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Senatorius R. Durbin išrinktas Balzeko
lietuviû kultùros muziejaus Metû ñmogumi

Prezidentè vetavo Pilietybès îstatymâ

Konsuliniai
pareigùnai lankèsi

San Francisco mieste
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Lietuva tikisi naujojo JAV
Kongreso dèmesio Europai

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

New York, lapkričio 18 d. (URM
info) – Lietuvos generalinio konsulato
New York atstovai lapkričio 16–17 d.
su konsuline misija lankėsi San Fran-
cisco mieste California valstijoje.

Lietuvos piliečiai buvo konsul-
tuojami visais konsuliniais klausi-
mais, konsulato darbuotojai susitiko
su vietos Lietuvių Bendruomenės
(LB) nariais, su kuriais kalbėjosi apie
politinį, ekonominį ir kultūrinį gy-
venimą Lietuvoje.

Lietuvos generalinis konsulas
New York Valdemaras Sarapinas pa-
kvietė LB atstovus aktyviai įsijungti į
Lietuvos vardo populiarinimą, ska-
tinti investicijų pritraukimą į Lietu-
vą. Jis padėkojo Lietuvos garbės kon-
sului San Francisco Dennis Garri-
son, kurio pagalba 2011 m. pavasarį
Silicio slėnyje ketinama atidaryti
Lietuvos verslo atstovybę.

Išvažiuojamąsias konsulines mi-
sijas JAV planuojama tęsti ir ateityje.
Konsuliniai pareigūnai vyksta į tas
vietas, kur yra didelės lietuvių bend-
ruomenės ir nėra Lietuvos diplomati-
nės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Washington, DC, lapkričio 18
d. (LR ambasados Washington, DC
info) – Lietuva tikisi aktyvaus naujo
JAV Kongreso vaidmens „tęsiant
laisvos ir vieningos Europos kūrimo

Čikaga, lapkričio 18 d. (Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus info) –
Balzeko lietuvių kultūros muziejus
Čikagoje buvo įsteigtas 1966 m. Šie-
met jau 44-ąjį kartą muziejuje bus su-
rengtas Metų žmogaus pokylis. Jo
metu bus pagerbtas lietuvių kilmės
senatorius Richard Durbin.

JAV senatorius R. Durbin gimė
1944 m. East St. Louis mieste, Illinois
valstijoje, JAV. Vidurinę Assumption
mokyklą būsimasis senatorius taip pat
baigė East St. Louis mieste. 1966 m.

R. Durbin baigė Georgetown Univer-
sity ir įsigijo bakalauro laipsnį, 1969
m. tame pačiame universitete jis įgijo
teisės mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 1983 iki 1997 m. R. Durbin
buvo JAV Kongreso nariu, nuo 1997
m. sausio iki dabar kas dveji metai
yra perrenkamas JAV senatoriumi.
Senatorius atstovauja Illinois valsti-
jai JAV Senate.

Senatorius R. Durbin yra vedęs.
Su žmona Loretta Schaefer Durbin
išaugino tris vaikus, turi vieną anū-
ką. Senatoriaus tėvai buvo William
Durbin ir Ann (Ona) Kutkaitė Dur-
bin, kilusi iš Jurbarko. Senatorius
yra Jurbarko miesto garbės pilietis.

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus Metų žmogaus pokylio tikslai
yra keli. Vienas jų – pagerbti žmones,
dirbančius Lietuvos ir lietuvių labui.
Kadangi muziejus buvo įsteigtas tuo
metu, kai Lietuva buvo okupuota So-
vietų Sąjungos, pirmuosiuose poky-
liuose buvo pagerbiami nebūtinai lie-
tuviai ar lietuvių kilmės žmonės, vie-
naip ar kitaip prisidėję garsinant Lie-
tuvos vardą ir iškeliant jos išlaisvini-
mo reikalą.

JAV senatorius Richard Durbin.

projektą”, sakė Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Audronius Ažubalis
lapkričio 16 d. JAV Kongrese vyku-
sioje apskritojo stalo diskusijoje.

Ministras pristatė Lietuvos už-

sienio politikos svarbiausius uždavi-
nius, ypatingą dėmesį skyrė artėjan-
čiam Lietuvos pirmininkavimui Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai (ESBO) 2011 metais,
energetiniam saugumui ir demokra-
tijos plėtrai.

Nukelta į 6 psl.

A. Ažubalis Washington, DC susitiko su JAV senatoriumi John McCain ir ap-
tarė Baltarusijos politinę ateitį, padėtį Ukrainoje, Rusijos ir Gruzijos santy-
kius. LR ambasados Washington, DC nuotr.

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė grą-
žino Seimui pakartotinai svarstyti Pi-
lietybės įstatymą. Prezidentės teigi-
mu, dauguma naujojo Pilietybės įsta-
tymo nuostatų yra geros ir sveikinti-
nos. Ypač svarbiomis šalies vadovė
vadina pataisas, kuriomis sprendžia-
mos užsienyje gimusių Lietuvos pi-
liečių vaikų bei skirtingų valstybių
pilietybes turinčių sutuoktinių ir jų

vaikų pilietybės klausimai.
Pilietybės įstatymas, pasak pre-

zidentės, grąžinamas Seimui svars-
tyti iš naujo dėl kelių, Konstitucijai
prieštaraujančių nuostatų, kuriomis
įteisinama dviguba pilietybė ES ir
NATO šalių piliečiams ir išplečiamas
asmenų, galinčių gauti Lietuvos Res-
publikos pilietybę išimties tvarka, ratas.

Dėl šių įstatymo nuostatų kons-
titucingumo priimdamas įstatymą

abejojo ir pats Seimas, kad dvigubos
pilietybės atvejų negalima išplėsti įs-
tatymu, patvirtino ir konstitucinės
teisės bei žmogaus teisių žinovai.

,,Pagal Konstituciją dviguba pi-
lietybė yra reta išimtis, o ne paplitęs
reiškinys. Išplėsti galimybes turėti
dvigubą pilietybę būtų įmanoma vie-
ninteliu būdu – keičiant pačią Kons-
tituciją”, – teigia prezidentė.

Pasak šalies vadovės, spren-

džiant dvigubos pilietybės klausimą,
ir įstatymus priimantys politikai, ir
šalies gyventojai privalo labai atsa-
kingai įvertinti, kokias pasekmes tai
gali turėti emigracijos mastams, nuo-
savybės restitucijai, rinkimams ir
valstybės ateičiai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovė Lietuvoje Vida Bandis pa-
reiškė apgailestaujanti, kad prezi-
dentė nepasirašė Pilietybės įstatymo.
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Kaip ir reikėjo tikėtis, po
keletą dienų trukusių svarstymų
Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė lapkričio
18 d., ketvirtadienį, grąžino Sei-
mui pakartotinai svartyti Pilie-
tybės įstatymą. Pasak jos, Pilie-
tybės įstatymas, grąžinamas
Seimui svarstyti iš naujo dėl ke-
lių Konstitucijai prieštaraujan-
čių nuostatų, kuriomis įteisina-
ma dviguba pilietybė Europos
Sąjungos ir NATO šalių piliečiams
ir išplečiamas asmenų, galinčių
gauti Lietuvos pilietybę išimties
tvarka, ratas. Jau seniai dvigu-
bos pilietybės klausimas yra ta-
pęs karšta bulve, mėtoma tarp
Konstitucinio Teismo, Seimo ir
Prezidentūros. Nors žodį „karš-
ta” vertėtų vartoti perkeltine
ar tik stilistine prasme, juk nau-
joji Pilietybės įstatymo redakci-
ja Seime buvo svarstoma net
dvejus metus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Tarptautinės futbolo federacijos
(FIFA) lapkričio 17 d. paskelbtoje
naujoje pasaulio valstybių lentelėje
Lietuva stovi 46-toje vietoje, kas
rodo, kad lietuviai pakilo dviem laip-
teliais, nes ankstesnėje lentelėje jie
buvo 48-ti. Lietuvos sąskaitoje šiuo
metu yra 576 taškai.

Lietuvos valstybinė komanda
lenkia savo kaimynes Latviją (446
tšk.), kuri iš 72-tos vietos nukrito į
73-ąją. Estija (444 tšk.) išliko toje
pačioje 74-oje vietoje.

Pirmoji lentelėje buvo ir išliko
pasaulio ir Europos čempionė su

1,920 taškais. Po jos eina Olandija,
kuri Pasaulio taurės varžybose buvo
antroji (1,718 tšk.). Trečiąja įrašyta
Brazilija (1,493 tšk.). Toliau seka: 4.
Vokietija, 5. Argentina, 6. Anglija, 7.
Urugvajus, 8. Portugalija, 9. Kroatija
ir 10. Egiptas.

Iš viso įvertintos 207 pasaulio
futbolo valstybinės rinktinės. Tarp
53 Europos kraštų Lietuva užima 27-
tą vietą.

Anksčiau stipriai atrodžiusi Ru-
sija naujoje lentelėje užima 13-tą vie-
tą (1,003 tšk.), nors prieš mėnesį ji
buvo 10-oje vietoje.

Lietuvos futbolo rinktinė pasaulio lentelėje – 46-ta

EDVARDAS ŠULAITIS

Spaudoje į Lietuvos krepšininkes
lyg ir nekreipiamas dėmesys. Jeigu
apie mūsų vyrus krepšininkus, ypač
po pergalių pasaulio pirmenybėse
Turkijoje, kur jie laimėjo bronzą, bu-
vo daug kalbama ir rašoma, tai apie
Lietuvos moterų rinktinę, kuri kvali-
fikacinėse varžybose dėl patekimo į
Europos pirmenybes 2011 m. Lenki-
joje pasirodė labai gerai, žinių šykšto-
ka.

Šios varžybos vyko jau gana se-
niai – nuo rugpjūčio 2 iki 26 d. na-
muose ir išvykoje. Lietuva buvo A
grupėje (iš viso buvo 4 grupės po 5 ar
4 komandas), kurioje žaidė stiprios
varžovės: Kroatija, Italija, Belgija ir
Olandija (5 komandos).

Vadovas – vyr. treneris 
A. Paulauskas

Lietuvos rinktinė, kuriai vadova-
vo vyr. treneris Algirdas Paulauskas,
po 8 susitikimų (buvo žaidžiama na-
muose ir išvykoje) užėmė pirmąją
vietą. Iškovotos 6 pergalės, patirti 2
pralaimėjimai. Abu kartus pralaimė-
ta Italijai (72:87 – išvykoje ir 81:83 –
namuose).

Ypatingos pergalės pasiektos
prieš stiprias kroates. Jos išvykoje
įveiktos 80:72, o namuose – net
81:63. Abu kartus nugalėta Belgija:
namuose 95:78 ir išvykoje 64:61.

Prieš Lietuvos moteris neatsilai-
kė ir Olandija: 98:52 namuose ir
80:67 išvykoje.

A grupėje komandos išsirikiavo
taip: Lietuva 6 – 2;  2. Kroatija 5 – 3;
3. Italija 5 – 3;  4. Belgija 2 – 6;  5.

Olandija 2 – 6.
Pelnytų taškų gausa pirmavo ne

viena Lietuvos žaidėja. Rugpjūčio 2
d. rungtynėse su Olandija rezultaty-
viausia buvo G. Petronytė (18). Ji
įmetė daugiausia taškų (22) ir žai-
džiant su Kroatija. Ne ką atsiliko ir
A. Bimbaitė – du kartus prieš Belgiją
(17) ir Olandiją (18). S. Linkevičienė
taip pat du kartus pelnė daugiausia
taškų – prieš Belgiją (14) ir Italiją
(17). Tad Bimbaitė, Petronytė, Abro-
maitė ir Linkevičienė buvo geriausios
Lietuvos rinktinės taškų „medžioto-
jos”. 

Padėtis kitose grupėse

B grupėje komandos išsirikiavo:
1. Izraelis 4 – 2;  2. Latvija 4 – 2;

3. Serbija 4 – 2;  4. Rumunija 0-4.

C grupėje:
1. Turkija 7 – 1;  2. Juodkalnija 6

– 2;  3. Bulgarija 5 – 3;  4. Vengrija 2
– 6;  5. Suomija 0 – 8.

Nukelta į 8 psl.

Jau rašėme, kad Lietuvos A kla-
sės futbolo pirmenybėse čempionų
vardą užsitikrino Panevėžio „Ekra-
nas”. Antroji vieta turėjo paaiškėti po
Vilniaus „Žalgirio” ir Marijampolės
„Sūduvos” rungtynių, kuriose „Sū-
duvai” pakako lygiųjų, norint užimti

II vietą. Taip ir atsitiko. Vilniuje įvy-
kusiame susitikime marijampoliečiai
sužaidė 0:0 ir tapo vicečempionais.
Bronzą gavo žalgiriečiai. Toliau eina
Tauragės „Tauras”, „Šiauliai” ir kt.
vienuolikės.

Marijampolės „Sūduva” antroje vietoje

G. Jarmalavičius toliau treniruos Tauragės „Taurę”
Čikagos LFK „Lituanicos” trene-

riu buvęs Gediminas Jarmalavičius,
grįžęs į Lietuvą, stojo prie Marijam-
polės „Sūduvos” vienuolikės vairo.
Metų pradžioje jis perėjo treniruoti
Tauragės „Taurą”, kuri pasirodė ge-
riau negu tikėtasi ir užėmė IV vietą.
„Tauro” vadovybė pratęsė sutartį su
juo ir kitiems metams.

„Tauras” turi galimybę vėl rung-
tyniauti UEFA  Europos taurės tur-
nyre. Ar šis klubas gaus vietą šiame
prestižiniame Europos taurės tur-
nyre, paaiškės po Lietuvos futbolo
federacijos taurės baigiamųjų rung-
tynių kitą pavasarį.

Čikagos lietuviams futbolo sir-
galiams malonu, kad „Lituanicoje”
dirbęs treneris taip gražiai įsitvirtino
Lietuvos futbole. Linkime Gediminui
sėkmės ir ateityje!

Gintarė Petronytė viena iš labiausiai
pasižymėjusių jaunųjų Lietuvos krep-
šinio rinktinės žaidėjų.

Lietuvos moterys
krepšinyje daro pažangą

Tarptautinėse rungtynėse Lietuva nusileido Vengrijai
Trečiadienį Vengrijoje įvykusiose

draugiškose futbolo rungtynėse gero-
kai „praskiesta” Lietuvos rinktinė
buvo priversta nusileisti šeiminin-
kams 0:2.

Po pirmojo kėlinio, kuris baigėsi
be įvarčių, jau 61-ąją žaidimo minutę
vengrai pajėgė nuginkluoti Lietuvos
vartininką – 1:0. Tačiau ir iki tol ven-
grai turėjo nemažai progų įvarčiams
pasiekti, tačiau jų šūviai nerasdavo
Lietuvos vartų arba gelbėjo var-
tininkas Žydrūnas Karčemarskas.

Vis dėlto vengrams 79-ąją žaidi-
mo minutę nusišypsojo laimė ir jie
rezultatą padidino iki 2:0. Didžiąją
dalį laiko kamuolį turėjo vengrai, o

Lietuvos rinktinės puolimai strigo
jau aikštės viduryje ir pavojingų atve-
jų prie svečių vartų lietuviai, deja,
nepajėgė sukurti.

Šį kartą net ir anksčiau kelis kar-
tus tarptautinėse rungtynėse pasižy-
mėjęs Darvydas Šernas, žaidžiantis
Lodzės „Widzew” (Lenkija) koman-
doje, buvo bejėgis.

Žinoma, pagal abiejų futbolo
rinktinių žaidėjų pajėgumą, rungty-
nių rezultatas galėjo būti dar dides-
nis šeimininkų naudai. Nemažai Ven-
grijos žaidėjų rungtyniauja stipres-
nėse užsienio komandose, ko negali-
ma pasakyti apie Lietuvos futboli-
ninkus.

Lietuvos futbolo treneris Gediminas
Jarmalavičius, kada jis buvo Čikagos
LFK ,,Lituanicos” strategu.

Edvardo Šulaičio nuotr.
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RASA JUKNEVIÇIENÈ

Kolegoms, artimiesiems gūžčio-
jant pečiais dėl priesaiką pažeidusio
veikėjo mestos purvo gniūžtės, jau-
čiuosi kiek sutrikusi ir aš. Gali būti,
kad panašiai jaučiasi viduryje dienos
gatvėje užpultas žmogus.

Dvidešimt metų politikoje turėjo
užgrūdinti, bet nenorėčiau, kad mes
Lietuvoj užsigrūdintume nekreipti
dėmesio į melą. Deja, melas kol kas
apsukresnis nei tiesa, jis greitai
patenka į laikraščių, interneto sve-
tainių antraštes ir net žmogus, turin-
tis galimybes per spaudą atsakyti,
pasijunta pagautas keistos ir nesuval-
domos srovės.

Prieš dešimtį metų buvau pa-
kviesta į švedų konservatorių suva-
žiavimą vienoje šiaurinių provincijų.
Ta proga politikai surengė gražų
renginį miesto žmonėms centriniame

parke. Jau turėjo prasidėti vadovų
kalbos, o į parką netikėtai įžygiuoja
raudonos, juodos antiglobalistų,
anarchistų, komunistų vėliavos, kyla
nedidelis šurmulys. Klausiu rengėjų
– kas dabar bus, juk renginys su-
žlugdytas, žmonės per televizijas ir
laikraščius gaus tik tą vienintelę ži-
nią? O jie nekreipia dėmesio, sako,
mūsų spauda patyrusi, tikrai nepla-
tins to, kas nėra šio renginio esmė. Ir
tikrai – nei televizoriuose vakare, nei
laikraščiuose rytą nepamačiau rė-
kiančių antraščių, tik vieną eilutę,
kad ir tokie veikėjai buvo atėję.

Dažnai galvoju, kodėl meluojan-
čiajam, šmeižiančiajam erdvės veikti
vis dar tiek daug? Kodėl Vakarų
demokratijose meluojantis politikas,
žurnalistas neturi jokių perspektyvų,
o Lietuvoje – atviri eteriai ir pirmieji
puslapiai?

Pirmą melo politikoje krikštą
gavau, dalyvaudama pirmuosiuose
laisvuose rinkimuose devyniasdešim-
taisiais. Tuomet, kaip vėliau sužino-
jau, vietinis Pasvalio kagėbistas, ga-
vęs užduotį stabdyti Sąjūdžio kandi-
datus, uoliai kartu su kompartijos
veikėjais platino per kaimus ir mies-
telius pačių sukurptą melą. Neva, jei
mane žmonės rinks, pabėgsiu į už-
sienį pas kažkokį meilužį, neva esu
buvusi komjaunimo sekretorė ir dar
daugybę visokių nesąmonių. Sąjūdžio
bangos tada melu nepavyko sustab-
dyti, tačiau iki šiol nepavyko sustab-
dyti ir paties melo srovių.

Tos srovės visada sustiprėja, kai
buvusi sovietinė ar jos patirtį mikliai
perėmusi jaunesnė nomenklatūra
netenka valdžios – taip buvo atėjus
Sąjūdžiui, vėliau – Tėvynės sąjungai

1996-aisiais, dabar – vėl, kai ban-
dome iš esmės keisti kurį laiką labai
kreivai mūrytus valstybės kontūrus.

Jaunimas gal jau ir nežino, kad
Vytauto Landsbergio, pirmojo atkur-
tos valstybės vadovo, juodinimas
praėjusį dešimtmetį buvo toks šiur-
pus, kad nesinorėtų nė prisiminti, jei
tai nebūtų taip panašu į šias dienas.
Tada per visą kraštą buvo paleistos
kalbos apie jo paslėptus turtus Švei-
carijoje, apie norvegų jam suteiktą
premiją, kurios nė vienas centas ne-
nuėjo į profesoriaus asmeninę pini-
ginę. Žmogus buvo apjuodintas bjau-
riais įtarinėjimais ir nieko bendra su
realybe neturinčiais skandalais.

Kai dabar rytą klausausi spaudos
apžvalgos, jaučiuosi lyg nepriklau-
somybės atkūrimo laikais, tik vietoje
tuo metu juodinto Landsbergio –
Andriaus Kubiliaus pavardė. O stilius
ir būdai beveik nepasikeitę.

Vėliau, bandant pradėti veržtis iš
Rusijos energetinės priklausomybės,
sukelta klaiki isterija dėl ,,Mažeikių
naftos”, nors galutinis rezultatas
buvo tikrai geras – gamykla išgelbėta
nuo žlugimo, o valstybei priklausiu-
sios akcijos vien 2006 metais buvo
parduotos net už 2,2 mlrd. Lt.

Kai retkarčiais per televiziją
turiu galimybę pasižiūrėti Rūtos
Grinevičiūtės laidas, visada prisi-
menu savo pirmąjį susidūrimą su ja
dar 1991 m., kai ji dirbo tuomet tik
ką pavadinimą pakeitusiame „Lietu-
vos ryte”. Saločių pasienyje, lankant
mūsų naujuosius  pareigūnus, už-
griuvo Rygos OMON’as. Sudegino
laikiną vagonėlį, paleido automato
serijas į mano automobilį. Apie įvykį
pranešiau Aukščiausiajai Tarybai,
buvo tikrai svarbu. Tačiau R. Grine-
vičiūtės žinia per laikraštį buvo to-
kia: piktavaliai žmonės pradūrė vie-
nos deputatės automobilio padan-
gas. Net melu negali apkaltint – ir
OMON’as tikrai piktavalis, ir padan-
gas pradūrė... Beje, dar išsityčiojo,
kad dėl tokio menkniekio buvo su-
kelta isterija.

Kai kas sakys, ar beverta prisi-
minti, žiūrėkime, kas vyksta dabar.
Bet todėl ir verta, kad visa tai te-
bevyksta ir dabar. Dėl tokių pat ne-
teisybių susirūpinę žmonės, jaučiu,
sakys – juk jūs valdžia, tad nedejuo-
kit, darykit! Prisipažinsiu, nežinau,
ką daryt. Žinau, kad banditus gatvėje
turi gaudyti policija. O melagius?

Bernardinai.lt

Rasa Juknevičienė – Seimo na-
rė bei Lietuvos Respublikos krašto ap-
saugos ministrė.

BANDITUS TURI GAUDYTI
POLICIJA, O MELAGIUS?

Dažnai galvoju, kodėl meluojančiajam, šmei-
žiančiajam erdvės veikti vis dar tiek daug? Ko-
dėl Vakarų demokratijose meluojantis politikas,
žurnalistas neturi jokių perspektyvų, o Lietu-
voje – atviri eteriai ir pirmieji puslapiai?

Seimas, paniekinęs
Konstitucinio Teismo išvadas

EDMUNDAS SIMANAITIS

Jau keletas mėnesių žiniasklaidoje linksniuojamos dviejų Seimo
narių Lino Karaliaus ir Aleksandr Sacharuk pavardės. Beje, pirma-
sis jau neteko Seimo nario mandato. Antrasis dar tebeturi, bet

nežinia, ar galės juo naudotis. Istorija banali iki šleikštulio. Jei šiame
reikale kalba suktųsi apie pienburnius vaikėzus, tai pakaktų patyrusių
pedagogų išvadų ir atsakingesnio požiūrio į jaunimo auklėjimą. Tačiau šį
kartą istorijos herojai – sumitę vyrai, maža to, jiems rinkėjai patikėjo
Tautos atstovo mandatą. Abu nusikalto eidami Seimo nario pareigas.
Labai aktualu, kad šią bylą užbaigus būtų padarytos išvados ir numatyta,
ko dera imtis, kad istorija nepasikartotų. Lietuvos Valstybės geras vardas
neturėtų būti žeminamas suaugusių nebrendylų. 

Seimo statutas byloja: „Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai Seimas
panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka” ir dar keliais atvejais.
„Seimo narys privalo dalyvauti Seimo posėdžiuose” (10 str.); „Jeigu Seimo
narys negali dalyvauti tame posėdyje, jis turi raštu pranešti (...) ir nu-
rodyti nedalyvavimo priežastis.” To L. Karaliaus atveju daryti net nemė-
ginta. „Kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo nario pareigas, privalo
vengti interesų konflikto tarp Seimo nario privačių interesų ir jo pareigų
atstovauti visuomenės interesams (...); Seimo narys privalo daryti viską,
kad jo sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių ir kad visuomenė tu-
rėtų visas galimybes tuo įsitikinti” (18 str.); „Seimo nariai balsuoja asme-
niškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims” (111 straipsnio
4 dalis). Aptariamu atveju Statuto reikalavimų nebuvo paisoma. 

2010 m. kovo 16 d. 54 Seimo nariai pateikė Seimui teikimą „Pradėti
apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui L. Karaliui”. Tą
pačią dieną 50 Seimo narių pateikė Seimui teikimą „Pradėti apkaltos pro-
cesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Aleksandr Sacharuk”. Seimas
sudarė Seimo specialiąją tyrimo komisiją dėl Seimo narių pateiktų siū-
lymų pradėti apkaltos procesą ir 2010 m. gegužės 25 d. priėmė nutarimą
dėl apkaltos ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą (toliau – KT). 

Seimo narių grupės teikime nurodyta, kad Seimo narys L. Karalius
išvyko į užsienio kelionę ir be pateisinamos priežasties nedalyvavo 2010
m. sausio dienomis vykusiuose Seimo plenariniuose ir Sveikatos reikalų
komiteto posėdžiuose. Buvo nustatyta, kad L. Karalius nuo 2009 m. gruo-
džio 29 d. iki 2010 m. vasario 4 d. asmeniniais tikslais keliavo po Azijos
šalis: Tailando Karalystę, Kambodžos Karalystę, Vietnamo Socialistinę
Respubliką, Singapūro Respubliką. Savaime suprantama, kad jis praleido
ir Sausio 13-osios iškilmingą posėdį, skirtą Laisvės gynėjų dienai pami-
nėti. Galbūt šis faktas vaizdžiai atspindi parlamentaro pilietinę laiky-
seną? Gal tai požiūris į Laisvės kovų ir Tautos Atgimimo reikšmę Tėvynės
istorijoje? Kitas šios istorijos herojus Seimo narys A. Sacharuk, naudo-
damasis L. Karaliaus paliktu Seimo nario pažymėjimu, Seimo plenarinių
posėdžių metu sąmoningai 11 kartų balsavo už pastarąjį kolegą. 

„Lietuvos Respublikos Seimo nario Aleksandr Sacharuk veiksmai –
naudojimasis Lietuvos Respublikos Seimo nario L. Karaliaus Seimo nario
pažymėjimu Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose ir
sąmoningas balsavimas už jį 8 kartus prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Šiais veiksmais Lietuvos Respublikos Seimo narys
Aleksandr Sacharuk šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją
ir sulaužė priesaiką.” „Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino Karaliaus
veiksmai – išvykimas į užsienio kelionę ir dėl to nedalyvavimas be pateisi-
namos priežasties 2010 m. sausio 13, 14, 19, 20, 21 d. vykusiuose Lietuvos
Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose, 2010 m. sausio 15, 20 d.
vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto
posėdžiuose prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Šiais veiks-
mais Lietuvos Respublikos Seimo narys Linas Karalius sulaužė priesaiką
ir šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją. (...) Ši Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo išvada yra galutinė ir neskundžiama.”

KT sudėjo paskutinius taškus. Taip turėjo būti, deja, įvyko nelauktas
ir nesuprantamas akibrokštas. Šių metų lapkričio 11 d. Seimas panaikino
L. Karaliaus Seimo nario mandatą. Tačiau A. Sacharuk Seimo nario man-
datui panaikinti pritrūko balsų. Peršasi kelios išvados. Visiems Seimo
nariams buvo žinomos KT išvados. Abu Seimo nariai šiurkščiai pažeidė
LR Konstituciją ir abu sulaužė priesaiką. Ar gali Seimo narys, sulaužęs
priesaiką, eiti Seimo nario pareigas? Atrodo, kad atsakymas kiekvienam
mąstančiam piliečiui aiškus – sulaužyta priesaika negalioja, o kitos galio-
jančios nėra.  Seimo nariai, gerai žinodami KT išvadų turinį, taip pat žino-
jo, kad teisingumą vykdo tik teismas ir jokia kita valstybinė institucija
negali to pakeisti. Seimas tik kuria teisės aktus, bet teisingumą vykdo tik
teismas. 

Edmundas Simanaitis – Lietuvos ir Jonavos rajono politinis bei visuo-
menės veikėjas, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio narys, dviejų kartų sa-
vanoris.

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”!    www.draugas.org
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NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Š. m. lapkričio 13 dieną Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje įvyko sep-
tynioliktasis Draugo fondo (DF) su-
važiavimas. Labai gaila, kad jame,
kaip niekada, dalyvavo labai nedi-
delis skaičius mūsų visuomenės, ne-
buvo nei kitų lietuviškos žiniasklai-
dos atstovų. Vis dėlto lietuviškos
spaudos išeivijoje reikalas turėtų jau-
dinti mus visus, nes spauda yra tas
žiburys, kuris apšviečia mūsų namus.
Nebus jo – gyvensime tamsybėje. 

DF suvažiavimuose malonu ma-
tyti patį seniausią (ne amžiumi)
,,Draugo” skaitytoją, rėmėją, nuošir-
dų talkininką Edvardą Pocių, kuris
yra senos lietuvių kartos emigrantas.
Tai jo tėvų namuose ,,Draugas” buvo
skaitomas, kai mūsų dar nė vieno
Amerikoje nebuvo. Yra, be abejo, ir
daugiau tokių ištikimų ,,Draugo”
skaitytojų, tik mums netenka su jais
susidurti.

Atidarymas

Suvažiavimą atidarė DF tarybos
pirmininkė Marija Remienė, pasvei-
kinusi visus ištikimus DF narius, at-
vykusius į septynioliktąjį suvažiavi-
mą. Ji priminė, kad DF yra įregist-
ruotas Illinois valstijoje kaip ne pelno
siekianti organizacija, kurios įstatai
reikalauja kartą metuose sušaukti
narių suvažiavimą. M. Remienė ap-
gailestavo, kad laikas nepastebimai
greitai bėga, kad su kiekvienais me-
tais mūsų gretos kasdien retėja. Pir-
mininkė paprašė kun. Antaną Gražu-
lį, SJ sukalbėti suvažiavimui skirtą
invokaciją. Po to atsistojimu ir tylos
minute buvo pagerbti į amžinybę
išėję DF nariai. 

Suvažiavimui pirmininkauti bu-
vo paprašytas Vaclovas Šaulys, sek-
retoriauti Nijolė Nausėdienė.

Pirmininkės pranešimas

Apie DF tikslus ir veiklą plačiau
pakalbėjo jo pirmininkė M. Remienė.
Savo žodyje ji priminė, kad vakar su-
ėjo lygiai 17 metų, kaip šis Fondas
buvo įkurtas, ir jei ne DF, tai ,,Drau-
gas” jau seniai būtų nustojęs gyvuoti.
,,Draugo” prenumeratoriai, supras-
dami dienraščio svarbą, įvairiais
būdais jį remia, tad ypač svarbu yra
tapti DF nariais ir jį paremti įnašais.
Bet kokia auka, nesvarbu kokio dy-
džio, yra labai aktuali šiandien, –
sakė M. Remienė. 

Šiais metais buvo skelbti du DF

vajai – pavasario ir rudens, pastarasis
vis dar tęsiasi. Iš spaudoje skelbiamų
DF rėmėjų sąrašų galima matyti, kad
tas sąrašas trumpėja, tad DF pirmi-
ninkė pakvietė visus tapti DF na-
riais ir prailginti tą sąrašą. 

M. Remienė trumpai papasakojo
apie DF tarybos darbą. Sakė, kad po-
sėdžiaujama ne dažnai, bet sutarti-
nai. Taryba susirenka labiau įvairių
įsipareigojimų verčiama: laiškų ir pa-
dėkos laiškų išsiuntimui, čekių susu-
mavimui, o dabar – prieš Kalėdas –
sveikinimo  atvirukų ir metinio ,,Drau-
go” kalendoriaus išsiuntimui. Pirmi-
ninkė pasidžiaugė, kad šiais metais
pasisekė išleisti nepaprastai gražų,
gražiai iliustruotą metinį kalendorių,
kuris bus išsiųstas dienraščio skaity-
tojams. 

M. Remienė padėkojo nuolati-
niams talkininkams, savanoriams:
Antanui ir Viktorijai Valavičiams, Al-
giui Čepėnui, Antanui Paužuoliui ir
kitiems, kurie pasiaukojančiai dirba
,,Draugui” ir DF. Ne tik dirba, bet ir
aukoja. Te Aukščiausias laiko juos
savo globoje dar ilgus metus, – pa-
linkėjo jiems DF pirmininkė. 

Vyr. redaktorės pranešimas

Pirmininkaujantis V. Šaulys, pa-
prašęs sudaryti mandatų komisiją (ją
sudarė Algis Čepėnas ir Vaclovas
Momkus), žodį suteikė ,,Draugo” vyr.

Įvyko 17-asis Draugo fondo metinis 
narių suvažiavimas

DF narių metiniame suvažiavime apsilankė svečias iš Lietuvos užsienio reikalų
ministras A. Ažubalis.

redaktorei dr. Daliai Cidzikaitei.
Vyr. redaktorė, pasveikinusi vi-

sus susirinkusius, pasidžiaugė, jog
,,Draugas”, peržengęs 100 metų
slenkstį, ir toliau eina savo keliu.
Savo žodyje ji didžiausią dėmesį sky-
rė ,,Draugo” prenumeratorių proble-
mai ir su suvažiavimo dalyviais pasi-
dalijo dr. Aldo Kriaučiūno, Purdue
University Krannert School of Mana-
gement Strategy profesoriaus, 2008
metais atlikta analize, kurioje jis
,,Draugą” palygino su amerikiečių
populiariais laikraščiais ir pasidalijo
mintimis, kaip būtų galima pradėti
didinti prenumeratorių skaičių. 

Ką iš vienerių metų ,,Draugo”
prenumeratos gauna jo skaitytojai?
Tai: daugiau negu 250 vedamųjų, ku-
riuose yra aptariami šių dienų ak-
tualūs klausimai; 50 ,,Sveikatos” sky-
rių aprašymų, kurie padeda geriau ir
sveikiau gyventi; 50 sporto apžvalgų
apie išeivijos ir Lietuvos sportinin-
kus; 50 ,,Mūsų stalui” skyrelių su
daugeliu patarimų namams; 48 kul-
tūrinius priedus apie meną, litera-
tūrą bei mokslą; daugiau nei 100 pus-
lapių apie lietuvių organizacijų veiklą
(skautus, ateitininkus, Lietuvos vy-
čių, tokias organizacijas kaip ,,Vaiko
vartai į mokslą”, ,,Saulutę” ir t.t.)

A. Kriaučiūnas suskirstė dien-
raščio skaitytojus į tris grupes: 1.
Esamus prenumeratorius, kurie  su-
daro labai svarbią grupę, nes be jų
nebūtų ,,Draugo”. Jo nuomone, labai
svarbu yra neprarasti šios grupės, bet
negalima tik ja pasitenkinti, nes
,,Draugas” vien iš jos negali finan-
siškai išsilaikyti.

2. Buvę prenumeratoriai. Tai
grupė, kuri kažkiek žino apie ,,Drau-
gą”, bet jo neskaito. Vieni gal neturi
laiko, kitiems gal ,,Draugas” tapo
neįdomus. O dar kitiems gal ,,Drau-
gas” ir tapo įdomesnis, todėl reikėtų
stengtis šią grupę suaktyvinti. Tai,
perspėja A. Kriaučiūnas, gali būti
nelengva, jeigu jie neigiamai vertina
,,Draugą”.

3. Trečioji grupė yra niekad ne-
buvę prenumeratoriai. Ši grupė svar-
bi tuo, kad ji sudaro daugumą rinkos.
Galima laisvai sakyti, kad daugiau
nei 90 proc. rinkos yra šioje grupėje. 

Po vyr. redaktorės pranešimo vy-
ko draugiškos diskusijos.

Svečio iš Lietuvos 
pasveikinimas

Netikėtai į suvažiavimą atvyko
garbingi svečiai: Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis, Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministerijos Už-
sienio lietuvių departamento direkto-
rius Arvydas Daunoravičius, juos
atlydėjo LR generalinė konsulė Čika-
goje Skaistė Aniulienė. 

Ministras A. Ažubalis, pasveiki-
nęs susirinkusius, šiltai atsiliepė apie
seniausią išeivijoje leidžiamą laikraš-
tį. Jis padėkojo pirmininkei M. Re-
mienei, visai DF tarybai už tokį gerą
darbą. Ministras sakė, kad jis labai
vertina ,,Draugą”, pasidžiaugė, jog
dienraštyje pateikiamos aiškios ži-
nios, puikūs straipsniai. Pabaigoje jis
asmeniškai pasveikino M. Remienę
už neseniai jai paskirtą garbingą
Jono Basanavičiaus premiją.

,,Draugo” leidėjo žodis

Toliau sekė ,,Draugo” leidėjo
pasisakymas, kurį tarė adv. Saulius
Kuprys. Pasveikinęs susirinkusius, S.
Kuprys kėlė klausimą, ar nereikėtų
sumažinti laikraščio numerių skai-
čiaus. Tas dabar yra aktualu ypač
dabar, kai pašto išlaidos vos ne kas-
dien auga. Jis pranešė, jog sprendi-
mas sumažinti išleidžiamų numerių
skaičių per savaitę jau yra tarybos
priimtas. S. Kuprys sakė, kad ateityje
yra planų savaitinį ,,Draugą”  platin-
ti Lietuvoje. Jis taip pat iškėlė
klausimą dėl anglų kalba leidžiamo
,,Draugo”. Pvz., Lietuvos vyčiai, sakė
jis, dauguma jų yra iš senų lietuvių
emigrantų šeimų, kurių tėvai buvo
patriotiškai nusiteikę, daug nusipel-
nę lietuvybei, tik, deja, jiems jau per
sunku skaityti lietuviškai.  

Pranešimai apie DF finansinę 
ir iždo būklę

Suvažiavimo sekretorė perskai-
tė praeitų metų protokolą, kuriame
nors ir buvo keletas nukrypimų, jis
visų buvo priimtas, su sąlyga, kad
bus pataisytas.

,,Draugo” iždininkas Leopoldas
von Braun papasakojo apie DF iždo

Sėdi (iš k. į d.): N. Nausėdienė, dr. O. Daugirdienė,  M. Remienė, Rūta Jautokienė; stovi (iš k. į d.): S. Kuprys, V.
Momkus, L. von Braun, dr. A. Idzelis, V. Šaulys ir dr. A. Norvilas.
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Paragauti amerikietiško išsilavinimo Lietuvoje – į LCC tarptautinį universitetą 
Lietuvos pajūryje, Klaipėdos

mieste, įsikūręs LCC tarptautinis
universitetas – tai pagal vakarietišką
išsilavinimo modelį veikianti aukštoji
mokykla, kurioje studentams iš dau-
gelio pasaulio šalių suteikiama gali-
mybė ne tik gauti kokybiškas žinias,
bet ir susipažinti su Lietuva ir Bal-
tijos regionu. 

Konkrečiai studentams iš Jungti-
nių Amerikos Valstijų siūlomos net
kelios galimybės pažinti LCC ir Lie-
tuvą. Kiekvieną semestrą į univer-
sitetą atvyksta iki 30 studentų iš JAV
universitetų ir koledžų. Jie studijuoja
drauge su kitais bakalauro laipsnį
gauti siekiančiais studentais. Tačiau
jų patirtį toli nuo namų praturtina
kelios pažintinės kelionės – tai pažin-
tis su Latvijos sostine Ryga, Estijos
sostine Talinu bei Rusijos sostine
Maskva. Rusijoje studentų grupė su
vadovu užsuka aplankyti ir itin gra-
žaus miesto – Sankt Peterburgo. 

Didelės grupės studentų iš Ame-
rikos kasmet atvyksta dalyvauti ir
vasaros mainų programoje. Tris sa-

vaites jie ne tik studijuoja pasirinktą
dalyką, už kurį gauna universite-
tinius kreditus, bet ir turi galimybę
susipažinti su Lietuvos pajūriu –
Klaipėda, Palanga, Nida. 

Be to, studentai iš Šiaurės Ame-
rikos Lietuvoje gali likti ir kur kas
ilgesniam laikui, nes neretai pasiren-
ka ir LCC siūlomas ketverių metų ba-
kalauro pakopos studijas. Susidomė-
jimo sulaukia ir neseniai pradėjusi
veikti magistro studijų programa
,,Užsienio kalbų mokymas: anglų kal-
ba (MA in TESOL)’’. Ši unikali pro-
grama vykdoma internetu su kelio-
mis trumpomis sesijomis, kai studen-
tai iš viso pasaulio renkasi susitiki-
mams Klaipėdoje ir taip turi galimy-
bę susipažinti su LCC bei Vakarų
Lietuva.

* * *
LCC tarptautinis universitetas

yra Lietuvoje ir užsienyje yra pri-
pažinta aukštoji mokykla, vykdanti
artes liberales modeliu paremtas pir-
mosios ir antrosios pakopos studijas.

Įkurtas 1991 m. šiandien LCC tarp-
tautinis universitetas yra viena mo-
derniausių aukštųjų mokyklų ne tik
Lietuvoje, bet ir visame Baltijos re-
gione. LCC steigėjai – privatūs JAV,
Kanados ir Lietuvos fondai, tuo metu
tikėję, kad nauja aukštoji mokykla
paįvairins Lietuvos švietimo sistemą,
įneš naują mokymo stilių, praplės
akademinių galimybių ribas.

Pagrindinis artes liberales moky-
mo principas – taikant aktyvius mo-
kymo būdus teikti platų išsilavini-
mą, skiepyti krikščioniško gyvenimo
vertybes, lavinti jaunimo bendrąjį iš-
silavinimą, saviraišką, ugdyti akty-
vias, doras ir sąžiningas asmenybes,
gebančias prisitaikyti prie nuolat kin-
tančių visuomenės poreikių. LCC
skatina studentus tapti iniciatyviais
piliečiais, nebijoti prisiimti atsako-
mybės ir aktyviai dalyvauti savo ša-
lies visuomeniniame gyvenime.

Modernūs pastatai ir įranga,
judri universiteto bendruomenė, įvai-
ri veikla po paskaitų, draugiška ir
svetinga aplinka sudaro sąlygas stu-

dentams bręsti ir augti kaip asmeny-
bėms. 

LCC yra socialinės ir humanita-
rinės krypčių studijas siūlantis uni-
versitetas, kuriame kasmet studijuo-
ja studentai iš daugiau nei 20 pa-
saulio valstybių. Dėstytojai iš Šiaurės
Amerikos ir Europos skatina studen-
tus aktyviai dalyvauti diskusijose ir
taip lavinti kritinį mąstymą. Kadangi
LCC yra tarptautinis universitetas,
paskaitos čia vyksta anglų kalba. 

Šiuo metu universitete vykdo-
mos studijos pagal keturias bakalau-
ro programas. Tai ,,Verslo adminis-
travimas’’, ,,Anglų kalba ir literatū-
ra’’, ,,Psichologija’’ ir ,,Evangeliškoji
teologija’’. 

Daugiau informacijos apie mainų
programą suteiksime el. pašto adre-
su: studyabroad@lcc.lt. Dėl bakalau-
ro ar magistro pakopų studijų pro-
gramų teiraukitės el.pašto adresu:
admission@lcc.lt arba ieškokite in-
formacijos mūsų interneto svetainėje
adresu: www.lcc.lt. 

Parengė Arnoldas Remeika

būklę. Jis sakė, kad finansiškai šiuo
metu esame vis dar toje pačioje vieto-
je, gal truputį geriau. Aukų suma-
žėjo, pernai dar gavome nedidelį pa-
likimą, o šįmet – kol kas nieko. Ho-
norarams nėra tiek daug išmokama,
o tai, kad ,,Draugo” šeštadieninio
kultūrinio priedo redaktorė yra Lie-
tuvoje, mums pigiau apsimoka. Di-
džiausios išlaidos yra susijusios su
pašto patarnavimais, laiškų siunti-
nėjimais. 

,,Wells Fargo” finansinis patarė-
jas ir DF investicijų patarėjas Gytis
Kavaliauskas pranešė, kad nuo perei-
tų metų jokių didesnių pasikeitimų
investicijų srityje neįvyko. Šiuo metu
DF investicijos yra pakilusios iki 8,2
proc. Kavaliausko nuomone, metai
buvo geri. Bendrai bankų padėtis yra
nusistovėjusi, o dolerio vertė yra pa-
kilusi. Aukso vertė, kaip ir kitos in-
vesticijos, tai kyla, tai krenta. Atei-
tyje didesnių pasikeitimų investicijų
srityje nenusimato.

DF Kontrolės komisijos 
pranešimas

Apie DF Kontrolės komisijos nu-
veiktus darbus kalbėjo jos pirminin-
kas Antanas  Paužuolis. Jis pasi-
džiaugė turintis geras padėjėjas –
Vidą Sakevičiūtę ir Sigutę Užupienę.
Kontrolės komisijos aktą perskaitė
Vida Sakevičiūtė. Jie visi trys 2010
m. spalio 21 dieną ,,Draugo” patalpo-
se patikrino DF iždininko vedamas
knygas, apimančias laikotarpį nuo
2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rug-
sėjo 30 d. Komisija rado, kad visos
knygos vedamos tvarkingai ir aiškiai,
kad administracinės išlaidos sudaro
mažiau nei 10 proc. vajaus pajamų.
Visi banko pranešimai tvarkingai su-

dėti  į knygas. Komisija pasiūlė pa-
reikšti padėką iždininkui von Braun
už pasiaukojimą ir labai tvarkingai
vedamas knygas. 

Ji taip pat pastebėjo, kad ,,Drau-
gas”, rašant čekius, vis dar naudoja
kunigo Viktoro Rimšelio parašą ir
antspaudą. DF pirmininkė M. Remie-
nė sakė, kad ji pati pasirašo ant visų
čekių. Kun. Rimšelio parašo pašalinti
niekas neturi teisės – jis atstovauja
marijonams ir tik marijonai gali tą
padaryti.

Balsavimas ir rinkimai

Registracijos komisijos vardu
kalbėjo A. Valavičius. Iš viso DF na-
rių yra 1,012, kurie turi 7,457 balsų.
Kvorumui reikia (įskaitant įgalio-
jimus) 10 proc. – 101. Dalyvaujantis
narys gali turėti 5 proc. – 372 balsus.
DF registracija pasibaigė 10 val. ryto.
Suvažiavime dalyvavo 24 nariai,
įgalioti atstovauti nedalyvaujantiems
nariams su asmeniniais arba įgalioji-

mais turimais 1,063 balsais. 
Toliau vyko DF direktorių tary-

bos rinkimai. Į direktorių tarybą dve-
jų metų kadencijai buvo perrinkti tie
patys 4 asmenys: V. Šaulys, dr. Ona

Daugirdienė, Rūta Jautokienė ir dr.
Algis Norvilas. Suvažiavimas pasi-
baigė visiems drauge sustojus ir su-
giedojus giesmę ,,Marija, Marija”.

Gaila, kad metiniame LF suvažiavime dalyvavo labai nedidelis būrelis visuomenės.            Jono Kuprio nuotraukos 

DF Kontrolės komisija (iš k. į d.): Vida Sakevičiūtė, Antanas Paužuolis ir Sigita
Užupienė.

Modernūs pastatai ir įranga, judri universiteto bendruomenė, įvairi veikla po paskaitų, draugiška ir svetinga aplinka sudaro sąlygas studentams bręsti ir augti
kaip asmenybėms. 
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Minskas, lapkričio 18 d. (ELTA)
– Baltarusijos žaliųjų partija (BŽP)
reikalauja, kad atsistatydintų Lietu-
vos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Tai sakoma išplatintame partijos at-
virame kreipimesi į Lietuvos valsty-
bės vadovę.

Kaip pažymi BŽP, šių metų spalio
5 d. Ignalinos AE pirmajame bloke
įvyko avarija: atliekant dezaktyvavi-
mo darbus išsiliejo apie 300 tonų la-
bai radioaktyvaus skysčio. ,,Baltaru-
sijos visuomenei apie tai buvo pra-
nešta tik po mėnesio. Baltarusijos
gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos
ministerija negavo iš atitinkamos
Lietuvos žinybos jokios informacijos
apie įvykį Ignalinos atominėje elekt-
rinėje”, – teigia BŽP.

Pasak jos atstovų, praėjus dviem
savaitėms po įvykio, spalio 20 d., Lie-
tuvos prezidentė D. Grybauskaitė at-
vyko į Minską, kur vedė derybas su
Baltarusijos prezidentu Aleksandr

Lukašenka. Oficialioje programoje ir
susitikimo rezultatams skirtuose do-
kumentuose nebuvo užsiminta apie
avariją Ignalinos AE.

,,Laimė, šįsyk išvengta žmonių
aukų. Bet iš esmės informacija buvo
slepiama nuo Baltarusijos piliečių.
SSRS vadovybė slėpė nuo savo pilie-
čių Černobylio tragediją, kiek tai bu-
vo įmanoma. Dabar Jūs kartojate
problemos nutylėjimo praktiką. Ar
300 tonų radioaktyvaus skysčio – ne
problema?” – sakoma krepimesi.

BŽP pažymi, jog Lietuvos atsto-
vai ne kartą reiškė būgštavimus dėl
AE statybos Baltarusijoje. Bet, kaip
pažymima kreipimesi, po šio įvykio
,,visi tokie kaltinimai atrodo esą ne
daugiau kaip veidmainiški”.

,,Kad nebūtų išduota demokrati-
nių procesų skaidrumo idėja, mano-
me, jog Jūs turite savo noru atsista-
tydinti iš prezidento pareigų”, – siūlo
BŽP.

Baltarusijos žali¨j¨� partija reikalauja
D. Grybauskait∂s atsistatydinimo�

Emigracija iš Lietuvos maž∂ja

Lietuva tikisi naujojo JAV 
Kongreso dèmesio Europai

Î Lietuvâ neîleisti septyni užsienieçiai

Kaunas, lapkričio 18 d. (ELTA) – Į Kauno Rotušės aikštę atvežta Kalėdų
eglutė. Šiais metais pagrindinę miesto eglę, kuri džiugins kauniečius ir jų sve-
čius Kauno senamiesčio širdyje – Rotušės aikštėje, miesto savivaldybės spe-
cialistai surado Šilainių mikrorajone, Žaibo gatvėje. Medelį papuošė daili-
ninkė tekstilininkė Jolanta Šmidtienė drauge su talkininkais. Eglutės įžiebimo
šventė Kauno Rotušės aikštėje įvyks lapkričio 27 dieną.                  ELTA nuotr.

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) –
Nuo šių metų rugsėjo mėnesio dekla-
ruotos emigracijos mastai sumažėjo,
išankstinius duomenis skelbia Sta-
tistikos departamentas.

Pagal juos rugsėjo mėnesį savo
išvykimą iš Lietuvos deklaravo 8,400
gyventojų – 4,200 mažiau negu rug-
pjūtį. Spalį – 6,400 šalies gyventojų,
palyginti su rugsėju, emigrantų skai-
čius sumažėjo 2,000.

Šių metų balandžio–rugpjūčio
mėnesiais emigracijos iš Lietuvos
mastai buvo dideli – vidutiniškai apie
10,700 emigrantų per mėnesį. Anot
Statistikos departamento pranešimo,
tam įtakos galėjo turėti Sveikatos
draudimo įstatymu nustatyta prie-
volė nuolatiniams šalies gyventojams

mokėti privalomojo sveikatos drau-
dimo įmokas. Savo nuolatinės gyvena-
mosios vietos keitimą iš Lietuvos į už-
sienio valstybę galėjo deklaruoti ir tie,
kurie gyveno užsienyje jau anksčiau.

Per dešimt šių metų mėnesių
savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo
74,100 žmonių, tai keturis kartus
daugiau negu per tą patį praėjusių
metų laikotarpį.

Statistikos departamento nedek-
laruotos migracijos tyrimo vertini-
mais, iki 2010 m. kas antras trečias iš
Lietuvos išvykęs asmuo nedeklaravo
savo išvykimo. Patikslinti emigracijos
mastus ir gyventojų skaičių 2001–
2010 m. leis 2011 m. visuotinis gy-
ventojų ir būstų surašymas.

Atkelta iš 1 psl.
Diskusijoje dalyvavo būsimoji

JAV parlamento Atstovų rūmų Už-
sienio reikalų komiteto pirmininkė
Ileana Ros-Lehtinen, buvęs Atstovų
rūmų pirmininkas Dennis Hastert ir
kiti Atstovų rūmų nariai – Lincoln
Diaz-Balart, Mario Diaz-Balart,
Chris Smith, Peter Roskam ir Shelley
Berkley. 

A. Ažubalis Washington taip pat
susitiko su JAV senatoriumi John
McCain ir aptarė Baltarusijos politi-
nę ateitį, padėtį Ukrainoje, Rusijos ir
Gruzijos santykius.

Lietuvos diplomatijos vadovas
pažymėjo, kad būtina geriau derinti
Lietuvos, JAV ir kitų Vakarų valsty-
bių pastangas stiprinant demokratiją
Europos Sąjungos rytinėje kaimy-
nystėje ir padedant šio regiono vals-
tybėms greičiau suartėti su Europa.

Užsienio reikalų ministras Wa-
shington su JAV gynybos sekreto-
riaus pavaduotoja Michelle Flournoy
aptarė Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimą saugumo srityje.  A. Ažubalis
padėkojo JAV gynybos sekretoriaus
pavaduotojai už JAV paramą NATO

gynybos planų parengimui.  Lietuvos
diplomatijos vadovas pabrėžė tikįs,
kad NATO oro policijos misija Balti-
jos šalyse bus pratęsta iki 2018 m. ir
vėliau taps nuolatine. 

M. Flournoy padėkojo Lietuvai
už svarbų indelį į Afganistano vals-
tybės atkūrimą. Pasak A. Ažubalio,
Lietuva, suprasdama tarptautinės
misijos Afganistane svarbą regioni-
niam ir pasaulio saugumui, sieks tęs-
ti veiklą šioje valstybėje ir padėti jos
žmonėms. 

Energetinio saugumo klausimai
aptarti ministro susitikime su JAV
energetikos sekretoriaus pavaduoto-
ju Daniel Poneman. Per pokalbį A.
Ažubalis pristatė Lietuvoje vykdo-
mus energetikos projektus ir pabrė-
žė, kad Lietuvos Vyriausybės tikslas –
stabilus,  saugus ir patikimas apsirū-
pinimas energetiniais ištekliais kon-
kurencingomis kainomis. 

A. Ažubalis  taip pat susitiko su
JAV parlamento Atstovų rūmų Už-
sienio reikalų komiteto pirmininku
Howard Berman ir aptarė demokra-
tijos Lietuvos kaimynystėje bei trans-
atlantinių ryšių stiprinimą. 

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –
Šią savaitę pasieniečiai į Lietuvą ne-
leido įvažiuoti septyniems užsienie-
čiams. Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba (VSAT) pranešė, kad 51-erių ir
52-ejų Baltarusijos piliečiams parei-
gūnai neleido patekti į šalį, kai šie vy-
ko per Lavoriškių kontrolės punktą. 

Pasieniečiai nustatė, kad nors
užsieniečiai ir turėjo Šengeno vizas,
bet Europos Sąjungos valstybių narių
teritorijoje jau yra išbuvę po 3 mėne-
sius per 6 mėnesių laikotarpį. Abu jie
grąžinti į Baltarusiją. Dar vieno bal-
tarusio neįsileido Kenos pasieniečiai,
kai šis į Lietuvą bandė įvažiuoti ke-
leiviniu traukiniu Maskva-Kalining-
radas. Jis neturėjo galiojančios vizos.
Vizų neturėjo ir iš Baltarusijos per
Medininkų kontrolės punktą į Lietu-

vą pėsčiomis ėję 25-erių, 31-erių ir
35-erių čečėnų tautybės Rusijos pi-
liečiai. Jų VSAT pareigūnai neįsileido
ir grąžino į Baltarusiją. 40-metis Kir-
gizijos pilietis į Vilniaus oro uostą at-
skrido iš Almatos per Kijevą. Doku-
mentų kontrolės metu jis negalėjo pa-
grįsti numatomo buvimo Lietuvoje
tikslo ir sąlygų. Tai buvo priežastis,
dėl kurios oro uoste dirbantys pasie-
niečiai jam panaikino Šengeno vizą ir
išsiuntė iš šalies skrydžiu į Maskvą. 

Iš viso šiemet VSAT pareigūnai
dėl įvairių priežasčių į Lietuvą nelei-
do įvažiuoti 1,652 užsieniečiams.
Daugiausiai jų – 1,160 – neįsileido
sieną su Baltarusija saugantys pasie-
niečiai. Pasienyje su Rusija tarnau-
jantys VSAT pareigūnai į šalį neleido
įvažiuoti 411 užsieniečių.

Kretinga, lapkričio 18 d. (Ber-
nardinai.lt) – Į Kretingą sugrįžo Sofi-
jos Mieleckaitės–Chodkevičienės res-
tauruotas sarkofagas. S. Mieleckai-
tės–Chodkevičienės sarkofagas yra
didingiausias iš Chodkevičių kriptoje
esančių sarkofagų. Sarkofago res-
tauravimas užtruko dvejus metus,
darbus atliko restauratorius Gintaras
Kazlauskas. Su šiuo sarkofago sugrį-
žimu užsibaigė Chodkevičių kriptos
tvarkymas. S. Mieleckaitė–Chodkevi-
čienė (1567–1618) kartu su savo vy-
ru Jonu Karoliu Chodkevičiumi yra
Kretingos Apreiškimo vienuolyno ir
bažnyčios fundatoriai.                                          

Algirdo Darongausko nuotr.

Vilniuje bus atidarytas dar vienas kazino
Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –

Lošimo namus ,,Casino Tornado” val-
danti bendrovė VSGA planuoja Vil-
niuje, Naujamiestyje, atidaryti trečią
kazino. Lošimų priežiūros komisija
pranešė, jog bus sprendžiama dėl lei-
dimo lošimo vietai. 

VSGA šiuo metu turi du kazino
Vilniuje. VSGA teismuose pernai ne-
pavyko išsireikalauti teisės trečią ka-
zino atidaryti Gedimino prospekto ir

Stulginskio gatvių sankryžoje. Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT) pernai gruodį atmetė
įmonės skundą tiek dėl iš sostinės sa-
vivaldybės reikalautų beveik 1,5 mln.
litų nuostolių, tiek dėl leidimo lošimo
vietai. Komisijos duomenimis, įmo-
nės kazino per šių metų devynis mė-
nesius buvo pralošta 6,07 mln. litų,
arba 14,8 proc. mažiau nei per ati-
tinkamą 2009 m laikotarpį.

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) –
Varšuvoje vykusioje NATO Parla-
mentinės Asamblėjos (PA) metinėje
sesijoje Lietuvos delegacijos pirmi-
ninkas, Seimo narys Petras Auštre-
vičius išrinktas vienu iš 5 asamblėjos
viceprezidentų. P. Auštrevičius taip
pat buvo perrinktas dar vienai ka-
dencijai į Ekonomikos ir saugumo
komiteto Rytų-Vakarų bendradarbia-
vimo ir konvergencijos pakomitečio
pirmininko pareigas. 2006–2009 m. P.
Auštrevičius buvo šio komiteto Tran-
satlantinių ekonominių santykių pa-

komitečio pranešėju. 
Asamblėjos Civilinio saugumo

komiteto Demokratinio valdymo pa-
komitečio vicepirmininku taip pat
dar vienai kadencijai buvo išrinktas
Lietuvos delegacijos narys Juozas
Olekas. Naujuoju Asamblėjos prezi-
dentu tapo Vokietijos atstovas Karl
Lamens, kuris pakeitė kadenciją bai-
gusį JAV Kongreso narį  John Tanner.

NATO PA Nuolatinis komitetas
priėmė Lietuvos Seimo pirmininkės
Irenos Degutienės kvietimą 2014 m.
pavasario sesiją surengti Vilniuje.

P. Auštreviçius išrinktas 
NATO PA viceprezidentu



nesudarytos vienodos sąlygos, ypač
skiriasi jų galimybės naudotis žinias-
kslaidos priemonėmis.

ROMA
Dešimtys tūkstančių studentų

trečiadienį visoje Italijoje protestavo
prieš universitetų pertvarką. Organi-
zatorių duomenimis, daugiau kaip
100 miestų į gatves išėjo iš viso
200,000 žmonių. Prieš ministro pir-
mininko Silvio Berlusconi švietimo
politiką Turine protestavo 30,000,
Romoje – 20,000, Palerme – 7,000
studentų. Dėl ekonominės krizės Ita-
lijos vyriausybė per praėjusius dvejus
metus priėmė kelis įstatymus, kurie
2009–2013 m. numato švietimo srity-
je sutaupyti devynis milijardus eurų
ir panaikinti 130,000 darbo vietų. 

DŽAKARTA
Indonezijoje jau kelias pasta-

rąsias savaites besiveržiančio nera-
miausio šalyje Merapio ugnikalnio
aukų padaugėjo iki 275. Žuvusiųjų
padaugėjo, kai daugiau nei 12 žmo-
nių mirė nuo žaizdų, patirtų per iš-
siveržimą – daugiausiai sunkių nu-
degimų. Merapio ugnikalnis pradėjo
spjaudyti įkaitusias dujas ir pelenus
spalio pabaigoje po kelerius metus
trukusios ramybės. Lapkričio 5 d.
įvyko galingas sprogimas, šio vulka-
no aukų sąrašą padidinęs labiausiai
per kelis pastaruosius dešimtmečius.

WASHINGTON, DC
Buvusi JAV Alaska valstijos gu-

bernatorė Sarah Palin pareiškė, kad
2012 m. per prezidento rinkimus ga-
lėtų įveikti dabartinį Amerikos prezi-
dentą Barack Obama. S. Palin tokią
mintį išsakė per interviu televizijai
ABC. 

* * *
,,Mirties pirkliu” pramintas Ru-

sijos pilietis Viktor But, kaltinamas
vadovavęs pasaulinei ginklų kontra-
bandos imperijai, padarė kaltės ne-
pripažinimo pareiškimą dėl jam in-
kriminuojamo terorizmo. Šį Rusijos
pilietį Jungtinėms Valstijoms šią sa-
vaitę išdavė Tailandas, nors prieš to-
kį sprendimą protestavo Maskva.
Teisėja skyrė kaltinamajam kardo-
mąjį areštą iki teismo posėdžio sausio
10 d. JAV prokurorai teigia, kad V.
But vadovavo vienam iš didžiausių pa-
saulyje ginklų kontrabandos tinklų.
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BERLYNAS
Namibijos oro uoste buvo aptik-

tas įtarimų sukėlęs krepšys, kuriame
buvo detonatorius, baterijos ir tiksin-
tis laikrodis – krepšys turėjo būti
pakrautas į lėktuvą, turėjusį skristi į
Miuncheną. Skelbiama, kad įtartinas
krepšys buvo rastas prieš jam paten-
kant į lėktuvą. Skrydis į Miuncheną
kelioms valandoms buvo atidėtas, ta-
čiau vėliau sėkmingai nusileido Vo-
kietijos miesto oro uoste. Vokietijos
valdžia siunčia ekspertus į Namibijos
sostinę Vindhuką, kurie tirs įtartiną
radinį.

HAMBURGAS
Rugsėjo pabaigoje Hamburgo oro

uoste įrengti vadinamieji ,,nurengi-
nėjantys” skeneriai, kurie leidžia pa-
matyti, ar keleivis bando įsinešti už-
draustus daiktus, kol kas nepateisino
lūkesčių, nes nuolat stringa. Būtent
dėl šios priežasties, policijos atstovų
teigimu, beveik 100 proc. keleivių,
peržiūrimi ,,nurenginėjančių” ske-
nerių, vėliau dar tikrinami tradici-
nėmis priemonėmis, naudojant meta-
lo ieškiklius. Galiausiai lėktuvų ke-
leivių skenavimas ilgai užtrunka, su-
sidaro ilgos eilės. Dėl skenerių nau-
dojimo buvo kilusios audringos dis-
kusijos. 

STOKHOLMAS
Švedija išdavė arešto orderį su-

imti išprievartavimu kaltinamą ,,Wi-
kileaks” įkūrėją Julian Assange.
Australas kaltinamas išprievarta-
vimu ir seksualiniu priekabiavimu,
Stokholme paskelbė Švedijos proku-
ratūra. Į švedų policiją dėl išprievar-
tavimo ir seksualinio priekabiavimo
kreipėsi dvi moterys. J. Assange nei-
gia jam keliamus kaltinimus ir vadi-
na juos nepagrįstais.

MINSKAS
Baltarusijos centrinė rinkimų

komisija (CRK) įregistravo 10 kandi-
datų į šalies prezidentus. Tarp jų – ir
dabartinis valstybės vadovas A. Lu-
kašenka. Dauguma kandidatų pažy-
mi, jog dabartinė rinkimų kampanija
yra demokratiškesnė už ankstesnes.
Tačiau šalyje pretendentams vis dar

AZIJA

Naujasis JAV Atstovû rùmû
pirmininkas – John Boehner 

Pasaulio naujienos

JAV

Washington, DC, lapkričio 18 d.
(BNS) – Praėjus dviem savaitėm po
pergalės JAV Kongreso rinkimuose
respublikonai naujuoju Atstovų rū-
mų pirmininku išrinko ligšiolinį savo
frakcijos vadovą John Boehner. Jis
išrinktas vienbalsiai, kitų kandidatų
nebuvo.

Kai sausį pradės posėdžiauti
naujasis Kongresas, J. Boehner pa-
reigose pakeis demokratę Nancy Pe-
losi. Naujuoju respublikonų frakcijos
vadovu išrinktas ligšiolinis J. Boeh-
ner pavaduotojas Eric Cantor.

Per atskirą balsavimą demokra-
tai išsirinko N. Pelosi savo frakcijos
pirmininke ir būsimąja mažumos va-
dove. Kai kurie partiečiai kaltino N.
Pelosi, kad ir jai tenka atsakomybė
dėl pralaimėtų Kongreso rinkimų.

Lapkričio 2 d. vykusiuose rinki-
muose opozicijoje esantys respub-
likonai savo padėtį Atstovų rūmuose
pagerino daugiau kaip 60 mandatų ir
surinko balsų daugumą. Senate, ne-
paisant nuostolių, daugumą pavyko
išlaikyti demokratams.

NATO santykiai su Rusija negali bùti
plètojami Rytû šaliû saugumo sâskaita

Varšuva, lapkričio 18 d. (BNS) –
NATO santykiai su Rusija negali būti
vystomi kitų Rytų Europos šalių
saugumo sąskaita, Lenkijos preziden-
tas Bronislaw Komorowski teigia
straipsnyje, kurį dienraštis „Gazeta
Wyborcza” paskelbė organizacijos
viršūnių susitikimo Lisabonoje išva-
karėse. 

Lenkijos vadovo nuomone, „nie-
ko negali stebinti lenkų ir demokra-
tiškai išrinktos jų valdžios rūpinima-
sis organizacijos garantijų patikimu-
mu. Gynybos ir saugumo garantijos
priklauso vienodai kiekvienai NATO
narei. Tai reiškia, jog būtina atsižvel-
gti į kiekvienos NATO narės geo-
strateginę padėtį”.

„Vienokių gynybos garantijų už-

tikrinimui reikia Vakarų šalims, kito-
kių – tokioms šalims kaip Lenkija,
kurios yra organizacijos pakraščio ša-
lys”,  – priduria jis. 

Kaip sakė B. Komorowski, NATO
turi toliau aktyviai siekti stabilizuoti
saugumo padėtį savo viduje.  „Turiu
galvoje konstruktyvių santykių su
Rusija vystymą, kiek tai naudinga
abiejų pusių saugumui. Tačiau tai
negali kenkti NATO vienybei nei jos
gebėjimui vykdyti visas savo funkci-
jas”, – pažymėjo Lenkijos preziden-
tas. 

„Organizacijos santykiai su
Rusija negali būti vystomi kitų Rytų
Europos šalių saugumo sąskaita. Mes
nemąstome įtakos zonų kategori-
jomis”, – sakė jis.

JAV nenusisuko nuo Europos, teigia
ambasadorè Latvijoje

Ryga, lapkričio 18 d. (BNS) –
Manymas, kad JAV nusisuko nuo
Europos, tapęs labai populiarus Se-
najame žemyne, nėra teisingas, inter-
viu agentūrai BNS sakė JAV am-
basadorė Latvijoje Judith Garber. 

,,Netiesa, kad JAV administracija
nusisuko nuo Europos. Ši nuomonė
tapo labai populiari Europoje, ir per
savo daugiau kaip 20 metų diplo-
matės karjerą aš ją vis girdžiu, ne-
priklausomai nuo to, kas yra JAV
prezidentas”, – sakė ambasadorė. 

,,Mes nemėginame skirstyti savo
sąjungininkų ir strateginių partnerių
į įvairias kategorijas”, – pabrėžė ji ir
pridūrė, kad prezidentas Barack
Obama jau anksčiau aiškiai kalbėjo
šiuo klausimu – nėra naujų ir senų
sąjungininkų, yra sąjungininkai. 

Amerikos ambasadorė atmetė
nuogąstavimus, jog JAV gali neatsi-
žvelgti į Latvijos nuomonę, pažymė-

dama, kad jos šalis labai gerai vertina
dialogą su šia Baltijos šalimi įvairiais
klausimais ir saugumo, ir tarptau-
tinio finansų reguliavimo ir klimato
kaitos. 

,,Mes drauge surengėme daug
karinių mokymų, kad pagerintume
savo bendras gynybos galimybes”, –
sakė J. Garber, kaip pavyzdį pateik-
dama neseniai vykusius tarptauti-
nius karinius mokymus ,,Sabre Stri-
ke 2011”. 

,,Be to, per tuos 15 mėnesių, kai
dirbu Latvijoje, šią šalį aplankė dau-
giau kaip 27 admirolai, generolai ir
kiti aukšti pareigūnai, siekdami susi-
tikti su kolegomis Latvijoje”, – pri-
dūrė ji. Be to, pažymėjo ambasadorė,
principas, įtvirtintas Šiaurės Atlanto
sutarties 5-ajame straipsnyje ir už-
tikrinantis kolektyvinį saugumą, bus
ir naujos strateginės NATO koncepci-
jos pačiame centre.

EUROPA

Respublikonas John Boehner išrinktas vienbalsiai.                   Reuters nuotr.
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Îvairios sporto ñinios

„Skate America” varžybose – japonų sėkmė
Praėjusią savaitę vykusiose ket-

virtose šių metų Tarptautinės čiuoži-
mo sąjungos (ISU) dailiojo čiuožimo
varžybose Japonijos sportininkai iš
viso iškovojo tris medalius: du aukso
ir vieną sidabro.

Tarp vyrų aukso medalį iškovojo
Daisuke Takahashi. Surinkęs 227,07
taško,   jis tapo pirmuoju vyru, pate-
kusiu į didžiojo apdovanojimo bai-
giamąsias, kurios vyks gruodžio 9–12
dienomis Beijing (Kinija). Antrąją
vietą ir sidabro medalį iškovojo kitas
japonas, taip pat užsitikrinęs vietą
minėtose varžybose, Nobunari Oda
(226,09 taško). Bronzos medalį lai-
mėjo amerikietis Armin Mahbanoo-
zadeh (211,17 taškų).

Tarp moterų aukso medalį taip
pat iškovojo sportininkė iš Japonijos
Kanako Murakami (164,93 taškai).
Sidabro medalį iškovojo amerikietė
Rachael Flatt (162,86 taškai), o bron-
zos – Carolina Kostner (154,87 taš-
ko). Visos  trys čiuožėjos užsitikrino

vietas didžiųjų varžybų baigiama-
jame rate.

Vienintelį aukso medalį į Europą
parvežė Aliona Savchenko ir Robin
Szolkowy iš Vokietijos – 197,70 taškų.
Sidabro medalį iškovojo ir vietą bai-
giamosiose varžybose užsitikrino ka-
nadiečiai Kirsten Moore-Towers ir
Dylan Moscovitch (175,48 taškai).
Bronzos medalį tarp porų iškovojo
Sui Wenjing ir Han Cong iš Kinijos
(170,07 taško).

Šokių ant ledo varžybose aukso ir
sidabro medalius iškovojusios poros
užsitikrino vietas paskutiniame var-
žybų rate. Tai nugalėtojai iš JAV Me-
ryl Davis ir Charlie White (156,68
taškai), ir kanadiečiai Vanessa Crone
ir Paul Poirier (149,08 taško). Bron-
zos medalius laimėjo dar viena ameri-
kiečių pora Maia Shibutani ir Alex
Shibutani (144,81 taškas).

Kitas ratas vyks Maskvoje (Ru-
sija) lapkričio 19–21 dienomis.

Atkelta iš 2 psl.
D grupėje:
1. Didžioji Britanija 4 – 2;  2.

Slovakija 3 – 3;  3. Ukraina 3 – 3;  4.
Vokietija 2 – 4.

Turnyre blogiausiai pasirodė
Suomija (visi 8 pralaimėjimai) ir Ru-
munija (visi 6 minusai).

Tad dabar lauksime 2011-ųjų,
kai Lenkijoje prasidės Europos mo-

terų krepšinio pirmenybės. Jose, jei
lydės sėkmė, Lietuva gali iškovoti
vieną iš aukščiausių vietų, nors to
tikėtis gal ir nėra labai realu.

Džiugina tai, jog, atėjus naujai
Lietuvos moterų žaidėjų kartai, pa-
našiai, kaip ir pas vyrus, padėtis na-
cionalinėje rinktinėje pagerėjo. Tai,
žinoma, ir vyr. trenerio A. Paulausko
nuopelnas.

KREPŠINIS

Lietuvos moterys krepšinyje daro pažangą

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS
„BNP Paribas Masters” laimėjo R. Soderling

Praėjusią savaitę Prancūzijoje
vykusiose teniso varžybose pergalę
šventė Robin Soderling.

Švedas paskutinėse rungtynėse
6–1, 7–6(1) įveikė prancūzą Gael

Monfils ir pakilo į ketvirtąją vietą
Profesionalų teniso asociacijos (ATP)
lentelėje. Tai aukščiausia vieta švedo
karjeroje. 

Šią savaitę varžybos nevyksta,
tačiau nuo lapkričio 21 iki 28 dienos
Londone vyks baigiamasis sezono
turnyras ,,ATP World Tour Finals”,
kuriame dalyvaus tik aštuoni stip-
riausi žaidėjai. Tai: Rafael Nadal, R.
Federer, Novak Djokovič, R. Soder-
ling, Andy Murray, Tomas Berdych,
Daid Ferrer ir Andy Roddick. Praėju-
siais metais šį turnyrą laimėjo Niko-
lay Davydenka, tačiau jis šiemet į
turnyrą nepateko.

Velso lenktynes laimėjo S. Loeb
Tryliktąjį ir paskutinįjį šių metų

„Pasaulio lenktynių čempionato”
(WRC) ratą laimėjo jau septyniskart
WRC nugalėtojas Sebastien Loeb.

Pirmoji  lenktynių diena pasibai-
gė tuo, jog pirmavo S. Loeb. Pirmo-
sios vietos savininkas bendroje ri-
kiuotėje keitėsi keturis kartus, tiesa,
S. Loeb laimėjo pirmąjį ir paskutinįjį
dienos ruožus. Antrąją  dieną po pir-
mų dviejų ruožų pirmą vietą  užėmė
norvegas Petter Solberg, tačiau nuo
10 varžybų greičio ruožo nebepaveja-
mas tapo S. Loeb.

Lenktynes S. Loeb laimėjo su be-
veik dvidešimties sekundžių persva-
ra prieš antrąją vietą užėmusį P. Sol-
berg. Trečią vietą užėmė J-M. Lat-
vala, ketvirtą – Mikko Hirvonen,
penktą  – Dani Sordo, šeštą – Hen-
ning Solberg, septintą – Matthew
Wilson, aštuntą – Kimi Raikkonen,
devintą – Mads Ostberg ir dešimtą –
Andreas Mikkelsen.

Tad, šių metų WRC nugalėtoju
tapo S. Loeb (276 taškai). 36-erių me-

tų sportininkas iškovojo jau septintą
čempiono vardą, laimėdamas visas
septynias iš eilės lenktynes  nuo
2004-ųjų metų. 2003-iaisiais jis už-
ėmė antrąją vietą. Daugiau nei 100
taškų lenktynininkų įskaitoje nuo S.
Loeb šiemet atsiliko J-M. Latvala
(171 tšk.). Trečią vietą užėmė P. Sol-
berg (169 tšk.), ketvirtą – Sebastien
Ogier (167 tšk.), penktą – Dani Sordo
(50 tšk.). 2007-ųjų „Formulės 1” nu-
galėtojas užėmė dešimtąją vietą  su
25 taškais.

2011-ųjų WRC sezonas prasidės
vasario 11 dieną Švedijoje.

„Formulę 1” laimėjo S. Vettel
Praėjusią savaitę Jungtiniuose

Arabų Emyratuose baigėsi šių metų
„Formulės 1” sezonas.

Visas lenktynių savaitgalis sėk-
mingas buvo „Red Bull Racing” lenk-
tynininkui Sebastian Vettel. Jaunasis
vokietis jau pirmojoje penktadienio
treniruotėje užėmė pirmąją vietą,
apvažiavęs atstumą daugiau nei puse
sekundės greičiau, nei antroje vietoje

likęs Lewis Hamilton iš „McLaren”
komandos. 

To paties šeštadienio vakarą vy-
kusioje kvalifikacijoje beveik be
kovos pirmąją vietą ir vėl užėmė S.
Vettel. Lenktynes Abu Dabyje laimėjo
S. Vettel. Antrą vietą užėmė L. Ha-
milton, trečią – jo komandos draugas
J. Button. Ketvirtoje vietoje liko Nico
Rosberg iš „Mercedes”, penktoje – R.
Kubica, šeštoje – V. Petrov, septintoje
– F. Alonso, aštuntoje – M. Webber,
devintoje – Jaime Alguersuari iš
„Toro Rosso”, dešimtoje – Felipe Ma-
ssa.

Galutinėje lenktynininkų įskai-
toje paaiškėjo, kad čempionu tapo S.
Vettel, surinkęs 256 taškus. Vokietis
tapo jauniausiu visų laikų nugalėtoju
– jam vos 23 metai. Antroje vietoje
liko F. Alonso (252 tšk.), trečioje – M.
Webber (242 tšk.), ketvirtoje – L.
Hamilton (240 tšk.), penktoje – J.
Button (214 tšk.). Į „Formulę 1” po
trejų metų pertraukos grįžęs M. (72
taškai).

2011-ųjų sezonas prasidės kovo
11-ąją Bahreine.

Sebastian Vettel

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

Slovakijoje vykstančio Teniso
profesionalų asociacijos (ATP) ,,Chal-
lenger Tour” serijos turnyro ,,Ritro
Slovak Open”, kurio apdovanojimų
fondą sudaro 106,5 tūkst. eurų, vie-
netų varžybų pirmajame rate lap-
kričio 17 d., trečiadienį, lietuvis Ri-
čardas Berankis 6:3, 6:3 nugalėjo
158-ąją pasaulio raketę 26-erių metų
indų kilmės amerikietį Rajeev Ram. 

20-metis lietuvis, kuris pasaulio

lentėlėje užima 119-ąją vietą, aštunt-
finalyje susitiks su 76-ąja pasaulio ra-
kete 26-erių metų lenku Michal Przy-
sięžny, kuris praėjusią savaitę laimėjo
,,Challenger Tour” serijos turnyrą
Italijoje. R. Berankis, patekdamas į
aštuntfinalį, užsitikrino devynis ATP
taškus ir 1,830 eurų (6,320 litų) pre-
miją. 

ELTA

R. Berankis Slovakijoje iškopė į aštuntfinalį

Dviratininkės S. Krupeckaitė ir V. Pikauskaitė 
pirmauja pasaulio reitinguose

Tarptautinės dviračių sporto
sąjungos (UCI) paskelbtuose 2010–
2011 metų dviračių treko sezono ver-
tinimuose Lietuvos dviratininkės
užima net keturias pirmąsias vietas.
Sprinto ir keirino rungtyse pirmauja
27-erių metų Simona Krupeckaitė, o
3 km asmeninių bei komandų per-
sekiojimo lenktynių – pirmąsias vie-

tas užima 19-metė Vaida Pikauskai-
tė.

Iš viso sudaromi devynių moterų
dviračių treko rungčių vertinimai.

Vyrų dviračių treko rungčių ver-
tinimuose Lietuvos dviratininkai į
pirmuosius 20-tukus nepatenka. 

ELTA

Slidininkė I. Terentjeva
varžybose Suomijoje – 45-a

Suomijoje vykusių tarptautinių
slidinėjimo varžybų moterų 10 km
lenktynėse laisvuoju stiliumi lapkri-
čio 14 d., Lietuvos atstovė Irina Te-
rentjeva užėmė 45-ąją vietą. Nuga-
lėjo italė Arainna Follis – 25 min.
57,1 sek. 26-erių metų I. Terentjeva
jai pralaimėjo 2 min. 5,9 sek. 22-ejų
metų Lina Kreivėnaitė tarp 103 da-
lyvių liko 90-a (+4.36).            ELTA
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Margumynai

Senieji jūros dumbliai – dabartinių augalų protėviai
Seni jūros dumbliai, rasti augan-

tys giliai jūroje, yra „gyvosios fosili-
jos”, praneša mokslininkai. Jų kilmė
ir sandara tiriamos.

Dvi jūros dumblių rūšys, augan-
čios daugiau negu 200 m gylyje po
vandeniu, atstovauja anksčiau nepa-
žintai senovinei dumblių formai, –
praneša BBC.

Tokie dumbliai galėtų priklau-
syti seniausiems iš visų žinomų ža-
liųjų augalų. Milijardas metų skiria
juos nuo jų protėvių. Atradimo de-
talės yra pateikiamos „Journal of
Phycology” puslapiuose.

„Tokie dumbliai randami gana
giliai jūrų vandenyse, 210 m – tai tik-
rai gilu fotosintetiniams organiz-
mams”, – sakė profesorius Frederick
Zechman. Jie gali būti randami sek-

liame vandenyje, bet dažniausiai ten,
kur mažai šviesos. Jie turi specialių
chlorofilo pigmentų, kurie jiems lei-
džia panaudoti mažo stiprumo mė-
lyną šviesą, randamą giliai vandeny-
je.

Dumbliai jau buvo atpažinti, bet
profesoriaus F. Zechman komanda
pirmoji ištyrė jų genetinę sandarą ir
nustatė, kaip seniai jie jau egzistuoja.
Apskritai, žalieji augalai priklauso
vienai iš dviejų grupių. Viena apima
žemės augalus ir žaliuosius dumblius
su sudėtingomis struktūromis. Antra
– visus likusius. Atradimas gali pa-
keisti mūsų supratimą, koks žaliasis
augalas buvo visų dabartinių augalų
protėvis.

Lrt.lt
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Plaukimo vandenyne ypatumai:

vaikščiojimas lubomis ir 
potvynis gultuose

Šis rytas prasidėjo kiek kitaip nei
praėjęs. Po to, kai buvau pažadintas į
rytinę vachtą, belipdamas iš savo gul-
to koja užkabinau ant sienos pritvir-
tintą šviestuvą ir jį sulaužiau... Jach-
ta buvo taip pasvirusi, kad, norint iš-
lipti iš savo gulto, teko pirmiausiai
,,nužingsniuoti” dalį kelio lubomis,
vėliau siena, ant kurios pasitaikė ta
nelemtoji lempa, tada apsivyti spran-
du gultą laikančius virvagalius, tuo-
met surasti, kur koją gali pastatyti
ant jachtos variklio dangčio, ir tik
viską tiksliai įvykdžius (įskaitant
koja nukabintą dienos šviesos lempą)
stovėjau ant stiklais pažertų grin-
delių.

Kaip ir kiekviename laive, taip
mūsų jachtoje kiekvienas keliaujantis
turi jo širdžiai artimą kampelį. Vie-
nam tai šturmano stalas, prie kurio
visuomet būriuojasi žinių ištroškę
pakeleiviai, norintys pasitikrinti savo
elektroninius laiškus arba plaukimo
kryptį, kiti telkiasi kambuze (laivo
virtuvė), kur visuomet surasi kokį
gardų kąsnelį, treti linkę leisti laiką
ant denio, kur neretai vyrai uoliai
dalijasi negausiai likusiomis ciga-
retėmis... Kiti tiesiog apsilanko vieni
pas kitus, kad aptartų praėjusios die-
nos svarbius įvykius. Nevedę mėgsta
pasižvalgyti po kompiuterių ekranus
– prisiminti gražiausios sutiktos
lietuvaitės šypsenas, kurios nuolatos
,,sukasi” ant vieno iš keleto ekranų
šturmaninėje. 

Ką gali rasti gulte 

Na, bet tęsiant pradėtą šio ryto
temą, pati maloniausia ir pati pri-
vačiausia erdvė mūsų laive vis tik yra
kiekvieno iš mūsų gultas. Labai gaila,
jog dėl techninių kliūčių negaliu per-
duoti jums vaizdinės medžiagos, kur
pamatytumėte mūsų poilsio vietas,
kurios po truputį tampa labiau pa-
našios į kinius (žemaitiškai – kiaulės
guolis). Tačiau noriu jus nuraminti,
jie iš tiesų tokie tampa visiškai ne
todėl, kad mes esame vyriškai net-
varkingi, tačiau tik iš didelės pa-
garbos ir meilės savo daiktams, ku-
rie kas rytą vis papildo mūsų gultų
turinį. O,… kad jūs žinotumėte, ko-
kie nuostabūs sapnai mus lanko,
kai tuose gultuose kartu su mumis
guli drėgni neperšlampantys kostiu-
mai, mūsų batai, rečiau botai, na,
apie kelių dienų kojines ir apatinius
marškinėlius net neverta čia ir
rašyti... 

Kiekvienas savo gultą puoselėja
savaip. Štai Gediminas taip pamilo
savo gultą, kad nusprendė ant jo ne-
begulėti, todėl dabar jis guli ant grin-
dų, tiesiog šturmano ,,rubkės” papė-
dėje. Dėl to labai džiaugiasi Virman-
tas – guli jis dabar lyg namuose, dvi-
gulėje lovoje. Na, gal kiek glumino
pirmais vakarais Gedimino kompani-
ja, tačiau vėliau jis suprato, kokie yra
dideli tokio poilsio privalumai –
dabar jis gali savo gulte sandėliuoti
dviem aukštais nors ir visą jachtos
maistą. 

O štai Simas nutarė padaryti ant
sienos tikrų tikriausią grafiti – su-
rašė, kas jo gulte gulėjo plaukiant

praėjusius etapus ir kas gulės po jo...
Šiuo sumanyjmu taip susižavėjo
Amomas su Edmundu, kad net ėmė
kurti eiles, kurias planuoja ant sienos
įamžinti. 

Mūsų kapitonas Naglis, kaip ir
priklauso, gavo gultą su visais pato-
gumais. Turi jis tokią rankeną virš
savęs, tik niekas dar nežino, kam ji
reikalinga, bet tai nesvarbu, ji ne-
trukdo mėgautis gulto teikiamais
malonumais.... Iš pradžių kapitonas
buvo kiek suglumęs dėl tos rankenos,
bet komandos palaikomas atgavo sie-
los ramybę ir nutraukė rankenos
paskirties paieškas. 

Vandens lovos 
prabanga 

Na, o mano gultas, nors ir pa-
prastas, tačiau vis garsiau ir garsiau
girgždantis (matyt, nuo skanaus Ka-
ziuko maisto) beje, irgi turi savo isto-
riją. Plaukiame prieš vėją, bangos di-
džiulės, guliu pavėjiniame borte, nak-
tis tamsi (kaip toje dainoje, kur apie
kulkas fit fit pro ausis)... Na, žinote,
jachtoje miegi visuomet budėjimo
režimu, girdžiu, atsidaro liukas,
kažkas ,,pareina” žemyn. Ir kaip tik
tuo metu didžiulė banga persirita per
laivą, pasigirsta linksmi epitetai, vė-
liau palinkėjimai vieni kitiems. O vė-
liau – guliu antrame aukšte ir jaučiu
kaip į mano gultą, ant mano čiuži-
nio… pyp pyp pyp nesustodamas vis
bėga ir bėga vanduo. Linkus jau buvo
pabaigęs išsakyti (žinoma, gerano-
riškai), ką jis apie tai galvoja, tačiau
vanduo vis dar nuo lubų bėgo į mano
mieląjį gultą... 

Kadangi mes čia ne itin vargi-
namės po naktinės vachtos nusiren-
ginėti, tai pasijutau visiškai ,,apgau-
tas”, kai savo privačioje erdvėje tapau
nuo galvos iki kojų šlapias. Šlapias
liko ir mano gultas, jo čiužinys, mieg-
maišis, pagalvė, kuprinė su visu jos
turiniu, na, dar neperšlampantis kos-
tiumas, apatiniai rūbai, kuriais ren-
giamasi po neperšlampamu kostiu-
mu, dvi poros kojinių, kepuraitė nuo
saulės ir dar keliolika kitų smulkių
daikčiukų, kurie dažniausiai randami
mūsų visų gultuose. Visas vanduo,
kuris buvo supiltas į mano gultą, pa-
lengva nubėgo pas Linkų, kuris jau
ramiai toliau snaudė, visai nekreip-
damas dėmesio į keistą potvynį iš vir-
šutinio gulto. Potvynis pamažu ri-
mo... 

Tačiau tuo naktis dar nesibaigė.
Nepraėjus ir pusei valandos nuo
stiprių laivo susidūrimų su bangomis
ir smagių krestelėjimų mano gultas
perlūžo per pusę ir net pats nepaste-
bėjau, kaip atsidūriau pas savo apa-
tinį kaimyną gulte. Nors Linkus
visiškai nenustebo ir net neprieštara-
vo, kad likčiau kartu su juo miegoti
iki ryto, aš iš didelės pagarbos mūsų
bocmanui nusprendžiau persikelti
pas Simą, kuris tuo metu jau kėlėsi į
savo naktinę vachtą. 

Na, o šiaip, pas mus viskas labai
panašiai, kaip ir krante: mylime savo
gultus, kaip ir namuose, kartais juos
bandome tvarkyti. Čia mes randame
namų šilumą, sapnuose susitinkame
ir kalbiname savo artimuosius ir pail-
sime po dienos rūpestėlių. Viskas taip
pat, kaip ir krante. 

Bus daugiau.

Koala sukėlė nemenką sąmyšį
viename Australijos bare, kai vieną
vėtringą vakarą užklydo į barą ir, įsi-
taisiusi virš baro, netrukus užmigo,
praneša telegraph.co.uk.

Šeštadienio vakarą Magnetinėje
saloje įsikūrusio „Marlin Bar” lanky-
tojus nustebino į barą užklydęs vy-
riškos lyties kailinis sterblinis gyvū-
nas, kuris priėjo prie barmeno Kevin
Martin, užsiropštė mediniu atra-
miniu stulpu į viršų ir įsitaisė skersai

ant jo.
„Aš paprašiau jo asmens pažy-

mėjimo ir jis neturėjo jokio, taigi, ta-
da jis šiek tiek supyko ir užsiropštė
stulpu į viršų”, – juokavo K. Martin.
„Jis tiesiog gulėjo ant medinės at-
ramos, vienos iš mažų gegnių, nulei-
do savo rankas žemyn ir tiesiog užmi-
go, mėgaudamasis aplinka”, – pasa-
kojo barmenas.

Delfi.lt

Koala užėjo į barą ir užmigo

Rūkanti beždžionė atvyko reabilitacijai į Braziliją
Nuo nikotino priklausomai bež-

džionei, kurią gyvūnų teisių gynėjai
išgelbėjo iš Libano zoologijos sodo,
suteikta antra galimybė gyventi svei-
kesnį gyvenimą Brazilijoje. 12 m.
šimpanzės patinas Omega į 10 tūkst.

kv. m sodybą, esančią Brazilijos pie-
tinėje Paranos valstijoje, atvyko pra-
eitą savaitę. Naujieji jo namai gerokai
erdvesni už narvą, kuriame jis gy-
veno pastaruosius aštuonerius me-
tus.                                      Delfi.lt

Šanchajuje svarstoma įteisinti vieno šuns politiką
Tankiausiai apgyvendinto Kini-

jos miesto Šanchajaus valdžia svarsto
įteisinti vieno šuns politiką: šeimoms
būtų leista laikyti tik po vieną šunį,
skelbia „China Daily”. Jeigu bus
galutinai sutarta dėl vieno šuns poli-
tikos, įstatymai nuo 2011-ųjų numa-
tys registruoti kiekvieną laikomą
šunį. Registracija atsieis 45 dolerius.
Šuns šeimininkai taip pat privalės
sterilizuoti savo augintinius.

Svarbiausia, kad šunų savinin-
kai, auginantys daugiau nei vieną
keturkojį, privalės pasilikti tik vieną
iš jų, o kitus atiduoti kitai šeimai ar
prieglaudai. Jeigu nutiktų taip, kad

kalė atsivestų šuniukų, juos išdalinti
kitiems reikėtų iki sueis treji metai.

Šanchajaus valdžia ėmėsi vieno
šuns politikos svarstymų, nes esą
mieste, kuris yra tankiausiai apgy-
vendintas miestas visoje šalyje, nėra
pakankamai šunų vedžiojimo vietų.
Skaičiuojama, kad Šanchajuje gyvena
apie 20 mln. žmonių ir laikoma per
800 tūkst. šunų. Taip pat pastebėta,
kad auga problemos, susijusios su
netinkamu šunų elgesiu viešose vie-
tose: skelbiama, kad 2009-aisiais šu-
nys sužalojo 140 tūkst. žmonių.

Lrt.lt



jos palikti. Jis juk nieko nenori: nei
skaityti, nei išsikraustyti ir palikti
žmones ramybėje, nei, išvedęs tei si -
nin ką iš kantrybės ir patekęs į ka lė ji -
mą, valgyti. Jis susinaikina pats sa vo
no ru.

Tiesa, man spektaklis pasirodė
ištęstas, net nuobo do kas. Atrodo, lyg
R. Kaz las vienas pats tempia spek-
taklį pas kui save, tuo tarpu scenoje
nuobo džiaujantys kiti atlikėjai lieka
kažkur nuošaly. Negi jų nedomina
bepročio (?) ar maištaujančio žmo-
gaus likimas? Pasakotojas (R. Kazlas)
spektaklio pabaigoje kreipiasi: „O
Bartlbi, o žmonija” ir kviečia
susimąstyti visus susirinkusius šalia
mūsų esančius bartlbius. 

Šis režisieriaus  užduotas klausi-
mas vis nedavė ramybės išėjus iš
spek taklio: ,,Ar išvys spektaklis švie -
sesnį rytojų, ar bus lankomas teatro
mylėtojų?”

Nustebino, kad nebuvo progra -
mė lės. Kodėl kūrėjai bevelijo jos ne -
išleisti? Kaip sakė pagrindinis vei kė -
jas: „Atleiskite sere. Aš bevelyčiau to
nedaryti”.

Tik numanyti galėjau, kad į sce -
ną po spektaklio iškviesta jauna mo -
teris yra scenografė ar kostiumų au -
torė. Vėliau spaudoje per  skaičiau,
kad mano galvota buvo teisingai – tai
buvo Neringa Ker šu ly tė, kurianti su
R. Kazlu jau ne pir mą spektaklį.

Tiesa, ir be programėlės šalia jau
minėtų atlikėjų, pažinau Antaną Šur -
ną, Rimgaudą Karvelį, tačiau man,
jau 13 metų ne gyvenančiai Lietuvoje,
smalsu būtų buvę sužinoti ir ki tų
kūrėjų pavardes. 

Kitą spektaklį, kurį mačiau Vil -
niaus mažajame teatre, pavadinčiau
aktoriaus Regimanto Adomaičio ste-
buklu. Rimo Tumino ir Arvydo Dap -
šio režisuotame spektaklyje Furio
Bordon „Paskutiniai mėnesiai” R.
Adomaitis vaidina seną tėvą, besiren-

giantį kelionei į senelių namus. Siu -
žetas labai paprastas: pirmame veik s -
me  Tėvas mirusios žmonos akivaiz-
doje (aktorė Vilija Ramanaus kaitė),
savo paties noru ir sūnaus pritarimu
rengiasi į senelių prieglaudą. Antra -
me veiksme – vienatvės monologas
prieg laudoje. 

Tai jaudinanti istorija apie senat -
vę, meilę ir vienatvę, apie antrąjį ir
tikrąjį seno žmogaus gyvenimą. Kū -
rėjai šią išoriškai skausmingą dramą
sušildo įvairiausiais atspalviais, ir
spektaklis tampa dar vienu aktoriaus
R. Adomaičio stebuklu. ,,Senas žmo-
gus – tai vienišas žmogus. Jis lyg tas
gležnas bazilikas, kuriam reikia ne -
įtikėtinai daug šviesos ir drėgmės,
kad nežūtų jo gardus kvapas”, – sako
R. Adomaičio sukurtas veikėjas spek-
taklyje „Paskutiniai mėnesiai”.

,,...seniems žmonėms dažnai siū-
lome tylą, kaip tariamą gyvenimo ro-
jų.

...bet jiems nereikia tylos, nerei-
kia ramybės!

Jie nori būti čia, su mumis. Toje
tyloje, į kurią jie įstumiami, spurda
gyvybė ir neleidžia nuo jos nusigręžti.
Tik tada žmogus suvokia gyvybės
kai ną, pradeda tyloje girdėti garsus,
tamsoje matyti šviesą...”, – rašoma
programėlėje. 

Kai kitą dieną atėjau į lituanis-
tinių mokyklų mokytojams skirtą se -
minarą prie manęs priėjo jauni žmo -
nės, buvę spektaklyje. ,,Kaip gerai,
kad pamatėme spektaklį. Tu rime
tėvus. Niekada nesusimąstyda vome,
kad jie jau sensta. Spek taklis suk -
rėtė”. 

Tad, jeigu būsite Vilniuje, siūlau
visiems pasižiūrėti šį spektaklį, ydan
susimąstytume, jog visų mūsų laukia
senatvė. Ir ne tik tai. Visiems R. Ado -
maičio gerbėjams tai bus dar vienas
nepakartojamas susitikimas su šiuo
nuostabiu akto riumi.
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Marija R. Žemaitaitis, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su meti-
nės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Albert Gasis, gyvenantis Merritt Island, FL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Zinaida Z. Kalvaitis, gyvenanti Hopkinton, NH, pratęsė kasme-
tinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Vytautas J. Penkiūnas, gyvenantis Annapolis, MD, kartu su me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Esame
Jums dėkingi.

Walter Barkauskas, gyvenantis Whitestone, NY, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.  Tariame nuoširdų
ačiū.

Teatrinis gyvenimas Vilniuje
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kiekviena kelionė į Vilnių – įsi -
mintina. Ir nors šį kartą važiavau į
Vilniuje 2010 metų lapkričio 10–12
dienomis vykusį lituanistinių mokyk-
lų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
seminarą (apie jį parašysiu vėliau), ir
laisvo laiko daug neturėjau, tačiau
teko truputį ,,užgriebti” ir lietuviš -
kos kultūros. Ir pirmiausia tai, žino-
ma, – teatras, kuris Vilniuje virte ver -
da. Nežinia, net ką pasirinkti. Šį
kartą pasirinkau du spektaklius.

Jau antrą atvažiavimo dieną sku -
bėjau į Valstybinį jaunimo teatrą Vil -
niuje, kuris lapkričio 6–7 dienomis
kvietė į antrąją sezono premjerą –
Ro lando Kazlo režisuotą spektaklį
„Raštininkas Bartlbis” (pagal ame ri -
kiečių rašytojo Herman Melville apy -
saką ,,Bartleby”, parašytą 1883 m.)

Jaunimo teatras man, kaip ir
daugeliui mano bendraamžių, gerai
žinomas. Gal tai jaunystės dienų nos-
talgija, gal ten mus dar vis traukia
tebetvyranti šiame teatre garsiojo a.
a.  Dalios Tamulevičiūtės kurso dva-
sia, tačiau nuvykusi į Lietuvą, ne nu -
eiti ten negaliu. 

Teatras pasitiko atsinaujinęs –
salėje naujos kėdės, išgražinti bal -
konai, fojė pakeista kiliminė danga.

Nors keistuolio Bartleby istorija
net tris kartus buvo ekranizuota yra
sukurtos kelios vienaveiksmių operų
versijos, o 2009 m. ,,Mary-Arrchie
Theatre Company” Čikagoje  pristatė
naujausią žymaus apsakymo teatrinę
versiją, aš, reikia prisipažinti, nieko
apie šią apysaką nežinojau. Buvau
skaičiusi tik kažkada mane labai
sukrėtusį Herman Melville romaną
,,Moby Dick”.  Tad buvo smalsu, apie
ką pasakos R. Kazlo režisuotas spek-
taklis. 

Pirmame veiksme vaizduojamos
raštinės kasdienybę sujaukia naujas
darbuotojas – raštininkas Bartlbis
(Artūras Sužiedėlis). Spektaklio rit-
mas lėtas, statiškas, paremtas ne

veiksmu, o žodžiais. Butaforinių len -
tynų apsuptyje matome pra vardėmis
prisistatančius raštininkus Žnyplių
(Lukas Petrauskas), kurio kairę akį
dengia juodas raištis, ir Kalakutą
(Arūnas Storpirštis) bei ant pakylos
scenos gilumoje su savo biustu pa -
šonėje sėdintį teisininką, šios rašti -
nės savininką (Rolandas Kazlas). Visi
jie rašo. Tik spektaklio metu jie at-
siskleis: Kalakutas – senas alkoho-
likas, Žnyplius – silpnų nervų žmo-
gus, nusiraminantis tik žaisdamas,
tei sininkas – geras, rūpestingas ir
ryž tingas. Taip pat veikia ir Im -
bierinis meduolis (Jonė Dam b raus -
kaitė) – pasiuntinukas, kuris spek-
taklio metu, regis, tik strakalioja ir
žiaumoja obuolius.

Spektaklis  – apie žmogaus oru -
mą, tikėjimą savo tiesa, kad ir kokia
keista ir nepriimtina ji būtų nustaty-
tai ir uoliai prižiūrimai tvarkai, o tuo
pačiu ir apie jo pažeidžiamumą.
Bartlbis tarsi Sfinksas saugantis savo
paslaptį, neišsprendžiama lygtis, kuri
traukia, glumina, trikdo ir netiesio-
giai veikia kitus. 

Kuo gi keistas tas pagrindinis he -
rojus? Nes jis bevelija nedaryti to, ko
prašo jo viršininkas. „Atleiskite sere.
Aš bevelyčiau to nedaryti”, – liūdnu
balsu kartoja Bartlbis. 

Erzina ir gąsdina jo apatišku-
mas, į klausimus vietoje atsakymų
pa  teikiama tyla, netikėtas sprendi-
mas apsigyventi raštinėje ir nenoras

Iš kairės: teisininkas (Rolandas Kazlas) ir Kalakutas (Arūnas Storpirštis). 
www.google.com nuotraukos

Tėvas (Regimantas Adomaitis) ,,Pas-
kutiniuose mėnesiuose”. 

Vilija Ramanaus kaitė padeda Re-
gimantui Adomaičiui kurti dialogą.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Ramojus ir jo žmona Janina dau-
giau nei 40 metų gyveno nuosavame
name Lemonte, o prie to namo pas-
tatytoje erdvioje studijoje jis dirbo ir
kūrė savo skulptūras.

Ramojus kurdamas skulptūras
naudojo įvairias medžia gas, dide-
liems darbams – pradedant Korten
rūšies plienu, kuris apsitraukia plonu
sluoksniu rūdies ir taip lieka neribotą
laiką. Mes, būdami jo kaimynai, ir su-
sipažinome su Mozoliauskais tada,
kai Ramojus kūrė savo darbus iš
Korten plieno.

Ramojus buvo plačiai žinomas
skulptorius Amerikoje, ir aš, būda-
mas jo kaimynas, turėjau ne vieną
progą stebėti jo meniškus gabumus.
Talento ir geros vaizduotės skulpto-
riui ne tik netrūko, jis turėjo visko,
ko reikia, su kaupu.

Didelė dalis jo darbų buvo už-
sakymai kapinių paminklams, kurie
išskyrė savo stiliumi ir originalumu.
Jo darbus galima atpažinti iš tolo –
tai Mozoliauskas! Mano nuomone,
kuri mažai reiškia, nes aš ne meni-
ninkas ir gal neturėčiau teisės api-
būdinti tokį žymų skulptorių kaip
Ramojus, dauguma jo skulptūrų,
esančių kapinėse, turėtų būti mu-
ziejuose. Ten būtų proga dideliam
skaičiui žmonių pasigėrėti Ramojaus
darbais ir įvertinti jo talentą.

Dideli plieno darbai, kuriuos
skulptorius yra sukūręs savo studijo-
je, netilpo per dideles duris išvežti,
tad teko duris išgriauti. Tie darbai
svėrė tonomis.

Nelinksniuojant visų medžiagų,
tinkamų skulptūroms gaminti – jų
yra tiek daug, tai, prie ko Ramojus
prisilietė, virto premijuotais darbais.
Ar tai buvo granitas, varis ar stiklo
pluoštas,  Ramojaus rankoms viskas
pasidavė ir virto šedevrais.

Ramojus buvo atkaklus ir kant-
rus. Kaip kitaip galima apibūdinti
atvejį, kai, šveicuojant plieną, nuo ki-
birkšties užsidegė jo kelnių apačia ir
liepsnelė slinko aukštyn? „Dantis su-
kandęs baigiau šveicuoti siūlę ir tada
užgesinau liepsną”, – prisiminė jis.

Tokių kaip Ramojus yra nedaug.
Jis buvo menininkas tikrąja to žodžio
prasme. Nenešiojo jokių auksinių
retežių ant kaklo, žiedų ant pirštų ar
auskarų ausyse. Jis buvo „mačio” vy-
ras. Mozoliauskas turėjo savo stiprią
nuomonę apie kolegų meną ir vadino

„chuliganizmu” tokius darbus kaip
daug kam nesuprantamą keturkam-
pę juodą dėžę.

Ramojus mėgo žvejoti ir turėjo
turbūt šimtą meškerėkočių ir laga-
miną su blizgėmis. Mėgo medžioti ir
turėjo viską, ko reikia medžioklei, ir
dar su priedais.

Kadangi dabar yra paprotys pa-
gavus dideles žuvis paleisti laisvėn,
kad užaugtų dar didesnės, Ramojus
turėjo daug ir gerų fotoaparatų. Visos
didelės žuvys atsirasdavo jo fotoalbu-
muose, o ne ant keptuvės.

Vieną kartą su meškere pagavo
teniso sportbatį ir pakrikštijo savo
laivą tą batą pagaminusios bendrovės
vardu. Humoro jam netrūko. Dar
senais laikais vienas lietuvis jo pa-
klausė, kiek kainuotų vidutiniško
dydžio skulptūra kapuose. Ramojus
atsakė 4,000 dol. Na, žinote, aš už tą
kainą galiu nusipirkti „Chevroletą”!
Tai nusipirk ir pastatyk! 

Ramojaus studijoje kabo plaka-
tas: „Neleisk darbui trukdyti malo-
numams.” Mozoliausko pomėgiai ne-
buvo vien žvejyba ir medžioklė. Jis
buvo geras sportininkas. Daug metų
slidinėjo kalnuose ir buvo labai pa-
tyręs. Taip pat slidinėjo ant vienos
slidės vandenyje. Kai Amerikoje pa-
plito tenisas, Ramojus irgi ėmė jį
žaisti, nes turėjo gerą profesionalę te-
niso mokytoją – giminaitę Gražiną.
Vieną kartą laimėjo turnyrą ir 10
dolerių prieš savo draugą Baravyką,
nors į Wimbledoną niekad nepateko.

Ramojus ir Janė visada mylėjo
gyvuliukus, todėl tie, kurie turėjo lai-
mę pas juos gyventi, buvo princai, o
Janės visų kačių vardus taip ir už-
miršau.

Ramojus buvo geros širdies žmo-
gus, kuklus, paprastas, nesididžiavo,
mėgo linksmintis. Dėvėjo juodą be-
retę su tuo mažu perkūnsargiu vidu-
ryje, kaip dera menininkui. Su kak-
laraiščiu Ramojaus nesu matęs, tai
nežinau, ar drabužių spintoje nors
vienas kabėjo.

Mano akimis žiūrint, jis nugyve-
no visavertį gyvenimą, darė  tai, kas
jam teikė džiaugsmą ir laimę. Kai
dirbo, tai dirbo dieną ir naktį ir už-
sidirbo pagarbą su lauro lapais savo
profesijoje ir daug draugų.

Dieve, duok Jam amžiną atilsį.
R. P.

Skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas

,,Draugo” archyvo nuotraukos
Iš. k. į d.: skulptorius Ramojus Mozoliauskas, Algirdas Titus Antanaitis ir dai-
lininkas Juozas Mieliulis.                                  Aldonos Buntinaitės nuotr.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Lapkričio 20 d. 7 val. vakaro
Jaunimo centre, Čikagoje, įvyks jubi-
liejinis 55-tasis rudeninis pokylis Lie-
tuvių Operai paremti. Programoje –
kokteiliai, koncertas, vakarienė ir
šokiai. Vietas užsisakyti galima tele-
fonais: 630-833-1893, 630-242-1888.
Bilietus galima įsigyti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Lithuanian Plaza
Bakery & Deli”. Auka suaugusiems –
50 dol., vaikams – 20 dol.

�JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba š. m. lapkričio 21 d. (sekmadie -
nį) 12:30 val. p p. visus maloniai kvie-
čia į kultūrinę popietę ,,Vytauto Di-
džiojo Lietuva”. Vilniaus universiteto
profesorius Rimvydas Petraus kas
skaitys pranešimą ,,Žalgirio mū šio
istorinė reikšmė Lietuvai ir Eu ro-
pai”. Muzikinę programą atliks dai-
nininkė Agnė Giedraitytė, gros smui-
kinininkas Kipras Tarela, šoks tauti -
nių šokių grupė ,,Laumė”. Vai šin si-
mės kava ir užkandžiais.  

�Lapkričio 21 d., sekmadienį,
Čikagos šauliai ruošia Lietuvos Ka-
riuomenės įkūrimo minėjimą. Šventė
prasidės 10:30 val. ryte šv. Mišiomis
Jėzuitų koplyčioje ir žuvusiųjų pager-
bimu prie paminklo Jaunimo centre,
Čikagoje. Po to 12:30 val. p. p. Šaulių
namuose (2417 W. 43 Street) vyks mi-
nėjimas ir meninė dalis, kurią atliks
Vytauto Didžiojo šaulių pučiamųjų
instrumentų orkestras. Bus pietūs.
Tel. pasiteiravimui: 773-247-5944,
773-434-3713.

��Jaunimo centro Moterų klubas
kviečia š. m. lapkričio 21 d. kartu at-
švęsti jo 30 metų jubiliejų: 10:30 val.
r. šv. Mišios, 12 val. p. p. vaišės Jauni-
mo centro kavinėje. Auka – 15 dol.
Daugiau informacijos tel.: 708-422-
6514 arba 708-408-8352.

��Dėmesio Lemont ir jos apy-
linkėse gyvenantys lietuviai, į Atei-
tininkijos šimtmečio iškilmingas šv.
Mišias Čikagos Švento Vardo kated -
roje 2010 m. lapkričio 26 d., penkta-
dienį, iš Pasaulio lietuvių centro veš
ir parveš autobusas. Į Mišias išvyk-
sime 8 val. r., nuo Katedros išvažiuo-
sime 12:30 val. p. p. Kaina 10 dol.
Registruotis galima iki lapkričio 19 d.
tel. (630) 243-1070 arba el. paštu:
ses.laimute@yahoo.com  

��Kardinolas Francis George,
OMI,  lapkričio 28 d. 11 val. r. St. An-
drian katalikų bažnyčioje (7000 S.
Washtenaw, Chicago, IL) atnašaus šv.
Mi  šias. Mišios vyks ang lų ir ispanų
kal bo mis.

��Lapkričio 28 d., sekmadienį,

Ja cob Henry Mansion (20 S. Eastern
Ave, Joliet, IL)  vyks Lithua nian Mer -
cy Lift ,,Šampano priešpiečių bufe-
tas”. Švęsime savo 20 metų veiklos
sukaktį. Pradžia 1 val. p. p.   Jacob
Henry Mansion (www.jacobhenry-
mansion.com) – nacionalinis istorinis
pastatas. Vietas užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite paskambinę
Virgai tel. 815-485-0822.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte Padėkos dienos proga malo -
niai kviečia į filmų popie tę. Gruodžio
1 d., trečiadienį, 1 val.  p. p. bus ro -
domas  klasikinės muzikos koncerto
vaizdo įrašas iš Kauno pilies.  Filmai
rodomi PLC skai tykloje.

��Kazimierietės kviečia dalyvau-
ti Advento maldos dienoje, pavadin-
toje ,,Padaryk tai mano atminimui”
(Do This in Memory of Me), kuri
įvyks šių metų gruodžio 4 d. Dienos
programai vadovaus kun. Anthony J.
Gittins, CSSp, teologijos ir kultūros
profesorius Chicago Theological
Union, daugelio knygų teologinėmis
ir dvasingumo temomis autorius.
Mišios už Dievo tarnaitę Mariją Kau-
paitę įvyks 9:30 val. ryte. Po Mišių ir
užkandžių prasidės Advento diena,
truksianti iki 3 val. p. p. Auka – 15
dol., į kainą įeina pietūs. Kazimierie-
čių adresas: 2601 W. Marquette Road,
Chicago. Registracija vyksta tel.
(773) 776-1324 (ext. 221).

��Gruodžio mėnesį savaitę Palai -
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje
viešės kun. Julius Sasnauskas, OFM.
Susitaikymo (išpažinties) sakramen-
to bendruomeninės apeigos vyks
gruodžio 16 ir 20 d. 6:30 val. v. 

�Šeštadienį, gruodžio 11 d., 3
val. p. p. Lake Edge Lutheran Church
(4032 Monona Dr., Madison, WI)
vyks lietuviškos Kūčios. Kūčiose da -
lyvaus naujos Milwaukee mokyklėlės
,,Nauja karta” mokiniai. Apsilankys
Kalėdų senelis. Nuorodą kaip nuva -
žiuoti į renginį ir daugiau informaci-
jos rasite internetinėje svetainėje
www.madisonvilnius.org.

��Hartford JAV LB valdyba kvie-
čia į Kūčias, kurios įvyks gruodžio 18
d., šeštadienį, 5 val. p. p. Trejybės baž-
nyčios salėje (53 Capitol Ave., Hart-
ford). Bilietai suaugusiems 15 dol.,
vaikams iki 12 m. – 5 dol. Bilietus
užsisakyti iki gruodžio 10 d. galite
pas Danutę Grajauskienę tel. 860-657
-9067. Čekius siųsti adresu: 53 Ca-
nione Rd., Glastonbury, CT 06033.  

IŠ ARTI IR TOLI...

Ieško giminių
Kreipiamės į Jūsų laikraštį su

viltimi sulaukti kokių nors žinių apie
Joną Maselį (1917–1993).

Baigiantis karui, apie 1944 m. jis
iš Lietuvos (Panevėžio raj. Karū žiš -
kių k.) pasitraukė į Vakarus. Mūsų
tu rimomis menkomis žiniomis jis gy -
veno Čikagoje, kur 1993 m. mirė.

Gal atsirastų kas nors  jį pažino-
jusių, dirbusių ar bendravusių su juo,
kas galėtų atsiliepti ir suteikti kokių
nors žinių apie mūsų dėdę. 

Mums rašyti galite el. pašto ad -
resu regina.valaityte@gmail.com

Iš anksto dėkojame. 
Regina Valaitytė

Viešnagę JAV pradėjęs Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis 2010 m. lap-
kričio 13 dieną aplankė Balzeko
lietuvių kultūros muziejų Čikagoje.
Muziejaus įkūrėjui Stanley Balzekui,
Jr. užsienio reikalų ministras įteikė
prisiminimo dovaną. 

Nuotraukoje: Stanley Balzekas,
Jr. ir Audronius Ažubalis.

Balzeko muziejaus nuotr.

Baltijos šalių atstovai pagerbė žuvusius
Kanados karius 

Lietuvos ambasadorė Gintė Da -
mušytė lapkričio 11 d. kartu su Esti -
jos ir Latvijos atstovais Kanados sos -
ti nėje vykusioje Karo aukų atminimo
dienos (Remembrance Day) iškilmėse
padėjo bendrą Lietuvos, Latvijos ir
Es tijos vainiką prie Nacionalinio
karo paminklo žuvusiems Kanados
ka riams. 

Tūkstantinės minios stebimose
ir tiesiogiai televizijos gyvai rodytose
iškilmėse dalyvavo Kanados general-
gubernatorius David Johnston, abie -
jų parlamento rūmų pirmininkai, vy -
riausybės nariai, gynybos štabo va -

das, karo veteranai, jaunimo atstovai
ir diplomatai.

Paliaubų arba Karo aukų atmini-
mo diena Kanadoje simboliškai mini-
ma 11 mėnesio 11 dieną 11 val. r.  Šią
dieną pagerbdami karo aukas, žmo-
nės segi raudoną aguoną, kuri tapo
žuvusių Pirmajame pasauliniame ir
vėlesniuose karuose simboliu. Vien
Europos žemyne vykusiuose abiejų
pasaulinių karų mūšiuose žuvo dau-
giau kaip 115,000 Kanados karių.

LR ambasados Kanadoje
informacija

Baltijos valstybių vainikas prie Nacionalinio karo paminklo Ottawa mieste.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New York ir Tautos fondas
2010 m. lapkričio 30 d., antradienį, nuo 6 val. v. iki 8 val. v. maloniai kviečia į
dailininko Alvydo Stonkaus tapybos darbų parodą ,,Rudens pa mąs tymai”
LR generaliniame konsulate, 420 Fifth Ave., 3rd Floor, New York, NY 10018.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti el. paštu ny@urm.lt arba tel. 212-
354-7840.

Alvydas Stonkus gimė 1964 m. vasario 22 d. Plungėje. Baigė Plungės 3-
iąją vidurinę mokyklą. Menais pradėjo domėtis dar vaikystėje – drožė, tapė
paveikslus. Jis – daugkartinis vaikų piešinių konkursų laureatas. 1982–1988
m. su pertrauka studijavo dailę ir dailės istoriją Vilniaus dailės akademijoje.

1987 m. tapo tautodailininkų draugijos nariu. Nuo 1989 m. aktyviai daly-
vavo įvairiose parodose Lietuvoje. 1992 m. laimėjo 4-ąją vietą M. K. Čiurlionio
atminimui skirtoje parodoje Žemaitijoje. A. Stonkus dalyvavo dvylikoje paro-
dų. Paskutinė iš jų – gimtojoje Plungėje, paroda skirta miesto 200 metų
sukakčiai, užimta 2-oji vieta. 

Dauguma A. Stonkaus darbų yra ekspresionistinio stiliaus, ryškių spalvų,
tapyti drobėje aliejiniais dažais.

Alvydas Stonkus. Be pavadinimo. Drobė, aliejus.

,,Draugo” knygynėlyje galite įsigyti kalėdaičių ir nusipirkti
Kalėdinių atvirukų. Prieš perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.


