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•Sportas. Krepšinis, fut-
bolas, pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 8–9, 11)
•Haičio feniksas iš pe-
lenų nepakilo (p. 3, 4)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3,
9)
•A. Rudžiui – 100 (p. 1, 4)
•Pirmosios Kalėdos (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(64) (p. 9)
•Jaunimo centro Moterų
klubas atšventė 30-metį
(p. 10)
•Birštono sakralinis
muziejus (p. 10)

Konsulas susitiko su Amerikos
žyd¨ komiteto atstovais

Vienoje pristatytos Lietuvos pirmininkavimo ESBO gair∂s

Antanui J. Rudžiui –
100
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Lietuvoje lankosi
JAV senatorius R. Durbin

Sveikiname A. Rudį, sulaukus 100 metų!

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Čikaga, sausio 13 d. (,,Draugo”
info) – Antanas Juozas Rudis, trečios
kartos JAV lietuvis, inžinierius, pra-
monininkas, visuomenės veikėjas,
filantropas, gimė 1911 m. sausio 14
d. Čikagoje, IL. Mokėsi Tilden tech-
nikos mokykloje (Tilden Technical
High School). 1935 m. bakalauro
laipsniu baigė Illinois technikos ins-
titutą (Illinois Institute of Technolo-
gy). Nukelta į 4 psl.

Antanas Juozas Rudis.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Vilnius, sausio 13 d. (ELTA) –
Jungtinių Valstijų senatorius, Balti-
jos sambūrio JAV Kongrese pirmi-
ninkas Richard Durbin sako, kad
Lietuvos dvidešimtmečio pasiekimai
atrodo kaip neįmanomas dalykas.
,,Jūs džiaugiatės savo laisve, Jūs da-
bar turite demokratiją, Jūs pasiprie-
šinote diktatūrai, Jūs turite įstatymų
viršenybę”, – kalbėdamas per iškil-
mingą Sausio 13-osios minėjimą Seime
dėstė Lietuvoje viešintis R. Durbin.

R. Durbin dėstė, kad JAV padėjo
Lietuvai ,,atsikratyti sovietų oku-
pacijos jungo” ir yra pasiruošusi
padėti ateityje. Jo teigimu, Jungtinės
Valstijos taip pat nori, kad Lietuva
būtų energetiškai nepriklausoma ir
galėtų turėti branduolinę energetiką.

Emocingoje kalboje senatorius

New York, sausio 13 d. (Genera-
linio konsulato New York info) – Lie-
tuvos generalinis konsulas New York
Valdemaras Sarapinas sausio 10 die-
ną su Amerikos žydų komiteto atsto-
vais aptarė politinio ir kultūrinio
bendradarbiavimo klausimus. Ypač
daug dėmesio susitikimo metu skirta
Holokausto aukomis tapusių Lietu-
vos gyventojų atminties metų nacio-
nalinei programai. Komiteto atstovai
pareiškė remiantys šią programą ir
pabrėžė visuomenės, ypač jaunimo,

pakantumo skatinimo ir žmogaus tei-
sių apsaugos klausimų svarbą.

Susitikime buvo aptarta ir Nacio-
nalinės Holokausto švietimo progra-
mos įgyvendinimo Lietuvoje eiga.
Amerikos žydų komiteto nariai tei-
giamai įvertino Lietuvos Vyriausybės
pastangas kovojant su antisemitizmo
apraiškomis.

Svečiai taip pat pasveikino Lie-
tuvą sausio 1 dieną pradėjus pirmi-
ninkauti Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijai (ESBO).

Seime kalba įtakingas JAV senato-
rius, Senato daugumos (demokratų)
vadovo pavaduotojas Richard J. Dur-
bin. (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 13 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos pirmininkavimo
Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacijai (ESBO) gaires Vie-
noje pristatęs užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis pabrėžė,
kad svarbiausia užduotimi laiko ne-
sutarimų sprendimą.

„ESBO erdvėje egzistuojančių
konfliktų sprendimas taikiu ir dery-
bų keliu turi būti svarbiausias mūsų

įsipareigojimas, mūsų svarbiausias
bendras įsipareigojimas”, – ESBO
būstinėje susirinkusiems šalių narių
atstovams sakė A. Ažubalis. Jis teigė
raginsiąs šalis gerbti tarptautinę tei-
sę ir pabrėžė, kad ESBO kaip organi-
zacija bus vertinama pagal savo
veiksmus, o ne pagal pareiškimus.

„Sieksime atnaujinti formalias
‘5+2’ derybas Moldovos klausimu su
rimta darbotvarke. Dėl konflikto

Gruzijoje išnaudosime Ženevos pro-
cesą pasitikėjimui atkurti ir dirbsime,
kad būtų atnaujinta prasminga
ESBO veikla Gruzijoje. Remsime ak-
tyvesnes Minsko grupės pastangas
pagyvinti politines derybas dėl Kalnų
Karabacho”, – kalbėjo ministras.

Kalbėdamas apie rinkimų eigą,
jis pabrėžė, kad būtina užtikrinti su-
sirinkimo teisę, vienodą ir laisvą pri-
eigą prie žiniasklaidos, taip pat laisvę

kalbėti „nebijant būti sumuštiems,
įkalintiems ar žūti”.

Jis teigė apgailestaujantis, kad
Baltarusijos valdžia nesutiko pratęsti
ESBO biuro Minske veiklos, kai šios
šalies prezidento rinkimai buvo pri-
pažinti nedemokratiškais ir nelais-
vais. „Raginu persvarstyti šį spren-
dimą”, – sakė A. Ažubalis.

Lietuva pirmininkaus ESBO
2011 metais.

Susitikimo dalyviai.
M. Taujansko nuotr.

išsakė pagyrų Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui,
europarlamentarui Vytautui Lands-
bergiui. Nukelta į 6 psl.
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Svarbių minėjimų, kaip antai
šios savaitės Sausio 13-oji, ir
sukakčių metu visada pirmumo
teisę išsikovoja skambūs šūkiai,
iškalbingos antraštės. Jausmai,
paremti patoso ir pasididžiavi-
mo piliorių, išauga dvigubai, gal
net daugiau. Tokiomis akimir-
komis neretai nuslopsta mūsų
vidinis balsas, aptyla nuojautos,
nors jų tikrai turime ir verta į jas
įsiklausyti. Štai vakar Lietuvos
internetinio dienraščio Delfi.lt
kalbinta Sąjūdžio aktyvistė An-
gonita Rupšytė išsitarė, jog, ne-
paisant šiuo metu pastebimo
nušluoto žmonių nuoširdumo, ji
tikinti, kad kažkur žmonių vidu-
je slypi jausmas apginti tėvynę,
kuris, esant reikalui, paimtų
viršų. O internetinio dienraščio
Bernardinai.lt pašnekovė rašy-
toja Vanda Juknaitė sako: ,,Neži-
nau, kodėl neturiu blogų nuo-
jautų. Žinau, kad turime galvoti
apie pavojus (…). Bet aš galvoju
ir apie tą grūdą, tą sėklą, iš
kurios išaugo Baltijos kelias ir
Sausio 13-oji.”

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Jau žinome, jog 2014 m. Pasaulio
futbolo pirmenybės bus rengiamos
Brazilijoje, o 2018 m. – Rusijoje. Šios
valstybės aplenkė galingas ir išsivys-
čiusias šalis kaip Ispanija, Anglija,
Japonija, JAV ir kitas.

Pastaruoju metu sporto sirgalius
labai nustebino FIFA jau priimtas
sprendimas, kad 2022-ųjų pirmeny-
bės vyks nedidelėje, bet labai turtin-
goje arabų šalyje Katare, kur vasaros
mėnesiais kankina alinantys karš-
čiai. Todėl jas pirmą kartą norima su-
ruošti žiemos metu, kai ten vyrauja
gana maloni – 25 laipsnių pagal Cel-
sijų – šiluma.

Kas yra Kataras?

Gana daug sporto sirgalių ir šiaip
pasaulio gyventojų yra labai mažai
girdėję apie Katarą. Tai šalis, turinti
tik 1,7 milijono gyventojų. Tačiau,
nepaisant jos dydžio, ši valstybė
kraunasi turtus iš naftos pardavimo
ir yra viena turtingiausių pasaulyje.
Amerikos žinovai apskaičiavo, kad
čempionato sąmata sieks 41 milijar-
dą JAV dolerių. Kataro atstovų pa-
teikti naujų stadionų projektai – tikri
technologijų ir architektūros stebuk-
lai.

Ne futbolo šalis

Tačiau Kataro negalima vadinti
futbolo šalimi. Šioje Persijos įlankos
saloje futbolas dėl populiarumo kovo-

ja su tenisu, kriketu ir automobilių
sportu. Kataro futbolo rinktinė nie-
kada nebuvo patekusi į pasaulio pir-
menybes – FIFA lentelėje ji užima
113 vietą (Lietuva – 55-oji). Jos di-
džiausias laimėjimas – Azijos čem-
pionate pasiektas ketvirtfinalis (2000
m.).

Bet Kataro futbolo vadovybė pa-
žadėjo, kad nuo šiol milžiniškos jėgos
ir lėšos bus skiriamos futbolo lygiui
pakelti. Nors tai bus labai sudėtinga,
nes neliko, palyginti, tiek daug laiko
tai įgyvendinti.

Siekdami teisės suorganizuoti
čempionatą, katariečiai nėrėsi iš kai-
lio. Kataro valdžia pažadėjo nusileisti

Pasaulio futbolo pirmenybes 
2022 m. žadama surengti Katare

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis! Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”! 

griežtiems įstatymams ir turnyro
metu leisti prekiauti alkoholiu. Ji
taip pat sutiko atnaujinti pašlijusius
santykius su Izraeliu. Jie net pakvie-
tė turistus iš šios valstybės, kurią ofi-
cialiai vengia pripažinti.

Kaip nugalėti kaitrą?

Šiuo metu daug diskutuojama
dėl Kataro pasirinkimo. Ypač dėl ten
vyraujančių vasaros karščių. Kaip
žinome, birželio ir liepos mėnesiais
(tuo metu įprastai vyksta čempiona-
tas), vietos temperatūra yra 42 laips-
niai pagal Celsijų.

Jeigu būtų atmestas pasiūlymas
pirmenybes rengti žiemos metu,
FIFA prezidentas S. Blatter iš šios
keblios padėties randa išeitį. Jis siūlo
kelerias rungtynes surengti Kataro
kaimynams, kurių valstybėse tempe-
ratūra žemesnė, – Bahreinui, Jung-
tiniams Arabų Emyratams ir Saudo
Arabijai.

Lietuvos futbolo vyriausias vado-
vas L. Varanavičius apie tokį pasi-
rinkimą sako: „2022 metai – dar la-
bai toli. Todėl manau, kad FIFA suk-
lydo jau dabar išrinkdama čempiona-
to rengėją. Bet jei pasaulyje niekas
neapsivers aukštyn kojomis, neabejo-
ju, kad Kataras įvykdys visus įsipa-
reigojimus ir sukels revoliuciją, įro-
dydamas, kaip futbolas turi būti pa-
teikiamas žiūrovui.’’

Pagyvensime – pamatysime!

„Lituanica” laimėjo turnyrą salėje
„Lituanicos” futbolo klubo koman-

da iškovojo pirmą vietą 2010 m. gruo-
džio 30 d. įvykusiame 8 komandų už-
darų patalpų turnyre Lockport, IL
miestelyje. Čia lietuvių komanda pel-
nė net 8 pergales, vieną kartą sužaidė
lygiosiomis ir kartą pralaimėjo.

Pirmame rate laimėję I vietą (dėl
geresnio įvarčių santykio), lietuviai
ketvirtfinalyje nugalėjo „Kickpun-
chers” komandą net 7:1. Tada, pate-
kusi į pusfinalį, įveikė „The Patrons”
futbolininkus 4:2. Pabaigoje „Litua-
nicos” vyrams reikėjo stipriai pako-

voti, kad išplėštų pergalę iš „Hellenic
United” vyrų rezultatu 5:3. Po pirmo-
jo kėlinio šiame susitikime rezultatas
buvo lygus – 3:3. Tačiau po pertrau-
kos du Edvino Trinkūno pelnyti įvar-
čiai atnešė gražią pergalę lietuviams,
o ši – „Lituanicai” nugalėtojų taurę.

FIFA išdalijo apdovanojimus
Tarptautinė futbolo asociacijų

federacija (FIFA) 2011 m. sausio 11 d.
Šveicarijos mieste  Ciuriche išdalijo
apdovanojimus geriausiems 2010-ųjų
metų  pasaulio futbolininkams.

Daugiausia dėmesio skirta „Auk-
sinio kamuolio” savininkui. Į apdova-
nojimą taikėsi trys „Barcelonos” ko-
mandos žaidėjai. Jau antrus metus iš
eilės apdovanojimą sugriebė argen-
tinietis Lionel Messi. Jis pakartojo
savo tautiečio Alfredo di  Stefano pa-
siekimą, kuris geriausiu futbolininku

tapo 1957 ir 1959 metais.
Geriausiu treneriu buvo pripa-

žintas portugalas Jose Mourinho. Jo
treniruojama Milano „Inter” vienuo-
likė nugalėjo UEFA lygoje, tapo
Italijos nugalėtoja ir laimėjo Italijos
taurę.

2010 m. pasaulio geriausių fut-
bolininkių rinkimuose geriausia fut-
bolininke tapo 24 m. amžiaus brazilė
Marta. Ji geriausiosios titulą laimi
jau 5-tą kartą iš eilės.

Geriausia moterų trenere išrink-

ta nuo 2005 m. Vokietijos rinktinę
treniruojanti 46 m. amžiaus Silvia
Neid.

Gražiausio įvarčio apdovanoji-
mas atiteko Miuncheno „Bayern”
komandoje žaidžiančiam Turkijos
rinktinės futbolininkui Hamit Altin-
top.

Taip pat buvo išrinkta ir sim-
bolinė vyrų 2010 m. rinktinė, kurios
daugumą sudarė Italijos ir Ispanijos
komandose žaidžiantys futbolinin-
kai.

Lietuva liko toje pačioje vietoje
FIFA po mėnesio laiko paskelb-

tame pasaulio rinktinių įvertinime
Lietuvos valstybinė rinktinė stovi

toje pačioje – 55 – vietoje. Nuo 2010
m. gruodžio mėnesio vidurio nepakilo
ir jos įskaitinių taškų (532) suma.

Latvija iš 78-osios vietos pakilo į
74-ąją. Estija nusirito keturiomis
vietomis žemyn – iš 82-tos į 86-ąją.



Haitis buvo viena pirmųjų Vaka-
rų pusrutulio valstybių, išsikovojusių
nepriklausomybę. Sausio pirmoji kas-
met būdavo džiugiai minima, bet ne
šiemet. Šis sausis – niūrus mėnuo
Haičio gyventojams, būtent sausio
12-ąją prieš metus Haitį supurtė
stiprus žemės drebėjimas. Gamtos
šėlsmas buvo toks žiaurus, kad gyvy-
bių neteko pustrečio šimto tūkstan-
čių žmonių, o be namų liko daugiau
nei milijonas išsigelbėjusiųjų.

Visa Haičio tauta nuščiuvo ir liko
stovėti tarp savo namų bei šalies
griuvėsių, ten stovi ir iki šiol. Šalies
laisvės simboliu kažkada laikyti bal-
tutėliai prezidento rūmai šiandien
tėra griuvenų krūva, o šalia įsikūręs
palapinių miestelis simbolizuoja ne
tik didelę gamtos padarytą skriaudą,
bet ir šalies, kurios pagrindinis pas-
tatas tebėra griuvėsiuose, bejėgišku-
mą.

Per metus čia niekas nepasikeitė,
tvirtina pesimistiškai nusiteikę poli-
tikos apžvalgininkai, ir, reikia pri-
pažinti, kad jie teisūs – labiausiai nuo
žemės drebėjimo nukentėjusiame
mieste – Port-au-Prince – beveik visi
žmonės gyvena pabėgėlių stovyklose,
miesto gatves, kaip prieš metus, taip
ir dabar, užvertę griuvėsiai, o šalį
valdo chaoso dievas. Vietinė valdžia
iškart po žemės drebėjimo nežinojo,
ko griebtis, o vėliau nė nebematė pras-
mės, nes daug ką į savo rankas perė-
mė tarptautinės nevyriausybinės or-
ganizacijos (NVO), užsienio šalys, siun-
tusios savo kariškius panikos apim-
tuose miestuose palaikyti tvarką.

Prabėgo metai, bet svetimi
žmonės vis dar žygiuoja šiukšlinomis
Port-au-Prince gatvėmis, pluša ligo-
ninėse, stato palapines ir dalija švarų
vandenį. Ši šalis retsykiais panie-
kinamai jau vadinama NVO valdoma
valstybe. Ir tai tiesa, nes čia dirba be-
ne visos įmanomos nevyriausybinės
organizacijos. Vienos jų pluša sunkiai
ir nuoširdžiai, kitų veikla galima
būtų abejoti, bet tai nekeičia esmės –
vietinė valdžia bedantė, o žmonės
pikti ir pavargę.

Haitis vis dar griuvėsiuose, tiek
tiesiogine, tiek perkeltine prasme,
nes tebuvo išvalyti vos 5 procentai
sugriuvusių namų bei visuomeninių
pastatų. Net jei viskas eisis pagal
vietos valdžios numatytą planą, iki
kitų metų nebus sutvarkyta nė pusės
šalį slegiančių griuvenų.

Šis žinojimas vietos gyventojus
nuvilia labiau nei pačios miestų griu-
venos, nes stotis ant kojų galima tik
tada, kai pradeda gyti senų tragedijų
žaizdos, o ši žaizda vis dar atvira. Mi-
lijonas haitiečių glaudžiasi laikinai su-
siręstose palapinėse ir pašiūrėse, visi
jie manė, kad taip gyventi reikės vos
kelias savaites, bet tai užsitęsė ir ne-
atrodo, kad greit baigsis. Šalyje pas-
tatyta vos 30 tūkstančių laikinų na-
mų, o iš sostinės į atokesnius ir ma-
žiau sugriautus rajonus perkelta vos
10 tūkstančių gyventojų. Tai – kur kas
mažiau, nei buvo žadėta prieš metus.

Tiesa, dėl šių lėtai vykstančių
darbų kalta ne tik vietos valdžia, kuri
ir prieš tragediją buvo bedantė bei
korumpuota. Tarptautinė bendrija,
vos praūžus žemės drebėjimui ir
visiems žinių kanalams rodant su-
krečiančius vaizdus, žadėjo krūvas
pinigų ir pagalbos. Buvo kalbama
apie platų šalies atstatymo planą ir
net Haičio renesansą, kurio metu
šalis ne tik pakils iš griuvėsių, bet ir
iš esmės pasikeis. Šios kalbos teliko
kalbomis, nes kamerų šviesoms nusi-
sukus nuo sugriautos šalies žadėtieji
5,8 milijardų dolerių taip niekada ir
nebuvo paaukoti. Tiesa, buvo suau-
kota perpus mažiau, bet didesnioji
dalis šių pinigų nuplaukė šalies sko-
loms apmokėti. Sugriauta šalis ir jos
žmonės vis dar laukia savo eilės.

Prabėgus metams po žemės dre-
bėjimo ir nutilus optimistinėms
kalboms apie tai, kad Haitis bus at-
statytas dar geresnis nei buvo, Pa-
saulio banko atstovai ėmė tvirtinti,
jog niekada nė nereikėjo žadėti to, ko
nebuvo galima išpildyti. Esą net eko-
nomiškai stiprios šalys sunkiai susi-
tvarko su gamtos padariniais, o
Haitis niekada nebuvo ekonomikos
pavyzdys jokiai pasaulio valstybei,
todėl nenuostabu, jog šalis vis dar
griuvėsiuose.

Politikos žinovai antrina, kad
kalbos apie „renesansą” taip pat bu-
vo nepagrįstos, esą dar niekam ne-
pavyko pastatyti šalies ant kojų, po
to, kai ji buvo visiškai suniokota. Tą
puikiai rodo chaotiško Afganistano ar
karo liepsnose vis dar skendinčio
Irako vaizdai. Šios kalbos visiškai
neguodžia Haičio gyventojų, kurie
privalo gyventi griuvėsiuose. Jie ir
gyvena: prekiauja, triukšmauja, eina
į rinkimus, kuriuose renka vis tą pa-
čią juos nuvylusią ir bedantę valdžią.
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Prieš daug metų buvau užsidegęs savo žmoną supažindinti su ame-
rikietišku futbolu. Tuomet dar nežinojau, kad kinų išminčius
Konfucijus buvo perspėjęs: vyrai, yra trys dalykai, kurių niekada

nemokykite savo žmonų – vairuoti automobilį, žaisti golfą ir suprasti ame-
rikietišką futbolą. Matyt, jis žinojo, kad net kantriausias vyras neturės
tiek kantrybės.

Reikalas čia eina apie žaidimą, Amerikos vadinamą futbolu, kur keis-
tai atrodantį ovalų sviedinį visi neša, meta ir tik kartais nuspiria, bet nie-
kada nespardo, kaip daro visame  likusiame pasaulyje. Praėjo Kalėdos,
atėjo Nauji metai, ir amerikiečiai jau pradeda „sirgti” savojo futbolo
karštlige. Geriausios komandos jau ruošiasi atkrentamosioms varžyboms,
kurios už kelių savaičių pasieks aukščiausią įtampos tašką baigiamosiose
„Super Bowl” žaidynėse, suvirpinančiose visą Ameriką. Kieno bus per-
galė? „Bears”? O gal „Patriots”? Vėl susigundžiau „pamokyti” futbolo. Šį
kartą kreipiuosi į šimtus lietuvių merginų bei moterų, kurios gal norėtų
susipažinti su futbolu, bet nedrįsta bandyti savo vyrų kantrybės.

Taisyklės

Futbolas yra dviejų komandų žaidimas, kuriose viena vyrų vienuolikė
bando „įvaryti” futbolo sviedinį už priešininko „goal line”, o kita – jiems
trukdo tai padaryti. Prie šimto jardų ilgumo aikštės abiejuose jos galuose
yra 10 jardų ilgumo „end zone”. Šarvuoti vyrai laksto po aikštę, stumdosi,
kol pagaliau sugriūna į vieną krūvą, taip sustabdydami žaidimą. Kituose
sportuose toks elgesys būtų neleidžiamas ir laikoms nesportišku. Žaidėjai
turi greitai bėgti, mesti, gaudyti sviedinį ir išvengti būti priešininko
sutrukdyti nubėgti iki priešininko „goal line”.

Pats žaidimas susideda iš keturių 15 min. ketvirčių ir tęsiasi 60 minu-
čių, nors rungtynės paprastai užtrunka apie 2–2.5 val., mat abiem koman-
doms leidžiama imti pertraukėles. Jas gali imti ir teisėjai, tuo džiaugiasi
už TV reklamas brangiai sumokėję verslininkai. Žaidimo laikrodis yra
sustabdomas po nepavykusio perdavimo ir kai sviedinys išlekia į užribį.
Po pirmųjų dviejų ketvirčių duodama 15 min. pertrauka. Po pirmo ir tre-
čio ketvirčio yra trumpa 2 min. pertraukėlė.

Prieš rungtynes metamas pinigas. Laimėtojas turi teisę pasirinkti
„kick-off” arba „receive”. Kapitonai paprastai pasirenka „receive”, nes
taip jie gauna sviedinį pradėti žaidimą. Sviedinys yra padedamas prie 40
jardų linijos. Tada pinigo metimą pralaimėjusios komandos žaidėjas iš-
spiria sviedinį priešininko vartų link. Ten jį pagauna bet kuris „receive”
komandos žaidėjas, kuris neša sviedinį priešininko vartų link, kol jį arba
sustabdo priešo komandos žaidėjas, arba jis yra išstumiamas į užribį. Ko-
manda turi teisę „stumti” sviedinį priešininko vartų link. Jei per keturis
bandymus nebuvo „pasistumta” nei 10 jardų, sviedinį perima prieši-
ninkas. Tie keturi bandymai yra vadinamai „downs”. Jei pasiseka pasis-
tumti per 10 jardų ar daugiau, komanda ir vėl gauna keturis „downs”
sviedinį „stumti” ir toliau.

Kaip vyksta žaidimas? Žaidėjai susiburia aplink žaidėją, vadinamą
„quarterback”, į krūvą, vadinamą „huddle”. Šis svarbiausias komandos
žaidėjas duoda seniai treniruotėse išmoktus signalus, taip kiekvienam
žaidėjui paskirdamas nustatytą užduotį. Komandos išsirikiuoja viena
prieš kitą prie „scrimmage line”. Žaidėjas, vadinamas „center”, perduoda
sviedinį „quarterback”. Tai yra vadinama „snap”. Gavęs sviedinį „quar-
terback” gali sviedinį perduoti kitam žaidėjui „running back”, kad jis jį
neštų priešininkų vartų link, arba mesti savo toliau esančiam kitam
žaidėjui, vadinamam „wide receiver”.

Taškai pelnomi keturiais būdais. „Touchdown” – kai žaidėjas, nešda-
mas sviedinį, peržengia „goal line”, arba pagauna mestą sviedinį „end
zone” teritorijoje. Už tai komanda gauna šešis taškus. „Touchdown” pa-
dariusi komanda gauna teisę dar spirti sviedinį į vartus, už ką duodamas
dar vienas taškas.

Jei komanda prieina gana arti priešo vartų ir nelaimi 10 jardų po trijų
„downs”, jie gali bandyti spirti į vartus iš toli, už ką gali gauti bent tris
taškus. Tai vadinama „field goal”. Rečiausiai pasitaikantis yra „safety”,
kai puolančios (offensive) komandos žaidėjas sustabdomas savosios ko-
mandos „end zone”. Besiginančioji (defensive) komanda už tai gauna du
taškus.

Sakykime, kad komanda turėjo tris „downs”, bet nepažengė 10 jardų.
Ką daryti? Jei bus rizikuojama ketvirtu „down” ir vis tiek nepažengta  rei-
kalingų 10 jardų, sviedinį perims priešo komanda, o tai gali būti pavojin-
ga, jei dar esama netoli savų vartų.  Tada kapitonas nutaria ketvirtą
„down” išnaudoti spiriant kuo toliau priešo vartų link. Toks spyris vadi-
namas „punt”. Po to sviedinį perima priešas.

Kokie yra dar kiti būdai priešui perimti sviedinį? Kai jis pagriebia iš-
slydusį iš priešo rankų sviedinį, kas yra vadinama „fumble”. Arba pagau-
na priešo mestą sviedinį pirmiau negu jį pagaus „wide receiver”, kas yra
vadinama „interception”. Jei sviedinys nukrenta ant žemės – tai yra
„incomplete pass”.

Nukelta į 9 psl.

Kaip suprasti ir pamėgti
amerikietišką futbolą 

ALEKSAS VITKUS

HAIČIO FENIKSAS 
IŠ PELENŲ NEPAKILO

Šalies laisvės simboliu kažkada laikyti baltutėliai prezidento rūmai šiandien
tėra griuvenų krūva.                                          http://en.wikipedia.org
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Nuo 1935 m. dirbo plieno pra-

monėje – buvo „John O’Leary”, vė-
liau „Kelly” bendrovės plieno pra-
monės prekybos ir gamybos skyriaus
vedėjas. 1942 m. įsteigė savo plieno
gaminių įmonę „Rockwell Enginee-
ring”. 

Nuo 1943 m. Amerikos lietuvių
tarybos (ALT) centro valdybos narys
ir pirmininko pavaduotojas, 1965–
1967 m. – šios organizacijos pirminin-
kas. 1950–1955 m. Lietuvių prekybos
rūmų pirmininkas. 1953–1954 m.
JAV LB tarybos narys. 1955–1956 m.

BALF’o direktorius. 1957–1959 m. ir
1961–1964 m. Amerikos lietuvių Ro-
mos katalikų federacijos centro val-
dybos pirmininkas, ilgametis Lietu-
vių katalikų spaudos draugijos direk-
torius. 1986 m. išrinktas LKDP cen-
tro komiteto pirmininku. 

Kaip statybos komitetų pirmi-
ninkas rėmė Maria High School, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios,
„Draugo” rūmų ir marijonų vienuoly-
no, Šv. Kryžiaus ligoninės, Jaunimo
centro, senelių prieglaudos statybas.
Savo lėšomis išleido vadovėlių litu-
anistinėms mokykloms. 

Savo pažintis panaudojo Lietu-
vos laisvinimo reikalams: nuo 1953
m. buvo Kongreso Kersten komiteto
specialusis patarėjas ir ALT’o įgalio-
tinis (su Charles J. Kersten 1954 m.
vyko į Europą tirti SSRS agresijos
Baltijos kraštuose). 1945 m. dalyvavo
JAV delegacijoje Jungtinėse Tautose
dėl Lietuvos okupacijos panaikinimo,
1957 m. Lietuvos reikalais lankėsi
pas Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistrą. 

1954 m. iš arkivyskupo Juozapo
Skvirecko Austrijoje gavo pavedimą
saugoti Popiežiaus Pijaus XII bulę
apie šv. Kazimiero paskelbimą Lietu-
vos jaunimo globėju ir ją perduoti
Lietuvai. Bulę atvežė į Vilnių ir 2001
m. kovo 4 d. Arkikatedroje perdavė
kardinolui Audriui J. Bačkiui. Drau-
ge su Antanu Dambrava pasirūpino,
kad Ch. J. Kersten komiteto doku-
mentai „Baltijos valstybių užgrobimo
byla” (išleista 1972 m. New York) bū-
tų išleisti ir Lietuvoje (1997 m. Kau-
ne). 

Savo ir žmonos Marijos Juozai-
tytės-Rudienės lėšomis 2001 m. Vil-
niuje išleido I Lietuvos statuto (1529
m.) vertimą į lietuvių, anglų ir lotynų
kalbas, įsteigė dvi kasmetines stipen-
dijas Statuto studijoms. Popiežiaus
Jono Pauliaus II 1987 m. apdovano-
tas Šv. Grigaliaus ordinu.

,,Draugo” info

Antanui J. Rudžiui – 100

Marija ir Antanas  Rudžiai, knygos „Baltijos valstybių užgrobimo byla” mece-
natai, šios knygos pristatymo Vilniuje iškilmėse kartu su tuometiniu Lietuvos
Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu.                        V. Kapočiaus nuotr.

Amerikos lietuvių tarybos metinio suvažiavimo 1969 m. gruodžio 13 d. ,,Bismarck Hotel” Čikagoje atstovai ir svečiai:
sėdi iš kairės į dešinę: dr. V. Šimaitis, T. Blinstrubas, prel. J. Balkūnas (VLIK’o atstovas), A. Rudis, dr. A. Biežis, L. Šimutis
(ALT’o garbės pirm.) E.  Bartkus (ALT’o pirm.), dr. P. Daužvardis (Lietuvos gen. konsulas), teisėjas J. Zuris, adv. St. Bredes
ir dr. K. Šidlauskas; stovi iš k. į d.: O. Ivinskaitė, E. Baronienė, E. Vilimaitė, M. Naujokas, O. Biežienė, L. Vėžienė, K. Pet-
rauskas, Kuzienė, E. Paurazienė, D. Bartkuvienė, D. Bobelienė, E. Mikužytė, J. Pronskus ir kt.        V. Noreikos nuotr.

,,Draugo” archyvo nuotraukos

Sveikiname
Antaną Rudį,

garbingos sukakties proga.
Dėkojame Jums už Jūsų ilgų metų tarnystę

Katalikų Akcijoje tarp JAV lietuvių.

Linkime Jums Aukščiausiojo palaimos,
minint Jūsų derlingą veiklą 

Dievo garbei ir Artimo labui.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA

Antanas Rudis,
švenčiąs garbingą 100 metų sukaktį, per daugelį

metų vedė ir stiprino išeivijos gretas. 

Ta proga sveikina Jį ir lieka Jam dėkinga

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
6500 S Pulaski Road Chicago, IL 60629

Apjungianti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų

Atkelta iš 3 psl.  Praėjusį rudenį
vykę rinkimai dar kartą parodė, kad
net visuomenę nuvylusi ir išdavusi
valdžia nori valdyti: manoma, jog rin-
kimai buvo klastojami, tūkstančiai
žmonių negavo balsavimo teisės, o
kai kurių balsavimo apylinkių biu-
leteniai buvo tiesiog išmesti į šiukš-
lyną.

Po šių demokratijos grimasų ša-

lyje kilo neramumai, o tarptautinė
bendrija susigriebė nepasirūpinusi,
kad rinkimai vyktų sklandžiau nei
šalies atstatymo darbai. Lyg šių ne-
laimių būtų negana, metų pabaigoje
Haitį užklupo ligų senole vadinama
cholera. Ji žaibiškai išplito, nes liga
itin mėgsta skurdžias pabėgėlių sto-
vyklų palapines. Manoma, kad mirė
jau apie 2 tūkstančius žmonių, tiesa,

HAIČIO FENIKSAS IŠ PELENŲ NEPAKILO
daug buvo išgelbėta.

Haičio gyventojai, iškamuoti skur-
do, ligų ir laukimo, apkaltino svetim-
šalius atnešus cholerą į jų šalį, bet šiuo
metu atrodo, kad liga užuodė ore tvy-
rančių nelaimių kvapą ir atėjo pati. 

Pagal ,,Foreign Policy” ir
,,Newsweek” informaciją parengė

Jūratė Važgauskaitė
Bernardinai.lt

Haitis mini daugiau kaip 220 tūkst.
gyvybių nusinešusio žemės drebėji-
mo metines.            EPA-ELTA nuotr.
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MILWAUKEE, WI

Pirmosios Kalėdos
RITA IVANAUSKIENÈ

Jau suskambo štai varpelis,
Kviečia šventėn susirinkt visus

kartu.
Jau Kalėdos, jau Kalėdos,
Susibursime ir bus visiems

smagu.

Šiais žodžiais Milwaukee litua -
nistinė mokykla ,,Nauja karta” gruo-
džio 18 d. kvietė į pirmąją savo istori-
joje kalėdinę šventę – kalėdinę-muzi-
kinę pasaką ,,Pelenė”.

Nepaisant šalto oro, mokyklos
mokinių, mokytojų ir mokinių tėvelių
atliekamo vaidinimo susirinko daug
svečių – ne tik šeimos nariai, bet ir
draugai, artimieji, pažįstami, ir ne
vien tik lietuviai. 

Svečiuose – kun. V. Aušra

Visus susirinkusiuosius pasveiki-
no mokyklos direktorė Jolanta Juo-
zaitytė. Po trumpų sveikinimo žodžių
ji pristatė garbingą svečią – lietuvių
liuteronų ir evangelikų kunigą Valdą
Aušrą, atvykusį iš Čikagos. Kunigas
prisistatė, papasakojo apie save, savo
šeimą, darbą ir veiklą, kuri susijusi
su lietuvybės išsaugojimu, jos puose-
lėjimu ir skleidimu. Kun. Aušra pa-
sidžiaugė naujos Milwaukee lituanis-
tinės mokyklos atidarymu, kalbėjo,
kaip svarbu išlaikyti lietuvybę, ska-
tinti vaikus mokytis lietuvių kalbos,
pažadėjo pagalbą mokyklai. Po kuni-
go kalbos ir bendros maldos prasidėjo
šventinė programa. 

Žiūrovus aplankė pasaka 
apie Pelenę

Tikriausiai visi žinome Charles
Perrault pasaką ,,Pelenė”. Kūrybinga
muzikos mokytoja Fausta Urbonienė
pagal ją parašė scenarijų ir subūrė
spektakliui ne tik vaikus, bet ir suau-
gusius. Dailės mokytoja Eglė Truiky-
tė sukūrė dekoracijas.

Mažoji solistė Gabrielė Sweeney
atliko dainą ,,Žengiam į Naujus me-
tus”. Tai ir buvo įžanga į spektaklį.
Pasakotojos Rita Ivanauskienė ir
Fausta Urbonienė atsivertė storas
pasakų knygas, ir pasakos stebuklas
prasidėjo…

Piktoji pamotė, kurią labai įtiki-
namai suvaidino mokytojų padėjėja
Simona Širvinskaitė, kartu su savo
bjauraus būdo dukterimis Emi ir
Gabi (moksleivės Emilija Mikalaus-
kaitė ir Gabrielė Ladikaitė), pasirodė
scenoje. Dukros visaip skriaudė varg-
šę Pelenę, kurios vaidmenį atliko su-
augusiųjų klasės mokytoja Kristina
Puotkalytė-Gurgel, liepdamos jai at-
likti visus namų ruošos darbus.

Žiūrovus sužavėjo ir pralinksmi-
no mažieji Pelenės draugai peliukai,
kuriuos vaidino patys mažiausi mo-
kyklos mokinukai: Gabija Anderson,
Dominykas Širvinskas, Nora Bra-
zauskas, Sofia Brazauskas, Kipras
Brazauskas, Gabrielė Sweeney, Leila
Warner, Lukas Warner ir Augustinas
Andriušis. Peliukai visaip stengėsi
paguosti Pelenę, glostė ją, ramino,
šluos tė ašaras, netgi siuvo jai šven-
tinę suknelę.

Trys šaukliai – Benas Mikalaus-
kas, Nidas ir Mantas Kudzin – kvietė
visus pasakos herojus į Karaliaus ir
Karalienės puotą. Pelenė irgi labai
norėjo į puotą, bet piktoji pamotė jai
liepė atlikti daug darbų, o tarp jų ir

patį sunkiausią – atskirti pelus nuo
grūdų. Nelaiminga Pelenė suprato,
kad neįveiks šio darbo. Staiga pasiro-
dė geroji fėja, kurią vaidino mokytojų
padėjėja ir šokių mokytoja Vytenė
Urbonaitė. Su jos ir peliukų pagalba
visi darbai buvo atlikti, ir pasipuošusi
bei laiminga Pelenė išvyko į puotą. 

Karalius ir Karalienė, kurių
vaidmenis atliko suaugusiųjų klasės
atstovai Julija Marius ir James Kud-
zin, priiminėjo svečius. Liokajus –
mokytojų padėjėjas Rokas Samas
pristatė puotos damas: panelę Li,
kurią vaidino Lidija Matikiūnaitė,
panelę Vi, šią vaidino Vida Samas, ir
paneles Gabi ir Emi – pamotės duk-
ras. Damos visaip stengėsi įtikti kar-
ališkajai šeimai, o ypač Princui, kuris
ieškojo nuotakos. Princo draugas
(Louren Anderson – suaugusiųjų kla-
sės mokinys) pranešė, kad Princas
kviečia pirmam šokiui. Ir tada Prin-
cas pamatė nuostabiai atrodančią
Pelenę, kukliai stovinčią kamputyje.
Princui ir Pelenei šokant šokį staiga
suskamba 12 laikrodžio dūžių! Pelenė
išbėga, bet beskubėdama pameta
batelį.

Nusiminęs Princas dainuoja liū-
desio kupiną dainą… Visi žiūrovai li-
ko sužavėti ne tik nuostabiu Princo
balsu, bet ir puikia bei taisyklinga jo
lietuvių kalba, nes šį vaidmenį vaidi-
no amerikietis Geoff Gurgel, suau-
gusių klasės atstovas. Princas su pa-
lyda vyksta ieškoti Pelenės. Kuriai
tiks batelis, ta ir bus Princo išrinkto-
ji. Pamotė ir jos dukros kaip įmany-
damos stengiasi prisimatuoti batelį,
deja, batelis tinka tik Pelenei. Skam-
ba Princo sužadėtuvių daina. Šauk-
liai kviečia į vestuvių puotą.

Pasakotojos Rita ir Fausta kvie-
čia atvykti į vestuves dar vieną sve-
čią, kurio visi laukė ištisus metus.
Pasakos herojai ir visi salėje esantys
svečiai kviečia Kalėdų senelį! Geroji
fėja sutinka ir atsiveda Kalėdų senelį.
Skamba Strauss ,,Vienos valsas”,
sukasi poros – Kalėdų senelis ir fėja,
damos ir kavalieriai…

Pasibaigus šokiui, visi drauge
dainuojame ,,Kalėdų giesmę”. Aud-
ringais plojimais palydimi pasakos
herojai. Pasaka baigėsi, bet šventė
tęsiasi.

Susitikimas su 
Kalėdų seneliu

Dabar pagrindinis herojus –
Kalėdų senelis. Jis papasakojo, kaip
atvyko į mūsų šventę. Pasirodo, jis
keliavo į Čikagą, bet, išgirdęs muzi-
ką, nusprendė sustoti mūsų mokyklo-
je. Jis turi šiuolaikiškai įrengtas
roges, kuriose yra ir didžiulis televi-
zorius, per kurį ir pamatė, kad vyks-
ta šventė mūsų mokykloje. Taip ir
nusprendė sustoti Milwaukee ir ap-
lankyti vaikučius. Kalėdų senelis
bendravo su vaikais, klausė eilėraš-
tukų, dainelių. Pasirodo, dovanėles
vaikams sunešė Kalėdų senelio iš-
tikimieji draugai elfai ir sudėjo po
eglute.

Fėja padėjo Seneliui išdalinti do-
vanas. Visi kartu žaidėme žaidimą
,,Jurgeli, meistreli”, šokome šokį ,,Du
gaideliai’.

Dainelės išdainuotos, eilėraštu-
kai išsakyti, dovanėlės išdalintos. Ka-
lėdų senelis, pavargęs, bet laimingas,
atsisveikina ir išvyksta. Svečiai kvie-
čiami prie vaišių stalo, paragauti pa-
tiekalų, kuriuos paruošė mokinių

tėveliai ir mokyklos atstovai.
Vyko ir tylusis aukcionas, be to,

buvo galima nusipirkti taurių ir tau-
relių, papuoštų lietuviška simbolika.
Šventės metu surinktos lėšos buvo
skirtos mokyklos fondui.

Kalėdine šventė baigėsi. Svečiai

liko sužavėti puikaus renginio ir
nuostabaus spektaklio, pripildžiusio
ne vieno širdį gėrio ir dėkingumo.
Visi esame dėkingi išradingiems mo-
kytojams, mokiniams, tėveliams ir vi-
siems visiems už Kalėdų stebuklą.
Linksmų ir laimingų švenčių!

Dalios Širvinskienės nuotraukos



6 DRAUGAS, 2011 m. sausio 14 d., penktadienis       

Vilnius, sausio 13 d. (ELTA) –
Lietuvos diplomatai Rusijoje apsilan-
kė vietoje, kur pastatytas paminklas,
skirtas KGB darbuotojams pagerbti,
ir patvirtino žiniasklaidoje apie jį pa-
sirodžiusią informaciją. Lietuvos už-
sienio reikalų ministerija (URM) per
Lietuvos ambasadą Rusijoje išreiškė
protestą ir perdavė atitinkamą pa-
reiškimą Rusijos užsienio reikalų mi-
nisterijai. 

Lietuvos diplomatai išsiaiškino,
kad paminklas buvo pastatytas dar
2007 metais. Lietuvos institucijoms
anksčiau ši informacija nebuvo žino-
ma. URM apgailestauja dėl tokio

skirtingo istorijos supratimo. KGB
specialiosios paskirties grupės ,,Alfa”
nariai nebuvo didvyriai Vilniuje. Nuo
jų rankų žuvo neginkluoti Lietuvos
nepriklausomybės gynėjai. Visos tau-
tos, kaip priimta, gerbia savo tautos
gynėjus, kurie žuvo kovose, ir įamži-
na jų prisiminimą statydami jiems
paminklus. URM nemano, kad gru-
pės ,,Alfa” veiksmai Vilniuje 1991
metais nusipelnė demokratinės Ru-
sijos pagerbimo ir pasididžiavimo.
Grupės ,,Alfa” veiksmus Vilniuje tuo
metu griežtai pasmerkė pirmasis at-
gimusios Rusijos prezidentas Boris
Jelcin.

,,Rzeczpospolita”: galingas 
ženklas lietuviams

Vilnius, sausio 13 d. (ELTA) –
Visai neseniai į Lietuvai labai svarbių
metinių iškilmes būtų važiavęs Len-
kijos prezidentas. Net į ne tokias
reikšmingas šventes į Vilnių vykdavo
Bronislaw Komorowski pirmtakai.
Dabar mūsų šaliai nepaprastai svar-
biame renginyje Lietuvos sostinėje
atstovavo Seimo pirmininko pava-
duotoja, rašo Lenkijos dienraščio
,,Rzeczpospolita” apžvalgininkas Jer-
zy Haszczynski. 

Pasak jo, tai atrodo kaip bausmė
Lietuvai už blogą elgesį su lenkų ma-
žuma. Kaip simbolinis atsisveikini-
mas jau ne tik su strategine partne-
ryste, kuri niekada iki galo neišsiru-
tuliojo, bet ir su gerais kaimynų san-
tykiais.

,,Nėra ko slėpti, lietuviai nusi-
pelnė, kad jiems būtų tiesiai pasaky-
ta: Mes jau nebežaisime žaidimo, ku-
rį mums siūlote keliolika metų. Ne-
bežiūrėsime pro pirštus į vengimą
grąžinti Lietuvos lenkams žemę Vil-
niuje ir jo apylinkėse, į kliūtis, suda-
romas lenkų švietimui, į kovą su len-
kiškais užrašais. Nebesiklausysime
pažadų pavardžių rašymo klausimu

ir patikinimų, kad atitinkamas įsta-
tymas jau po mėnesio ar dviejų bus
priimtas”, – rašo J. Haszczynski.

Anot apžvalgininko, tai buvo ga-
lima – ir reikėjo – toleruoti, kai Lie-
tuvos likimas buvo neaiškus. Bet jau
septyneri metai, kai ši šalis tapo
NATO bei ES nare ir yra saugi kaip
niekada istorijoje. Dabar Lenkijos
valdžia jau nežiūri į Lietuvą pro pirš-
tus. Ir teisingai. Partnerystė, taip pat
ir diplomatijoje, reikalauja pasitikė-
jimo. ,,O kaip jausti pasitikėjimą ša-
liai, kuria keliolika metų negalima
pasitikėti dėl kelių raidelių rašymo?”,
– straipsnyje klausia J. Haszczynski.

,,Lietuva nusipelnė, kad visa tai
jai būtų tiesiai pasakyta, bet nesu įsi-
tikinęs, kad tai reikėjo padaryti bū-
tent per 1991 metų sausio 13-osios
įvykių metines. Šiuolaikinei Lietuvai
nėra svarbesnės datos. Lietuviai jau
gavo žinią, kad Varšuva stebi jų nuos-
tatą lenkų mažumos atžvilgiu. O tuo-
met gautų įrodymą, kad komunizmo
nuvertimo ir išsiveržimo iš Maskvos
priespaudos klausimu mūsų nuomo-
nės sutampa”, – baigdamas pažymi
Lenkijos dienraščio apžvalgininkas.

Rusijai perduotas pareißkimas 
d∂l paminklo Maskvoje

Seimo pirmininkė Irena Degutienė atidengė Atminimo lentą Jono Pauliaus II
koplyčioje Seime. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vatikanas, sausio 13 d. (BNS) –
Velionio popiežiaus Jono Pauliaus II
beatifikavimui, kuris yra priešpas-
kutinis žingsnis paskelbimo šventuo-
ju eigoje, tereikia dabartinio popie-
žiaus Benedikto XVI parašo. 

Remiantis laikraščiu ,,Il Giorna-
le” ir Vatikano specialistu Marco To-
satti, Vatikano Šventųjų skelbimo
kongregacija pripažino pirmąjį Jono
Pauliaus II stebuklą.

Komisija patvirtino, kad prancū-
zų vienuolė Marie Simon-Pierre, sir-
gusi Parkinsono liga, stebuklingai pa-
sveiko užtarus Jonui Pauliui II. Po-
piežius, kuris mirė 2005 metų balan-
džio 2 d., būdamas 84-erių, taip pat
sirgo šia liga.

Paskelbimui šventuoju būtinas
įtikinamas stebuklo įrodymas – pap-
rastai tai būna moksliškai nepaaiški-
namas išgijimas. Paskelbimui šven-
tuoju, reikia ir antro stebuklo.

Laikraščio ,,Il Giornale” Vatika-
no specialistas Andrea Tornielli sako,
kad susirinkimo metu teologų komi-
tetas vienbalsiai pripažino stebuklą. 

Pirmiausia Šventųjų skelbimo
kongregacijos prefektas Angelo Ama-
to turi paskelbti komiteto išvadas po-
piežiui Benediktui XVI, kuris turės
pasirašyti stebuklą patvirtinantį dek-

retą ir paskirti beatifikavimo iškil-
mių datą. Remiantis šaltiniais Vati-
kane, A. Amato netrukus lankysis
pas popiežių. 

Iš Lenkijos kilusio popiežiaus pa-
skelbimo šventuoju data šaltiniams
kol kas nėra žinoma. Tuo tarpu Itali-
jos žiniasklaida pateikė dvi galimas
iškilmių datas: balandžio 3 d., sek-
madienį, kai bus minimos šeštosios
Jono Pauliaus II mirties metinės, ir
spalio 16 d., sekmadienį, kai jis buvo
išrinktas popiežiumi. Net 27 metus
Šventajam Sostui vadovavusio Jono
Pauliaus II paskelbimo šventuoju
eiga buvo pradėta netrukus po jo mir-
ties.

Artèjama prie Jono Pauliaus II 
paskelbimo šventuoju

Vilnius, sausio 13 d. (ELTA) –
Popiežius Benediktas XVI perdavė ži-
nią lietuvių tautai, mininčiai Sausio
13-osios agresijos metines. Šventasis
Tėvas per savo sekretorių atsiuntė ži-
nią Vilniaus arkivyskupui metropo-
litui kardinolui Audriui Juozui Bač-
kiui, ji perskaityta iškilmingame Lais-
vės gynėjų dienos minėjime Seime.

Popiežius Benediktas XVI pri-
mena, kad tomis dramatiškomis is-
torinėmis akimirkomis popiežius Jo-
nas Paulius II atsiuntė kardinolui
Vincentui Sladkevičiui žinią, kad
meldžiasi ir reiškia savo palaikymą,
ragina kantriai ir tvirtai žengti taikos
keliu.

Šiandien, praėjus dvidešimčiai
metų, Šventasis Tėvas Benediktas
XVI vienijasi su šią datą mininčia lie-
tuvių tauta ir jos vadovais ir dėkoja
Dievui, kurio Apvaizda lydi tikinčiųjų

pasiekimų ir laisvės pilnatvės kelyje.
Jūs puikiai žinote, kad sunkiai įžieb-
tą laisvės liepsną išsaugoti nuolat de-
gančią reikia nuolatinių pastangų, to-
dėl, remdamasis tvirtos ir taikingos
žmonių visuomenės kūrimo pamatus
suteikiančia Kristaus Evangelija,
Šventasis Tėvas kviečia tikėjimo ir
sielos jėga atnaujinta solidarumo ir
dalijimosi bendruoju gėriu dvasia at-
siliepti į dabarties iššūkius, ypač eko-
nominę krizę, ir drąsina atsakingai
ginti savo laisvę ir nepriklausomy-
bę”, – rašoma Popiežiaus atsiųstoje
žinioje.

Šventasis Tėvas perduoda, kad
meldžiasi už visą lietuvių tautą, pra-
šo Gailestingumo Motinos Švč. Mer-
gelės Marijos užtarimo ir siunčia ypa-
tingą Apaštališką palaiminimą, linkė-
damas ramybės ir gerovės.

Popiežius siunçia lietuviû tautai
ypatingâ Apaštališkâjî palaiminimâ�

Lietuvoje lankosi JAV senatorius R. Durbin
Atkelta iš 1 psl.
Senatorius Seimo salėje taip pat

parodė spaudos draudimo laikotarpiu
spausdintą lietuvišką maldaknygę,
kurią išvykdama iš Lietuvos su savi-
mi pasiėmė jo močiutė. ,,Šeima sau-
gojo ją daugiau kaip šimtą metų. Lie-
tuvoje per tą laiką buvo nacių ir so-
vietų okupacija, šiandien savo mamos
vardu noriu pasakyti, kad atvežu šią
maldaknygę į gimtinę ir lenkiu galvą
prieš Sausio 13-osios aukas”, – emo-
cingai kalbėjo senatorius. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
padėkojo lietuvių kilmės JAV Senato
nariui R. Durbin už jo nuolatinę ir
ilgametę paramą Lietuvai. D. Gry-
bauskaitė pabrėžė, jog JAV yra pa-
grindinė Lietuvos sąjungininkė NATO
ir strateginė partnerė plėtojant bend-
radarbiavimą saugumo srityje. 

Susitikime aptarta ir padėtis Bal-
tarusijoje, kuri susiklostė po 2010 m.
gruodžio 19 d. įvykusių prezidento
rinkimų. Lietuvos vadovė pabrėžė,
jog Baltarusijos atskirties politika ne-
pasiteisino ir nesudarė geresnių są-
lygų formuotis pilietinei visuomenei.

Prezidentė senatoriui R. Durbin
pranešė apie savo laišką Europos Są-
jungos vadovams, raginantį ieškoti
priemonių palengvinti vizų režimą
Baltarusijos žmonėms, nepriklauso-
mai nuo galimų apribojimų šios šalies
vadovybei.

Lietuvoje JAV senatorius R. Dur-
bin lankosi jau ne pirmą kartą. Mūsų

šalyje jis viešėjo ir lemtingomis die-
nomis, kai Lietuva kovojo dėl neprik-
lausomybės.

Praėjusių metų vasario mėnesį
ministrui pirmininkui viešint JAV,
įtakingas JAV senatorius, Senato
daugumos (demokratų) vadovo pava-
duotojas R. Durbin mielai priėmė
Andriaus Kubiliaus kvietimą atvykti
į Lietuvą. Tuomet lietuvių kilmės se-
natorius premjerui nuotaikingai sa-
kė, kad jeigu bus pavaišintas plokš-
tainiu, būtinai atvyks į Lietuvą.

Senatorius R. Durbin savo paža-
dą ištesėjo ir drauge su kitais iškiliais
pasaulio politikais, diplomatais, žmo-
nėmis, kurie nuosekliai rėmė Lietu-
vos kovą už nepriklausomybę, apsi-
lankė Lietuvoje, dalyvavo Sausio 13-
osios 20-mečio minėjimo jubilieji-
niuose renginiuose.

Ministras pirmininkas A. Kubi-
lius priėmė ilgametį Lietuvos bičiulį
ir rėmėją senatorių R. Durbin Vy-
riausybėje. Nuoširdaus pokalbio me-
tu premjeras prisiminė R. J. Durbin
apsilankymą Lietuvoje 1991 m. vasa-
rio mėnesį, po tragiškų sausio įvykių,
bei pernykštį judviejų susitikimą Wa-
shington. A. Kubilius dar kartą pa-
sveikino senatorių su jam praėjusių
metų pabaigoje suteiktu garbingu
,,Metų žmogaus” vardu. Premjeras
patikino garbų svečią, kad jo paža-
das pavaišinti skaniu lietuvišku
plokštainiu  tebegalioja.



Tokios nuomonės yra 67,8 proc.
apklaustųjų, parodė Kadiro Haso
universiteto Stambule atlikta ap-
klausa. Kitais išorės priešais Turki-
jos gyventojai laiko Izraelį ir Iraną. 

WASHINGTON, DC
JAV šiaurės rytinėje dalyje siautė

antra stipri sniego audra šią žiemą.
Trečiadienį iškrito apie 20 cm sniego,
todėl buvo sustojęs eismas ir atšauk-
ti skrydžiai, tačiau mokyklos New
York mieste nebuvo uždarytos. Na-
cionalinė meteorologijos tarnyba
pranešė, kad sniego yra 49 iš 50 val-
stijų, išskyrus Florida. Dauguma
pietinių valstijų vis dar sukaustęs
ledas, todėl eismo sąlygos pavojingos,
jau žuvo keli žmonės.

* * *
Pats laikas Šiaurės Korėjai ,,rim-

tai” pagalvoti apie taikos derybas,
pareiškė JAV gynybos sekretorius
Robert Gates. Tokią nuomonę R.
Gates išsakė Japonijoje po keturias
dienas trukusio apsilankymo Kinijo-
je. JAV gynybos sekretorius pareiškė,
kad provokacijų grėsmė, galinti pri-
versti prie Pietų ir Šiaurės Korėjų
karo, yra labai didelė ir pažymėjo,
kad, esant reikalui, Seulas turi teisę
atsakyti į Pchenjano veiksmus. R.
Gates apsilankymas Kinijoje buvo
skirtas pagerinti santykius su Beijing
ir sumažinti įtampą Korėjos pusia-
salyje.

* * *
Illinois valstijoje priimtas paja-

mų mokesčių didinimo įstatymas,
kuriuo tikimasi sumažinti 13 mili-
jardų JAV dolerių siekiantį valstijos
biudžeto deficitą. Illinois Atstovų
rūmai ir Senatas pritarė, jog asmenų
pajamų mokesčiai, šiuo metu sie-
kiantys 3 proc., laikinai būtų padi-
dinti iki 5 proc., bendrovių pelno mo-
kesčiai – nuo 4.8 iki 7 proc. Balsa-
vimas dėl siūlymo padidinti tabako
gaminių pardavimo mokesčius atidė-
tas vėlesniam laikui.

CANBERRA
Australijos gyventojus apėmė

baimė dėl pranešimų apie galimą
pagrindinių maisto produktų stygių,
kuris gali tapti niokojamo potvynio
padariniu. Australai tiesiog viską
šluoja nuo prekybos centrų lentynų.

AUSTRALIJA
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VARŠUVA
2010 metais per lėktuvo avariją

prie Smolensko žuvusio Lenkijos pre-
zidento Lech Kaczynski brolis dvy-
nys griežtai atmetė Rusijos išvadas
dėl nelaimės priežasčių. ,,Ši ataskaita
yra pasityčiojimas iš Lenkijos”, – pa-
reiškė Jaroslaw Kaczynski. Anot jo,
kaltė dėl avarijos ,,vienpusiškai” ir
,,be įrodymų” suverčiama Lenkijai ir
pilotams. Taip esą yra dėl to, kad ty-
rimas buvo patikėtas rusams. Pasak
J. Kaczynski, ataskaitoje liko daug
neatsakytų klausimų. Jis atkreipė
dėmesį į tariamas Smolensko oro
uosto dispečerių klaidas.

MASKVA
Besivystančių santykių su JAV

siekis – Rusijos užsienio reikalų poli-
tikos pagrindinis uždavinys, pareiškė
Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergej Lavrov. Anot Rusijos diplo-
matijos vadovo, šis tikslas gali būti
įgyvendintas per abipusią pagarbą
kiekvienos šalies vykdomai politikai,
susitarimų laikymąsi ir abiem pu-
sėms nerimą keliančių problemų,
ypač priešraketinės gynybos klausi-
mo, sprendimą.

* * *
Maskva nori jau šiais metais

išspręsti visus su beviziu režimu tarp
Rusijos ir Europos Sąjungos (ES)
susijusius klausimus, pareiškė Rusi-
jos užsienio reikalų ministras S. Lav-
rov. ,,Manau, kad mūsų partneriai
nepolitizuos šio klausimo, – pabrėžė
S. Lavrov. – Objektyviai žiūrint, nėra
jokių techninių ar organizacinių
kliūčių pereiti prie bevizio režimo.
Mes susitarėme sudaryti sąrašą klau-
simų, kuriuos privalu išspręsti. Tiki-
mės šiuos klausimus šiais metais ak-
tyviai nagrinėti – bent jau stengsi-
mės tai daryti.”

ANKARA
Dauguma Turkijos gyventojų

mano, kad didžiausią pavojų iš išorės
jų šaliai kelia Jungtinės Valstijos.

AZIJA

RUSIJA

Pagerbtos šaudymo Arizona 
valstijoje aukos 

Pasaulio naujienos

JAV

Tucson, sausio 13 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama pa-
kvietė amerikiečius apvalyti savo
,,aprūdijusią” demokratiją ir įgyven-
dinti devynmetės mergaitės viltis,
sudaužytas per nelaimingą įvykį
Arizona valstijoje. 

Jaudinančioje atminimo kalboje
B. Obama pareiškė, kad žuvusios
Christina Taylor Green nekaltas ir
besiskleidžiantis demokratijos ste-
buklas turėtų paskatinti amerikie-
čius paversti jos netektį pergale ir
išrauti aršų susipriešinimą, persmel-
kusį visuomenės gyvenimą. 

Po nelaimės Arizona valstijoje
visuomenė atkreipė dėmesį į tulžingą
politinį klimatą šalyje, keldama klau-
simą, ar jis kokiu nors būdu galėjo
įkvėpti jaunuolį, kuris nušovė 6 žmo-
nės, o dar 14 sužeidė, mėgindamas
nužudyti vieną Kongreso narę. 

Mėgindamas sutelkti susiprieši-
nusią Ameriką, B. Obama 35 minutes
trukusioje kalboje ragino santūriau
reikšti mintis viešumoje ir ragino
žmones nepuldinėti vieni kitų, ar jie

būtų demokratai, ar respublikonai. 
Per vieną iš labiausiai sukrečian-

čių šių iškilmių akimirkų B. Obama
paskelbė, jog demokratė įstatymų lei-
dėja Gabrielle Giffords, tapusi pra-
eitą šeštadienį įvykdyto išpuolio
taikiniu, pirmąkart atsimerkė praė-
jus kelioms minutėms po to, kai pre-
zidentas pasitraukė nuo jos lovos. 

Išgirdę šį netikėtą pareiškimą
sausakimšoje Arizona universiteto
krepšinio halėje susirinkę 14,000
žmonių atsistojo ir pradėjo audringai
ploti, tačiau prezidentui baigiant
kalbą daugelis sunkiai tramdė aša-
ras, kai B. Obama sutelkė dėmesį į
devynmetę Christina. 

Kalbėdamas apie kitos nelaimės
– 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro
išpuolių New York ir Washington –
dieną gimusią mergaitę, prezidentas
ja pasinaudojo kaip įtaigiu simboliu,
ragindamas Ameriką vaduotis iš savo
politinių negalių. 

B. Obama sakė, kad ,,tokia smal-
si, tokia pasitikinti, tokia energinga
ir kupina magijos” Christina buvo
visų mylima mergaitė. 

B. Obama anksčiau išbuvo kelias
minutes prie ligoninėje gydomos G.
Giffords. Nors gydytojų prognozės
buvo optimistiškos, kol kas neaišku,
ar 40 metų Kongreso narė, kuri buvo
kylanti žvaigždė B. Obama Demok-
ratų partijoje, kada nors visiškai pa-
sveiks po šūvio į galvą. 

Tuo tarpu Atstovų rūmai paskel-
bė abiejų pagrindinių partijų rezoliu-
ciją, kurioje smerkiamas išpuolis
Arizona valstijoje ir reiškiama pagar-
ba jo aukoms, o žemųjų Kongreso
rūmų pirmininkas John Boehner
pabrėžė solidarumo tarp įstatymų lei-
dėjų svarbą.

Pasaulio ekonomikos augimas 
2011 metais sulètès 

Vilnius, sausio 13 d. (Bernardi-
nai.lt) – Pasaulio ekonomikos augi-
mas šiais metais sulėtės, o didžiausią
postūmį ūkiui duos Indija ir Kinija,
numato Pasaulio bankas. Jo verti-
nimu, pasaulinis BVP šiemet augs 3,3
proc., lyginant su 3,9 proc. augimu
pernai. Tačiau šių rodiklių nepakaks
nedarbui labiausiai nuo krizės nu-
kentėjusiose šalyse sumažinti.

Bankas įspėjo, kad vis dar išlieka
„didelė įtampa ir spąstų grėsmė”.
Vieni jų – skolų krizė euro zonoje ir
rizika, kad dideli kapitalo srautai iš
išsivysčiusių šalių su mažomis palū-
kanomis nukryps į kylančias rinkas
su didelėmis palūkanų normomis, o
tai gali paveikti valiutas. Bankas
teigė taip pat esantis „labai susirū-
pinęs dėl augančių maisto kainų”.

Pasaulio bankas numato, kad
Kinijos ekonomika šiemet augs 8,7

proc., o Indijos – 8,5 proc. Palygini-
mui, teigiama, kad visų turtingųjų
šalių ekonomikos kils 2,4 proc.

„Jei finansų krizė buvo išbandy-
mas besivystančioms šalims, tai jos jį
puikiai išlaikė”, – pažymėjo bankas.
Anot jo, būtent šios šalys skatins
pasaulio ekonomikos augimą 2011
m., kai tuo metu išsivysčiusios valsty-
bės ir toliau dorosi su sunkumais.
Tarp jų – dideli namų ūkių įsiskolini-
mai, nedarbas, silpnas bankų sekto-
rius ir didelės valstybių skolos. Šios
problemos ypač aktualios Europoje.

Bankas taip pat reiškia susirūpi-
nimą dėl augančių prekių ir ener-
getikos išteklių kainų. „Jei tarptau-
tinės kainos toliau kils, padidės įper-
kamumo ir skurdo problemos”, –
įspėjo organizacija.

„Mes labai susirūpinę dėl kylan-
čių maisto kainų. Manome panašumų
su padėtimi, buvusia 2008 metais,
prieš pat finansų krizę”, – sakė banko
vystymosi galimybių vadovas Hans
Timmer.

2008 metais smarkiai pakilusios
maisto kainos tapo neramumų dau-
gelyje šalių priežastimi. Tačiau H.
Timmer pažymėjo, kad dabar „padė-
tis šiek tiek skiriasi” iš dalies dėl to,
kad dabar sukauptos didesnės grūdų
atsargos.

EUROPA

Mėgindamas sutelkti susipriešinusią
Ameriką, B. Obama ragino santūriau
reikšti mintis viešumoje ir ragino
žmones nepuldinėti vieni kitų. 

EPA nuotr.

EPA nuotr.
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Geriausias Europos krepšininkas – P. Gasol
„La Gazzetta dello Sport’’ ren-

giamose kasmetiniuose rinkimuose
dėl geriausio Europos krepšininko
apdovanojimo ,,Los Angeles Lakers’’
klubo žvaigždė Pau Gasol trečius
metus iš eilės surinko daugiausia
balsų.

240 taškus surinkęs Gasol įtiki-
namai laimėjo šį apdovanojimą.
Antrąjį NBA titulą iš eilės iškovojęs
pernai su „Lakers’’, ispanas šio apdo-
vanojimo tikrai nusipelnė. Kai kurio-

se rungtynėse jis geriau sužaidžia nei
Los Angeles komandos pažiba Kobe
Bryant.

118 taškų surinko taip pat NBA
rungtyniaujantis Dirk Nowitzki, ku-
ris šį apdovanojimą yra laimėjęs pen-
kis kartus – 2002, 2003, 2004, 2005 ir
2006 metais. 75 taškus surinko dar
vienas ispanas – Juan Carlos Navar-
ro, 58 tšk. – serbas Miloš Teodosič, 39
tšk. – Linas Kleiza. ,,Toronto Rap-
tors” klube rungtyniaujantis lietuvis
pasaulio krepšinio čempionate Tur-
kijoje žaidė taip gerai, jog jei Lietuva
būtų laimėjusi aukso medalių, jis bū-
tų tapęs naudingiausiu čempionato
žaidėju.

Po 36 taškus surinko italas And-
rea Bargnani bei turkai Hidayet Tur-
koglu ir Ersan Ilyasova. Į dešimtuką
taip pat pateko po 5 tšk. surinkę To-
ny Parker ir Omri Casspi. Toliau išsi-
rikiavo: po 3 tšk. – Marc Gasol, And-
rei Kirilenko, Aleks Maric ir Vassilis
Spanoulis, po 2 tšk. – Luol Deng, Ser-
gei Monia, Ricky Rubio ir Ronny Tu-
riaf, po 1 tšk. – Danilo Gallinari, Vik-
tor Khryapa ir Nenad Kristič.

Daugiausia kartų, šešis kartus šį
apdovanojimą yra laimėjęs Arvydas
Sabonis (1984, 1985, 1988, 1995,
1997 ir 1999 metais).

* Moteris ir vyras ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Gali
dirbti kartu arba atskirai. Tel. 773-
954-5233 arba 773-344-8829.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn
rajone, ieško bet kokio  darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško darbo trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Darbą atlieka nuoširdžiai. Tel. 708-
691-1906.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kal-
ba, nevairuoja, patirtis, rekomendaci-
jos. Tel. 773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-344-8829.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

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

Didelis T. Morgenstern žingsnis pergalės link
Per praėjusias dvi savaites aus-

tras Thomas Morgenstern laimėjo
tris varžybas ir dviejose iškovojo
antrą vietą.

Dar prieš naujuosius metus pra-
sidėjusį keturių kalnų turnyrą, kur
visi keturi etapai buvo priskiriami
prie šuolių nuo tramplino pasaulio
taurės varžybų, laimėjo Morgenstern.
Pirmąjį etapą Oberstdorf (Vokietija)
13,5 taško persvara laimėjo trijų
olimpinių aukso medalių savininkas
Morgenstern. Antras liko suomis
Matti Hautamaki, trečias – kitas aus-
tras Manuel Fettner. Antrąjį etapą
Garmisch-Partenkirchen (Vokietija)
laimėjo šveicaras Simon Ammann,
surinkęs 3,8 taško daugiau nei ant-
rąją vietą užėmęs rusas Pavel Kare-
lin. Trečią vietą užėmė lenkas Adam
Malysz. Trečiąjį etapą Innsbruck
(Austrija) laimėjo ir vėl Morgenstern,
turėjęs lygiai 9 taškų persvarą prieš

antroje vietoje likusį A. Malysz. Tre-
čias liko norvegas Tom Hilde. Pasku-
tiniame etape Bischofshofen (Aust-
rija) pergalę šventė T. Hilde, vos 1,6
taško aplenkęs Morgenstern. Trečias
liko austras Andreas Kofler. Bend-
ruoju varžybų nugalėtoju tapo Mor-
genstern. Antra vieta atiteko S. Am-
mann, trečia – T. Hilde.

Pirmuosius du etapus po keturių
ir vėl laimėjo austrai. 12-ąjį etapą
Harrachov (Čekija) laimėjo Martin
Koch. Morgenstern liko antras, A.
Malysz – trečias. 13-ąjį pasaulio tau-
rės varžybų etapą tame pačiame
mieste laimėjo Morgenstern. Jis ap-
lenkė antroje vietoje likusį S. Am-
mann bei trečioje vietoje likusį čeką
Roman Koudelka.

Taigi, likus lygiai pusei etapų iki
pasaulio taurės varžybų pabaigos,
čempionato įskaitoje toliau tvirtai
pirmauja Morgenstern, turintis 1,083
taškus. Antrą vietą užima S. Am-
mann (681 tšk.), trečią – A. Kofler
(621 tšk.), ketvirtą – A. Malysz (590
tšk.), penktą – M. Hautamaki (495
tšk.) Įskaitoje dėl tautos taurės įtiki-
namai pirmauja Austrija – net 3,315
tšk. 1,867 tšk. turi Norvegija, 1,235
tšk. – Suomija.

Kiti du etapai vyks Sapporo
(Japonija) sausio 15–16 dienomis. Tai
vieninteliai taurės varžybų etapai,
vykstantys ne Europoje.

Gera R. Berankio sezono pradžia
Praėjusią savaitę Lietuvos tenisi-

ninkas Ričardas Berankis dalyvavo
pirmosiose šių metų Association of
Tennis Professionals (ATP) varžy-
bose.

Lietuvis varžybas pradėjo kvali-
fikaciniame ture, kur įveikė visus tris
savo varžovus: pirmajame etape
nugalėjo Jean-Rene Lisnard, antra-
jame – italą Marco Crugnola, trečia-
jame – lenkų kilmės australą Peter
Luczak.

Pagrindinio varžybų etapo pir-
majame rate Berankis susitiko su
buvusia dešimtąja planetos rakete
Arnaud Clement. Lietuvis įspūdingai
6–4, 6–3 laimėjo šią dvikovą. Antraja-
me varžybų etape Berankiui teko
kovoti su 37-ąja pasaulio rakete
Florian Mayer. Septintą vietą varžy-
bų lentelėje užėmęs vokietis Berankį
nugalėjo 4–6, 6–4, 4–6.

Varžybas Brisbane (Australija)
laimėjo švedas Robin Soderling, kuris
baigiamosiose rungtynėse 6–3, 7–5
nugalėjo buvusią pirmąją planetos
raketę Andy Roddick. R. Soderling su
šia pergale ATP lentelėje iš penktos
vietos pakilo į ketvirtąją.

Tuo tarpu Berankis po varžybų
iš 87 vietos pakilo į 86-ąją. Lietuvis
turėtų pasirodyti pirmosiose šių
metų didžiojo kirčio varžybose –
„Australian Open’’.

Amerikiečių pergalė
Šalia ATP turnyro Brisbane pra-

ėjusią savaitę vyko dar trys varžybos.

Kasmetinėse mišriųjų komandų
teniso varžybose „Hopman Cup’’
čempionais tapo JAV komanda, su-
daryta iš Bethanie Mattek-Sands ir
John Isner. Jie varžybų baigiamo-
siose rungtynėse 2–1 nugalėjo Belgi-
jos komandą, sudarytą iš Justine He-
nin ir Ruben Bemelmans.

Baigiamosiose rungtynėse su
amerikiečiais turėjo kovoti ne Bel-
gija, bet Serbija, kuri iki susitikimo
su belgais nebuvo pralaimėjusi nė
vienų rungtynių. Serbijos duetas Ana
Ivanovic ir Novak Djokovic 3–0 įveikė
Kazachstano ir tokių pat rezultatu –
Australijos tenisininkus. Dėl pirmos

vietos grupėje serbams nereikėjo nė
vienos pergalės prieš belgus, kuriems
ir pralošė 1–2. Paaiškėjo, jog A. Iva-
novic patirta trauma neleido serbams
atsilaikyti prieš belgus. A. Ivanovic
kovoje prieš J. Henin pralaimėjo 4–6,
3–6. Nors N. Djokovic 6–3, 6–2 įveikė
R. Bemelmans, A. Ivanovic trauma
pakišo koją, ir serbai pralaimėjo dve-
jetų kovą 6–3, 4–6, 4–10. Serbijos
rinktinė turėjo kovoti baigiamosiose
rungtynėse, bet nusprendė nerizi-
kuoti ir atsisakė žaisti dėl taurės.

Kitose varžybose Chennai (In-
dija) čempionu tapo šveicaras Stanis-
las Wawrinka. 2008-ųjų metų olim-
pinėse žaidynėse su Roger Federer
aukso medalį dvejetų varžybose lai-
mėjęs S. Wawrinka 7–5, 4–6, 6–1 var-
žybų pabaigoje įveikė belgą Xavier
Malisse.

Pajėgiausiose pirmosios savaitės
varžybose Doha (Kataras) nugalėtoju
tapo Federer. Geriausiu visų laikų
tenisininku laikomas šveicaras varžy-
bų pabaigoje 6–3, 6–4 nugalėjo turny-
ro titulą ginusį rusą Nikolay Davy-
denko. Varžybų pusfinalyje N. Davy-
denko 6–3, 6–2 įveikė pirmąją pasau-
lio raketę Nadal.
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DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 64

KREPŠINIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Kai pernai Žydrūnas Ilgauskas iš
,,Clevelando Cavaliers’’ – NBA lygos
komandos – buvo pakviestas kartu su
kita Cleveland žvaigžde LeBron
James žaisti į ,,Miami  Heat’’ koman-
dą, dauguma galvojo, kad jam reikės
sėdėti tik ant šios žymios komandos
atsarginių suolelio (panašiai kaip
Dariui Songailai tenka trinti ,,Phila-
delphia 76ers’’ suolelį, dažnai net
nebūnant įrašytam į dvyliktuką).

Tačiau visų nuostabai ir ypač
Lietuvos interneto „nepraustabur-
niams”, kurie negražiais žodžiais
stengdavosi pašiepti daugiausiai tei-
giamos reklamos Lietuvai jau dau-
giau nei 10 metų darantį krepšinin-
ką. Ž. Ilgauskas dabar dažniausiai pa-
sirodo šios vieną iš geriausių rezulta-
tų NBA pasiekusios komandos pradi-
niame penketuke.

Nepaisant to, kad „Heat” ko-
mandoje žaidžia trys „super žvaigž-
dės” (be L. James yra D. Wade ir C.
Bosh, todėl Žydrūnas negauna daug
laiko pabuvoti aikštelėje), lietuvio
naudingumo rodiklis yra gana aukš-
tas. Vienose rungtynėse Žydrūnas
įmetė 14 taškų ir atkovojo 10 ka-
muolių. Šiaip jis, nors kartais ir ne-
pelno daug taškų, gerai susitvarko su
dengiamais varžovais, dažnai žaidžia
net ir rungtynių pabaigoje.

,,Miami Heat” šiemet tikisi lai-
mėti NBA čempionų žiedus, nors

kelias iki jų gana tolimas ir neleng-
vas. Vis dėlto Žydrūno komanda tai
pasiekti tam tikrų galimybių turi.
Jeigu tai pavyktų, pirmasis lietuvis –
Ž. Ilgauskas – pasipuoštų stipriausios
pasaulyje krepšinio profesionalų
lygos – NBA – nugalėtojų žiedu.

O mes nuoširdžiam ir neišdi-
džiam mūsų tautiečiui linkime sėk-
mės! Su nekantrumu lauksime birže-
lio mėnesio „play-off’’ rungtynių bai-
giamajame susitikime. Tikėkimės,
kad taip ir bus!

Ž. Ilgauskas žaidžia pirmajame
,,Miami Heat’’ penketuke

Atkelta iš 3 psl.

Pasiaiškinimas

Šios taisyklės yra gerokai supa-
prastintos, tačiau pakankamos, no-
rint suprasti futbolo žaidimo esmę.
To turėtų užtekti, jei siekiate paro-
dyti savo vyrams, jog domitės fut-
bolu. Tokiu atveju ir vyrai jums
mielai ir kantriai išaiškins tolimesnes
futbolo žaidimo plonybes.

Kur negalėjau išvengti, vartojau
angliškus pavadinimus, nes juos
žinant bus lengviau sekti žaidimą TV

ekrane. Manau, kad už tokį lietuvių
kalbos „darkymą” skaitytojos atleis,
ypač tos, kurios, ,,Drauge” skaityda-
mos dienoraščio formos serialą „Am-
bersail dienoraštis”, jau turėjo pri-
prasti prie dar daugiau svetimybių.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų,
IX PLB seimo,  LF, PLC bei ALIAS narys.
Lietuviškoje išeivijos spaudoje ben-
dradarbiauja jau ketvirtį šimto metų.
2007 m. gavo  JAV LB Kultūros tarybos
spaudos darbuotojo premiją.

Kaip suprasti ir pamėgti 
amerikietišką futbolą 

Migloje skendintys kelių salų
kontūrai tarsi užburia. Mintimis
grįžtame prie ligšiolinių kelionių ar
jūrinių knygų, kuriose piratai ato-
kiausiose salelėse slėpdavo užgrobtus
turtus, nuotykių ieškotojai rasdavo
naujų gyvybės rūšių, o Robinzonas
Kruzas bandė išgyventi negyvenamo-
je saloje. Įveikę daugiau nei pusę
Atlanto vandenyno buriniu laivu,
prisimename ir praėjusių šimtmečių
keliautojus, kurie kitus žemynus,
taip pat, kaip ir mes šiandien, pasiek-
davo po ilgų klajonių beribiais van-
denimis. 

Tik šiandien mes aiškiai žinome,
kas mūsų laukia už horizonto, plau-
kiame saugiu, greitu buriniu laivu ir
mūsų tikslas – kitas. Ne atrasti naują
žemę, o suburti lietuvius, išsibarsčiu-
sius po visą pasaulį, aplink Žemę
apnešti Lietuvos Prezidento Valdo
Adamkaus vėliavą ir laiškus lietuvių
bendruomenėms bei pakviesti visus
tautiečius švęsti Lietuvos vardo tūk-
stantmetį. 

Taigi dabar visi susirinkę viršuje,
ant jachtos denio, ganome akis po
seniai nematytą vaizdą. Įgulos nuo-
taika akivaizdžiai geresnė, nors ir
prieš tai negalėjome skųstis blogomis
nuotaikomis. Numanau, kad įgulai
kur kas smagiau tik trumpam užeiti į
Ponta Delgada uostą, ir apžiūrėjus
miestą bei papildžius atsargas, vėl
pasileisti per Atlanto bangas, nei
atėjus į uostą perduoti kitai įgulai
„Ambersail’’ ir kitais būdais keliauti
namo. Todėl šis sustojimas Portuga-
lijai priklausančiose salose – tikras
malonumas. 

Kaip ir tikėjomės, pasiekti San
Migelio salą ne taip jau ir lengva.
Maža to, kad paskutines 5 paras
turėjome laviruoti, nes vėjas kaip
tyčia pūtė mums tiesiai į nosį, artė-
jant link salos jis visai nusilpo. Dabar
pučia vos 6 mazgeliai. Nepaisant to,
užtikrintai artėjame tikslo link ir
uostą turėtume pasiekti daugiau nei
po 3 valandų. Oras nelepina, saulė
pasislėpusi už debesų, tačiau ir nešal-
ta. Dabar yra apie 18 laipsnių šilu-
mos, vandens temperatūra tokia pa-
ti. 

Laive jaučiamas pagyvėjimas,
įgula ruošiasi išsilaipinimui į krantą,
tvarkome laivą, plauname kajutkom-
paniją, kambuzą ir denį. Nuotraukoje
– pasislėpusi tarp debesų San Migelio
sala. 

Mindaugas Rutkauskas 
IX etapo įgulos narys

2009-05-13
Atlanto bangomis į Gibraltarą

Stiprus palankus vėjas (bakšta-
gas), siekiantis 42 mazgus greitai
gena mus senojo žemyno link. Visą
praeitą parą tai sustiprėdamas, tai
truputį susilpnėdamas vėjas leisdavo
kiekvienai vachtai nueiti po 50 ir
daugiau jūrmylių.

Kol kas paros didžiausias pa-
siekimas – 57 jūrmylės. Šiąnakt per-
siritome per pusę atstumo tarp Azorų
salyno ir Gibraltaro – iki jo beliko
apie 450 jūrmylių.

Dabar vėjas kiek aprimo, pučia
apie 20 mazgų. Bangos gerokai su-
mažėjo. Tad ir mūsų greitis mažesnis,
bet beveik nenukrenta žemiau 10
mazgų. Jei ir toliau plauksime tokiu

greičiu, Gibraltaro sąsiaurį turėtume
pasiekti per porą parų. Šviečia saulė,
danguje keli balti debesėliai. Vis dėlto
gana stiprus šiaurės vakarų vėjas ir
kartas nuo karto buriuotojus aptaš-
kantis vėsus Atlanto vanduo nelei-
džia išlįsti iš šiltesnių drabužių. 

Šiąnakt, beje, kaip ir naktį prieš
tai, mums kelią nušvietė pilnas mė-
nulis. Žėrintis jo takas visą naktį rai-
buliavo mums iš dešinės, tačiau mė-
nulio šviesos pakako, kad gana gerai
matytume bangas, kurių viršūnėmis
skriejome dideliu greičiu. Jei ne mė-
nulis, pataikyti nučiuožti nuo bangos
būtų gana sudėtinga. Kartas nuo
karto mėnulį paslėpdavo ploni debe-
sys ir bangos virsdavo pilka mase,
kur įžiūrėti ką nors buvo sudėtinga. 

Mūsų kelionėje ne viskas klostosi
kaip sviestu patepta. Tačiau kadangi
nesklandumai menki, geros nuo-
taikos jie mums nepagadina. Visų
pirma – jau parą negalime prisijungti
prie interneto. Tad ir dabar neaišku,
kada šios eilutės pasieks žemę.
Gedimo jokio lyg ir nėra, tačiau ryšio
atstatyti nepavyksta. 

Rimtesnė problema – sugedo
galjūnas. Nebenusileidžia vanduo, o
tai reiškia, kad juo naudotis negali-
ma. Yra senas ir patikimas būdas,
kaip atlikti gamtinius reikalus, esant
laive, beje, kažkada jau aprašytas
,,Odisėjos” tinklalapyje – diržais
prisiriši laivo gale, išlipi anapus borto
ir mėgaujiesi vėju bei bangomis.
Tačiau didesnės bangos ir vandens
purslai, kylantys iš po jachtos galo,
taip ir taikosi aptaškyti drabužiais
nepridengtas kūno vietas. Galjūnas
dabar taisomas, tikimės, kad ir toliau
galėsime juo sėkmingai naudotis. 

Kaip jau minėjau, nuo Odisėjos
pradžios vis ožiavęsis generatorius
šiame etape apskritai atsisakė dirbti.
Todėl elektros galime pasigaminti ir
įkrauti laivo akumuliatorius tik
paleidę pagrindinį variklį. Lyg tokių
problemų su elektra būtų maža,
sudegė konverteris, keičiantis srovę
iš 12 voltų į 220 voltų, todėl dabar,
pavyzdžiui, kamerų akumuliatorių
pasikrauti nebegalime. Laimei, jie
buvo įkrauti sustojus Ponta Delgada
uoste, ir to turėtų pakakti iki pasiek-
sime Almeriją. 

Visai nematome laivų, delfinai
mus lydi kur kas rečiau. Atrodo, kad
gyvybės šioje, už Azorų esančioje
Atlanto dalyje, kiek mažiau. Nors
tiesa, vakar matėme žuvis skraiduo-
les, kurių iki tol kertant Atlantą
neteko matyti. Įdomu buvo stebėti,
kaip jos iššokusios iš vandens sugeba
nuskristi kelis metrus ir nerti į van-
denį. 

Mindaugas Rutkauskas 
IX etapo įgulos narys

2009-05-15
Sunki paskutinė naktis

Apie 10 val. ryte pasiekėme Al-
merijos uostą. Paskutinė naktis –
nebuvo pati lengviausia. Daugelis
įgulos narių pritaria, kad ši naktis –
pati sunkiausia visame IX etape. 

Vakar apie 5 val. p. p. išplaukėme
iš Gibraltaro uosto. Pūtė mums
palankus 25 mazgų vėjas. Tad skai-
čiavome, kad Almeriją pasieksime ga-
na greitai.

Bus daugiau.

,,Miami Heat” vidurio puolėjas Žyd-
rūnas Ilgauskas (d.) stabdo ,,Milwau-
kee Bucks” vidurio puolėją Andrew
Bogut.                     EPA-ELTA nuotr.



mą šiandien išgyvena tarpusavyje
gra žiai sugyvenančios klubo narės ir
mes, svečiai”, – sveikindama Moterų
klubo nares sukakties proga kalbėjo
I. Kriauče liū nienė, buvusi JC valdy-
bos pir mi ninkė.

Šia proga moteris, da bartinę klu -
bo pir mininkę Ireną Dirdienę, buvu -
sią pirmininkę Anelę Pocienę bei
klubo įkūrėją I. Kriaučeliūnienę svei -
kino ir kita buvusi JC valdybos pir -
mininkė Milda Šatienė. Įteikdama ro -
žių puok š  tę ilgametei klubo pir -
mininkei A. Pocienei ji sakė:  ,,Atro-
do, kad metų našta neslegia klubo
narių pečių. Su didele meile ir noru
mote rys, kaip tos darbščiosios bitelės,
atlieka įvairius darbus. O kiek per
tuos metus buvo iškepta gardžių mie -
linių blynų, pa gaminta puikių patie -
kalų! Kiek surinktų lėšų buvo per-
duota Centro paramai!

Linkiu visoms klubo narėms ir
bu vusiai pirmininkei Anelei puikios
sveikatos, o naujai klubo pir mininkei
Irenai – didelės sėkmės vadovaujant
‘jaunų širdžių’ Moterų klubui.”

Darbų klubui niekada netrūko.
Šiuo metu klubui priklauso 24 mote -
rys. Štai jau 30 metų klubo moterys
organizuoja tradi ci nius prieš   velyki -
nius pusryčius JC kavinėje, yra žino -
mos tarp čika giečių savo mie liniais
bly nais, įvairiausiais lėšų tel  ki mo
vajais. Daug nekalbėdamos, nie kur
nesigarsindamos, jos dirba sa vo gra -
žų ir kilnų darbą. Kas be su skai čiuos,
kiek įvairių programų, lėšų telkimo
vakarų, pusryčių ir pietų suruošė
klu  bo narės? 

Visus šiuos 30 metų Moterų klu -
bas savo veik  los niekada nebuvo nu -
t raukęs. Pirmąja klu bo pirmininke
buvo Sa lo mėja En dri jonienė, kuri
Mo terų klubui va do vavo iš ti sus 15
me tų. Po S. Endrijonienės mirties
vado vauti Moterų klubui ėmėsi A.
Po cie nė, kuri sėkmingai jam vadova-
vo taip pat 15 metų. 2010 m. spalio
mėnesį,  A. Pocienės sveikatai pablo -
gėjus, pir mininke buvo išrinkta I.
Dirdienė. Šiuo metu iždininkės pa rei -

gas eina Stasė Bacevičienė, sekreto -
rės – Nijolė Kaveckienė. 

,,Viso į klubo veiklą yra įsijungu-
sios 24 darbščios ir dosnios moterys,
su dideliu pasiaukojimu dirbančios
Jaunimo centrui. Stengsimės toliau
tęsti veiklą ir ne padaryti gėdos mūsų
pirmtakėms, – kalbėjo apie klubo
planus ateičiai naujoji pirmininkė
Irena. – Praėjo gra ži sukaktuvinė
šven tė, atėjo ir pra ėjo šv. Kalėdos ir
Nauji metai, o darbas nelaukia. 2011
metus pra dėjome susirinkimu, apta -
rėme pra ėju sių metų veiklą, apta rė -
me būsimus planus. Susirinko gražus
narių būrelis. Kaip visuomet mus
priglaudė N. Ka veckienė. Džiaugia -
mės, kad dar pa jėgsime kažką
naudingo nuveikti. Esa me įsitikinu-
sios, kad prieš 30 moterų pra dėti ir
mūsų tęsiami darbai dar ir dabar rei -
kalingi Jaunimo cent rui.”

Taigi – darbai tęsiasi. JC Moterų
klubas jau sausio 30 d. po 10:30 val. r.
šv. Mišių Tėvų jėzuitų kop lyčioje
kvie čia visus ateiti į JC kavinę, kur
klu bo narės vaišins mieliniais blynais
ir pačių virta obuoliene. Atvykite, ne -
pasigailėsite, o ir Jaunimo centrą pa -
remsite.
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Ilgametė JC Moterų klubo pirminin-
kė Anelė Pocienė (kairėje) ir Irena
Kriaučeliūnienė.                                         

Laimos Apanavičienės nuotr.

JC Moterų klubo narės su JC tarybos pirmininku Vaclovu Momkumi ir JC
valdybos pirmininke Neringa Aleksoniene (antroje eilėje pirma iš kairės).                                         

Viktoro Jautoko nuotr.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

1980 m. metų liepos 1 d. pasira-
šyta su tartis, nurodanti, jog  jėzuitai
perleidžia Jaunimo cent ro (JC) ad -
ministravimą lietuvių vi suomenei, o
jau liepos  23 d. įvyko pirmasis JC
narių susirinkimas, ku ria me buvo
išrinkta pirmoji JC taryba (pir -
mininkas Jonas Rač kauskas) ir val -
dyba (pirmininkė Ire na Kriau če liū -
nie nė).

Netrukus, tuometinės garbės
kon sulės Ju zės Daužvardienės palai -
komos sujudo veikti ir JC mo terys.
Ru  denį – 1980 m. lap kričio 1 d. – bu -
vo įsteigtas JC Mote rų klubas. Tą
dieną susirinkusioms moterims (su si -
rinkime dalyvavo 20 moterų) tuo me -
ti nė JC valdybos pir mininkė I.
Kriaučeliūnienė sakė: ,,Šian dien stei -
gia mas JC Moterų klubas turės be ga -
li nės reikšmės Jaunimo centro atei -
čiai. Susibūręs vienetas iš laikys ir net
praplės mūsų didįjį kul tūros centrą
Či kagoje. <...> Kai M. Saliklienė
pasiūlė steigti Moterų klubą, pajutau,
kad didžiulė našta nu krenta nuo ma -

no pečių. Esu tikra, kad mes visos
pri sidėsime savo min timis, nuomo nė -
mis ir darbais, kad Jaunimo cent ras
būtų mums pa čioms ir visiems į jį
įėjusiems malonus, pa trauk lus ir jau -
kus, kad visi jaustųsi atėję į savo na -
mus.” 

Ir štai 2010 m. lapkričio pa bai -
goje Moterų klubo narės ir nemažas
būrys svečių susirinko į Jaunimo cen-
trą pažymėti klubo veiklos trisde -
šim t  metį. Prieš paminėjimą Tėvų jė -
zuitų koplyčioje tėvas Antanas Gra -
žulis, SJ, atnašavo  šv. Mišias už mi -
ru sias ir gyvas Moterų klubo nares.

,,Ramiais metų metais eitais žin -
g  s  niais Moterų klubas žingsniavo 30
metų.

Kaip gražiai parinkta šventės
data – Amerikoje šią savaitę švenčia-
ma Padė kos diena, o Lietuvoje – To -
lerancijos die na. Taigi, šiandien labai
tinka mi nėti ir dėkoti visam Jaunimo
centro Moterų klubo vienetui už jų
di delį darbą.

30-metis – tai žodis, kuriame tel -
pa nesibaigiantis rūpestis, pažanga ir
džiaugsmas atliktais darbais. Džiaug s  -

Jaunimo centro Moterų klubas atšventė savo 30-metį

Birštono sakralinis muziejus
neseniai minėjo savo gyvavimo de -
šimtmetį. 2000-aisiais tai buvo pir-
masis tokio po būdžio muziejus Lietu-
voje po Nepriklausomybės atkūrimo.
Šiuo metu Lietuvoje veikia šeši sak-
ralinio meno muziejai – Birštone,
Kaune, Vil niuje, Varniuose, Trakuose
ir Anykščiuose.

Mintis Birštone įrengti Sakralinį
muziejų gimė klebonui dekanui mon-
sinjorui Jonui Dalinevičiui. Jo vado -
vaujamai parapinei bažnyčiai prieš
metus buvo grąžinta sovietmečiu
nusavinta senoji klebonija, kurioje
ke letą metų gyveno Dievo tarnas,
arkivyskupas Teofilius Matulionis
(1873–1962). Šios iškilios asmenybės
gyvenimo istorija buvo nepelnytai
pri miršta, nors dar 1990 metais Kai -
šiadorių vyskupijoje pradėta arki -
vyskupo beatifikacijos byla. Mon -
sinjoras J. Dalinevičiaus siekė įsteigti
muziejų, skleisiantį žinią apie šią
nepaprastą asmenybę, arkivyskupą
T. Matulionį.

Vėliau muziejus prasiplėtė ir ki -
tais nuolatiniais rodiniais – memoria-
line kardinolo Vincento Sladkevi -
čiaus (1920–2000), Birštono parapijos
bei miesto istorijos taip pat sakralinio
meno rinkiniu, kuriame ne tik tapy-

bos darbai, bet ir liturginė tekstilė,
liturginiai indai bei kiti reikmenys,
liaudies meno mažoji skulptūra.

Šiandien muziejaus salėse su -
kaup ta beveik 240 rodinių, įskaitant
ir nuotraukas bei dokumentus. O
muziejaus saugyklose – apie 800 rodi-
nių. Kasmet muziejų aplanko apie
6,000 lankytojų.

Nuo 2005-ųjų Birštono sak ra -
linio muziejaus lankytojai kviečiami į
paskaitų ciklus „Lietuvos dailės is to -
rijos eskizai”, kurie rengiami bend ra -
darbiaujant su Lietuvos dailės isto -
rikų draugija. Už šią švietėjišką veik-
lą Valstybinis turizmo departamentas
2006-aisiais paskelbė Birštono sakra -
li nį muziejų konkurso „Sėkmin -
giausias 2006 m. turizmo projektas”
laureatu mokslinės tiriamosios veik-
los turizmo kategorijoje.

Tačiau be šio muziejaus darbo
yra ir edukacinė veikla. Kaskart lai -
ki nųjų parodų lankytojams pasiūlo-
mos edukacinės programos. Jas labai
pamėgo vietos ir Kauno regiono mo-
kyklos. Vaikai ir suaugusieji turi ga-
limybę susipažinti su margučių mar -
ginimo, žvakių liejimo ar karpi nių
technikomis. Tačiau bene įsi minti-
niausia edukacinė programa buvo
surengta 2009 m. gegužę. Visą mėne- Kuklus Birštono sakralinis muziejus kasmet sulaukia daug lankytojų.

Birštono sakralinis muziejus 
sį italų kilmės ikonų tapytoja Marija
Osuchovska Birštono sakra linio mu-
ziejuje tapė ikoną „Šv. Lukas, tapan-
tis Švč. M. Marijos paveikslą” pagal
XVI a. Pskovo Dievo Motinos pirma-
vaizdį.

Sakralinio meno ekspozicija nuo-
latos atnaujinama organizuojant lai -
kinas profesionalių menininkų darbų
parodas. Tarp reikšmingiausių pami -
nėtina kasmetinė dailininkų religinio
meno paroda „Gloria Deo”. Jos tiks -

las yra suburti šiuolaikinius Lietuvos
menininkus, kuriančius religine te -
ma tika, bei pristatyti visuomenei
naujas šio meno kryptis.

Pirmasis Birštono sakralinio
muziejaus įrašas svečių knygoje prik-
lauso poetui Justinui Marcinkevičiui,
kuris rašė: „...šiandien atidaromas
muziejus meilei. Muziejus gerumui,
kuk lumui, pasišventimui ir tarnavi -
mui žmonėms.”

Bernardinai.lt
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Inž. LIUDAS KIRKUS

Jo brangiam atminimui, už jo sielą šv. Mi-
šios bus aukojamos šeštadienį, 2011 m. sausio
22 d., 8 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje, Lemont, IL.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus kartu su mumis pasimelsti už
a. a. Liudo sielą.

Liūdinti žmona Irena ir sūnūs su šeimomis

A † A
v. s. fil. JUSTINUI KIRVELAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnums fil.
VYTENIUI ASS centro vadijos pirmininkui ir fil.
AUDRIUI su šeima bei kartu liūdime.

ASS centro vadija ir nariai

Jaunystės draugui

A † A
Archit. BRONIUI ARUI

(ČEKAUSKUI)

mirus, jo šeimai skausmo valandoje reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.

Jurgio ir Kazio Bobelių šeimos

EDVARDAS ŠULAITIS

Nedaug lietuvių sporto klubų
Amerikoje gali pasigirti ilgaamžišku-
mu. Daugelis iš jų pajėgdavo išsilai-
kyti tik trumpą laiką – jie pritrūkda-
vo finansų bei darbuotojų. 

Bet Čikagos futbolo klubas „Li-
tuanica” išsilaikė 60 metų ir 2011 m.
sausio 14 d. švenčia savo 60-ąją su-
kaktį. Tai neeilinis įvykis ne tik Čika-
gos, bet ir visos Amerikos lietuvių
sportinėje veikloje. 

Šių eilučių autoriui nuo pat klu-
bo įsikūrimo teko ir vis dar tenka ra-
šyti apie jo veiklą, buvo proga ir re-
daguoti klubo leidinius (daugiau ne-
gu dešimtį). Pateikiu ištrauką iš pa-
rašytos apžvalgos, pasirodžiusios 45-
erių gyvenimo metų proga išleistame
leidinyje: „Rodos, dar taip neseniai
buvo jo steigiamasis susirinkimas
(1951 m. sausio 14 d.), kuriame daly-
vavo 27 sporto mėgėjai. Prisimintinos
ir jų pavardės: R. Koženiauskas, V.
Numgaudas, L. Stankaitis, R. Kašu-
ba, J. Šabanas, J. Snarskis, J. Perkū-
nas, V. Sipavičius, R. Bužėnas, E. Sa-
dauskas, K. Baltramonaitis, L. Kriau-
čiūnas, L. Rudžiūnas, J. Klečkauskas,
A. Mikulskis, R. Puodžiūnas, E. Ven-
gianskas, V. Kaminskas, J. Šoliūnas,
J. Manelis, E. Šulaitis, L. Traška, S.
Sobieskis, J. Vaičaitis, A. Galinaitis,
A. Martinkus (šia tvarka jie buvo už-
sirašę susirinkimų sąraše)’’. 

Kai kurie iš jų vėliau aktyviai
reiškėsi klubo veikloje. Dalis iš jų
žaidė susidariusioje komandoje, kiti
buvo valdyboje, treti rėmė finansiškai
ir moraliai. Gaila, kad būrelis jų jau
turėjo pasitraukti iš gyvųjų tarpo,
kiti pavargo ar dėl sveikatos negali

net atvykti stebėti šių dienų klubo
komandų rungtynių. Tačiau daugelio
steigėjų susirinkimo dalyvių ir vėliau
prie šio klubo prisidėjusių žaidėjų ar
narių-rėmėjų talka buvo milžiniška.
Dėl šių priežasčių „Lituanica’’ (ame-
rikiečių lygoje ir kitataučių spaudoje
vadinama ,,Liths’’ – vardu) tapo vie-
na iš labiausiai žinomų visoje Čikago-
je bei jos apylinkėse. 

Daugelį metų klubo pirmoji vyrų
komanda žaidė aukščiausioje –
„major’’ – divizijoje, kur rungtyniau-

ja geriausios Čikagos apylinkių futbo-
lo mėgėjų komandos. Visi žino, kad
klubo vyrai 1992 metais yra tapę
„Metropolitan’’ lygos (stipriausioji
Čikagoje) nugalėtojais. 

Šiandien iš klubo steigėjų, ne-
skaitant savęs, tarp gyvųjų turime tik
kelis žmones, tačiau jie jau senokai
nedalyvauja klubo veikloje. Iš klubo
žaidėjų būrio išaugo garsių visoje
Amerikoje futbolo veikėjų. Vienas iš
tokių – Alfredas Kleinaitis, kuris 19
metų teisėjavo gimnazijų koman-
doms, 22 metus – universitetų, o vė-
liau tapo FIFA teisėju, vesdavo tarp-
valstybinius susitikimus. Sulaukęs
50 metų amžiaus iš FIFA teisėjų pasi-
traukė, 1995 m. buvo pakviestas į
,,US Soccer of Fame’’ (,,JAV Šlovės
muziejų’’), ir dirbo JAV futbolo tei-
sėjų mokymo bei priežiūros vadovu.

Vėliau, Lietuva atgavo nepriklau-
somybę, atėjo nauji, jauni žmonės,
neseniai į šį kraštą atvykę, kurie tęsia
klubo veiklą. Garbė jiems, nes jų
dėka buvo išlaikytas tęstinumas. 

Plačiau apie šį vienintelį Ameri-
koje lietuvių futbolo klubą parašysi-
me vėliau. 

Čikagos futbolo klubui
„Lituanica” – 60 metų

Dalis trofėjų, kuriuos per 60 veiklos metų yra laimėję LFK ,,Lituanicos” fut-
bolininkai.

Vieni iš pirmųjų LFK ,,Lituanicos” pirmininkų: (iš k.) V. Numgaudas, Edvardas
Šulaitis ir J. Juška.

A † A
VACYS Z. MITKUS

Mylimas vyras, tėvelis ir senelis, po sunkios ligos mirė 2010 m.
gruodžio 25 d. W. Bloomfield Twp., Michigan, sulaukęs 91 metų am-
žiaus.

Priklausė Ateitininkams, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių
Fondui ir Fronto bičiuliams, buvo Detroito sporto klubo golfininkas.

Baigė Vytauto Didžiojo universiteto inžinerijos mokslus. Pagal
savo profesiją dirbo General Motors automobilių pramonėje.

Giliai nuliūdę liko: žmona Janina, sūnus  Aleksas ir marti Kat-
hy, vaikaičiai Xan ir Julian, dukra Ramona ir žentas Cal Moore,
vaikaitės Talia ir Olivia bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir
Lietuvoje.

2010 m. gruodžio 30 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos
bažnyčioje, buvo palydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinių
mauzoliejuje, Southfield, Michigan.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas, tel. 313-554-1275

A † A
MYLIMAI MAMYTEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame mokyklos admi-
nistratorę LINĄ RODRIGUEZ ir visus artimuosius.

Čikagos Lituanistinės mokyklos mokytojai,
mokiniai ir tėvų komitetas
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Mieliems skaitytojams prane -
šame, kad sausio 17 d. ,,Draugo” re -
dakcija nedirbs. Nebus išleistas sau -
sio 18 d. dienraščio nu meris.

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje sausio 16 d., sekmadienį,
10:30 val. r. šv. Mišiose dalyvaus du
ku nigai, svečiai iš Lietuvos – Nidos
pa rapijos klebonas kun. Rim vydas
Ado  mavičius ir kariuomenės kapelio -
nas, majoras Remigijus Monstvila. Po
šv. Mišių parapijos salėje – kavutė ir
pabendravimas.

��Draugo fondo tarybos posėdis
įvyks sausio 18 d., antradienį, 1 val.
p. p. ,,Draugo” patalpose. DF tarybos
di rektoriai kviečiami dalyvauti. Posė -
dyje bus sprendžiama tolimesnė
Draugo fon do veikla.

��Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus, 6500 South Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629, sausio 22 d. 2 val.
p. p. kviečia į Daivos Markelytės kny-
gos pri statymą. Įėjimas – 5 dol. Dau -
giau in formacijos tel. 773-582-6500.

��Sausio 23 d. 10:30 val. r. šv. Mišios
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje bus aukojamos už
žuvusius sausio13-ąją. Po Mišių para-
pijos salėje – pietūs.

��,,Dainavos” valdyba praneša,
kad Lietuvių meno ansamblio  „Dai -
nava” koncertas „Aukos dvasia” vyks
sek ma dienį, sausio 23 d., 3 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chi  cago, IL). Į Marquette Park baž -
nyčią iš Pasaulio lietuvių centro Le -
monto socialinių reikalų skyrius or -
ganizuoja autobusą (10 dol.). Vietas
galite užsi sakyti tel: 630-243-8611
arba tel. 630-334-2906 (Pranas), taip
pat  PLC vestibiulyje  sekmadienį,
sausio 16 d., po 9 val. r. ir 11 val. r.  šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje. Marquette Park automobi -
lius bus galima pasistatyti bažnyčios
aikš telėje ir šalia bažnyčios esančios
Ma ria High School mašinų stovėjimo
aikštelėje. Renginio metu automobi -
lius saugos vietos apsauga. 

��Sausio 27 d. 8 val. r., sausio 29
d. 4 val. p. p. ir sausio 30 d. 10:30 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio garbei. Sausio 29 d. Mišiose daly-
vaus vokalinis ansamblis „Anima”,
va dovaujamas muziko Ričardo Soko,
ir seselės iš Lemont. Po šv. Mišių ak -
toriai Apolonija ir Pet ras  Stepo navi -
čiai skaitys ištraukas iš arkivyskupo
užrašų.

��Sausio 30 d., sekmadienį, 12:15
val. p. p. PLC didžiojoje salėje bus
pristatyta organizacijos ,,Vaiko var tai
į mokslą” 2010 m. veikla. 

�Sausio 30 d. Švč. Mergelės Ma -
ri jos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
sa lėje po lietuviškų Mišių įvyks
Brigh ton Park Lietuvių Ben druo me -
nės narių me tinis susirinkimas.

��Vasario 13 d. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val. r.
šv. Mišiose minėsime Vasario 16-tąją.
Po Mišių parapijos salėje bus progra-
ma ir vaišės.

��Vasario 25 d., penktadienį, Dai -
lės muziejaus patalpose, PLC, Le -
mont, IL, 7 val. v. vyks Daivos Mar -
kelytės kny gos ,,White Field, Black
Sheep” pri statymas. Rengia Filis te -
rių skau tų sąjungos Čikagos skyrius.
Daugiau informacijos pas fil. Vi liją
tel. 708- 567-9611.

��Laisvės gynėjų dienos – Sausio
13-osios 20-ies metų sukaktis – Phi -
ladelphia, bus paminėta sekmadienį,
sausio 16 d., Šv. Andriejaus bažnyčio-
je, 10:30 val. ryto šv. Mišių metu.
Mišias užsakė JAV LB Philadelphia
apylinkės valdyba. Visi kviečiami kuo
gausiau dalyvauti šiose šv. Mišiose už
Lietuvos laisvės gynėjus. Po Mišių
parapijos salėje bus rodomas filmas
apie žuvusiųjų pagerbimą Lietuvoje.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Brooklyn-Queens apylinkė ir Lie tu -
vos Respublikos generalinis kon-
sulatas New York  maloniai kviečia
Jus į Lietuvos Laisvės gynėjų dienos
20-mečio minėjimą 2011 m. sausio 16
d., sekmadienį, po 10 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
bažnyčioje. Renginys vyks parapijos
salėje (70 Havemeyer St., Brooklyn,
NY 11211). Renginio metu bus rodo -
mas filmas „Sausio 13-oji”, kalbės
Lie tu vos ge neralinis konsulas New
York Valdemaras Sarapinas. Po minė -
jimo dalyviai parapijos salėje  kviečia-
mi pabendrauti ir pasivai šin ti. Įėjimo
auka – 5 dol.

��LR Generalinis konsulatas Či -
ka goje praneša, jog š. m. sausio 22 d.,
šeštadie nį, 7:30 val. v. Foellinger
Great Hall (500 S. Goodwin Ave., Ur -
ba na, IL 61801) vyks Champaign-Ur -
bana simfoninio orkestro (CUSO) ir
pianistės Mūzos Rubackytės koncer-
tas ,,Liszt legenda”. Daugiau infor -
ma cijos galite rasti tinklalapyje www.
cusymphony.org.

IŠ ARTI IR TOLI...

Amerikos lietuvių taryba ir JAV LB Lemonto apylinkė
rengia Sau sio 13-tosios įvykių paminėjimą, 

ku ris įvyks 2011 m. sausio 16 d., 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, didžiojoje salėje. 

Minėjime dalyvaus šių skaudžių įvykių dalyvis, Ri te rio kryžiaus kava-
lierius, apdovanotas Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinu, ka pitonas Andrius Linas
Eiva iš Wa shin gton, DC. Visuomenė nuoširdžiai kvie čiama dalyvauti ir pasi-
klausyti ka  pitono Andriaus Eivos pasakojimo apie sausio 13-osios nakties įvy-
kius ir pa siruošimą saugoti Lietuvos Seimo rū mus.

RENGINIAI SEATTLE, WA... 

��  Kiekvieną mėnesį, kas an -
t rą penktadienį, 10:30 val. r. „Pipirų
ratelis” kviečia visus ikimokyklinio
am žiaus vaikučius (maždaug iki 5
me tų) kartu pažaisti ir pabendrauti
lietuviškai. Dėl informacijos kreiptis
į Austiną De Bonte, austinad@hot-
mail.com, tel. 425-788-5609.

��  Kviečiame visus 7–10 me -
tų vaikus į „Lanko” tautinių šokių
gru pę. Repeticijos vyksta sekmadie -
niais Ronald United Methodist
Church,  Shoreline. Visais klausimais
kreipkitės į vadovę Austiną De Bon -
te, austinad@hotmail.com, tel. 425-
788-5609.

��  Lietuvių choras „Vaka  rai”
laukia balsingų bosų, tenorų, altų ir
sopranų. Kreipkitės į choro vadovą
Dai nių Vaičekonį dvaicek@yahoo.

com. Dainuosim iš širdies!

��  Sausio 22 d. 8 val. v. Dai -
nius ir Asta Vaičekoniai atliks XX
am žiaus muziką dviem fortepijo -
nams. Performing Arts Center, Wes -
tern Washington University, Bee lin -
gham.

��  Sausio 23 d. 3 val. p. p.
Dainius ir Asta Vaičekoniai atliks XX
amžiaus muziką dviem fortepijo-
nams, Shoreline Community College,
Campus Theatre.

��  Vasario 12 d. 4:30 val. p. p.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
mas. Tikimės tarp svečių išvysti Lie -
tuvos ambasadorių. Šokiai ir dainos
linksmins kiekvieną. Nudžiuginkite
visus gardžiais susineštiniais patie -
ka lais.

Vasario 5 d., šeštadienį,
5 val. p. p. kviečiame į dainų

autoriaus ir atlikėjo 
Arvydo Vilčinsko koncertą
,,Po 20 metų. Grįžtu namo, 
kol saulė dar nenusileido”,

kuris vyks St. Sophia Ukrainian
Catholic Church parapijos 

salėje, 5600 N. Colony Blvd.,
The Colony, TX, 75056.

Koncertas skirtas Vasario 16-ajai
paminėti. 

Žiemos džiaugsmai 2010 m. gruodžio 28–29 dienomis Ateitininkų namuose
(Lemont) vykusioje Biblijinėje stovykloje.                  Dainos Čyvienės nuotr.

Daugiau informacijos galite gauti el. pašto adresais jurgita@centras.lt;
arvydas18@yahoo.com arba  tel. 505- 918-4413, tel. 505-340-5863.

Joana Stoškus, gyvenanti Palos Park, IL,
tapo „Draugo” garbės prenumeratore. Kartu
su garbės prenumeratos mokesčiu skaitytoja at-
siuntė ir dosnią 100 dol. auką laikraščio leidybai
paremti.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą ir
sveikiname tapus garbės prenumeratore.


