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•Sportas. Futbolas.
Lengvoji atletika. Pa-
saulio sporto naujienos
(p. 2, 8)
•Ne tik klimatas, bet ir
konferencija karštėja
(p. 3, 8)
•B. Nainio skiltis (p. 3)
•Dr. L. Sidrys – Balze-
ko muziejaus 2009–ųjų
Metų žmogus (p. 5)
•Lietuvos karžygiai: et-
monas Katkus ir vikin-
gai (p. 5, 9)
•Atsiminimai (137) (p.
9)
•Menkėja Čikagos lie-
tuvių veikla (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Seimas, atsižvelgdamas į prezidentės
dekretą, pritarė Povilo Malakausko
atleidimui iš Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) generalinio di-
rektoriaus pareigų.

Kai kuriems Seimo nariams su-
sidarė įspūdis, kad P. Malakauskas
traukiasi ne savo noru. Vytenio And-
riukaičio nuomone, VSD vadovo at-
sistatydinimas yra ne laiku. Jo ma-
nymu, reikėjo palaukti parlamenti-
nio tyrimo dėl galimo CŽV kalėjimo
buvimo Lietuvoje išvadų. Arūnas Va-
linskas pažymėjo, kad pareigūnai, ei-
nantys aukštas pareigas, neįvykdę lo-
jalumo testo yra šalinami iš pareigų.

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Seimo narys Evaldas Jurkevičius ža-
da imtis žygių, kad dėl vizų nebūtų
diskriminuojami mūsų šalies jūrei-
viai, Lietuvos laivais plaukiantys
prie JAV krantų.

Parlamentarui nesuprantama,
kodėl JAV vizas privalo įsigyti jūrei-
viai, nors turizmo ar verslo tikslais
iki 90 dienų į JAV vykstantiems Lie-
tuvos piliečiams vizų nereikia. Seimo
narys kreipėsi į Parlamentinių tyrimų
departamentą, prašydamas surinkti in-
formaciją, ar reikalingos vizos kitų Eu-
ropos Sąjungos šalių jūrininkams,
vykstantiems laivais į JAV.

,,Gavęs atsakymą ketinu imtis
būtinų veiksmų, kad Lietuvos jūri-
ninkai nebūtų diskriminuojami. Pla-
nuoju susitikimą su JAV ambasadore
Lietuvoje Anne E. Derse ir prašysiu
aktyvesnės veiklos iš užsienio reika-
lų ministro Vygaudo Ušacko. Tarsi-
mės su kolegomis iš Seimo užsienio
reikalų komiteto, kaip padėti mūsų
jūrininkams”, – sako E. Jurkevičius.

Lietuvos oro erdvê pažeid∂
Rusijos lèktuvas

Lietuva pakviesta î Amerikos šaliû organizacijâ

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Ketvirtadienio vidurdienį Lietuvos
karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėji-
mo ir kontrolės valdybos radarai už-
fiksavo į Lietuvos teritoriją Šilutės
rajone iš Rusijos Federacijos Kali-
ningrado srities įskridusį orlaivį.

Pirminiais duomenimis, įskridęs

orlaivis – Rusijoje registruotas ne ka-
rinis ,,An26” tipo lėktuvas. Orlaivis
Lietuvos oro erdvėje išbuvo apie 2 mi-
nutes, į Lietuvos teritoriją buvo įs-
kridęs apie 2 kilometrus. Leidimo
skrydžiui Lietuvos oro erdve orlaivis
neturėjo, teigiama Krašto apsaugos
ministerijos pranešime spaudai.

Apie įvykį pranešta NATO oro
pajėgų centrui, valdančiam oro polici-
jos operacijas Šiaurės Europos regio-
ne, Lietuvos užsienio reikalų ministe-
rijai (URM).

,,URM pareikš notą Rusijos val-
džiai. Rusai atsakys, kad ‘nebuvome
įskridę’ arba atvirkščiai – pasakys ‘la-
bai atsiprašome, lakūnai netiksliai
laikėsi navigacijos, todėl pažeidė oro
erdvę’”, – įprastas procedūras vardi-
no Lietuvos civilinės aviacijos admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas
Alvydas Šumskas.

Pasak jo, tokių atvejų, kai lakū-
nai mėgėjai, neturėdami leidimo, nu-
krypsta ir užklysta be leidimo į kitų
šalių oro erdves, pasitaiko.

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Lietuvai suteiktas nuolatinio stebė-
tojo statusas Amerikos šalių organi-
zacijoje (AŠO). AŠO Nuolatinės tary-
bos posėdyje Washington, DC už tai
buvo balsuota vienbalsiai.

Lietuva pakviesta įsitraukti į vie-
nos iš seniausių pasaulio regioninių
organizacijų veiklą ir prisidėti prie jos
tikslų įgyvendinimo. Šiuo metu AŠO

vienija 35 Šiaurės Amerikos, Lotynų
Amerikos ir Karibų jūros baseino ša-
lis. Nuolatinių stebėtojų statusu jos
darbe dalyvauja dar 64 pasaulio šalys.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos am-
basadorius JAV Audrius Brūzga sakė,
kad Lietuva domisi politiniais proce-
sais, kurie vyksta Pietų ir Šiaurės
Amerikos žemynuose, ir yra pasirengu-
si dalytis savo patyrimu įgyvendinant

ekonomines ir socialines pertvarkas.
Anot Užsienio reikalų ministe-

rijos, AŠO leis Lietuvai geriau pažinti
Amerikos žemyno šalis ir geriau pa-
sirengti artėjančiam pirmininkavi-
mui Europos Sąjungai, kurios viena
iš strateginių krypčių yra plėsti bend-
radarbiavimą su Lotynų Amerikos ir
Karibų jūros regiono šalimis.

JAV reikalauja
vizû iš Lietuvos

jùrininkû
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Seimas pritarè VSD
vadovo atleidimui

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Į Lietuvą parvežtas prieškario diplo-
mato Jono Norkaičio asmeninis ar-
chyvas. Tuo rūpinosi Užsienio reika-
lų ministerija, Archyvų departamen-
tas ir Centrinis valstybės archyvas.

Tėvo archyvinius dokumentus ir
nuotraukas perdavė Vokietijoje, Bad

Mergentheime gyvenantis J. Norkai-
čio sūnus, aktyvus lietuvybės Vokie-
tijoje ir pasaulyje puoselėtojas Jonas
Norkaitis jaunesnysis.

Diplomatas J. Norkaitis 1936–
1940 m. buvo Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijos Ekono-
minio departamento direktorius.

Jo archyvas leis tyrinėtojams su-
sipažinti su Pirmosios nepriklauso-
mos Lietuvos diplomatų Broniaus
Kazio Balučio, Stasio Lozoraičio vy-
resniojo ir Vaclovo Sidzikausko, filo-
sofo Antano Maceinos, politikų Jono
Augustaičio ir Mykolo Krupavičiaus
laiškais bei kitais įdomiais dokumen-
tais, pamatyti niekur nespausdintas
Lietuvos diplomatijos istoriją atspin-
dinčias nuotraukas.

Prieš kelias savaites į Lietuvą
grįžo ir kito prieškario Lietuvos dip-
lomato, Lietuvos pasiuntinybės Pran-
cūzijoje bendradarbio Antano Liut-
kaus asmeninis archyvas, kurį Užsie-
nio reikalų ministerijai perdavė
Prancūzijoje gyvenantis jo sūnus Per-
kūnas Liutkus.

Apie įvykį pranešta NATO oro pajėgų
centrui. Delfi.lt nuotr.

Î Lietuvâ sugrâžintas prieškario
diplomato archyvas

Diplomatas Jonas Norkaitis 1936–
1940 m. buvo LR užsienio reikalų mi-
nisterijos Ekonominio departamento
direktorius. URM-ELTA nuotr.
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Paskutiniame šių metų Tarptau-
tinės futbolo federacijos asociacijos
(FIFA), kuriai priklauso daugiau nei
200 valstybių  sąraše Lietuvos vals-
tybinė futbolo rinktinė stovi 62-oje
vietoje. Per mėnesį Lietuva prarado 3
įskaitinius taškus ir iš 60-sios nukri-

to į 62-ąją vietą.
Kaimyninės valstybės Latvija

šioje lentelėje stovi 45-oje, o Estija –
tik 102-oje vietoje. Pirmąja išliko
Europos čempionė Ispanija, po jos
eina Brazilija ir Olandija. JAV rinkti-
nė liko 14-oje vietoje.

Antradienį naujasis lėktuvus
gaminančios JAV bendrovės
,,Boeing" svajonių lėktuvas at-
liko ilgai atidėliotą pirmą ban-
domąjį skrydį. Bendrovė ,,Boeing”
sieja dideles viltis su savo nau-
juoju lėktuvu, pareikšdama, kad
,,Dreamliner” leis oro bendro-
vėms sutaupyti milijonus dolerių
per metus, nes jis yra palyginti
lengvas, tvirtas, jį gaminant
naudojamos tokios medžiagos
kaip titanas ir anglies plastikas.
Grakštaus reaktyvinio orlaivio
,,Boeing 787 Dreamliner” skrydis
padarė įspūdį miniai žmonių, su-
sirinkusių pažiūrėti naujojo lėk-
tuvo bandymo. Vienas iš lakūnų
bandytojų tikino, kad skristi bu-
vo smagu. Įdomu, ar taip pat
smagiai jausis būsimi šių ,,meta-
linių paukščių” apkūnesni ke-
leiviai, kurie dėl savo antsvorio
paprasčiausiai sunkiai tilpdavo į
ankštą keleivio kėdę. Jiems
skrydis lėktuvu iki šiol būdavo
tikras išbandymas.

Redaktorė  Loreta Timukienė

ŠALFASS slidinėjimo valdyba kviečia slidinėti
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS) ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga

(ALGS) kaip ir kiekvienais metais vėl kviečia visus slidinėti. 2010 metais slidinėjimo varžybos bus rengiamos Vail
Mountain slidinėjimo kurorte, Vail miestelyje, Colorado valstijoje. Varžybas numatoma rengti 2010 m. kovo 20–27 d.

Apsistoti bus galima ,,Evergreen Lodge” poilsio namuose, kurie yra visai netoli slidinėjimo takų, parduotuvių,
restoranų ir kavinių. Šiuose poilsio namuose jau esame buvę prieš keletą metų, daugeliui patiko aptarnavimas. Esame
susitarę dėl nuolaidos mūsų grupei. Prašome, prieš užsisakydami viešbutį, paminėti, jog atvyksite su lietuvių slidinė-
jimo grupe (Lithuanian Ski Group). Norėdami užsisakyti kambarius, susisiekite su Carol Pasternak el. paštu:
carol@ski.com, arba tel.: 800-525-2052 (3319), 970-925-9500 (3319). Kadangi mūsų grupei daromos nuolaidos, prašy-
tume kambarius užsisakyti iš anksto. 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos kreipkitės į Ed Mickus el. paštu: edmickus1@aol.com arba į dr. Vytą Saulį
el. paštu: vsaulis@sbcglobal.net          ŠALFASS slidinėjimo valdybos info

Londono „Arsenal” nugalėjo „Liverpool” klubą

Lietuvos futbolo rinktinė 62-oji pasaulyje

Vokietijoje pirmauja „Bayer”

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos pietinėje dalyje Orland
Hills, IL gyvenantis ir Sandburg gim-
nazijos antrame kurse besimokantis
16-metis Lukas Veržbickas (Verzbi-
cas) ne tik lietuvius, bet ir visus savo
gerbėjus Amerikoje nustebino dar
viena didžiule pergale.

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 12
d., San Diego mieste California, jis
tapo JAV moksleivių kroso čempionu,
įrodydamas, kad visi jo iki šiol laimėti
titulai nebuvo atsitiktiniai. Lukas
South California miesto Balboa parko
kelyje 5,000 m nuotolį įveikė per 15
minučių ir 8 sekundes, už savęs pa-
likęs svarbiausiąjį varžovą Mattew
McElroy iš Huntington Beach, CA 15
sekundžių (jo rezultatas – 15 min. 22
sekundės). 

Čikagietis L. Veržbickas buvo
pats jauniausias iš visų 40 dalyvių
šiose 31 metus ,,Foot Locker” kom-
panijos rengiamose varžybose. Iki šiol
dažniausiai čempionais tapdavo pas-
kutinio – 4-ojo kurso studentai, du
kartus laimėjo trečiakursiai. Lukas

buvo pirmasis, JAV čempionu tapęs
besimokydamas antrame kurse. 

Iš pokalbio su Luku

Tuoj po šio bėgimo telefonu su-
sisiekėme su Luku, kuris, nors ir bu-
vo pavargęs bei sulytas (bėgant pylė
lietus), sutiko pasidalyti mintimis su
mūsų skaitytojais. 

Paklausus, ar šios pergalės buvo
tikėtasi, vaikinas atsakė: „Taip, aš
daugelį bėgikų pažinojau iš ankstes-
nių susitikimų įvairiose varžybose
kituose JAV miestuose. Čia dalyvavo
40 atletų. Jie kvalifikavosi keturiuose
JAV regionuose, iš kurių po dešimtį
važiavo į San Diego, CA. Aš buvau
pirmasis Kenosha mieste vykusiose
atrankinėse lenktynėse ir tik vienas
iš dviejų, kurie patekome iš Illinois
valstijos, nepaisant to, kad čia yra
tūkstančiai kroso bėgikų. Bėgti kliu-
dė lietus ir šlapia žemė, tačiau Čika-
goje bei jos apylinkėse esame pripratę
prie panašaus oro”, – kalbėjo Lukas,
kuris šią pergalę lygina su „Nike’’
rengtomis salės      Nukelta į 8 psl.

Lietuvis JAV moksleivių kroso čempionas 

Argentiniečiai 
laimėjo

A. Narbekovas treniruos
Gargždų „Bangą”

Žymusis Lietuvos futbolininkas
Arminas Narbekovas, nemažai laiko
praleidęs užsienyje, grįžta į savo gim-
tuosius Gargždus, kur treniruos
Gargždų „Bangos” komandą. Narbe-
kovui talkins taip pat iš šios vietovės
kilęs buvęs vartininkas Vaidas Žu-
tautas, o trenerio padėjėju šiemet
dirbęs Algimantas Briaunis.

Jungtiniuose Arabų Emyratuose
vykstančio septynių geriausių pa-
saulio futbolo klubų čempionato pus-
finalyje Argentinos „Esfudiantes”
komanda nugalėjo Pietų Korėjos
„Pohang Steelers” (2:1) ir tapo pir-
mąja šio turnyro baigiamųjų rung-
tynių žaidėja.

Šis susitikimas korėjiečiams bu-
vo nesėkmingas: net trys jų žaidėjai
gavo raudonas korteles ir rungtynes
baigė žaisdami tik aštuoniese.

Po 16 ratų Vokietijos „Bundes
lygoje” pirmoje vietoje su 32 taškais
stovi „Bayer” vienuolikė, kuri vienu
tašku lenkia  „Schalke” komandą.

Praėjusį sekmadienį paskutinėse

16-ojo rato rungtynėse „Mainz” ir
„Stuttgart” sužaidė lygiosiomis 1:1, o
kitose – „Wolfsburg” 1:3 pralaimėjo
Dortmundo „Borussia” vienuolikei.

Principinėse Anglijos aukščiau-
sios („Premjir”) lygos rungtynėse
Londono „Arsenal” komanda išvyko-
je įveikė dabar krizę išgyvenantį
„Liverpool” klubą rezultatu 2:1.
Londono vienuolikei pergalingą įvar-
tį įmušė rusas Andrej  Arsavin. Po

šios pergalės Londonas pakilo į tre-
čiąją lentelės vietą (31 taškas). Pir-
moje eina („Chelsea” (37 tšk.), antro-
je – „Manchester United” (34). „Li-
verpool” su 24 taškais tarp 20 ko-
mandų rikiuojasi 7-oje vietoje.

Arminas Narbekovas

Amerikos moksleivių kroso čempio-
nas su laimėta taure po varžybų San
Diego mieste, California.
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DONATAS TIJÙNÈLIS
Specialiai ,,Draugui“ 
iš Kopenhagos

Įsibėgėjo XV pasaulinės konfe-
rencijos, skirtos klimato kaitai (Uni-
ted Nations Framework Convention
on Climate Change, COP-15), antroji
savaitė Kopenhagoje. Oras šąla, da-
lyvių daugėja, demonstracijos, pro-
testai verda. Dėl sunkiai suvaldomos
minios, kai paskutiniu metu buvo su-
imta daugiau nei tūkstantis žmonių,
visuomeninis traukinys pradėjo ne-
stoti prie konferencijos rūmų Bela
Center. Prie rūmų įėjimo vyksta di-
delė kraštų delegatų, ministrų grūs-
tis, neretai jie apstumdomi susirinku-
sios minios. Išleisti nauji leidimai,
siekiant sumažinti viešos publikos
skaičių. Tad ne tik klimatas, bet ir
pati konferencija karštėja.

Iš kai kurių dalyvių galima iš-
girsti nusistebėjimą, jog palyginti
mažai dėmesio klimato temai ir pa-
čiai konferencijai skiriama JAV spau-
doje. Čia ši tema vyrauja visų laik-
raščių, žurnalų puslapiuose, rekla-
mose ir apskritai žmonių kalbose.
Vakar daug dėmesio susilaukė Al
Gore, šiandien turėjau progą išgirsti
Jungtinių Tautų generalinį sekre-
torių Ban Ki-Moon. 

Daug dėmesio susilaukė JAV se-
natoriaus John Kerry pranešimas
spaudai. Savo kalboje jis pabrėžė
prasidėjusius pokyčius JAV, jog jau
pripažįstama, kad ekonomikai vys-
tantis pramoniniai kraštai padarė
klaidų, kad tos klaidos sparčiai taiso-
mos, siekiant įgyvendinti švarią ir
importui nepriklausomą energetiką,
tuo pačiu stabdant atmosferos ter-
šimą. Kerry teigė, jog  prie to ženk-
liai prisidės 350 mln. dol., jau paskir-
ti JAV energetikos sekretoriaus Steven
Chu, taip pat JAV gamtos apsaugos
tarnybos (US Environmental Protec-
tion Agency, EPA) taisyklės ir verslo
vadovų pasiryžimas bei entuziazmas
diegti naujoves. Kaip pavyzdį JAV
senatorius davė North Carolina val-
stijos nutarimą uždaryti 11 anglimi
kūrenamų elektros jėgainių. Jis taip
pat pabrėžė, kad paremiant finan-
siškai ekonomiškai atsilikusius kraš-
tus (LDC), be įsipareigojimo švarinti
gamtos atliekas, bus skatinama ne-
kartoti tų klaidų, kurias padarė pra-
moniniai kraštai. Kerry prognozuoja,
kad JAV tikrai prisidės prie klimato
kontrolės, bet ne iš karto, kai bus

susitarta dėl proceso, užtikrinus visų
kraštų atsakomybę. Tai tikriausia
įvyks ateinantį pavasarį arba vasarą.
JAV senatorius taip pat pažymėjo, jog
nors Kinija šioje konferencijoje ir
žada sumažinti šiltnamio dujų (ŠD)
išmetimą, kylant jos ekonomikai,
ilgainiui ŠD kiekiu ji pralenks Ame-
riką 40 proc. Paklaustas, ar Amerikos
spauda turi įtakos JAV Kongreso del-
simui sprendžiant anglies mokesčių
arba anglies kreditų įstatymo klausi-
mus, Kerry atsakė, jog, be abejo,
spauda supainioja faktus, sukuria
abejones, o suprasti, kiek ŠD kainuo-
ja, yra labai svarbu.

Konferencijos metu susikūrė glo-
balinė tyrimų sąjunga ,,Global Re-
search Alliance on Agricultural
Greenhouse Gases”. Jos sumanytoja
Naujoji Zelandija, netrukus prie jos
prisidėjo 22 kraštai. Tarp jų labai
aktyvų vaidmenį vaidina Amerika,
JAV žemės ūkio sekretorius Tom
Visack. Naujos Sąjungos teigimu,
maisto gamyba, kuri sukuria  maž-
daug tiek pat ŠD kaip ir transportas,
iki 2050 metų turi pakilti 70 proc. Į šį
faktą turėtų ypatingą dėmesį atkreip-
ti mokslininkai ir tyrimais įrodyti,
kaip pakelti produktyvumą neter-
šiant gamtos, nedidinant ŠD. Tam
tikslui dauguma kraštų prisižadėjo
pradžiai skirti apie 150 mln. dol.
(JAV – 90 mln. dol.). 

Šios lėšos bus skiriamos pasi-
ruošimui pradėti bendrą darbą. Vi-
sack pripažino, kad ateityje bus daug
mokomasi vieniems iš kitų. Pavyz-
džiui, jau dabar galima pasimokyti iš
Danijos pažangos biodujų gamyboje,
kai šiluma yra gaminama iš miesto
atliekų, o kaimuose iš galvijų mėšlo –
kaip energijos atnaujinamo išteklių.
Pvz., 17 ūkininkų kooperatyvas su-
renka mėšlą iš savo tvartų, kuriuose
laikoma apie 2,000 galvijų. Po to mėš-
las aerobiniu procesu yra paverčia-
mas į koncentruotas, nedvokiančias
trąšas ir dujas, kuriomis šildo ir šiltu
vandeniu aprūpinamos 800 kaimo
šeimų. Mieste surinktos šiukšlės
uždaru procesu, kad nekiltų kvapas,
išskirstomos, tos, kurios turi kalori-
nės vertės, yra deginamos elektrai ir
šilumai gauti. Taip šiltu vandeniu yra
aprūpinama apie 90 proc. Kopen-
hagos.

Kiek teko girdėti, užsienio firmos
jau dirba su Lietuvos įmonėmis bio-
masės panaudojimo  Nukelta į 8 psl.

NE TIK KLIMATAS, BET IR 
KONFERENCIJA KARŠTĖJA Lietuvai bilietas 

į krepšinio viršūnę 
BRONIUS NAINYS

Tik ar ji pajėgs ten užvažiuoti? O tai beveik būtinybė, siekiant nu-
plauti gėdą, patirtą praėjusią vasarą Europos krepšinio pirmeny-
bėse, ir pateisinti bilieto kainą. O ji – visgi pusė milijono eurų. Tai-

gi, ne taip jau maža tuščiai Lietuvos kišenei. Tačiau toji kaina buvo sąly-
ga specialiam vardiniam kvietimui į pasaulines krepšinio varžybas, vyk-
siančias ateinančią vasarą Turkijoje, gauti. Nemokamą kelialapį į varžy-
bas gauti šiemet Lenkijoje vykusiose Europos krepšinio pirmenybėse rei-
kėjo iškovoti bent šeštą vietą, o Lietuvos rinktinei pavyko tik dalintis 9–12
vietomis. Todėl Lietuvoje kai kurie ir abejoja: ar verta buvo tokią kainą
mokėti? Tuo labiau, kad galimybės jai pateisinti neatrodo būsiančios ge-
resnės nei ateinančiais metais.

Esu vienas iš sakančių – verta, nes galimybės yra, tik reikia jomis pa-
sinaudoti. Europos pirmenybėse jomis, deja, pasinaudota nebuvo. Bet ko-
kiam palypėjimui ant pakylos, net ir bronzai po kaklais pasikabinti, Lie-
tuvai reikėjo suburti nors NBA suolelio pajėgumo bent jau pradinį penke-
tuką. Tačiau tokių žaidėjų kaip Žydrūnas Ilgauskas, Šarūnas Jasikevičius,
Arvydas Macijauskas, Darius Songaila rinktinėje nebuvo. Pačiu pasku-
tiniu laiku iškrito ir žadėjęs žaisti Rimantas Kaukėnas. Vieninteliam iš
NBA Linui Kleizai, kuris, deja, irgi neparodė įprasto Denver ,,Nuggets”
pajėgumo, talkino tik europinės jėgos, kai visos kitos pirmąsias šešias vie-
tas laimėjusios rinktinės savo sudėtyse turėjo taip pat gerų NBA žaidėjų,
kitos net po kelis, o pora – net pirmaeilių NBA žaidėjų. Ne, tokios sudėties
Lietuvos rinktinė medalio laimėti negalėjo. Tačiau šeštai vietai lietuviams
jėgų lyg ir turėjo užtekti. Kodėl taip neišėjo?

Tai tegul sprendžia žinovai. Bet jeigu tik tokią pat rinktinę Lietuvos
krepšinio vadovai tesugebės sudaryti pasaulio krepšinio pirmenybėms, tai
į Turkiją tegul ji neskrenda. Joje šalia Kleizos turi būti visi Europos pir-
menybėse nedalyvavę buvę ir esami NBA žaidėjai. Rinktinėje turi žaisti ir
Jasikevičius, ir Macijauskas, ir Songaila, ir taip pat vienas iš gerųjų Euro-
poje Kaukėnas. Kaip nors turi būti susigrąžintas po Pekino (Beijing) olim-
piados už Lietuvą žaisti atsisakęs Ramūnas Šiškauskas. Tik gal sunkiau
bus išspręsti vidurio puolėjo klausimą. Ilgauskas rinktinėje tikrai nežais,
tad kur gauti jam atitinkamą pakaitalą? Robertas Javtokas – tik europie-
tiško pajėgumo. Bet ar rinktinės vadovas pajėgesnį suras? Beje, o kas jis
toks?

Pavardė žinoma – Kęstutis Kemzūra, tačiau kartu žinomas ir jo ribo-
tumas. Jo vadovauta Latvijos rinktinė Europos krepšinio pirmenybėse
pasirodė dar blogiau negu Lietuvos, tad kodėl reikėjo net geriau uždavinį
atlikusį Ramūną Butautą juo keisti? Ar kelias į Turkiją tik vėl ne klai-
domis pradėtas? Taip pat, ko juo iš tikrųjų siekiama? Aukso medalis Lie-
tuvos krepšinio rinktinei tikrai nenukris. Amerikos NBA pirmaeiliai žai-
dėjai jai ,,neįkandamai”, nes ir geriausiu atveju Kemzūra galės sukrapš-
tyti tik tris ir daugiau laiko ant suolelio prasėdinčius NBA žaidėjus: Son-
gailą ir buvusius Kleizą bei Jasikevičių. Tad daugiausia lietuviai gali tikė-
tis tik sidabro, tačiau ir tokiu atveju būtina prasimušti į baigminį ketver-
tuką, pusiaubaigmėje išvengti susitikimo su amerikiečiais ir su jais susi-
kauti tik baigiamosiose varžybose. Bet ir čia reikia labai daug paruošia-
mojo darbo ir gal dar daugiau laimės. Ar vadovo pečiai tokią naštą pakels? 

Neabejočiau, jeigu šiuo laiku Kemzūros vietoje būtų daugiau patyręs
Jonas Kazlauskas, savo sugebėjimais jau užsitikrinęs vietą tarptautinėje
plotmėje. Tačiau kažin kodėl krepšinio salėse jis laurus skina kitoms tau-
toms. Jo netekusi Lietuva tikrai daug prarado. Lietuvos vadovų neatsa-
kingai politikai į pasaulinio sporto viršūnes pakilti galimybes sužlugdžius
moterų krepšiniui ir šokiams ant ledo, šių sričių pasaulinio masto sporti-
ninkėms kitatautėms merginoms atsisakant suteikti Lietuvos pilietybę,
Virgilijų Alekną nuo šių viršūnių stumiant amžiui, Lietuvos vardui jose
išlaikyti belieka tik vyrų krepšinis. Ar mums nė motais ir jį prarasti? Ne,
tokios negandos Lietuva sau leisti negali. Ateinančiais metais Turkijoje
Lietuva turi sublizgėti. Bent jau bronzos medaliu, jeigu nepasisektų lai-
mėti sidabro. Pasaulio krepšinio varžybose dalyvaus 24 valstybės, televi-
zijos ekranuose jas stebės gal net porą milijardų žmonių. Lietuva savo gar-
bę prieš juos turi apginti. Tik kaip tai padaryti, kai ne taip daug ką turim?
Todėl reikia daugiau pastangų.

Pirmiausia – taip padaryti turi norėti visa lietuvių tauta ir prie šio sie-
kio prisidėti. Jeigu ne kuo kitu, tai bent geru, krepšininkus remiančiu,
skatinančiu žodžiu. Nuo prezidentės iki kiekvieno eilinio piliečio. Jų va-
dovas Kemzūra turi tikroviškai pajusti jam tekusią atsakomybę, turi susi-
telkti geriausių, patyrusių krepšinio vadovų jam padedantį štabą, jeigu
įmanoma, pasikviečiant į jį ir žinovų ir iš NBA. Taip, kaip buvo padaręs
Šarūnas Marčiulionis, patarėju pakviesdamas savo buvusį vadovą, ir su
jais visais aptarti rinktinės sudėtį bei jos paruošimo planą. Toliau, visi į
rinktinę pakviesti žaidėjai turi sutikti joje dalyvauti. Sporto, ypač krep-
šinio, vadovai, Kemzūros prašomi, turi jam talkininkauti. Lėšas skirstan-
čios valdžios – negailėti rinktinei paramos, kad užtektų pinigų sudaryti
tinkamas sąlygas pasiruošimui. Visuomenė savo laikysena turi leisti rink-
tinės vadovams ir žaidėjams pajusti, kad tauta nuoširdžiai su jais. Iš pasi-
ruošimo viešintojų – žinovų, patarėjų ir ypač kritikų – kuo daugiau gerų
žodelių ir kuo mažiau prastų. Nė valandėlei nepamirškime: Turkijoje mū-
sų krepšinio žaidėjams prieš pasaulį sublizgėjus, kartu blizgėsim ir mes –
lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė. O tokio blizgesio dabar mums labai
reikia. Jeigu taip nusiteiksime, gal ką nors ir padarysime.

Donatas Tijūnėlis Kopenhagoje.
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Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus Čikagoje šiemet jau 43-ąjį kartą
surengs Metų žmogaus pokylį. Jo me-
tu bus pagerbtas 28 metus Čikagoje
dirbantis akių gydytojas Linas Anta-
nas Sidrys. 

Linas Sidrys buvo pirmasis ame-
rikietis gydytojas rezidentas, kuriam
buvo leista dirbti Sovietų Sąjungoje
dar 1977 metais. Nuo to laiko dr. Sid-
rys Lietuvoje buvojo daugybę kartų,
Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje atliko
daugiau nei 120 akių operacijų, atga-
beno daug savo lėšomis nupirktos
medicininės ir chirurginės įrangos
bei vaistų. Būdamas Lietuvoje dažnai
mokydavo lietuvius gydytojus oftal-
mologus moderniausių chirurginių
metodų. 1990 metais Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę, dr. Sidrys sten-
gėsi prisidėti reformuojant atsiliku-
sią medicinos sistemą. Daug jo straip-
snių pasirodė Čikagoje leidžiama-
me Amerikos lietuvių dienraštyje
,,Draugas”. Jis taip pat išleido knygą
,,Ar laukti stebuklo?” 

Mokytis Linas pradėjo Filipi-
nuose. Ten buvusioje Clark oro pajė-
gų bazėje (Clark Air Force Base) jo
tėvas, taip pat gydytojas, Rimvydas
Sidrys tarnavo majoru. Sidriai buvo
vienintelė lietuviškai šnekanti šeima
tarp kitų karininkų šeimų. Tuo metu
buvo praėję ne tiek daug laiko po to,
kai L. Sidrio tėvai buvo priversti pa-
likti Lietuvą, nes ją okupavo komu-
nistinė Rusija. Iš Clark oro bazės to-
lumoje jie galėjo matyti stūksančius
kalnus, kuriuose buvo įsitvirtinę
vietiniai komunistai, kurstantys re-
voliucines nuotaikas.  Tačiau prie pat
bazės, bambukų trobelėse, gyveno
draugiškai amerikiečiams nusiteikę
filipiniečiai, kurie augino ryžius ir
vandens buivolus. Didelį įspūdį Linui
padarė amerikiečiai kunigai misio-
nieriai. Pasimokęs iš vienintelių tuo
metu turimų aštunto skyriaus religi-
jos vadovėlių, pirmosios komunijos
Linas priėjo būdamas šešerių.

Į Jungtines Amerikos Valstijas
Sidrių šeima grįžo 1958 metais. Iš
pradžių apsigyveno tarp smėlėtų Be-
verly Shores kopų, vėliau persikėlė į
Streator miestelį, 90 mylių nutolusį
nuo Čikagos, apsuptą traktorių ir ku-
kurūzų laukų. Lino mama Giedrė
Šalčiūtė Sidrienė taip pat turėjo gy-
dytojos išsilavinimą, tačiau pagal pro-
fesiją nedirbo, nes šeimoje augo de-
vyni vaikai. Visi jie buvo gerai išmo-

kyti kalbėti, skaityti ir rašyti lietu-
viškai namuose. Šeštadieninės mo-
kyklos lankyti Linui neteko. Šeima
daug keliavo – aplankė didžiąją dau-
gumą Jungtinių Valstijų nacionalinių
parkų, pabuvojo daugelyje Europos
šalių.

Linas mokėsi University of Notre
Dame, vėliau – baigė University of
Chicago Pritzker medicinos mokyklą
ir rezidentūrą oftalmologijos srityje.
Tuoj po rezidentūros tobulino savo
žinias University of Florida Gaines-
ville mieste, kur mokėsi daryti akies
ragenos persodinimo operacijas. Per
daktaro Sidrio praktikos metus dau-
giau nei dvidešimt gydytojų iš Lietu-
vos, apsilankę Čikagoje, stebėjo jo
atliekamas akių operacijas Holy
Cross ligoninėje. Savo patirtimi dr.
Sidrys pasidalijo ir neseniai išleista-
me vadovėlyje apie oftalmologiją Lie-
tuvoje. Jis įsteigė pirmąją optikos ga-
myklą posovietinėje Lietuvoje, ku-
rioje buvo gaminami amerikietiškos

Dr. L Sidrys – Balzeko muziejaus 2009-ųjų Metų žmogus

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS
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kokybės akiniai.  

Dar būdamas studentu, 1973 me-
tais Linas lydėjo kunigą Stasį Ylą į
Lenkiją, kur buvo atidengtas pamin-
klas Štuthofo koncentracijos stovyk-
loje nacių nukankintam kunigui Lip-
niūnui. 1977 metais Linas buvo pir-
masis užsienietis, apsigyvenęs Kaune
po Romo Kalantos mirties ir su ja
susijusių įvykių.  l981 metais Sidrys
buvo paprašytas nuvežti pogrindyje
spausdinamos Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos mikrofilmą mon-
sinjorui Audriui Bačiui į Vatikaną.

Dr. Sidrys priklauso Ateitininkų
organizacijai, penkerius metus buvo
šios organizacijos leidinio ,,Ateitis”
redaktorius. Dr. Sidrys yra parašęs
daugybę straipsnių apie santuoką,
šeimą ir katalikišką vaikų švietimą
bei auklėjimą. 1992 metais kartu su
savo žmona Rima dr. Sidrys Lietuvoje
įsteigė keturias katalikiškas vasaros
stovyklas paaugliams – dvi mergai-
tėms ir dvi berniukams. Tai buvo pir-
mosios katalikiško auklėjimo stovyk-
los jaunimui posovietinėje Lietuvoje.
Šios stovyklos sėkmingai veikia ir
dabar, jose yra dirbę keli Sidrių vai-
kai. Sidrių šeima stengiasi remti jau-
nimą ir šeimas Lietuvoje, ypač dau-
giavaikes šeimas.  

Už nuopelnus per dvidešimt dar-
bo metų gerinant sveikatos priežiūrą

Lietuvoje gydytojas L. Sidrys buvo
apdovanotas Gedimino ordinu. Apdo-
vanojimą 2008 metų rugpjūčio 7 d.
įteikė tuometinis Lietuvos Preziden-
tas Valdas Adamkus, kuris savo svei-
kinimo kalboje didžiuodamasis teigė,
kad ,,Dr. Sidrys, Amerikos lietuvis iš
Čikagos, buvo vienas iš pirmųjų žmo-
nių, kurie drįso padėti Lietuvai sun-
kiais ir net pavojingais sovietiniais
laikais bei nepriklausomybės atkūri-
mo laikotarpiu.”

Dr. L. Sidrys gimė New York
mieste 1951 metų birželio 13 dieną.
1978 m. Marquette Park, Čikagoje
vedė Rimą Briedytę. Jie augino savo
gausią aštuonių vaikų šeimą Palos
Hills miestelyje prie Čikagos.

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus kviečia visus, norinčius pagerbti
šią iškilią asmenybę, dalyvauti poky-
lyje, kuris įvyks 2009 m. gruodžio 31
d., ketvirtadienį, 8 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje, (6500
South Pulaski Road, Chicago, IL).
Bilietus į pokylį galima užsisakyti
tel.: 773-582-6500 arba el. paštu:
info@balzekasmuseum.org.         

Šiemetinis Metų žmogaus poky-
lis yra kiek kitoks, nei įprasta, nes tai
bus ir Naujųjų Metų sutikimo šventė.
Svečių laukia muzikinė programa,
kurią atliks Ričardas ir Giedrė Sokai.

Balzeko muziejaus info

Dr. Sidrys operuoja akį Subačiaus ligoninėje, buvusi Antroji tarybinė, Vilniuje,
1985 metais. 

Dr. Linas Sidrys ir jo šeima 1997 metais. Iš kairės stovi: Vincas, Lina, Rimas, Vija, Gintas; iš kairės sėdi: Gaja, dr. Linas
Sidrys, Žiba, Rima Sidrienė ir Saulė.



DRAUGAS, 2009 m. gruodžio 18 d., penktadienis                       5

DONATAS JANUTA

Kareiviukų geras pustas
kirto galvas kaip kopūstus,
o tas Katkus, tas Katkavič
su žuvėdu labai mušas.

Kaip ant pleciaus sustojom,
visus žuvėdus iškapojom.
Mūsų Katkus labai drūts,
tikras buvo karaliuks.

Praėjus 300 metų po jo žygių,
valstiečiai dar dainuodavo tokias
dainas apie Lietuvos garsiausią karo
vadą, Didįjį Lietuvos etmoną Joną
Karolį Katkevičių-Katkų (Jan Karol
Chodkiewicz) (1560–1621). ,,Žuvė-
dos” tai tų laikų lietuvių duotas var-
das karingiems švedams – vikingų
palikuoniams. Katkevičius, vesdamas
lietuvių karžygių pulkus, garsiajame
Kircholmo mūšyje 1605 m. nugalėjo
keturis kartus didesnę švedų kariuo-
menę.

Katkevičius buvo to amžiaus vie-
nas žymiausių Europos karvedžių,
paskutiniuosius savo 30 metų beveik
be pertraukos kovojęs prieš švedus,
rusus, turkus, moldovus, kazokus, ir
net prieš maištaujančius lenkų bajo-
rus. Vien už Kircholmo pergalę prieš
švedus Katkevičius susilaukė sveiki-
nimų ir dovanų ne tik iš Popiežiaus,
iš Anglijos ir kitų Europos karalių,
bet ir iš Turkijos sultono. Šešiolika
metų vėliau, 1621 m., savo paskuti-
nėje kovoje Besarabijos Chotino
mieste Katkevičius atrėmė tuos pa-
čius sultono turkus, kurie tada žengė
užimti Lietuvos–Lenkijos valstybę.

Per savo gyvenimą Katkevičiui
teko nenoromis kariauti ir be val-
diškos paramos išlaikyti kariuome-
nes vien iš savo kišenės. Apie rū-
pesčius ir sunkumus dažnai rašė savo
žmonai: ,,Miela Zosyte, kai jūs man
rašėt, kad maistui daugiau pinigų
atsiųsčiau, tai Dievas geriausias tam
liudytojas, jog nieko nebeturiu. (…)
Savo valgomojo stalo sidabrą parda-
viau ponui iždininkui, kad juo iš-
mokėti kariams. (…) Ir dabar jau ka-
reiviai savo arklius valgo.”

Pirmas karas prieš Švediją buvo
pradėtas Žygimanto Vazos, kuris tada
buvo Lenkijos karalius ir Lietuvos di-
dysis kunigaikštis, bet dar norėjo iš sa-
vo dėdės, Švedijos karaliaus Karolio
IX nukariauti ir Švedijos sostą. Karai
su švedais, kurie prasidėjo 1600 m. ir
su pertraukomis tęsėsi apie 100 me-
tų, Lietuvai atnešė daug nuostolių. Kai-
mai buvo plėšiami ir deginami, žmo-
nės žudomi. Tuo pačiu metu Lietu-
vai–Lenkijai teko kariauti ne tik prieš
švedus, bet ir kelis kartus prieš Ru-
siją. Per tą laikotarpį Lietuva prara-
do maždaug 1/3 visų savo gyventojų.

Švedų Vazų valdymo laikai buvo
bendros Lietuvos–Lenkijos valstybės
didikų ir bajorų viešpatavimo auksi-
nis amžius ir Lietuvos–Lenkijos val-
stybės žlugimo amžius. Svetimšaliai,
kaip švedų Vazos, buvo renkami į
Lenkijos karalius ir Lietuvos didžiuo-
sius kunigaikščius, ne dėl to, kad trū-
ko gabių ir pajėgių vyrų pačiame kraš-
te. Bendra Lietuvos–Lenkijos valsty-
bė turėjo gerų karžygių, sumanių
politikų ir darbščių administratorių. 

Bet dėl ginčų ir varžymosi dėl

pirmenybės tarp didikų šeimų nebu-
vo įmanoma nė vienam vietiniui tapti
karaliumi, nes tai būtų padarę jo
šeimą pernelyg galinga prieš kitas.
Pvz., kurį laiką Katkevičiai ir Rad-
vilos buvo galingiausi Lietuvos didi-
kai, ir 1600 metais kilus ginčui tarp
jų dėl Slucko kunigaikštytės Zofijos
Olelkaitės rankos, abi pusės sutraukė
po kelis tūkstančius savos kariuo-
menės į Vilnių ir buvo pasiruošę kau-
tis Vilniaus gatvėse. Tiktai vyskupui
Merkeliui Giedraičiui ir pačiam ka-
raliui tarpininkaujant buvo išvengta
civilinio karo. 

Svetimšaliai, nedaug nusimany-
dami apie valstybę ir jos vidinius
reikalus, mažiau pajėgė kištis į didikų
ir bajorų gyvenimą ir privilegijas.
Lietuvos–Lenkijos bendroje valstybė-
je Lenkijos karaliaus ir Lietuvos
didžiojo kunigaikščio karūna būdavo
lyg ir parduodama – tam svetimša-
liui, kuris iš anksto pažadės didikams
ir bajorams priskirti kuo daugiau
laisvių ir privilegijų. Žinoma, kuo
daugiu paskirta laisvių didikams ir
bajorams, tuo mažiau lieka valios
karaliui ir valstybės valdžiai. Tokia
tvarka ilgainiui atvedė prie visiškos
Lietuvos–Lenkijos valstybės žlugimo. 

• • •
Seniausiai minimas Lietuvoje

Katkevičius – tai Kijevo bajoras Jur-
gis Chodorgas, arba Chodka, kuris
palaikė Švitrigailą. Katkevičių gimi-
nė, kaip ir Jonas Karolis, buvę Že-
maitijos seniūnai, Lietuvos tarnyboje
pasižymėjo kaip diplomatai ir karve-
džiai – vadovavo kovose prieš rusus,
švedus, kryžiuočius ir totorius. Jero-
nimas Katkevičius (1500–1561) buvo
pasiuntinys pas popiežių Povilą IV.
Katkevičiai buvo griežti priešininkai
unijos su Lenkija, vienas jų – Grigas
(1505–1572) net galvojo eiti prieš
lenkus su ginklu.

Jonas Karolis Katkevičius, turė-
damas didelius dvarus Kretingos
apylinkėje, tarp karų įkūrė Kretingos
miestą, išrūpindamas jam Magde-
burgo teises, pastatė mūrinę bažny-
čią ir įsteigė bernardinų vienuolyną.
Kovodamas savo kariuomenės prieša-
kyje, jis pirmiausia pasižymėjo kovo-
se su kazokais ir moldovais. Po to
1600–1603 m. talkininkavo Didžia-
jam Lietuvos etmonui Radvilai Per-
kūnui Latvijoje ir Estijoje kovose
prieš švedus, ypač pasižymėjo ties
Talinu, vėliau paėmė Tartu. Radvilai
Perkūnui mirus, Katkevičius paskir-
tas Didžiuoju Lietuvos etmonu.

Katkevičiui visada trūko lėšų

LIETUVOS KARŽYGIAI: 
ETMONAS KATKUS IR VIKINGAI 

pasamdyti užtenkamai karių ir net
užmokėti tiems, kuriuos subūrė. Ba-
jorai, tarp įvairių ,,privilegijų, jau se-
nai buvo atleisti nuo tiesioginių mo-
kesčių valstybei, ir tiktai seimas, reiš-
kia patys bajorai, galėjo juos uždėti.
Tačiau bajorai retai apsunkindvo sa-
ve mokesčiais, nors ir grėsė pavojus
tėvynei. Be to, karalius Zigmantas
Vaza, garsėjęs išlaidumu, nors ir gau-
davo iš seimo kiek pinigų kariuo-
menei, dažnai išleisdavo nemažą dalį
asmeninėms savo reikmėms ir pra-
mogoms. 

1601 m. Žygmantui žygiuojant
per Livoniją, kurioje Radvila ir Kat-
kevičius seniai kovojo prieš švedus,
tai buvo ne karo žygis, bet iškilminga
ir išlaidi monarchinė kelionė su
40,000 karių, palydovų ir tarnų ir
60,000 arklių. (Norėdamas pateisinti
tokias išlaidas, skirtas neva karo
reikalams, ir užtikrinti, kad kas nors
kitas nepasisavintų pirmųjų karo
nuopelnų, karalius buvo įsakęs rim-
tesnių karo žygių nepradėti jam
neatvykus.)

1604 m. Katkevičius, turėdamas
tiktai 2,000 karių, Baltakmenėje
(Bialy Kamien), Estijoje sumušė
7,000 švedų karių pulkus ir pranešė
karaliui: ,,Lauke paguldyta [užmuš-
ta] daugiau negu 3,000 švedų,
likusieji ir daugelis sužeistų balose
žuvo.” Pats prarado 81 nukautą, apie
100 buvo sužeista. Šie skaičiai sutam-
pa su švedų istoriko von Puffendorf
duomenims. Dėl to, kad Katkevičiui
dažnai teko kovoti prieš didesnes
priešo kariuomenes, negu savo, norė-
damas savo kareivius padrąsinti, sa-
kydavo: ,,Nesvarbu, kiek priešo atjo-
ja, mes tik jų lavonus suskaitysim.”

Kitais metais, 1605-aisiais, šve-
dų karalius Karolis IX pradėjo naujus
žygius Livonijoje su 14,000 karių. Vėl
grėsė pavojus prarasti Rygą, o pra-
radus ją būtų prarasta visa Livonija.
Rygos pirklių rankose buvo visi visos
provincijos ir dalies Lietuvos finan-
siniai ir prekybiniai reikalai. Ryga
buvo kariuomenės ir politikos atra-
ma. Tačiau dėl neužmokėtų algų visa
praeitų metų Katkevičiaus kariuo-
menė buvo išsiskirsčiusi, ir nors
Katkevičius buvo iš anksto karalių ir
seimą perspėjęs, paramos iš jų nega-
vo. Jam teko ne pirmą kartą skolintis
pinigų iš Rygos. Taip surinko apie
3,700 karių kariuomenę, beveik vien
lietuvių – tarp jų buvo tiktai 200 len-
kų ir 300 Kuršo kunigaikščio raitelių. 

Švedų karaliaus Karolio ir Kat-

kevičiaus kariuomenės susitiko ant
priešingų krantų virš išdžiūvusios
upės slėnio, prie Kircholmo (dabar
Salaspils, Latvija) miestelio, maž-
daug 12 km į pietus nuo Rygos. Nė
viena, nė kita kariuomenė nenorėjo
apleisti savo aukštumos. Lietuvių
pasiųstieji raiteliai jodinėjo išilgai
švedų fronto, mėgindami suerzinti
juos ir iššaukti kovon. Tačiau iki pus-
dienio abi kariuomenės nejudėjo iš
vietos. Pagaliau, Katkevičius išsiuntė
mažą dalį savo pulko raitelių pulti.
Kai švedai pradėjo smarkiau gintis,
lietuviai greitai apsisukę bėgo atgal.
Karolis pamanė, jog lietuviai iš
baimės mėgina apleisti kovos lauką ir
davė įsakymą vytis. Taip švedai buvo
įvilioti į slėnį, ir mūšis prasidėjo.

Vydami lietuvius, švedų pulkai
išsiskirstė iš savo rikiuotės. Pėstinin-
kai atsirado upės vagoje, o raiteliai
pasiekė lietuvių krantą. Staiga iš
priekio ir abiejų pusių su trimitais ir
lietuvišku karo šūkiu ,,Mušt!” lietu-
viai su visais rezervais puolė švedus.
Švedai, netikėtai užklupti, apsisuko
atgal. Tačiau švedų raiteliams kelią
pastojo jų pačių pėstininkai, kuriuos
jau dabar neišvengiamai trypė raite-
lių arkliai. Visa švedų kariuomenė
bėgo be jokios tvarkos. 

Pati kova truko maždaug pusva-
landį, ne ilgiau. Lietuviai švedų rai-
telius vijosi per pelkėtas ir miškuotas
vietas ligi pat Rygos. Švedai prarado
9,000 nukautų, buvo daug jų su-
žeistų, tarp jų nukentėjo visi keturi
karo vadai: žuvo generolas kuni-
gaikštis Lueneburgietis, žuvo genero-
las Lenartssonas, sužeistas genero-
las von Mansfeldas, pats karalius Ka-
rolis IX sunkiai sužeistas. Katkevi-
čius prarado maždaug 100 žuvusių,
keli šimtai sužeista. Karalius Karolis
su keliais šimtais išsigelbėjusių švedų
raitelių sėdo į valtis ir laivais grįžo į
Švediją.

Didelė Kircholmo pergalė iškėlė
Didžiojo Lietuvos etmono Katkevi-
čiaus vardą. Pats Katkevičius toliau
kovojo. 1609 m. vėl kariaujant prieš
švedus, Katkevičiui kovos ir mūšiai
tapo tokiais įprastais dalykais kaip
lietus vasarą, sniegas – žiemą, jog net
nustojo ir namiškiams apie juos
rašyti. Kai žmona užklausė, kodėl
nieko nerašo apie kovas, apie kurias
ji iš kitų sužino, Katkevičius nekan-
triai atsakė: ,,Švedų krito per šimtą,
mūsiškių vos penki, šeši; sužeistų ar-
ti 18. Apie ką gi aš čia turiu dainuoti;
tai paprastas, kasdieninis kariuome-
nėj reiškinys.”         Nukelta į 9 psl.

Kircholmo kova. Katkevičius iš dešinės su savo kariais puola švedus.
wikipedia.com

Jonas Karolis Katkevičius.
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Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Teisingumo ministerija yra pavedusi
Teisės institutui atlikti išsamią stu-
diją, kuri parodys, ar verta sukurti
pedofilų registrą. Apie tai pranešė
teisingumo ministras Remigijus Ši-
mašius. Pasak ministro, pedofilų re-
gistro kūrimas yra labai rimtas klau-
simas, ir tam reikia išsamiai atlikti
įvairius tyrimus.

,,Teisės institutui užsakėme at-
likti tyrimą ir dėl cheminių kastraci-
jų, ir dėl registravimo arba kitų pa-
našių susijusių idėjų. Teisės institu-
tas tą tyrimą turi baigti iki metų pa-
baigos. Manau, kad bus pakankamai
normalus pagrindas rimtesniam pag-
rindui ir diskusijoms”, – sakė R.
Šimašius.

Pernai Lietuvoje buvo užregist-
ruota 114 lytinio smurto prieš vaikus

atvejų. Šiuo metu Lietuvoje suimta
apie 200 pedofilų.

Apie pedofilų registro kūrimą
spalį užsiminė Seimo Darbo partijos
frakcijos ir Sveikatos reikalų komi-
teto narė Dangutė Mikutienė. Ji
mano, kad viena iš priemonių, apsau-
gančių vaikus nuo iškrypėlių, būtų
specialaus asmenų, įvykdžiusių lyti-
nius nusikaltimus prieš vaikus, re-
gistro sukūrimas. Taip pat būtina,
įdiegti specialias reabilitacijos prog-
ramas, kad šie asmenys būtų gydomi,
ir tokiu būdu būtų išvengta lytinių
nusikaltimų pasikartojimo ateityje.

Tokiame registre, anot Seimo
narės, švietimo įstaigų vadovai, prieš
priimdami žmogų į darbą, galėtų pa-
tikrinti, ar tas asmuo nėra įvykdęs
nusikaltimo prieš vaikus.

Sulaikyti narkotiniû medžiagû�  
platinimo tinklo nariai�

Lietuvoje gyvena palyginti mažai
užsienio pilieçiû�   

Vilnius, gruodžio 16 d. (ELTA) –
Sostinėje ir jos apylinkėse antradienį
sulaikyta 18 asmenų, įtariamų pri-
klausius nusikalstamam susivieniji-
mui, kuris vertėsi narkotinių ir psi-
chotropinių medžiagų platinimu.
Kratų metu rasta ir paimta labai di-
delis kiekis, kaip įtariama, narkoti-
nių ir psichotropinių medžiagų, daug
įvairių priemonių ir įrankių, skirtų jų
platinimui, didelės pinigų sumos, įta-
riama, gautos iš prekybos narkotinė-
mis medžiagomis, įvairių ginklų, tarp
jų – ir šaunamųjų, šaudmenų ir daug
kitų daiktų.

Operaciją atliko Lietuvos krimi-

nalinės policijos biuro (LKPB) Orga-
nizuoto nusikalstamumo tyrimo pa-
dalinių pareigūnai kartu su Vilniaus
apygardos prokuratūros prokurorais,
padedami Vilniaus apskrities policijos
komisariato ir Antiteroristinių operaci-
jų rinktinės ,,Aras” pareigūnų.

Nusikalstamų organizuotų struk-
tūrų nariai sulaikyti po LKPB ir Vil-
niaus apygardos prokuratūros parei-
gūnų atlikto ilgalaikio bendro tyrimo,
kurio metu Vilniaus mieste buvo nu-
statytas ilgą laiką veikiantis narkoti-
nių medžiagų platinimo tinklas, kai
narkotikai buvo platinami labai dide-
liais kiekiais. 

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) –
Parlamentinį tyrimą dėl galimo
Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgy-
bos valdybos (CŽV) kalėjimo Lietu-
voje atliekantis Seimo Nacionalinis
saugumo ir gynybos komitetas
(NSGK) turi pakankamai duomenų,
kad parengtų išvadas.

Tai  sakė NSGK pirmininkas Ar-
vydas Anušauskas.

,,56 žmonės apklausti, manau,
informacijos pakanka”, – sakė jis.

A. Anušausko tvirtinimu, ne tik
apklausti liudytojai, bet ir surinkta
įvairių dokumentų tuo klausimu.

Gautas atsakymas ir iš JAV Valstybės
departamento, tačiau jis žodinis. Ko-
miteto pirmininkas teigė, kad jis grei-
čiausiai bus paskelbtas drauge su iš-
vadomis.

Komiteto vadovas teigė sau turįs
atsakymą dėl galimo slapto kalėjimo
buvimo Lietuvoje. Kita vertus, anot
A. Anušausko, 12 komitetų narių gali
turėti savo požiūrį, nors per posė-
džius sužinojo tą pačią informaciją.
NSGK pirmininko nuomone, dėl ty-
rimo išvadų komitetas turėtų bal-
suoti pirmadienį arba antradienį. Da-
lis išvadų bus įslaptinta. 

�  Î Lietuvâ keliauja JAV paruoštos
„Vaikû Kalèdû“ dovanos

Sprendimai dèl pedofilû registro – 
po Naujûjû metû�

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) – Trečiadienio vakarą Lietuvos nacionali-
nėje filharmonijoje su Valstybiniu Vilniaus kvartetu koncertavo JAV gyvenan-
tis pianistas Edvinas Minkštimas.                       Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Duomenû parengti išvadoms d∂l
galimo CŽV kal∂jimo užtenka

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Dovanos dalijamos Lietuvos vaikams.                            Bernardinai.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) –
Lietuvos pilietybės neturi 1,3 procen-
to šalies gyventojų. Šis rodiklis Eu-
ropos Sąjungoje (ES) yra penkiskart,
o kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje –
net keliolika kartų didesnis, rodo ES
statistikos agentūros ,,Eurostat” pa-
skelbti duomenys.

Iš viso Lietuvoje gyvena 43,000
žmonių, kurie yra užsienio valstybės
piliečiai arba asmenys be pilietybės.
Beveik 30 proc. iš jų, arba 12,800, yra
Rusijos piliečiai. Oficialiais duome-
nimis, Lietuvoje taip pat gyvena
4,700 Baltarusijos piliečių.

Tuo metu Latvijoje šios šalies pi-
lietybės neturi 415,000 (18,3 proc.)
gyventojų. Didžioji jų dalis (89,5
proc., arba 371,700) turi specialų sta-
tusą – nėra nei Latvijos, nei kitos ša-
lies piliečiai, ir turi dalį piliečių teisių
bei pareigų. Eurostato duomenimis,
Latvijoje gyvena 3,400 Lietuvos pi-
liečių.

Estijoje gyvena 229,000, arba
17,1 proc., šios šalies pilietybės netu-
rinčių žmonių.

Vidutiniškai ES valstybėse tos
šalies, kurioje gyvena, pilietybės ne-
turi 6,2 proc. gyventojų. 

Tuo tarpu dauguma trečiųjų ša-
lių piliečių (87 proc.) palankiai verti-
na gyvenimo sąlygas Lietuvoje, norė-
tų pasilikti mūsų šalyje ir įsitvirtinti
mūsų darbo rinkoje ilgesniam laiko-
tarpiui. Tokios išvados prieitos na-
grinėjant Darbo ir socialinių tyrimų
instituto atlikto tyrimo rezultatus.

„Lietuvos ūkiui pradėjus atsigau-
ti po ekonominės krizės, kaip niekad
svarbūs taps trečiųjų šalių integraci-
jos į Lietuvos darbo rinką iššūkiai.
Tyrimo metu gauti duomenys su-
teiks galimybes stebėti ir vertinti in-
tegracijos proceso pažangą”, – teigė
Darbo ir socialinių tyrimų instituto
direktorius Boguslavas Gruževskis.

Darbo ir socialinių tyrimų insti-
tuto atliktų darbdavių ir trečiųjų
šalių piliečių tyrimų rezultatai liudi-
ja, kad, nepaisant dabartiniu metu
esančio ekonominio sunkmečio, šių
piliečių poreikis įsidarbinti Lietuvoje
ateityje nesumažės.

Vilnius, gruodžio 16 d. (Bernar-
dinai.lt) – Šiais metais 36 skirtingos
krikščionių bendruomenės susitelkė
akcijai „Vaikų Kalėdos”, praneša
Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba.
Sausio ir vasario mėnesiais vyksian-
čiuose „Vaikų Kalėdų” renginiuose
bus išdalinta daugiau nei 6,000 JAV
paruoštų dovanėlių batų dėžutėse.
Šiuo metu jos yra ruošiamos ir ne-
trukus bus pasiųstos į Lietuvą.
Dovanų skaičių papildys ir skirtingų
konfesijų krikščionių Lietuvos bažny-
čiose parengtos dovanėlės, liudijančios
Dievo meilę gyvenantiems šalia mūsų.

Akcija „Vaikų Kalėdos” yra vie-
nas iš organizacijos „Samariečio
krepšys” (JAV) (Samaritan’s Purse)
vykdomų projektų. Tai yra didžiausia
tokio pobūdžio labdaros akcija, vyks-
tanti visame pasaulyje. Jos tikslas
yra suteikti džiaugsmo ir vilties
vargstantiems vaikams, dovanojant
batų dėžutėse supakuotas dovanėles
ir pasakojant jiems apie didžiausią
dovaną – Dievo meilę, atskleistą per
Jėzų Kristų.

Šia akcija siekiama, kad kiekvie-
nas sunkmetį patiriančios šalies vai-

kas nors kartą savo gyvenime būtų
pradžiugintas tokia dovanėle. Jas
ruošia ir paprasti žmonės, ir šalies
prezidentai – JAV, Didžiojoje Britani-
joje, Vokietijoje, Airijoje ir kitose ša-
lyse. 

Labdaros akcija „Vaikų Kalėdos”
reikalauja daug nuoširdaus, pasiau-
kojančio darbo. „Samariečio krepšio”
organizacija dovanėles išdalinti pa-
tiki krikščionių bendruomenėms.

,,Lietuvoje akcija ‘Vaikų Kalė-
dos’ vyksta nuo 1998 metų. Tai yra
didžiausias projektas mūsų šalyje,
vykdomas bendradarbiaujant skirtin-
goms Bažnyčioms. Jame yra dalyvavę
daugiau nei 90 bendruomenių, atsto-
vaujančių skirtingoms krikščioniškas
Bažnyčioms. Taip vietinės tikinčiųjų
bendruomenės, bendradarbiaudamos
tarpusavyje ir su miestų be rajonų sa-
vivaldybėmis, prisideda prie sociali-
nių problemų sprendimo”, – sakė ak-
cijos „Vaikų Kalėdos” vadovė Lietu-
voje Rasa Mardosaitė.

Lietuvoje nuo šios akcijos vykdy-
mo pradžios jau išdalyta apie 300,000
dovanėlių, kasmet jų parengiama per
7 milijonus.



LONDONAS
Didžiosios Britanijos ministras

pirmininkas Gordon Brown pareiškė
sieksiantis, kad jo šalyje galiojantis
homoseksualių asmenų civilinės
partnerystės įstatymas būtų pri-
taikytas visoje Europos Sąjungoje,
įskaitant ir Rytų Europos šalis bei
Lietuvą. Apie tai jis papasakojo žur-
nalui „Attitude”. Jis aiškino, kad
būtina parodyti, kad gėjų teisės turi
būti pakankamai gerbiamos tiek
Vakarų, tiek Rytų Europoje. 

ŽENEVA
Skelbti pabaigą vadinamojo

kiaulių gripo pandemijai kol kas dar
anksti, nes ji tebesitęsia Europoje ir
Vidurio Azijoje, pareiškė Pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO) vadovo
pavaduotojas Keiji Fukuda. Daugiau-
sia gripo virusu A(H1N1) užsikrėtu-
sių žmonių dabar yra Šiaurės pus-
rutulyje, o Pietų pusrutulyje gripo at-
vejų beveik nėra, sakė pareigūnas.
Kol kas išlieka ir antros gripo ban-
gos, kuri gali kilti vėliau šią žiemą,
galimybė, sakė K. Fukuda.

WASHINGTON, DC
JAV Kongresas diskutuoja dėl

naujo imigracijos įstatymo. Jei bus
priimtas, jis leis milijonams nelegalių
imigrantų teisėtai likti JAV. Atitin-
kamą projektą pateikė vienas demok-
ratų Kongreso narys. Projektas nu-
mato, kad nelegalūs imigrantai atei-
tyje galės legaliai likti JAV, jei nebus
nusikaltę, turės darbą, mokysis anglų
kalbos ir sumokės 500 dolerių baudą.

* * *
Jungtinių Valstijų administracija

padavė į teismą stambiausią pasau-
lyje lustų gamybos  bendrovę ,,Intel”,
kurią kaltina šalies antimonopolinių
įstatymų pažeidimais. Ieškinį prieš
,,Intel” pateikė JAV federalinė pre-
kybos komisija (FPK). Kaip skelbia-
ma JAV administracijos išplatintame
pranešime spaudai, ,,’Intel’ dešimt-
metį neteisėtai naudojosi savo vy-
raujančia padėtimi rinkoje, kad už-
gniaužtų konkurenciją ir sustiprintų
savo kaip monopolistės vietą”.

* * *
Roy Disney, kurio tėvas ir dėdė

įkūrė ,,Disney” pramogų imperiją,
mirė po ilgos kovos su skrandžio vė-
žiu, sulaukęs 79 metų. R. Disney atli-
ko vieną svarbiausių vaidmenų at-
gaivinant ,,Walt Disney Company”. 

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI pri-

ėmė Limeriko vyskupo, kuris susi-
laukė griežtos vaikų išnaudojimą
Airijoje tyrusios komisijos kritikos,
atsistatydinimą, pranešė Vatikanas.
Pranešime, skelbiančiame apie mon-
sinjoro Donald Murray atsistatydini-
mą, dvasininkijos vaikų išnaudojimo
skandalas nepaminėtas. D. Murray
atsistatydino pagal Katalikų Bažny-
čios Kanonų teisės kodekso, kuriame
numatomas vyskupo atsistatydini-
mas, jei šis tampa ,,netinkamas” to-
liau eiti savo pareigas, nuostatas. 

ATĖNAI
Graikijoje ketvirtadienį streika-

vo tūkstančiai darbuotojų, protestuo-
dami prieš vyriausybės taupymo
politiką. Atėnuose apie 4,000 žmonių
dalyvavo demonstracijoje, kurią or-
ganizavo mokytojų profsąjunga. Vi-
soje šalyje planuota 60 protesto mi-
tingų, praneša agentūra AFP. Prie
streiko prisijungė ir medikai bei žur-
nalistai. Radijo ir televizijos stotys
nerodė žinių. Graikijos vyriausybė
paskelbė apie taupymo priemones,
kad būtų išgelbėtas valstybės biu-
džetas. 

TALINAS
Estijoje sukėlė susirūpinimą pra-

nešimas, kad Švedijos radijo žvalgyba
FRA nuo gruodžio 1 d. gavo leidimą
be suvaržymų prisijungti prie užsie-
nio ryšių kanalų, einančių per šalies
teritoriją, rašo savaitraščio ,,Eesti
Ekspress” interneto leidinys. Estijos
policija įspėjo šalies gyventojus, kad
kalbėdamiesi telefonu ar bendrau-
dami internetu ,,opiomis temomis”
jie būtų atsargesni.

ROMA
Italijos ministras pirmininkas

Silvio Berlusconi ketvirtadienį išra-
šytas iš Milano ligoninės. Teigiama,
kad 73 metų premjerui vienoje pri-
vačioje Tesino klinikoje Šveicarijoje
bus pašalinti po sužalojimo likę ran-
dai. Premjeras pradžioje išvyko į savo
priemiesčio vilą šalia Milano, kur jo
laukė žurnalistai. 

EUROPANATO niekada nepuls Rusijos,
sako NATO vadovas 

Kopenhaga, gruodžio 17 d.
(AFP/AP/BNS) – Jungtinių Tautų
klimato konferencijai artėjant prie
pabaigos į ją renkasi pasaulio vado-
vai. Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė į Kopenhagą atvyksta šian-
dien, kuomet prie derybų stalo susė-
dus didžiausių valstybių – Jungtinių
Valstijų, Kinijos, Indijos – ir Europos
Sąjungos vadovams paaiškės, ar
pavyks susitarti dėl Kyoto protokolo
įpėdinės – teisiškai įpareigojančios
sutarties, kuri numatytų kovos su
klimato kaita priemones.

Kol kas vilties pasiekti teisiškai
įpareigojančius susitarimus nėra
daug. Derybas kartina nesutarimai
tarp išsivysčiusių ir besivystančiųjų
šalių dėl to, kas ir kiek turėtų mažin-
ti anglies dioksido išmetimą, kokio
dydžio turėtų būti parama neturtin-
goms šalims, kad šios įstengtų
vykdyti įsipareigojimus.

Visi laukia, kokią nuostatą išdės-
tys JAV prezidentas Barack Obama,
kuris atvyks į konferenciją taip pat
šiandien. Amerikiečių žurnalas ,,Fo-
reign Policy” savo tinklalapyje teigia,
kad B. Obama Danijoje galės priimti
tik išankstinius įsipareigojimus, nes

Senatas, paskendęs diskusijose dėl
sveikatos apsaugos pertvarkos, ne-
spėjo iki JAV prezidentui išvykstant į
Kopenhagą priimti energetikos įsta-
tymo, kurio projekte numatyta ang-
lies dioksido išmetimo mažinimo sis-
tema.

Tuo tarpu JAV valstybės sekre-
torė Hillary Clinton, atvykusį į Ko-
penhagoje vykstančias klimato dery-
bas, paskelbė, kad Jungtinės Valstijos
kartu su kitomis turtingosiomis ša-
limis iki 2020 m. kasmet skirs 100
mlrd. dolerių finansinę pagalbą su
klimato pokyčiais kovojančioms ne-
turtingosioms šalims.

JAV diplomatijos vadovė sakė,
kad šis indėlis ,,atitiks stiprią sutartį,
pagal kurią visos didžiosios ekono-
mikos parems reikšmingus taršos
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujo-
mis mažinimo veiksmus ir pasirū-
pins, kad jie būtų įgyvendinami visiš-
kai skaidriai”.

Šis pareiškimas gali išjudinti JT
klimato derybas, kurios įstrigo tur-
tingosioms ir besivystančioms šalims
ginčijantis dėl taršos apribojimų ir
kovos su klimato pokyčiais priemonių
finansavimo.

Klimato kaitos konferencijoje 
optimizmo nedaug
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Pasaulio naujienos

JAV

Maskva, gruodžio 17 d. (AFP/
,,Interfax”/BNS) – NATO generalinis
sekretorius Anders Fogh Rasmussen
patikino, kad  organizacija ,,niekada
nepuls Rusijos”. A. F. Rasmussen šią
mintį išsakė Maskvos valstybiniame
tarptautinių santykių institute pasa-
kytoje kalboje, kurioje jis apžvelgė
tarpžemyninio karinio bloko būsimus
santykius su Rusija.

,,Taip pat nemanome, kad Rusija
puls mus. Mes liovėmės dėl to neri-
mauti, ir Rusija taip pat turėtų liau-
tis dėl to nerimauti”, – pabrėžė jis.

Šiaurės Atlanto sutarties organi-
zacija (NATO) buvo įsteigta prasi-
dėjus Šaltajam karui. Tuo metu la-
biausiai tikėtinu jos priešininku lai-
kyta Sovietų Sąjunga. Vakarų šalių
organizacija remiasi kolektyvinės
gynybos principu, pagal kurį NATO
narės įsipareigojo bendrai atsakyti į
bet kurio agresoriaus puolimą.

NATO generalinis sekretorius
taip pat pareiškė viltį, kad iki 2020
m. Rusija ir NATO sukurs bendrą
priešraketinės gynybos sistemą, pra-
neša BBC naujienų svetainė. A. F.
Rasmussen pareiškė, kad bendras
priešraketinis skydas padės ne tik
apsiginti nuo branduolinio ginklo,
bet ir plėtoti politinius ryšius.

NATO generalinis sekretorius
norėtų matyti naujoje Rusijos karinė-
je doktrinoje bendradarbiavimo su jo
vadovaujama organizacija nuostatas,
joje turi atsispindėti Maskvos ben-
dradarbiavimo su Šiaurės Atlanto
bendrija galimybės.

NATO generalinis sekretorius
pavadino neteisingu įspūdį, kad
NATO ieško naujų narių į savo su-
dėtį. ,,Taip nėra”, – sakė jis. Drauge
jis pažymėjo, kad kiekviena demok-
ratiška šalis turi teisę pasirinkti savo
saugumo politiką ir sąjungininkus. 

,,Taip pat nemanome, kad Rusija puls
mus”, – pabrėžė A. F. Rasmussen.



Šio sezono pradžioje iš Memphis
,,Grizzlies”   komandos abipusiu susi-
tarimu pasitraukęs Allen Iverson su-
grįžo į savo pirmąją  komandą – Phi-
ladelphia ,,76ers”.

Pirmosiose rungtynėse gruodžio
7 dieną A. Iverson pelnė 11 taškų, at-
kovojo 5 kamuolius ir atidavė 6 rezul-
tatyvius perdavimus. Rungtynes
,,76ers”  pralaimėjo buvusiai A. Iver-
son komandai Denver ,,Nuggets”
93:83.

Gruodžio pradžioje sutartį su
Philadelphia ,,76ers” pasirašęs A.
Iverson per sezoną uždirbs 1 milijoną
JAV dolerių.
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,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, 
išleistos Bostone atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol.

Tel.: 773-585-9500

A. Iverson sugrįžo į Philadelphia ,,76ers”

Kolumbijoje vykusiame planetos
dviračių treko taurės trečiajame rate
aukso medalį iškovojo Simona Kru-
peckaitė.

S. Krupeckaitė, anksčiau laimė-
jusi moterų sprinto rungtį, trijų ratų
atstumo baigiamosiose lenktynėse
aplenkė Willy Kanis ir Lisandra Gu-
erra Rodriguez. S. Krupeckaitė du
kartus aplenkė sidabrą laimėjusią W.
Kanis, o pastaroji du kartus aplenkė
treko šeimininkę – L. Guerra Rodri-
guez. Devintąją vietą užėmė Gintarė
Gaivenytė.

Margumynai

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

S. Krupeckaitė iškovojo aukso medalį

,,Formulėje –1” pakeista taškų skyrimo sistema

Brazilijoje vykusiose kasmeti-
nėse Granja Viana kartingų lenk-
tynėse pergalę šventė Felipe Massa
kartu su savo komandos draugais
Lucas di Grassi ir Julio Campos.

500 mylių lenktynėse greičiausiai
iš visų nuvažiavęs atstumą F. Massa
šią pergalę skyrė savo sūnui, kuris gi-
mė lapkričio 30 d. Šiose varžybose F.
Massa jau iškovojo antrąją pergalę.
1997 metais F. Massa iškovojo pirmą-
ją vietą, tuomet būdamas tik 16-os
metų.

Antrąją vietą užėmė buvusio
,,Formulės–1” lenktynininko Ricardo
Zonta komanda, o trečią vietą užėmė
Rubens Barrichello.

Susirinkusi ,,Formulės–1” komi-
sija posėdyje nusprendė, kad nuo šiol
už pirmąją vietą lenktynininkai gaus
ne 10, o 25 taškus. Pagal naująją sis-
temą, taškai bus skiriami ne aštuo-
niems, o dešimčiai lenktynininkų.
Pergalę iškovojęs lenktynininkas
gaus 25 taškus, o dešimtą vietą už-
ėmęs lenktynininkas – 1 tašką.

Posėdyje taip pat buvo leista
Brawn  komandai pakeisti pavadini-

mą į ,,Mercedes”. Be to, FOTA prezi-
dentu buvo išrinktas McLaren  ko-
mandos vadovas Martin Whitmarsh.
Jis šiame poste pakeis ,,Ferrari”  ko-
mandos prezidentą Luca di Monte-
zemolo, kuris iš šių pareigų pasi-
trauks šio mėnesio pabaigoje. FOTA
Sporto grupės vadovu išrinktas ,,Red
Bull”  vadovas Christian Horner, o
technikos grupės vadovu toliau išlie-
ka ,,Mercedes” pilotas Ross Brawn.

F. Massa laimėjo dar vienas kartingų lenktynės

S. Krupeckaitė. 
EPA-ELTA nuotr.

Allen Iverson 

Felipe Massa

Atkelta iš 2 psl.     varžybomis,
vykusiomis Boston mieste  praėjusį
pavasarį kovo mėnesį. Ten jis tapo
čempionu ir Luko pavardė tada nu-
skambėjo ne tik po visą Ameriką, bet
ir pasiekė ir sportu besidominčius
žmones visame pasaulyje. „Sports
Illustrated’’ kiek vėliau Luką įtraukė
į 13 JAV jaunuolių sąrašą, kuriems
žadama gera ateitis sporto pasaulyje. 

Iškovojo didelę taurę

„Aš, kaip varžybų laimėtojas,
gavau didžiulę taurę. Mane kalbino
dešimtys didžiųjų laikraščių, televizi-
jos reporteriai (‘Chicago Sun-Times’
dienraštis sekmadienio laidoje straip-
snį apie šias varžybas išspausdino per
visą puslapį su antrašte – ‘Big finish
for Verzbicas in San Diego’, ‘Chicago
Tribune’ kiek mažesnį – ‘Verzbicas
National Champion’). Buvome apgy-
vendinti gražiausiame ir seniausiame
San Diego viešbutyje, – pasakojo Lu-
kas. – Čia atskridome visa šeima.
Sykiu važiavo mama Rasa Viršilo-
vaitė-Veržbickienė, dabar – Bertulė,
patėvis, o kartu ir vienas iš mano tre-
nerių Romas Bertulis bei jaunasis

broliukas. Tačiau San Diege ilgiau
pabūti neteko, nes jau pirmadienį
manęs laukė mokykla ir treniruo-
tės.’’

Nepaisant, jog tai buvo pasku-
tinės šiemet lenktynės, Lukas turi
treniruotis kiekvieną dieną ir žiemos
metu. Ypač kai jo pagrindinė sporto
šaka – triatlonas (be bėgimo, įeina
plaukimas ir dviračių sportas), kur
yra laimėjęs „Pan-American’’ varžy-
bas ir patekę į pasaulio triatlono pir-
menybes Australijoje (jis ten neskri-
do, o pasitenkino JAV surengtomis
duatlono varžybomis). 

Lukas savo sportinę karjerą nori
sutelkti ties biatlonu ir jau 2012 m.
tikisi pakliūti į olimpines šias sporto
šakos žaidynes. Nors iki jų dar
nemažai laiko, tačiau vaikinas tam
stipriai ruošiasi. 

Linkime, kad užsispyrimas bei
didelis noras leistų Lukui tai padary-
ti. O iki to laiko jis, be abejo, dar
laimės dešimtis kitų svarbių varžybų
Amerikoje bei kituose pasaulio kraš-
tuose. Gal vaikinas pabandys nuva-
žiuoti ir į savo gimtinę Lietuvą ir ten
gerai pasirodyti.

LENGVOJI ATLETIKA

Lietuvis JAV moksleivių kroso čempionas 

Lukas Veržbickas pirmasis pasiekia JAV moksleivių kroso varžybų baigiamąją
liniją.

Atkelta iš 3 psl. ir naujos atomi-
nės elektrinės statymo srityse. Nėra
atsakyta į klausimą, ar Lietuvai ge-
riau sekti centralizuotu modeliu, ar
decentralizuotu, rajoniniu modeliu?
Tai priklausys nuo daug ko – nuo
elektros tiekimo tinklų tobulinimo,
transporto kainų. Kalbant apie bio-
masę, čia yra įvairių pavyzdžių. Kal-
bant apie atominę energiją – pa-
vyzdžių nėra daug. Lietuva yra susi-
pažinusi tik su milžiniška centrine
jėgaine. Maži reaktoriai, esantys po-
vandeniniuse laivuose, o gal ir dar
kiti variantai – tėra bandymų lyg-
menyje ir vis dar teorinė galimybė,
kurių įgyvendinimas būtų sudėtin-
gas. 

Pastebiu, jog Lietuvoje pradeda-
ma rimtai ruoštis. Pradedant Lietu-
vos techninio personalo naujus proce-
sus valdyti paruošimu, Lietuvos įmo-
nių dalyvavimu statant energetikos

įrenginius ir, žinoma, įvairių teisinių
priemonių kūrimu, siekiant reguliuo-
ti naują pramonės šaką. 

Spėjau apsilankyti Kopenhagos
rotušėje įvykusiame pasaulio merų
suvažiavime. Dalyvavo keturiasde-
šimt pasaulio didžiausių miestų me-
rai: Londono, Maskvos, Los Angeles,
Varšuvos, New York ir t.t. Gaila, nesi-
matė nei Čikagos, nei Vilniaus merų.
New York miesto mero Michael
Bloomberg paklausus, ką jis galvoja
apie pasiryžimą mažinti ŠD, nors kiti
to nedaro (atsilikę kraštai neįsi-
pareigoja valdyti ŠD), meras atsakė,
kad jei kitiems nesvarbu jų piliečių
gerovė, tai nereiškia, kas jam tai nėra
svarbu. Mexico City meras pasižadėjo
per ateinančius penkerius metus
padidinti mieste dviračių skaičių nuo
dabartinio 1 iki 5 proc. Kopenhagos
miestiečių transporte dviračiai suda-
ro 39 proc. O kaip Čikagoje, Vilniuje?

NE TIK KLIMATAS, BET IR 
KONFERENCIJA KARŠTĖJA

Šiais metais įvyko daugiausiai kibernetinių nusikaltimų

Didžiausias skaičius nusikaltimų
yra padarytas internete šiais besi-
baigiančiais metais, ir tai gali sukelti
grėsmę visos prekybos pasauliniame
interneto tinkle ateičiai, praneša te-
levizijos bendrovė CNN.

Remiantis vienos didžiausių ben-
drovių, gaminančių antivirusus, ,,Sy-
mantec”, 87 proc. visų pasiųstų elek-
troninių laiškų buvo brukalas. 2008
metais šis rodiklis sudarė 70 proc.

,,Symantec”, stebinčios maždaug
trečdalį visų elektroninio pašto siun-
tų internete, žiniomis, per pastaruo-
sius metus išsiųsta daugiau kaip 40
trilijonų el. pranešimų – brukalo, tai-
gi kiekvienam pasaulio gyventojui
vidutiniškai teko apie 5 tūkst. tokių
laiškų. Maždaug 2 proc. visų nepagei-
daujamų el. laiškų, išsiųstų 2009
metais, turėjo virusų, tai – 900 kartų
daugiau nei pernai.                    BNS
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
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9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�
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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
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TTeell.. 770088--442222--88226600.. 
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ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 137

Ukrainiečių ir mūsų palapinės
galus, kuriuose buvo įėjimų landos,
skyrė tik kokių 35–40 metrų tarpas.
Mes tuoj įsikraustėme į savo naujuo-
sius ,,namus” ir pasiskirstėme dvi-
aukščiais gultais. Susidėję daiktus ir
apsitvarkę, išėjome apsidairyti po
zonos teritoriją. Mes, kelionėje buvę
vagonų seniūnai – ,,brigadininkai”,
susirinkome aptarti dabartinės mūsų
padėties. (Atsimenu, kad vienas ak-
tyviausių lietuvių vadų tuomet buvo
toks aukštas, rauplėtu veidu parti-
zanas iš Aukštaitijos Albinas Baku-
tis, slapyvardžiu ,,Raktas”.) Greitai
įvertinę padėtį nusprendėme, kad
reikia pasikviesti ir ukrainiečių ats-
tovus. Paisydami garbingų LDK tra-
dicijų iškart sudarėme Lietuvos-Uk-
rainos sąjungą. Tad, bendrai paėmus,
dabar buvome beveik 700 vyrų pul-
kas (apie 300 lietuvių ir 400 ukrai-
niečių). Beliko tik sargyba pasirūpin-
ti. Numatėme, kad po 10–15 vyrų
prie kiekvienos palapinės angos tu-
rėtų pakakti. Besitariant tarp saviš-
kių aš pasiūliau:

– Mūsų būrys turi saugoti uk-
rainiečių palapinę, o ukrainiečiai lai
saugo mūsiškę!

– Kodėl? Kuriam galui? Nesąmo-
nė! – tokio ,,manevro” vyrai iškart
nesuprato ir jam prieštaravo.

Bandžiau paaiškinti savo suma-
nymą:

– Slavai lieka slavais. Jie greičiau
gali rasti bendrą kalbą su rusų kri-
minaliniais ir mus išduoti. Mes net
nepastebėsime, kada tai atsitiks. O
mūsiškiai, budėdami prie ukrainiečių
palapinės, galės ir juos stebėti, ir spės
mums pranešti apie galimas išda-
vystes. O mes savo ruožtu galėsime
prižiūrėti, kaip mus saugo ukrainie-
čių sargybiniai.

Mano argumentai visus įtikino,
ir, pasikeitę sargybomis su kaimy-
nais, buvome beveik pasiruošę viso-
kiems netikėtumams su ,,čiabuviais”.
Kurių, kaip vėliau sužinojome, šioje
zonoje buvo apie 600. Vėliau atsisklei-
dė, kad tarp ukrainiečių buvo nema-
žai sovietinės propagandos apkvailin-
tų žmonių, kurie į mus, lietuvius, žiū-
rėjo gana nepatikliai, kaip rusai žiūri
į NATO.

Pradėjo temti. Todėl pasitarę su
ukrainiečiais, suskubome kuo grei-
čiau surinkti visas medienos atliekas
ir kitas degančias šiukšles, išmėtytas
po zoną. Organizuotai viską tempėme
į būsimą laužą, sparčiai dygstantį
tarp abiejų palapinių. Užkūrus ugnį
pasijautėme pakankamai apšviesti ir
saugūs. Ir saviesiems, ir kaimynams
prisakėme jokiu būdu be reikalo po
zoną nevaikščioti. O iškilus neišven-
giamai būtinybei eiti į išvietę, kuri
stovėjo viename zonos gale, už mūsų
palapinių, laukti kol susidarys ,,rim-
tesnė” kompanija. Taigi į tualetą nu-
tarėme vaikščioti tik būriais po 6–7
žmones. Gerokai sutemus, kaip ir
tikėjausi, iš 4 palapinių, kaip kokie
ropliai, vienas paskui kitą pradėjo
ropštis visoks kriminalinis gaivalas –
socialistinės tėvynės avangardas. Jie
ir būreliais, ir po vieną atslinkdavo
prie mūsų sargybos įgulų ir visaip
bandė šnekinti. Mes, žinoma, buvome
apsitarę ir vieni kitus įspėję, kad
jokiu būdu nebendrausime su krimi-
naliniais, kad neduotume jiems nors
menkiausio preteksto išprovokuoti
muštynių. Tokia lietuvių ir ukrai-

niečių kalinių tarybų organizuota
taktika pasiteisino šimtu procentų.
Nieko nepešę banditai ir vagys turėjo
kiūtinti atgal į savo landynes. Naktis
praėjo be įvykių, o geležinių ratų ir
medinių plaktukų kaukšenimo išvar-
ginti žmonės galėjo ramiai išsimie-
goti.

Tokia sąlyginė ramybė, deja,
tęsėsi neilgai. Kai kurie pavieniai
kaliniai, daugiausia ukrainiečiai, ap-
sipratę su zonos aplinka, ,,suminkš-
tėjo”. Jiems atrodė, kad visiškas
nekreipimas į kriminalinius yra labai
,,nehumaniškas”. ,,Jie irgi žmonės”,
,,Vieno likimo draugai” – bandė aiš-
kinti jie. Neilgai teko laukti, kol šie
naivuoliai stipriai nukentėjo nuo
savo ,,likimo draugų”.

Po truputį įsidrąsinę, nepaisyda-
mi mūsų susitarimų ir perspėjimų,
atskiri politkaliniai pradėjo kalbėtis
ir net mainikauti su gudriais vagimis.
Mainus pradėjo nuo kišeninių menk-
niekių, paskui perėjo iki megztinių ar
kitų padoresnių rūbų, už kuriuos
gaudavo daugiausia rūkalus. Šis ,,biz-
nis” vykdavo atokiau nuo mūsų pala-
pinių, nematant nei mūsų sargybai,
nei kalinių aktyvui. Į vakarą jis pa-
gyvėdavo ir telkėsi daugiausia prie
išvietės. Apie tai, kad atskiri naivuo-
liai būdavo ,,likimo draugų” apgau-
nami, mes spręsdavome stebėdami
rūškanus tų ,,verslininkų” veidus,
kai šie sugrįžę apžiūrinėjo savo mai-
nų rezultatus. Bet gavę gerą sovieti-
nio kalinio pamoką jie nesiskųsdavo,
o oriai savyje išgyveno praradimo
kartėlį. Todėl kelias dienas zonoje
vyravo taikus sambūvis. Jie nelietė
mūsų, mes nelietėme jų.

* * *
Atėjo penktadienio vakaras ir

ukrainiečių sargybiniai, saugantys
lietuvių palapinę, sunerimę iškvietė
mus į lauką pasižiūrėti, kas atsitiko.
Mes išvydome tragikomišką reginį,
kaip trys apkulti lietuvių ,,biznieriai”
kruvinais veidais, vienais apatiniais
marškiniais ir kelnėmis uždusę skuo-
džia nuo kriminalinių pusės. Atbėgę
ir kiek atgavę kvapą jie mums skun-
dėsi, kaip buvo įvilioti į vagių pala-
pinę, neva ,,pasižiūrėti daugiau daik-
tų mainymuisi”, ir kaip buvo jėga nu-
rengti ir sumušti, nors priešinosi. Tai
buvo pirmos kruvinos ,,biznio” pa-
sekmės. Tą patį vakarą, bet kiek vė-
liau, vagys užpuolė 5 nieko dėtus
ukrainiečius, kurie būriu buvo nuėję
į išvietę. Juos taip pat paliko vienais
apatiniais. Čia mūsų kantrybė galuti-
nai trūko. Nedelsiant apsitarę su
kaimynų vadais, mes sudarėme miš-
rią delegaciją. Nuėję prie ,,vachtos”
išdėstėme susidariusią padėtį ir visų
vardu pareikalavome, kad mus – poli-
tinius kalinius, tuojau pat atskirtų
nuo kriminalinių. Tą vakarą sargy-
bos patalpose budėjo tik keli NKVD
seržantai ir vienas jaunesnysis lei-
tenantas. Jis abejingai atsakė:

– Niet svobodnych zon. Ničeho
niemožem zdelatj. (Nėra laisvų zonų
ir nieko negalime padaryti)

– Tai iškvieskite savo viršinin-
kus, kurie gali sutvarkyti šį reikalą!,
– primygtinai reikalavome.

Enkavėdistų leitenantėlis, gyve-
nime neuostęs parako, tik išsiviepė ir
atšovė:

– Zdesj my sami hlavnyje načal-
niki! My eti voprosy rešajem! 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.
Pats finansuodamas savo kariuo-

menę ir negaudamas paramos iš ka-
raliaus, išskyrus pakartotinus tuš-
čius pažadus, Katkevičius turėjo par-
duoti ne tik savo sidabrą ir kitą kil-
nojamą turtą, bet ir nemažai savo
dvarų. Vienam laiške rašo žmonai: ,,Į
seimą nevažiuosiu, nes neturiu tiek
valios, kad su savo neturtu, elgetyste
drįsčiau ten pasirodyti.” Katkevičiui
atrodė, kad Livonija buvo Lietuvai
svarbesnė, negu kiti kraštai, ir todėl
jis dėjo visas savo pastangas, energiją
ir turtą, sakydamas: ,,Savo tėvynės
ieškau, svetimo nenoriu.” 

Bet tuometinė netvarkingai val-

doma bendra Lietuvos–Lenkijos val-
stybė nemokėjo, kaip Katkevičiaus ir
kitų kovų pergales išnaudoti poli-
tiškai. Katkevičius, paskutinėje savo
kovoje 1521 metais kovodamas Besa-
rabijoje prieš turkus, nugalėjęs priešą
dar kartą, 60 metų amžiaus toje ko-
voje žuvo. 

Šiandien Skuodo mieste stovi
Katkevičiui pastatytas paminklas.
Latvijoje Salaspils (buvusiame Kir-
cholm) mieste stovi Kircholmo per-
galei atminti paminklas su latviškais
ir lenkiškais užrašais – nors pergalė
buvo nei latvių, nei lenkų, bet lietu-
vių, ir Katkevičius laikė save lietu-
viu.

ETMONAS KATKUS

Etmonas Katkus mūšyje.
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Menkėja Čikagos lietuvių
veikla

PETRAS PETRUTIS

Šiomis dienomis lietuvių ir anglų
kalbomis leidžiamuose laikraščiuose
buvo parašyta apie nutarimą uždary-
ti Bridgeport ilgai veikusią lietuvių
val gyklą. Tenka pasakyti, jog tai lyg
yra lietuvių ateivių mažėjančios veik-
los pavyzdys. Ne taip seniai lietuviai
šeimininkavo daugelyje valgyklų. Dar
nėra paminėtos Čikagos miesto ribo -
se veikusios valgyklos „Palanga”,
„Au ditorija”, ,,Neringa”, „Nida”, „Dai-
na”, „Metropolis”, „Ramunė”. Jų už-
sidarymą nulėmė įvairios priežastys.
Regis, jog atėjo laikas užsidaryti dar
vienai mūsiškius maitinusiai valgyk-
lai. Gaila.

Lietuvių „Healthy Food” valgyk-
la išsilaikė 70 metų. Nuo 1938 metų
joje buvo tiekiamas lietuviškas mais-
tas. 1960 m. ją įsigijo Bičiūnų šeima.
1978 m. valgyklos šeimininke tapo
Gražina Bičiūnaitė-Santoski. Ši val-
gykla buvo daug kartų teigiamai ap -
rašyta laikraščiuose, pabrėžiant pa-
tie kalų kokybę ir lietuviškumą.

Kokios valgyklos uždarymo prie-
žastys? Regis, kad savininkės (vedė -
jos) nuovargis (išsisėmimas) nuo di -
de lių pastangų reikalaujančio triūso.
Ką gi, reikia pateisinti savininkės
sprendimą.

Skaitant laikraščius galima susi-
daryti vaizdą apie anksčiau Čikagoje,
o ypač Bridgeport apylinkėje veiku-
sias lietuvių valgyklas. Pasirodo, kad
Čikagos lietuvija niekuomet nepasi-
žy mėjo valgyklų gausumu. Tačiau
gar sėjo savo salūnais vadinamų kar-
čiamų gausa. Jose netrūkdavo ir už-

kandžių. Deja, lietuvių išlaikomų
karčiamų nebėra. Dabar liko bene
vienintelė lietuviška valgykla. Tai yra
Marquette Park veikianti „Seklyčia”.
Užmiesčiuose (tolėliau nuo miesto)
vei kia dar keletas lietuviams prik lau -
san čių valgyklų. Jose galima pasi-
gardžiuoti lietuviško skonio patieka-
lais. Manyčiau, kad nebūtų galima
teigti, jog kitataučiams nelabai patin-
ka lietuviški valgiai.

Prieš daugelį metų, praalkęs užė-
jau į „Healthy  Food” valgyklą. Teko
ieškoti laisvos kėdės. Besidairydamas
pastebėjau prie vieno stalo sėdintį
azi jietiškos išvaizdos žmogų, kuris
pasigardžiuodamas srėbė kopūstų
sriu bą. Mane nustebino azijiečio val-
goma lietuvių mėgstama sriuba. Ne -
iškenčiau nepasiteiravęs. Viena pada-
vėja pasakė, jog tas azijietiškos iš -
vaizdos žmogus yra bemaž nuolatinis
klientas. Girdi, jis esąs prof. Ivanaus-
ko augintis. Jis po Pirmojo pasauli-
nio karo su prof. Ivanausku apsigyve-
nęs Lietuvoje. O 1944 m., artėjant
bol  ševikų ordoms, pasitraukė į Vaka-
rus. Profesorius liko Lietuvoje. Neži-
nia, kur mano sutiktasis dabar gyve-
na ir kokiais val giais maitinasi.

Beje, šis žmogus yra ne vienin-
telis pavyzdys. „Healthy Food” val-
gykloje maitindavosi ne tik lietuviai,
bet ir kitataučiai, neišskiriant ir apy-
linkėje gyvenančių kinų tautybės
žmo nių.

Malonu pastebėti, kad šis bei tas
iš lietuvių „Healthy  Food” valgyklos
pateko į Čikagoje veikiančio Litua-
nistikos tyrimo ir studijų archyvą.

Lietuviškų patiekalų valgykloje netrūkdavo lankytojų. 
Gintauto Beržinsko nuotr.

Čikagoje vyks lietuviškų filmų
festivalis

Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komitetas ir LR Ge ne ra linis
konsulatas Čikagoje pristato lietuviškų filmų festivalį Čikagoje. Renginio
prog ramoje šiuolaikinio lietuviško kino kūrėjų darbai, kuriuos pristatys kino
kompanijos „Era Film” direktorė ir prodiuserė Rasa Miškinytė. Po peržiūrų
vyks klausimų-atsakymų sesijos. 

Festivalis atidaromas 2010 m. sausio 21 d. Čikagos kultūros centre, Clau -
dia Cassidy salėje, ir vyks iki sausio 26 d. Filmų peržiūros taip pat rengiamos
Bal zeko lietuvių kultūros muziejuje bei Jaunimo centre, Čikagoje. Įėjimas į
visas filmų peržiūras nemokamas.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ FESTIVALIO PROGRAMA:

Sausio 21 d., ketvirtadienis, 6:30 val. v.
Čikagos kultūros centre, Claudia Cassidy Theater salėje
78 E. Washington Str., Chicago, IL 60602
,,Nerutina” (,,KUMA Projects”, rež. Jūratė Samulionytė, 2008) audio-

vaizdo projektas, 15 min.
,,Vabzdžių dresuotojas” (,,Era Film”, rež. Donatas Ulvydas, Li nas

Augutis, Marek Skrobecki, Rasa Miškinytė, 2008) kūrybinė dokumentika, 53
min.

Sausio 23 d., šeštadienis, 5 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, tel. nr.: 773-582-6500
,,Ispanų kalba suaugusiems” (,,Era Film”, rež. Tomas Tamo šaitis,

2008) ispanų kalba su angliškais subtitrais, kūrybinė dokumentika, 53 min.

Sausio 24 d., sekmadienis, 12 val.
Jaunimo centre, Čikagoje
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, tel. nr.: 773-778-7500
Trumpametražių filmų programa:
,,Berniukas ir jūra” (,,Donelos Studio”, rež. Tomas Donėla, 2006) dra -

ma, 15 min.
,,Baltos dėmės mėlyname” (,,Cinevera”, rež. Ramūnas Greičius, 2004)

dra ma-komedija, 20 min.
,,Balkonas” (,,Monoklis”, rež. Giedrė Beinoriūtė, 2008) drama, 48 min.

Sausio 26 d., antradienis, 6:30 val. v.
Čikagos kultūros centre, Claudia Cassidy Theater salėje
78 E. Washington Str., Chicago, IL 60602
Trumpametražiai dokumentiniai filmai apie Vilnių. DOCRES

VNO – menininkų rezidencijos programos, skirtos kino profesionalams, –
dalyvių kūriniai. 130 min.

,,Kas toliau?” (rež. Dzintars Dreibergs, Latvija, 2009)
,,Amžina mergaitė” (rež. Bram Crols, Belgija, 2009)
,,Dialoge” (rež. Kristin Raup, Estija, 2009)

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) 

veikia vieno iškiliausių 
lietuvių grafikų 

PAULIAUS AUGIAUS 
paroda 

,,Juodai balta malda
Lietuvai”, 

skirta jo 100-osioms gimimo
metinėms pažymėti, 

ir jo anūkės 
KRISTA AUGIUS

paroda ,,Gamtos daržas”. 
Paroda veiks iki sausio 3 d.
Ją aplankyti galite kasdien

nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v.,
išskyrus antradienį ir 

trečiadienį.
P. Augius. ,,Iš atlaidų”. 1958.

Kadras iš kino filmo ,,Vabzdžių dresuotojas”, pasakojančio apie žymaus lietu-
vių kinematografininko ir lėlinės animacijos pradininko Vladislavo Sta re -
vičiaus gyvenimo bei kūrybos kelią.

Regina S. Hobson, gyvenanti Flossmoor, IL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
auką. Ačiū, kad mus remiate ir skaitote.
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A † A
PETRAS APOLINARAS

BAGDONAS

Mirė 2009 m. gruodžio 13 d., sulaukęs garbaus 100 metų am-
žiaus.

Gyveno Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje bei draugai ir pažįstami Ame-

rikoje.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 20 d. nuo 3 v. p. p.

iki 8 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th Street,
Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto  Brady-
Gill laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Petras Apolinaras bus palaidotas Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdintys artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Kalėdos ir Naujieji metai
Europoje

RAMINTA ŽALKAUSKAITÈ

Artėjant gražiausioms metų šven-
tėms daugeliui įdomu sužinoti, kaip
žmonės švenčia, kokių tradicijų lai-
kosi kitose šalyse. Įdomu palyginti,
kuo tie papročiai skiriasi nuo mūsiš-
kių. 

Lenkija

Lenkija yra labai tradiciška šalis,
todėl ir Kalėdos čia švenčiamos labai
tradiciškai. Lenkijoje tikima, kad tai,
kas nutiko Kūčių dieną, kartosis per
visus ateinančius metus. Todėl prieš
susėsdami prie stalo suaugusieji sten-
giasi padirbėti ir uždirbti šiek tiek
pinigų, o vaikai mokosi, nes šio pa-
pročio laikymasis gali užtikrinti, kad
kiti metai bus geri ir sėkmingi. Antrą
Kalėdų dieną po Mišių žmonės mėto
vieni į kitus avižas – tai paprotys, ku-
riuo ateinančiais metais linkima tu-
rėti kuo daugiau pinigų.

Vokietija

Švenčių metu vokiečiai mėgsta
vaikščioti po kalėdinius turgus. Tai
proga paragauti įvairių skanumynų,
pavyzdžiui, imbiero ir vaisių duonos;
mėgstamas skanėstas yra marcipa-
nai, gaminami iš migdolų ir cukraus.

Kūčių vakarą Vokietijoje dovanų
atneša kūdikėlis Jėzus, o ne Senis
šaltis. Jo taip pat nereikėtų painioti
su šv. Mikalojumi, kurio diena šven-
čiama gruodžio 6-ą. Šv. Mikalojus bu-
vo vyskupas, daręs daug gero vargs-
tantiems. Pasak legendos, kasmet šią
dieną jis su tarnu aplanko kiekvienus
namus. Gruodžio 6-tos išvakarėse
vaikai kruopščiai nuvalo savo batu-
kus ir pastato juos už durų. Gerai el-
gęsi visus metus rytą juose randa rie-
šutų, obuolių ir saldainių. Ši diena
minima ir Austrijoje.

Austrija

Kai tik dienos sutrumpėja ir par-
duotuvių languose pasirodo kalėdi-
niai papuošimai, gatves užpildo ypa-
tinga dvasia. Advento turgūs kvepia
cinamono sausainiais ir žvakėmis,
kvapas sklando gatvėse kartu su
kalėdinių lempučių šviesa.

Kiekviename Austrijos turguje ir
virtuvėje rasite tradicinius mažus
pyragaičius, vadinamus „Kekse”, be
kurių šioje Alpių šalyje Kalėdos ne-
būtų Kalėdomis. Šie žvaigždės, eglu-
tės ar pusmėnulio formos kepiniai
gaminami iš sviesto ir skaninami ci-
namonu, vanile ar uogiene.

Pedantiškiems austrams pasku-
tinioji metų naktis – kone vienintelė
galimybė pakvailioti. Tą vakarą ir
jauni, ir seni perka alavines figūrėles
ir lydo jas šaukšte virš žvakės liep-
snos. Lydinį išpila į specialią lėkštutę.
Iš formos sprendžiama, kas laukia
kitais metais. Neduok Dieve, jei lydi-
nys primena skaičių 13, o štai saulė
arba smaila kepurė – puiku. Per
šventes austrai geria karštą vyną su
įvairiais prieskoniais.

Anglija

Didžiojoje Britanijoje Kalėdų la-
biausiai laukia vaikai, kurie niekada
nepamiršta padėti mažos stiklinės su
gėrimu bei džiovintų vaisių ir uogų
pyragaičio prieš židinį, taip atsidėko-
dami Kalėdų seneliui už pripildytas
kojines, kurios kabinamos lovos kojū-
galyje ar ant židinio atbrailos.

Italija

Italijoje gruodžio 24-ąją ateina
Babo Natalė (mūsų Kalėdų senelis).
Švenčių siautulys baigiasi Befanos –
senutės raganos, vaikams atnešan-
čios šokoladinių gardumynų – pasiro-

dymu sausio 6-ąją. Italiukams sekasi
– jie dukart gauna dovanų. Žinoma,
jei tik vaikas buvo geras ir paklusnus,
nes negeriems vaikams Befana į spe-
cialiai pakabintas kojinaites prikiša
anglių.

Šią raganą atsikišusiais dantimis
ir lenkta nosimi, užsimaukšlinusią
ant akių smailą kepurę, su ilgu ap-
siaustu ir skylėtomis kojinėmis, nuo
stogo ant stogo keliaujančią pėsčio-
mis, ant šluotos arba raitą, italai la-
bai myli. Legenda pasakoja, kad į jų
šalį ji pateko atsitiktinai, bet jai čia
taip patiko, kad apsigyveno visam lai-
kui. Ar esate girdėję, kad keistuoliai
italai pro savo namų langus Naujųjų
išvakarėse mėto senus daiktus? Bū-
tent Befanos nurodymu italai atsi-
krato viso seno šlamšto – meta pro
langą ir stebi, kokia bus praeivių
reakcija.

Ispanija

Ispanai, kuriems bet kokia proga
virsta spalvinga fiesta, pagrindine
švente vis dėlto laiko Kalėdas. Šis va-
karas praleidžiamas tik su šeima prie
gausaus vaišių stalo. Būtent šiai va-
karienei stengiamasi prisipirkti įvai-
riausių skanėstų. Tiek maži, tiek di-
deli gurmanai kvaišta nuo saldumy-
nų – jų gali būti įvairiausių rūšių:

pyragėliai iš vyno tešlos, migdoliniai
pyragaičiai, kepiniai su kmynais,
riešutai.

Šv. Mikalojaus dieną ispanai
švenčia gruodžio 31-ą. Naujųjų išva-
karėse yra tradicija suvalgyti dvylika
vynuogių. Visi linksminasi, kaip tik
išmano. Kartais švenčia keli aukštai
ar net namai, užeinama su sangrijos
(tradicinis Ispanijos gėrimas) taure ir
lėkšte vaišių pas kaimynus. Pasak
ispanų, tai įsimintiniausia naktis –
vakarą pradedi vienoje vietoje, o
sutinki kitame miesto gale ar net
užmiestyje.

Graikija

Graikijoje Kalėdos ir Naujieji
metai švenčiami su daug prietarų ir
papročių. Šioje šalyje nėra Kalėdų
senelio, bet jo pareigas vykdo šv.
Bazilis, kuris vaikams atneša dovanų
ir saldainių. Kadangi čia nėra ir
eglučių, jis padeda dovanas kambario
kampe arba ant šventinio stalo. Vai-
kai jas gauna sausio 1-ą dieną.

Graikijoje šeimininkė prieš kep-
dama kalėdinę duoną paženklina ją
savo rankos įspaudu kaip ženklu
vaikams, kad šią šventą dieną Dievas
palietė duoną. O kepdama Naujųjų
metų pyragą nepamiršta jame paslėp-
ti monetos. Pyragą pasidalina šeima,
ir kam klius gabaliukas su moneta,
tas kitus metus bus turtingas.

Malta

Per Kalėdas Maltos gatvėse groja
muzika, veikia mugės. Tačiau auto-
busai važinėja tik ryte iki 11 val. ir
vakare nuo 4 val. Kūčių vakarą vaikai
nešioja miestų gatvėmis kūdikėlį
ėdžiose, o šią eiseną lydi policija.

Kelionių manija 
Alfa.lt

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

A † A
Dr. VLADUI VAITKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ONUTEI, duk-
rai, sūnums bei jų šeimoms ir kartu liūdime.

Augė Rastonienė  ir šeima
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„Drauge” galite įsigyti kalėdaičių. Kartu ga-
lėsite nusipirkti geriausių Kalėdinių dovanų –
knygų, kompaktinių plokštelių (CD), meno albu-
mų, ėsdinto stiklo dirbinių, atvirukų bei įvairiau-
sių suvenyrų. Kviečiame apsilankyti. „Draugo”
krautuvėlė dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500.

�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad gruodžio 16 d. prenumera-
toriams buvo išsiųsti 2010 m. ,,Drau -
go” kalendoriai.

�Visus gruodžio 19 d., šeštadie -
nį, nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p.
kvie čiame į Gedimino lituanistinės
mo kyklos (GLM) Kalėdinę šventę,
ku ri vyks Libertyville Civic Center,
135 W. Church St., Libertyville, IL
60048.  Tel. pasiteira vimui: 847-668-
1731 (Beata).

�Kviečiame į Kalėdinį šokių po -
kylį Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th St., Lemont, IL 60439, gruo -
džio 20 d. 2 val. p. p. Į renginį atvyks
Kalėdų senelis. Bilietus galite įsigyti
parduotuvėje ,,Lietuvėlė”, restorane
,,Two Rivers”, kavinėje ,,Smilga”.
Tel. pasiteiravimui: 630-430-4216.

�Visus nuoširdžiai kviečiame į
Pasaulio lietuvių centro (PLC) Mo te -
rų renginių komiteto ruošiamas Šv.
Kū čias, kurios vyks sekmadienį,
gruo  džio 20 d., 12:30 val. p. p. PLC
di džiojoje salėje. Vietas užsisakyti ga -
li te paskambinę į raštinę tel.: 630-
257-8787.

�Tradicinis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos choro koncertas
vyks  gruodžio 27 d. 1:30 val. p.p. Da -
ly vauja: kamerinis choras ,,Laudate
Dominum” ir solistė Lijana Ko pūs tai -
tė-Paulleti.

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

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

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

�Informacinis susitikimas su
studentų ir moksleivių stažuočių pro-
gramos  LISS Lietuvoje organizatore
JAV LB Krašto valdybos vicepir mi ni -
nke Birute Bubliene ir šios progra -
mos dalyviais gruodžio 20 d. 1 val. p.
p. vyks Lietuvių piliečių klube, So
Bos  tone, 368 W. Broadway. Registra-
cijos formas/nuorodas ir kitas reika-
lingas formas  galima rasti LISS tink-
lalapiuose: www.stazuote.com arba
www.li thua nianinternships.com

�Kviečiame visus į Kalėdinę
šven tę gruodžio mėn. 25 d. 5 val. p. p.
Lietuvių klubo didžiojoje salėje. Prog -
ramoje „Saulutės” lituanistinės mo -
kyklėlės mokinių ir grupės „Jau nys -
tės žiedai” pasirodymas, grupės „Ko -
lorado vabalai” iš Denver miesto kon -
certas. Bilietus galima pirkti iki gruo -
džio  24 d., kaina – 25 dol. (Kon certas
ne mokamas vaikams iki 16 me tų).
At vykstantiems iš toliau, mielai pa -
dėsime susirasti viešbutį. Re gis t ruo -
tis pas Donatą – dona ta@ ucfunding.
com, tel. 727-346-1336. Dianą – dka
dze icius@tampabay. r.r. net, tel. 727-
251-5062 arba Ramutę – ramin
ta_kr@yahoo.com, tel. 727-687-1061.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

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

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

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

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

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

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

Tel.: 773-737-8400; el. paštas: kunagsj5262@hotmail.com
Gruodžio 20 d. – nuo 9 val. r. klausoma išpažinčių, 10:30 val. r.  – šv.

Mi šios, pamokslas (tėvas Gintaras Vitkus, SJ). Po Mišių – kalėdinis vaikučių
koncertas. Koncertuos pop muzikos vaikų grupė ,,Tu ir Aš” (vadovė  Loreta
Karsokienė), dalyvaus Kalėdų senelis

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

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

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

lima įsigyti koplyčioje arba Jaunimo centre.

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

Pamaldos su Šv. Vakariene – gruodžio 20, 27 dienomis
Gruodžio 24 d. – Šv. Kūčios (lietuvių ir anglų kalbomis) 5 val. p. p.
Gruodžio 25 d. – Kalėdos (lietuvių ir anglų kalbomis) 11:30 val. r.

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMALDŲ IR RENGINIŲ
TVARKARAŠTIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 773-476-0571; Fax: 773-476-0065
Kalėdų nakties Mišios – gruodžio 24 d.  10 val. v.
Kalėdų ryto šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10:30 val. r.
Naujųjų metų dieną – sausio 1 d., penktadienį, šv. Mišios – 10 val. r.

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

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

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

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

Tel.: 708 422-1433; Fax: 708 422-1485; el. paštas: zionlithlutheran@aol.com 
Penktadienis, gruodžio 18 d., 4 val. p. p. – ,,Spindulėlio”  kalėdinė pro-

grama ir šventė, atvyks Kalėdų senelis
Pirmadienis, gruodžio 21 d., 12:30 val. p.p. – kalėdinės pamaldėlės

,,Spindulėlio” vaikams ir tėvams
Ketvirtadienis, gruodžio 24 d. 5:30 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos

su šv. Komunija; gieda parapijos choras, solistė
Penktadienis, gruodžio 25 d. – Šventos Kalėdos. 9:30 val. r. – kalėdinės

pamaldos anglų kalba su šv. Komunija; kalėdinių giesmių giedojimas. 11
val. r. – kalėdinės pamaldos lietuvių kalba su šv. Komunija; kalėdinių
giesmių giedojimas

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

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

,,Draugo” info

Lapkričio 7 d. Lituanistinio tyrimo ir studijų centro tarybos ir valdybos metinio
suvažiavimo dalyviai.                                            Jono Tamulaičio nuotr.

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


