui
pasitaikiusias mažas bangas, kurių
jachtos nosies atpjautos masės mil-
žinišku greičiu prašvilpia virš prieki-
nio denio, kajutės rubkės (antstato)
ir smogia į veidą. Stengiuosi įžvelgti

skaičiukus. Vėjo greitis daugiau nei
52 mazgų, jachtos – apie 30! Įtampa
didelė. Keliskart pasidaro saldu po
liežuviu. 

Prisimenu Linkaus žodžius, kai
pasiteiravau jo apie trečiąjį Odisėjos
etapą: „Bus adrenalino!” Prašvinta.
Valdyti jachtą matant bangas – leng-
viau, tačiau vandenynas įsibanguoja
ir vairuoti reikia labai susikaupus.
Galioja geležinė taisyklė: nekalbink
vairininko! 

Atėjęs kitos vachtos vyresnysis
Rolandas tarsteli: „Supratau”, kai
pasakau, jog dar kurį laiką vairuosiu
aš. Galiausiai pradeda jaustis nuovar-
gis pečių juostoje, pirštai sunkiau
apkabina vairą. Po 5 valandų ir 45
minučių skriejimo perduodu jį Rolan-
dui. Užmigti negaliu, nes negaliu ne-
sižavėti darniais visos įgulos veiks-
mais, kai kiekvienas puikiai atlieka
savo užduotį, negaliu nesižavėti
„Ambersail”, jos formomis...

Audra tebesitęsia. Stojęs prie
vairo po 12 valandos dienos, vėjui
smarkaujant daugiau nei 50 mazgų,
pagaunu bangą ir škvalą: atpjauta
banga žaibiškai perskrodžia rubkę ir
smogia į veidą. Vienintelė mintis:
„NESUKTELK VAIRO!” Tauras
pakelia abu nykščius! Aš šūkteliu:
„Kas tempiat mane atgal!” Supratau,
kad suveikė automatinės gelbėjimo
liemenės „žmogiškasis veiksnys”. Ji
gelbsti mane – išsipučia. Einu keisti
liemenės ir pasitarę nusprendžiame
leisti grotą, kelti „Ambulance” ir pa-
leisti cikloną, nes atrodo, kad judame
kartu su juo. Su „Ambulance” Virgis
išspaudžia iki 16 mazgų. 

Vėliau sužinome, kad jachtos
prietaisai pasiekė 63 mazgų vėjo grei-
tį audros metu. Beje, vienvietininkų
lenktynėse aplink pasaulį, kurių ke-
liai praeina netoli mūsų, pirmieji
nuostoliai. Lūžo stiebas prancūzo
jachtai. Iš giko surentęs stiebą jis ju-
da link Australijos. Jam lenktynės
jau baigėsi. 

Paulius šypsosi: „Audros turi
būti mažiausiai trys paros. Dar turiu
vilties...” 

Mums gana ir vienos... 
Algis Patašius 
III įgulos narys

2008-12-17
Skubame pas tautiečius 

į Adelaidę

Viskas turi savo pradžią ir pa-
baigą. Taip pat ir mūsų kelionė... In-
dijos vandenynu. Artėjame prie Aust-
ralijos. Skaitliukas jau skaičiuoja
paskutinius 2,000 jūrmylių. Šiandien
kito etapo komanda jau išskrenda iš
Vilniaus ir lauks mūsų Adelaidėje.
Visai taip, kaip neseniai mes, Cape
Town... Australijos lietuviai irgi jau
pasiruošę mus sutikti, o mes vis dar
,,vyniojame” tas jūrmylias. Oras,
kaip visada, žada nemalonių netikė-
tumų. Pilnatis tai baigėsi, reikia
laukti permainų. 

Jau 20 dienų mes vaikštome po
šokinėjantį denį. Priešaky – dar sa-
vaitė. Įdomu, kaip reikės žengti pir-
muosius žingsnius žeme, ar neatpra-
tome per tą laiką judėti, kaip visi nor-
malūs žmonės? Dauguma mūsų pir-
mą kartą taip ilgai neišlipa iš laivo.
Europoje viskas kitaip. Ten net mė-
nulis juda į priešingą pusę. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.   kad bardas – tai
kažkoks apkerpėjęs, iš sovietinės vir-
tuvės išlindęs vyrukas su cigarete,
barškinantis išderintą gitarą, – kal-
bėjo dainuojamosios poezijos kūrėjas
ir atlikėjas Domantas Razauskas. –
Tik žmogus, nesilankęs mūsų kon-
certuose gali sakyti, kad grojame ne-
kokybišką muziką.” 

Dainuojamosios poezijos festi-
valio „Tai – Aš” meno vadovas, akto-
rius Gediminas Storpirštis pabrėžė,
jog bardų festivaliai į šalį pritraukia
profesionalius šio žanro atlikėjus iš
viso pasaulio. „Mes dirbame ne su
atsitiktiniais žmonėmis, ne savo
kaimyną kviečiu pagroti festivalyje.
Deja, su kai kuriais užsienio muzi-
kantais dėl koncertų Lietuvoje tenka

tartis net penkerius metus, nes mes
vis negalime garantuoti, kad turėsi-
me lėšų sumokėti honorarus”, – ap-
gailestavo bardų judėjimo vadovas.

Anot J. Žitkausko, gavus menką
finansavimą, dainuojamosios poezijos
festivalių rengėjai yra priversti kelti
ir bilietų kainas, kad bent kažkiek
padengtų būtiniausias išlaidas, rei-
kalingas renginių reklamai, garso,
scenos įrangai ir panašiai. „O juk
didelė mūsų auditorijos dalis – jauni-
mas arba inteligentija, negalintys
nusipirkti brangių bilietų”, – dėstė
Vilniaus mokytojų namų projektų
vadovas.

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius.

Dainuojantys

Atkelta iš 3 psl.      padėtį re-
dakciniame straipsnyje aptaria Aust-
rijos internetinis laikraštis „Wie-
nerzeitung” („Vienos laikraštis”).

Teigiama, jog pedagogų nuomo-
ne, daugelis vokiečių save laiko ne-
pripažįstama mažuma.

Priešiškumas vaikams, kilusiems
ne iš migrantų šeimų, esą prasidėjo
Berlyno mokyklose. Pedagogai And-
rea Posor ir Christian Meyer, profsą-
jungų tautinių reikalų  komiteto na-
riai, konstatuoja, jog daugelis vaikų
iš vokiečių šeimų jaučiasi kaip „pro-
vokuojama, diskriminuojama mažu-
ma”. Teisininkai ir policininkai taip
pat vis dažniau praneša apie stiprė-
jantį nepakantumą vokiečiams, ypač
išskirdami turkų ir arabų kilmės
jaunuolius.

Ministrė buvo nepakantumo
vokiečiams auka

Pabrėžiami Vokietijos šeimos
reikalų ministrės Kristina Schröder
žodžiai, jog su nepakantumu vokie-
čiams reikia kovoti lygiai taip pat,
kaip kovojama su „neapykanta užsie-
niečiams, su antisemitizmu ir islamo-
fobija”. Nepakantumą vokiečiams
ministrė laiko rasizmu. Pasidžiau-
gusi, kad šis opus klausimas nepa-
liekamas dešiniesiems populistams, ji
teigė, jog į šią aktualią diskusiją būti-
na įtraukti musulmonų tikybos mo-
kytojus ir imamus.

Schröder žurnalistams priminė,
kad ir ji kartą buvo tapusi nepakan-
tumo vokiečiams auka. Prieš kelis
metus ji, kaip Krikščionių demokratų
sąjungos referentė, kalbėjo islamiz-

mo tema. Kelis kartus ji buvo išva-
dinta „šliundra vokiete”. Remdamasi
minėtosiomis tyrimo išvadomis, mi-
nistrė pabrėžė, kad kas ketvirtas ki-
tatautis jaunuolis yra žodžiu ar fiziš-
kai puolęs vokiečius vien dėl to, kad
jie – vokiečiai. Baigdama ji pridūrė,
kad tokie dalykai dažnai susiję su
„smurtą įteisinančiomis vyriškumo
normomis”, kurios esą vyrauja tarp
turkų ir arabų kilmės jaunimo ir ku-
rių taip pat galima aptikti tarp neo-
nacių.

Auklėti vaikus priešingai šeimos
ar aplinkos įpročiams

Ministrės požiūriui pritarė Vo-
kietijos žaliųjų pirmininkas Cem Öz-
demir. Turkijos gastarbeiterių šeimo-
je gimęs 45 metų politikas ir publicis-
tas buvo pirmasis turkų kilmės Bun-
destago deputatas (1994–2002), nuo
2004 iki 2009 m. – Europos Parla-
mento narys. Jis reikalauja, kad mo-
kykloms būtų suteikta teisė „reikalui
esant auklėti vaikus priešingai šei-
mos ar aplinkos įpročiams”, jeigu jie
nesuderinami su Vokietijos Konsti-
tucija. Bet tai, pasak politiko, įmano-
ma tik darželiuose ir mokyklose, kur
vaikai praleistų visą dieną. Özemir
taip pat pažymėjo, kad nepakantumo
vokiečiams priežastys yra susijusios
ne tik su skirtinga kultūra, bet la-
biausiai jos yra socialinės. Ar nepa-
vėlavome garsiai prabilti apie nepa-
kantumo lietuviškumui priežastis? 

Irena Tumavičiūtė – publicistė,
filologė, vertėja, Lietuvai pagražinti
draugijos narė.

VOKIETIJOJE DISKRIMINUOJAMI...
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Mūsų skaitytojams jau siūlėme
straipsnį iš ciklo ,,Netradiciniai Vil -
niaus knygynai”, kurį ruošia  „Ber  -
nardinai.lt”. Manome, kad knygyną
,,Eureka” žino ir Lietuvoje besilan -
kantys JAV lietuviai. Tad jūsų dėme-
siui siū lo me sutrumpintą pokalbį su
knygyno „Eu reka” (S. Daukanto a. 2/
Uni versiteto g. 10) įkūrėja ir savi nin -
ke Eurika Stoge vičiene.

– Kaip ir kada kilo knygyno
idėja?

– Mes įsikūrėme prieš šešerius
metus. Prieš tai aš ilgai dirbau kny-
gyne „Akademinė knyga”, esančiame
visai netoliese, bet norėjau būti sava-
rankiška ir nepriklausoma. Visada
svajojau apie mažą knygynėlį, kuria-
me galėtume ne tik pardavinėti kny-
gas, bet ir įkurti mažą kultūros oazę,
kur žmonės jaustųsi gerai, galėtų il-
gai sėdėti ant sofutės, vartyti knygas,
kur su draugais galėtume išgerti ka-
vos ar arbatos. Svajojome ir apie sma-
gius vakarėlius, poetų sambrūzdžius
– įvairius smagius dalykus. Norėjome
ne tik parduoti knygas, bet į savo
veiklą įtraukti ir knygų autorius.

– O kokia knygyno pavadini-
mo gimimo istorija?

– Prieš atidarant knygyną galvo-
jau, kad sunkiausias dalykas bus pa -
siskolinti pinigų. Pasirodo, klydau –
pinigų paskolino draugai. O štai su -
gal voti knygyno pavadinimą buvo ne -
žmo niškai sunku. Pamenu, buvome
prisigalvoję įvairiausių (pvz., „Lite ra -
tūrinė dešra”). 

Tuomet, kai galvojome pavadini -
mą, bendravome su poetu Rolandu
Ras tausku, ir jis iškart pasiūlė kny -
gyną pavadinti „Eureka”. Pavadini -
mas dera ir akademiniam knygynui,
ir siejasi su mano vardu. Taigi R.
Ras tauskas yra mūsų knygyno krikš-
tatėvis.

– Kaip knygyno iškaba tapo
Knygiažmogiu – iš kartono pada -
ry ta žaisminga figūra?

– Ilgą laiką mums nesisekė su
lau ko reklamomis. Vieną buvo pada -
rę mūsų draugai, bet ją nupūtė vėjas,
ir tada buvome apskritai be iškabos.
O šią vasarą į Lietuvą atvažiavo vai -
ki nas, kuris Amerikoje studijuoja
dizainą. Jam labai patiko mūsų kny -
gynas, ir jis pasisiūlė padaryti iškabą.
Dabar ji itin traukia akį – vasarą su -
laukėme daug lankytojų, nors iki tol
užeidavo labai mažai žmonių, nes
tiesiog nežinodavo, kad čia įsikūręs
knygynas. 

– Galėtumėte apibūdinti tipi -
nį lankytoją?

(Į pokalbį įsitraukia Eurikos
duk ra Ieva, knygyne padedanti par-
davinėti knygas).

– Tipinis lankytojas – studentas
arba dėstytojas iš Filosofijos fakulte-
to. Arba šiaip filosofas, kuriam
tiesiog ant kaktos parašyta, kad jis
filosofas. Kodėl filosofai? Dėl ganėti-
nai buitinės priežasties – nes Vilniaus
universiteto Filo sofijos fakultetas
arčiausiai. Bet juos traukia ir knygos,
ir poezijos aura (juokiasi).

– Kaip atsirenkate knygas,
skirtas pardavimui?

– Esame nusistatę griežtus ver-
tinimus: neužsakome vaikiškų knygų,
po pu liariosios ir lengvo pasiskaitymo

literatūros, detektyvų, meilės roma -
nų. Dirbame su visomis universite ti-
nėmis leidyklomis, nes laukiame aka-
deminio lankytojo, šio pobūdžio kny-
gos knygyne ir dominuoja, iš jų gyve-
name. O poezijos, grožinės lite ra tū-
ros lentynos skirtos tiesiog smagiam
pasibuvimui, kad lankytojai galėtų iš-
sirinkti ką nors artima širdžiai, nebū-
tinai tik profesiniam tobulėjimui.

Specializuotis akademinėje lite -
ra tūroje nusprendėme dėl pragma-
tinio tikslo – kad galėtume išgyventi,
nes turėti knygyną tik „smagumui”
praktiškai neįmanoma. Dirbame su
įvairiomis institucijomis, bibliote ko -
mis ir bandome joms siūlyti naujau-
sius akademinius leidinius.

Įtemptai dirbame ir su Vakarų
bei Rusijos leidyklomis. Galime iš jų
užsakyti bet kurią pasaulyje išleistą
knygą – ne visada pavyksta ją gauti,
bet galiu sakyti, kad 95 proc. pavyks-
ta.

– Žvelgiant iš komercinės pu -
sės, knygyną turėti apsimoka?

– Kol nebuvo krizės, gyvenome
labai gerai, bet atėjus sunkmečiui vis-
kas pasikeitė. Buvo abejonių, ar pa-
vyks išsilaikyti. Dabar jau vėl galė-
čiau sakyti, jog viskas bus gerai.

Apskritai aš manau, kad jei turi
savo verslą reikia šiek tiek pelno skir-
ti menams, kultūrai, socialiniams
pro jektams, vaikų namams ar kaž -
kam panašaus. Mes savo ruožtu nus-
prendėme inicijuoti kultūrinius pro-
jektus ir jaunosios kartos poetus pris-
tatyti Lietuvai bei pasauliui, skleisti
lietuvišką poeziją, padėti Lietuvos
kūrėjams pasiekti įvairius skaityto-
jus. Vykdėme projektus Berlyne,
Sankt Peterburge, Punske, Seinuose,
įvairiuose Lietuvos miestuose. Esame
įkūrę neformalią organizaciją „Ei-
liuotas arbatos puodelis” – tai klajo-
jantis projektas, kurio metu su oran -
žiniu knygyno autobusiuku va žinė-
jame po Lietuvą ir pasaulį.

– Taigi turite nemažai „už-
knygyninės” veiklos?

Tikrai turime. Nors ir pardavinė-
jame knygas – o tai yra labai tauru,
įdo mu ir gražu – vis tiek užsiimame
komercine veikla, kuri pati savaime
neatneša didelio malonumo, tik kad
pati prekė yra smagi. Bet smagu da -
ryti ir kai ką daugiau.

Dažnai organizuojame parodas
universitetuose. Štai praėjusią savai -
tę ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versitete atidarėme inovacijų ir vers -
lumo knygų parodą. Kadangi knygy-

no patalpos mažos, jose organizuoti
parodas nelabai pavyksta, todėl sten-
giamės kryptingai vežti knygas į įvai-
rias įstaigas, pasitariame su dėstyto-
jais, bibliotekininkais, kas jiems yra
įdomiausia, ir tada savaitę ar dvi ten
rodome knygas.

– Ką jūsų pačios gyvenime
reiškia knyga? Gal įvardytumėte
mėgstamiausią ar nemėgsta-
miausią knygą?

– Skaitau įvairias knygas. Kar-
tais, kai labai pavargstu ir norisi pail-
sinti protą, renkuosi detektyvus, nors
jų knygyno lentynose neturime. La-
bai mėgstu leidyklos „Kitos knygos”
knygas ir tuos autorius, kuriuos jie
pirmą kartą išvertė į lietuvių kal bą ir
pristatė Lietuvai – tai mano itin
mėgstamas Charles Bukowski, Ri-
chard Brautigan. 

Lietuvių literatūroje pirmenybę
teikiu poetams, su kuriais draugau-

jame – Antanui Šimkui, Benediktui
Januševičiui, Aušrai Kaziliūnaitei,
Donatui Petrošiui. Jų kartos grupė
labai ryškiai atėjo į poeziją. 

– Pastebėjau, kad daugelis
kny gų jūsų knygyne stovi po vie-
ną lentynoje. Susidaro tarsi na-
mų arba bibliotekos aplinkos
įvaizdis. Ar nesunku pirkėjams
susirasti norimą knygą?

– Iš tiesų taip ir yra. Neturime
vietos, kad galėtume išdėlioti daug
egzempliorių. Todėl knygas krauna-
me visur – viršuje ant lentynų, ant
žemės, apatinėse lentynose. Pirkė -
jams tikrai sunku susirasti knygą,
todėl Ieva dabar yra įvedusi griežtą
sistemą ir nebeleidžia mums dėti
knygų bet kur. Kai kurių tematikų
knygos sudėtos pagal autorius, bet
yra sričių, pavyzdžiui, medicinos, tei -
sės, kur knygas dedame pagal temą.

– Populiaresnės akademinės
ar grožinės knygos?

– Akademinės. Grožinių knygų
parduodame daugiau prieš Kalėdas,
bet žmonės jų turbūt labiau ieško di -
džiuosiuose knygynuose, kur groži -
nės literatūros daugiausia.

– Kaip vertinate leidybos ir
knygų prekybos srityje susida-
riusią monopoliją?

– Iš tiesų monopolija egzistuoja.
Todėl man atrodo labai gerai, kad
šalia didžiųjų knygynų kaip atsvara
veikia ir maži knygynėliai, kurie turi
šiek tiek kitokį knygų pasirinkimą ir

kitokį bendravimo su pirkėjais stilių.
Atėjęs į mažą knygyną, gali rasti
kokių nors senesnių, užsilikusių
knygų, kurių didieji centrai nebeturi,
ilgiau pabūti, pabendrauti, pasijusti
kaip namie. Tačiau didžiųjų knygynų
tikriausiai irgi reikia, jie egzistuoja
visame pasaulyje.

– Šiandien būti kitokiam da -
ro si madinga. Ar nebijote, kad
ne tradicinių knygynų daugės, ir
jūs nebebūsite išskirtiniai?

– Visai nebijau, tegu tik steigiasi,
ir kuo daugiau. Smagu, kad žmonės
išdrįsta kai ką daryti kitaip, nesvar-
bu, jog dabar gal išties tai madinga.
Tegu pajaučia, kaip viskas yra iš tik -
rųjų – iš vienos pusės, sunku, nes esi
atsakingas už viską, ką darai, rizi -
kuoji, bet kartu patiri ir malonumą.

– Sunkiau ar lengviau būti
sau pačiam vadovu?

– Man lengviau. Tačiau sunku
tai, kad vakare užrakinus knygyną jis
tavęs nepaleidžia. Galvoji apie jį sa-
vaitgalį, per atostogas, negali atsipa-
laiduoti. Bet man tai patinka. Nieko
nekeisčiau ir negrįžčiau į praeitį.

– Kokiame knygyne jums pa -
čiai malonu lankytis?

– Man patinka „Akademinė kny-
ga”, nors aš jame nebedirbu. Visada
jausiu sentimentų kolegoms, aplinkai
ir aurai – ten irgi labai smagu būti.
Be to, šiame knygyne parduodamos
geros ir įdomios knygos.

Didžiuosiuose knygynuose lan -
kausi labai retai. Užsuku, kai dukrai
reikia mokyklinių knygų ar pratybų,
prieš Kalėdas, kai reikia nupirkti kny -
gų mamoms ir tetoms. O šiaip mums
ir čia gerai, turim visko, ko rei kia.

– Teko skaityti mintį, kad
rašytojai kuria žmonėms, o ne
puošia namus, todėl knyga ne-
turėtų būti interjero detalė. Ką
apie tai manote?

– Manau, tai priklauso nuo žmo-
gaus. Geriau namus puošti knygomis,
o ne kokiomis nors gipsinėmis skulp-
tūromis. Tačiau jei žmogus knygomis
tik puošia namus, bet jų neskaito, tai
liūdna.

– O ar jūsų namuose didelė
biblioteka?

– Labai didelė. Pagaliau įsigijau
lentynas, kuriose dedu knygas, bet
na muose knygų yra ir ant žemės, ir
rūsyje, dėžėse. Per mažas butas
(juokiasi).

– Neseniai grįžote iš Frank -
furto knygų mugės. Kokie įspū -
džiai? Ar pastebimas elektroni -
nių knygų įsigalėjimas?

– Daug šnekama apie elektroninę
leidybą, bet popierinės knygos išnyki-
mo tikrai nepastebėjau. Mažėja po -
pierinių knygų tiražai, bet įvairovė
išlieka didžiulė, milžiniškos salės su
įvairių šalių knygomis. Nežinau, ar
elektroninei knygai pavyks išstumti
popierinę. Kažkurią dalį popierinių
knygų rinkos elektroninė knyga pa -
verš, bet visiškai neatims. Vis tiek
žmonės visada norės jausti tą skaity-
mo malonumą liečiant knygą, užuo -
džiant jos kvapą. Tikiuosi, popierinės
knygos išliks.

Parengė Ieva Vaitkevičiūtė

Liūdna, jei žmogus knygomis tik puošia namus, 
bet jų neskaito

Knygyne ,,Eureka” apsilankius.                             ,,Bernardinai.lt” nuotr.



Atkelta iš 5 psl.
Rotušę puošę skautų Lelija ir

1792 m. Biržų herbas buvo sunaikin-
ti.

Miestiečių atmintyje pastatas
turbūt labiausiai išliko kaip ilgame-
čiai kultūros namai. Be jų čia savo
laiku dar buvo nemažai įstaigų: kul-
tūros skyrius, paminklosaugininkai,

Knygos bičiulių draugija, kultūros
centras. Čia ir koncertų salė, repetici-
jų kambariai, rekvizito sandėliai.

Rotušės merdėjimas prasidėjo
1992 m. pastačius naujus kultūros
namus. Į juos persikėlė kultūros na-
mų vadovybė, darbuotojai. Po truputį
į savivaldybės garažus persikėlė ir
kultūros skyrius. Pastate dar kurį lai-
ką glaudėsi tremtinių ir politinių ka-
linių organizacija.

Pastatas ilgą laiką buvo visai ne-
naudojamas. 2005 m. jis buvo paskir-
tas Biržų regioninio parko direkcijai.
Gavus pinigų iš Europinių projektų,
pastatas 2007 m. buvo pradėtas at-
naujinti. 2008 m. į jį įsikėlė Biržų re-
gioninio parko direkcija.

Atnaujinant pastatą buvo muzie-
jininkų siūlymų sugrąžinti ir skautiš-
kąją Leliją bei 1792 m. Biržų herbą.
Deja, į tai nebuvo atsižvelgta.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

SIÙLO DARBÂ

Reikalingas žmogus dirbti
ofise. Privalo laisvai kalbėti

angliškai. 
Tel. 708-906-3041

Kosminių motyvų sodas 
Škotijoje

Kosminių motyvų sodas, įkvėpi-
mo besisemiantis iš matematikos ir
fizikos mokslų, per metus lankyto-
jams vartus atkelia vos vieną dieną.
Jo įkūrėjai ir puoselėtojai Charles
Jencks su žmona tikina, kad antro
tokio sodo nė su žiburiu nerasi visa-
me pasaulyje.

Nežemiškų raštų sodas, žaliuo-
jantis šalia mažo Dumfri miestuko
Škotijoje, buvo pasodintas dar 1989-
aisiais. Šeimininkų teigimu, pagrin-
dinis jo tikslas – skatinti žmones su-
simąstyti apie tikrąją daiktų pras-
mę.

Keukenhofo sodai 
Olandijoje

Keukenhofo soduose gėlių mėgė-
jai ras neišpasakytą gausybę gėlių,
sumaniai paverstų pačiais tikriau-
siais meno kūriniais. Bendras ste-
buklo plotas – 31 hektaras, kuriame
užklydėlių akis džiugina apie 7 mili-
jonus tulpių, hiacintų ir narcizų. Dau-
gelis tulpių soduose, beje, hibridinės,
o labiausiai sodininko širdį paglostyti
turėtų čia auganti itin reta juodoji
rusų tulpė. Todėl nenuostabu, jog šie
sodai – vienas populiariausių turis-
tinių traukos centrų Olandijoje. Jų
čia priguža ne tik per kasmetinį gėlių
paradą, bet ir kitais metų laikais.

Suan Nong Nooch sodas
Tailande

Šį neįtikėtino grožio parką gali-
ma rasti Patajoje, Tailande. Suan
Nong Nooch sodas turistų širdis iš-
kart užkariavo kvapą gniaužiančiais
kraštovaizdžiais ir pasakiškomis au-
galų kompozicijomis. O kur dar praš-

matnūs tailandietiško stiliaus namai,
vilos, banketų salės, restoranai ar
baseinai.

Stebina tai, kad sodas buvo pa-
sodintas dar 1954-aisiais, tačiau pla-
čiajai visuomenei atidarytas tik 1980-
aisiais. Šiuo metu jis kasdien sulau-
kia daugiau nei 2,000 lankytojų, ku-
rie čia atvyksta ne tik paganyti akių į
egzotiškus augalus ar palmes, bet ir
pažinti nepakartojamą Tailando kul-
tūrą.

Versalis Prancūzijoje

Versalį galime pagrįstai laikyti
žiniomiausiu pasaulio sodu. Jį spe-
cialiai Liudvikui XIV įrenginėjo išti-
sos prancūzų kariaunos. Žemė buvo
vežama karučiais, o medžiai iš įvairių
Prancūzijos kertelių – vežimais. Dau-
giausia laiko, kuriant Versalį, užėmė
tinkamas gėlių lysvių išplanavimas,
oranžerijos įrengimas bei fontanų ir
kanalų statymas. Anksčiau, beje, Ver-
salio vietoje plynojo pliki dirvonai ir
pelkės.

Jardim Botanico de Curitiba
Brazilijoje

Šį botanikos sodą augalų mėgėjai
gali užtikti pietrytinėje Curitiba,
Paranos valstijos sostinėje. Dalis jo
priklauso nacionaliniam Paranos uni-
versitetui. Kurdami jį, kraštovaizdžio
specialistai rėmėsi prancūziškuoju
modeliu, todėl sode apstu įvairiausių
fontanų, ežerėlių ir krioklių. Tačiau
svarbiausia jo dalis – didžiulis šilt-
namis, pastatytas art nouveau stiliu-
mi, kuriame galima rasti daugybę
Brazilijos augalų rūšių. Tai į šį gana
užkampų botanikos sodą ir traukia
daugybė mokslininkų ar paprastų
smalsuolių. Iš viso Curitiba sodas
užima 240,000 kv. metrų.

Gražiausi pasaulio sodai

Minneapolis skulptūrų parkas. 

Shalimar sodai Pakistane.
Kaip ant Biržų Rotušės 
atsirado ir išnyko skautų Lelija

Butchart sodai Kanadoje

Butchart sodai, išsidėstę 50 akrų
plote, yra laikomi vienas gražiausių
pasaulyje. Juos galima rasti greta
Viktorijos Vancouver saloje. Šie sodai
yra sukurti taip, kad būtų įdomūs bet
kuriuo metų laiku. Lankytojus čia
pasitinka ne tik margaspalviai gėlių
kilimai, bet ir labai kanadietiškas –
medžių apsuptyje šniokščiantis kriok-
lys.

Jujuan sodai Kinijoje

Neįtikėtina, bet pačiame betono
džiunglėmis vadinamo Šanchajaus
centre esantys sodai buvo sukurti dar
Mingų dinastijos laikais prieš 400
metų. Jie pastatyti tradiciniu kinišku
stiliumi: akmenų, tvenkinėlių, ku-
riuose plaukioja margaspalvės žuvy-
tės ir tiltelių kompozicijos, sudaro
darnią visumą.

Per keturis gyvavimo šimtmečius
sodai ne kartą buvo atnaujinti, tačiau
sugebėjo išsaugoti tą ypatingą dvasią,
iškart užburiančią lankytojų iš viso
pasaulio širdis. Apsilankius soduose,
nereikėtų pro akis praleisti ir greta
įsikūrusios tradicinės kinų arbatinės,
kurioje arbatėlę su kinų politikais
gėrė Anglijos karalienė Elžbieta II.

Shalimar sodai Pakistane

Persiškieji Shalimar sodų projek-
tavimo darbai mūsų dienų Lahorėje,
kaip byloja šaltiniai, prasidėjo dar

641 m. prieš Kristų ir truko vienerius
metus. Sodai yra išdėstyti pailgo ly-
giagretainio forma, o juos supa aukš-
ta plytų tvora, kuri garsėja savo orna-
mentais. Soduose – nemažai van-
dens telkinių ir įstabių architektūros
objektų. 1981-aisiais šie sodai kartu
su Lahorės tvirtove buvo įtraukti į
UNESCO paveldo sąrašą.

Minneapolis skulptūrų 
parkas JAV

Minneapolis skulptūrų parkas
pagrįstai vadinamas Minnesota per-
lu, o milžiniškas šaukštas su vyšnaite
netgi tapo neoficialiu šios valstijos
simboliu. Jį šiomis per didelėmis pa-
prastų daiktų kopijomis išpuošė ame-
rikiečių skulptorius Claes Oldenburg.
Ant šaukšto užmauta vyšnaitė, beje,
simbolizuoja Versalį ir Liudviko XIV
aplinkoje vyravusį perdėtą valgymo
etiketą.

Ryoan-ji  Japonijoje

Ryoan-ji šventykla Kiote garsėja
savo Zen sodu. Ji laikoma bene ryš-
kiausiu „sauso kraštovaizdžio” pa-
vyzdžiu, įkūnijančiu Zen meną. Šven-
tyklą supa žemos sienos, o jos kie-
melis nusėtas baltu žvyru. Nėra tiks-
liai žinoma, kas ir kada sukūrė šį
sodą, tačiau, pasak japonų, jis šian-
dien atrodo taip pat, kaip vakar, o
rytoj atrodys taip pat, kaip šiandien.

Balsas.lt, Oddee

Nors vasara baigėsi jau seniai, pasidairyti po gražiausius pasaulio sodus
niekada nevėlu. 
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Vėlinių apeigos Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny čioje vyks spalio 31 d. lietuviškų šv.
Mišių metu. Apeigos prasidės žva ku -
čių uždegimu 10:15 val. r. (15 min.
prieš šv. Mišias). Lapkričio 1 d. – Visų
šventųjų diena – privaloma šventė ka  -
talikams. Tą dieną šv. Mi šios Švč.
Mer ge lės Marijos Nekal tojo Pra -
sidėjimo baž ny čioje prasidės 10 val. r.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Lapkričio 3 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  muzikinė vaizda-
juostė ,,Pupų dėdės anūkas –
dzūkas”. Po filmo peržiūros 2 val. p.
p. susitikimas su ,,Plows Council on
Aiging” socialine darbuotoja Vilija
Aukštuoliene, kuri kalbės tema ,,Me -
di care lengvatinės programos”. 

��Baltijos jėzuitų plėtros taryba
maloniai kviečia norinčius Lemonto
apylinkėse stebėti rudeninį paukščių
gyvenimą, šeštadienį, lapkričio 6 d.,
nuo 9 val. ryto. Iškylai vadovaus
paukščių žinovas Tadas Birutis. No-
rinčius prisijungti prašome pranešti
el. paštu: lithjesuit@hotmail.com
arba palikti žinutę tel. 630-243-6234.
Išsamesnė informacija bei patarimai
bus pranešti užsiregistravusiems.

��Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
sklypų savininkų draugija kviečia
lietuvių visuomenę lapkričio 7 d. 1
val. p. p. prisiminti ir pagerbti miru-
siuosius. Prie Steigėjų paminklo
padėsime vainiką. Dalyvaus kapinių
direktorius prelatas Jonas Kuzins -
kas, Skly pų savininkų draugijos na-
riai, garbės sargybą eis jūrų ir sausu-
mos šaulių rin ktinių nariai. 

��Lapk ričio 7 d. po lietuviškų šv.
Mišių 11:30 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
Mozerio salėje Gedimino lituanis-
tinės mokyklos direktorė Violeta Rut-
kauskienė skaitys paskaitą apie Lie-
tuvos istoriją. Po paskaitos – pa ben -
dravimas, cepelinų pietūs. Ren gia
parapijos lietuvių choras. Tel. pasi-
teiravi mui 773-627-2137. 

��Šv. Mišios už mirusias ALRK
Moterų sąjungos 3 kuopos nares  bus
atnašaujamos lapk ričio 6 d. 11 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje  atnašaus kun. Jau -
nius Klepšas. Po Mišių – bendri pie -
tūs ,,Sekly čioje”. Norinčius dalyvauti

pie tuose prašome pranešti tel. 773-
582-7452 (skambinti vakarais).

��Lapk ričio 19 d., penktadienį,
7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks žinomo Lietuvos
menininko Algio Griškevičiaus foto -
grafijos parodos ,,Kasdieniniai ste-
buklai” atidarymas. Kviečiame daly-
vauti.

��New York Maironio lituanis ti -
nė mokykla šiemet švenčia savo
brandų 60-ąjį gimtadienį. Kviečiame
jus, jūsų šei mas, draugus ir pažįsta-
mus lapkričio 13 d. 6  val. v. atvykti į
Mount Carmel salę, Brooklyn, kartu
su mumis atšvęsti šį gražų jubiliejų.

��Kviečiame lapkričio 13 d. 6 val.
v. į Šv. Trejybės parapijos salę (53
Capi tol Ave., Hartford, CT), kur vyks
iškilmingas Žalgirio mūšio 600 me ti-
nių minėjimas. Dalyvaus prof. R. Pet -
rauskas iš Lietuvos, JAV LB Kul tūros
tarybos vicepirmininkė Dalia Ja kie -
nė. Meninę programą atliks Kęs tutis
Daugirdas (pianistas, kompozito-
rius), Simona Jakubėnaitė (vo kalas),
Liutauras Janušaitis (saksofo nas),
Vitalijus Lisovskis (saksofonas), Do -
natas Bukauskas (trombonas). Po
programos – diskoteka, kurią ves Ri -
mas ir Arvydas. Veiks baras, bus už -
kandžių. Ren ginį ruošia JAV LB New
Haven apylinkė kartu su Connecticut
apy gar da. Vietas užsisakyti galite tel.
203-494-6857 (Rolandas Kiaulevi-
čius) ir tel. 860-678-0869 (Asta Ne-
nortienė).

��Lapkričio 14 d., sekmadienį, po
sekmadieninių pietų, 3:30 val. p. p.,
Lietuvių klube, 4880 46th Ave.,
North St. Petersburg, FL 33714. vyks
populiariosios muzikos atlikėjos Ro -
mos Mačiulytės iš Lietuvos kon cer -
tas. Surinktos lėšos bus skiriamos
Lie  tuvių Fondui.

��ŠALFASS suvažiavimas vyks
lapkričio 20 d., šeštadienį, Lietuvių
klube, 877 E. 185th St., Cleveland,
OH. Pradžia – 11 val. r. Darbotvarkę
rasite tinklalapyje www.salfass.org
Lietuvių klubo salėje tą patį vakarą
koncertuos estradinės muzikos atli -
kėja Roma Mačiulytė. Bi lietus galite
užsisakyti tel. 440-669-4145 (Rūta).
Tel. pasiteiravimui 216-531-8318. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Jubiliejinę knygą apie 1952 m.
įsteigtą Vydūno Fondą parengė re -
dakcinė grupė: Jūratė Variakojienė,
Ritonė Rudaitienė, Leonas Maska liū -
nas ir kt. Redagavo Danutė Bindo -
kie nė, viršelį sukūrė Renata Rama -
nauskaitė-Borucki. 

Knygoje apžvelgiamas šios skau-
tiškos visuomeninės organizacijos
ke lias Dievo, tėvynės ir artimo gero -
vei. Aprašoma Fondo parama studi-
juojančiam jaunimui, paskolos ir pre-
mijos studentams. Pristatomi kiti
Fondo darbai, Fondo vadovybė, šven-
tės bei sukaktys, mecenatai ir kon -
kursai, Fondo leidiniai. Ši knyga –
svari dovana lietuvybės puoselėjimui
ir asmenybės tobulėjimui.        G. M. 

Vydūno Fondui – 55. 
Išleido Vydūno fondas, Chicago, 2010 m.

Renginiai Philadelphia, PA 

��  Spalio 30 d. 4 val. p. p.  mū sų kaimynai iš Brooklyn, NY, kvie  čia į Vil-
niaus universiteto aka de minio mišraus choro ,,Gau dea mus” kon certą.  Po
koncerto pasivaišinsite kava ir arbata, susitiksite su Lietuvos jaunimu.
Koncertas vyks Šv. Mer gelės Marijos Apreiškimo baž nyčio je, 259 North 5th
St., Brooklyn, NY 11211. Pabendravimas vyks parapijos salėje kitojr gatvės
pusėje, 70 Ha ve meyer St. Įėjimo auka – 15 dol., stu den tams – 10 dol. Koncerą
ruošia Man hattan ir Brooklyn-Queens Lie tu  vių Bendruomenė.

��  Spalio 31 d., sekmadienį, tuoj po 11 val. r. šv. Mišių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios salėje (216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ) įvyks koncertas, skirtas mūsų
bažnyčios šimtmečio jubiliejui pa minėti. Pirmą kartą į New Jersey koncer-
tuoti atvyksta Robertas Kupstas iš Washington, DC. Taip pat dainuos kun.
Danielius Staniškis su bliuzo gru pės ,,Midnight Ramblers” nariais. Įėjimo
kaina suaugusiems – 20 dol., jauni mui – 10 dol., vaikams iki 12 m. – ne mo -
kamai. Veiks baras, bus lietuviškų užkandžių, cepe linų. Daugiau informacijos
tel.: 908-313-7221 arba 732-317-9195.

��  V. Krėvės lituanistinė mokykla kviečia visus vaikus ir jų tėvelius ir
senelius atvykti į Halloween rengi nį, kuris įvyks sekmadienį, spalio 31 d., nuo
12 val. p. p. iki 3 val. p. p. Lie tu vių na muo se (2715 E. Allegheny Ave., Phi-
ladelphia, PA). Kviečiame vaiku čius, pasipuošusius kostiumais ar kau kėmis,
ateiti ir smagiai praleisti laiką. 

��  Lapkričio 3 d., trečiadienį, nuo 7 val. v. kviečiame į talką. Reikia pa -
ruošti Lietuvių namų sales mugei. Atvykite visi ir savo darbu prisidėkite prie
2010 m. mugės sėkmės. Norinčius pristatyti savo organizacijas ar prekiauti
Lietuvių namų mugėje prašome kuo greičiau susisiekti su Virgumi Volertu el.
paštu volertas@verizon.net

��  Lapkričio 6 d., šeštadienį, Lietuvių Fondas ir Philadelphia jaunimo
sąjunga 6 val. v. kviečia į lin ks mava karį – estradinės muzikos koncertą
Lietuvių namų žemutinėje salėje. Įėjimas iš šoninės Tilton gatvės. Auka – 20
dol. Jus linksmins ,,Ko lo rado vabalai”. Visų laukia linksmos dainos ir šokių
muzika.

��  Lapkričio 6–7 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo 12 val. p. p. iki
6 val. v. Lietuvių namuose (Phi  ladelphia) vyks kasmetinė mugė. Lie tuviškas
maistas ir gėrimai. Jus lin k s mins Kaimo kapela ,,Varpelis”, tau ti  nių šokių
grupė ,,Žilvinas”, cho ras ,,Laisvė”. Kalėdiniam apsipir kimui: lie tuviškos pre-
kės, maisto produktai ir rankdarbiai. Vaikams – pramogos.

��  Lapkričio 7 d., pasibaigus mu gei, Lietuvių namuose vyks ge riau  sio
krupniko konkursas. Įėjimas – 2 dol. Daugiau informacijos rasite  lithuanian-
fair2010 @yahoo.com. 

��  Lapkričio 13 d. nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. ir 14 d. nuo 12 val. p. p. iki
4 val. p. p. kasmetinis latvių turgus Latvių centre, 11710 3rd Ave.,  Seattle,
WA 98125.

��  Lapkričio 13 d., 8 val. v. Lenkų kultūros fondo salėje (177 Broadway
Clark, NJ 07066) svečiuosis įstabaus balso savininkas Kastytis Kerbedis.
Veiks baras, bus lietuviš kų gėrimų ir už kandžių. Bilietus ir sta liukus užsi -
sakyti galite el. paštu zilvis_bublis@ yahoo.com arba tel. 732-713-5108 (Žil -
vinas).

��  Philadelphia lietuviai š. m. lapkričio 14 d., sekmadienį, 2 val.  p. p.
Lietuvių namuose (2715 E. Alle gheny Ave., Philadelphia, PA 19134) rengia
Žalgirio mūšio sukakties paminėjimą. Vilniaus universiteto Seno vės ir Vi -
duramžių istorijos katedros prof. Rimvydas Petrauskas pakvies pokal biui
,,Žalgiris: didysis mūšis ir ilga at mintis”. Meninę programą atliks ,,Dai navos”
ansamblio vyrų vie netas, vadovaujamas Dariaus Poli kaičio. Rengėjai – JAV
LB Kultūros ta ryba. Daugiau informacijos tel. 215-248-3049.

Australijos lietuvis dr. Vitas Kiaušas š. m. spalio 18 d. Šv. Luko – gydytojų
dienos proga buvo pagerbtas Rondonijos medicinos tarybos diplomu ,,Už 25
m. kilnius profesinius nuopelnus”. Dr. V. Kiaušas nuo 1975 m. dirba Bra zili-
joje. Vakarų Amazonijos Porto Velho mieste įsteigė pirmąjį Rondonijos valsti-
jos kraujo banką – ligoninę. Gydytojo darbą papildo globodamas vargingus
vaikus ir šeimas.

Žymenį dr. Vitui Kiaušui (dešinėje) įteikė dr. Edson, buvęs Federalinės me-
dicinos tarybos pirmininkas.      Dr. Vito Kiaušo asmeninio albumo nuotr.


