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•Sportas. Krepšinis, fut-
bolas. Pasaulio sporto
naujienos. ŠALFASS pra-
neša (p. 2, 8)
•Išbandymų pradžia (p.
3)
•A. Meilutytės skiltis (p.
3)
•Tam reikia turėti Dievo
malonę (p. 5)
•Dr. Idzelis – naujas
LTSC valdybos pirminin-
kas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 4,
5)
•Atsiminimai (146) (p. 9)
•Kalėdinis pabendravi-
mas Tėviškės parapijoje
(p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) –
Europos Žmogaus Teisių Teismas
(EŽTT) Strasbūre nusprendė, kad
Lietuva pažeidė žmogaus teises, nes
teismuose pernelyg ilgai truko dviejų
bylų nagrinėjimas. Per pastarąjį pus-
metį tai jau penktas Lietuvos pralai-
mėjimas Strasbūre dėl tokios pat
priežasties.

EŽTT pripažino Lietuvą pažei-
dus savo piliečio Donato Šulco ir
bendrovės ,,Impar” teises į teisingą
bylos nagrinėjimą dėl per ilgos teis-
mo procesų trukmės. Be to, byloje
,,Šulcas prieš Lietuvą” pripažinta,
kad piliečiui nebuvo užtikrinta
,,veiksminga teisinės gynybos prie-
monė”. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) –
Lietuva naujame tyrime pateko tarp
25 pasaulio valstybių, kuriose ge-
riausia gyventi. 22 vietą gavusi Lie-
tuva aplenkė visas kitas Rytų ir Vi-
durio Europos valstybes ir net tokias
šalis kaip Didžioji Britanija ar Švedija.

,,International Living” žurnalas,
sudaręs gyvenimo kokybės indeksą,
nagrinėjo tokias kategorijas kaip
pragyvenimo išlaidos, kultūra ir lais-
valaikis, ekonomika, aplinka, sveikata,
infrastruktūra, saugumas ir klimatas.

Pirmoje vietoje atsidūrė Prancū-
zija. Po jos eina Australija, Šveicari-
ja, Vokietija ir Naujoji Zelandija. Es-
tija liko 32-oje, Lenkija – 35-oje, Lat-
vija – 40-oje, Baltarusija – 109-oje,
Rusija –111-oje vietoje. JAV teko 7-
oji vieta. Anot tyrimo, blogiausiai gy-
venti yra Somalyje, Jemene, Sudane,
Čade, Afganistane ir Siera Leonėje.

Vertinime Lietuvą aukštyn kils-
telėjo geri vertinimai nagrinėjant
gyventojų turimas politines teises ir
pilietines laisves, gyvenimui palan-
kią aplinką ir klimatą.

D. Grybauskaitè: politinis dialogas
su A. Lukašenka vyks toliau

JAV žvalgybos specialistai baiminasi Rusijos îtakos plètros

Vilnius, sausio 7 d. (Delfi.lt) –
Baltarusijoje gyvenančio generolo
Vladimir Uschopčik, kaltinamo anti-
valstybinio 1991 m. sausio 13-osios
sąmokslo byloje, išdavimas gali būti
išspręstas tik politiniame lygmenyje,
tad dialogas su Baltarusijos preziden-
tu Aleksandr Lukašenka vyks ir to-

liau. Taip Baltarusijos prokuratūros
atsisakymą išduoti V. Uschopčik Lie-
tuvai vertina prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė.

Lietuvos generalinė prokuratūra
pranešė gavusi Baltarusijos generali-
nės prokuratūros raštą, kuriuo atsi-
sakoma vykdyti Lietuvos teisinės pa-
galbos prašymus Sausio 13-osios įvy-
kių byloje. Pakartotiniai reikalavimai
atlikti baudžiamojo proceso veiksmus
su Baltarusijoje esančiais įtariamai-
siais generolu V. Uschopčik ir Stanis-
lava Juoniene šios valstybės teisėsau-
gos įstaigoms buvo išsiųsti šių metų
rudenį.

Baltarusija iki šiol atsisako iš-
duoti Lietuvai generolą V. Uschop-
čik, kuris kaltinamas antivalstybinio
1991 m. sausio 13-osios sąmokslo by-
loje. 2000 m. jis buvo paskirtas Balta-
rusijos gynybos ministro pavaduotoju.

Lietuvos vertinimu, tai, kas Lie-
tuvoje įvykdyta 1991 m. sausį prieš
Lietuvos laisvės gynėjus, yra nusi-
kaltimas.

Vilnius, sausio 7 d. (Delfi.lt) –
JAV analitinės žvalgybos bendrovės
„Strategic Forecasting” apžvalgoje
rašoma, jog didelė tikimybė, kad su-
aktyvės Rusijos politinės įtakos plėti-
masis į kaimynines valstybes.

„Stratfor” specialistų nuomone,
iki 2010 m. metų pabaigos buvusi
TSSR teritorija taps Rusijos įtakos

zona. Bet koks bandymas pakeisti
padėtį pareikalaus daugybės pastan-
gų, savo tinklaraštyje rašo Estijos
parlamentaras Mark Mikkelson.

JAV žvalgybos specialistų many-
mu, viena iš priežasčių, kodėl didėja
Rusijos aktyvumas, yra ta, kad JAV
susitelkė į Afganistano ir Irako prob-
lemų sprendimą, o Vakarų Europos

temai Baltuosiuose rūmuose beveik
neskiriama dėmesio.

Todėl šiais metais Rusija gali pa-
mėginti susilpninti Vakarų (ir Turki-
jos) įtaką Ukrainai, Kazachstanui,
Baltarusijai, Armėnijai ir Azerbai-
džianui. Tokiais veiksmais siekiama
sukurti politinę sąjungą buvusioje
TSSR teritorijoje.

Lietuva – tarp 25
geriausiâ gyvenimâ
siùlançiû valstybiû
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Lietuva vèl pralaimèjo
bylas Strasbùre

Vilnius, sausio 7 d. (Delfi.lt) –
Per praėjusius metus Lietuva išleido
daugiau nei 125,000 litų iš Europos
grąžinimo fondo ir į kilmės šalis grą-
žino 139 nelegalius imigrantus. Tei-
giama, jog be šio fondo paramos mū-
sų šalis uždustų nuo nelegalų.

„Praėjusiais metais į Užsieniečių
registracijos centrą buvo pristatyta
320 užsieniečių, iš kurių 218 buvo ne-
legalūs imigrantai”, – sako vidaus
reikalų viceministras Stanislovas

Liutkevičius. Pasak viceministro, šie
geresnio gyvenimo ieškantys žmonės
Lietuvai yra gana sunki našta ir be
ES finansinės paramos Lietuvai būtų
sunku juos grąžinti į kilmės šalis. To-
dėl labai svarbu, kad galima naudotis
Europos grąžinimo fondo (EGF) lė-
šomis.

Kaip teigia Užsieniečių registra-
cijos centro (URC) vadas Robertas
Petraitis, brangiausiai kainavo Nigeri-
jos piliečio ir jo mažamečio sūnaus ke-
lionė namo – jai išleista apie 11,000 litų.

2009 m. į URC daugiausiai buvo
pristatyta iš Rusijos Federacijos nele-
galiai atvykusių piliečių – 81. Iš Gru-
zijos jų buvo 77, Baltarusijos – 24, Af-
ganistano – 21, Šri Lankos – 17. Dau-
giausiai nelegalių imigrantų į Lietuvą
patenka pėsčiomis per Lietuvos-Bal-
tarusijos valstybinę sieną ir automo-
biliais per Lietuvos-Latvijos pasienį.

Iki grąžinant į kilmės šalį ar per-
duodant kitoms ES šalims, centre jie
praleidžia vidutiniškai 2 mėnesius.
Bendrais paskaičiavimais, valstybės
biudžetui vieno žmogaus išlaikymas
per šį laikotarpį kainuoja apie 3,500
litų.

Aleksandr Lukašenka ir Dalia Gry-
bauskaitė. lrp.lt nuotr.

T∆kstançiai litû – nelegalû išskraidinimui

Eltos nuotr.
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Jei tikėsime žurnalu ,,Inter-
national Living”, be reikalo lie-
tuviai emigruoja į svečias šalis.
Naujausiame žurnalo gyvenimo
kokybės vertinimo sąraše Lietu-
va, užėmusi 22 vietą, aplenkė
net tokias šalis kaip Didžioji Bri-
tanija, Airija ir Čekija. Praėjusių
metų pabaigoje vertinant 194
šalis, buvo kreipiamas dėmesys į:
pragyvenimo kainas, kultūrą ir
laisvalaikį, ekonomiką, aplinką,
laisvę, sveikatos apsaugos sis-
temą, infrastruktūrą, pavojus,
saugumą ir klimatą. Pasak žur-
nalo, geriausia pasaulyje gy-
venti Prancūzijoje, Australijoje,
Šveicarijoje, Vokietijoje ir Nau-
jojoje Zelandijoje. Perfrazuojant
vieno iš Shakespeare herojaus
žodžius, vis dėlto kažkas yra
supuvę toje Lietuvos karalystė-
je. Gal teisus politologas K. Gir-
nius, straipsnyje pastebėjęs, jog
nepasitikėjimas politikais ir Vy-
riausybe perauga į nepasitikė-
jimą valstybe? 

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

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.

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

,,Lituanicos’’ krepšinio klubas
žiemos sezoną pradėjo 2009 m. lap-
kričio 16 d. ir kviečia įsijungti naujus
narius. Žiemos metu klube treniruo-
jasi vaikai nuo 4 metukų iki 8-tos kla-
sės. Treniruotės vyksta tris kartus
per savaitę Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Nuo 4-tos klasės komandos
jau dalyvauja įvairiose varžybose ir
turnyruose. Vaikus krepšinio pas-
lapčių moko lietuviai treneriai, mokę
arba žaidę krepšinį profesionaliai
Lietuvoje.

Nuo šio sezono vaikai gali lankyti
treniruotes sulaukę 4 metų amžiaus,
nes didėjant varžymuisi tarp krepši-
nio klubų, treniravimais ankstyvame
amžiuje teikia pranašumą prieš var-
žovus. Treniruočių metu pabrėžiami
krepšinio pagrindai, ugdomas kolek-

tyvinis supratimas ir drausmingu-
mas. Visos ,,Lituanicos” komandos
pasižymi gerais rezultatais, kovingu-
mu bei užsidegimu žaisti krepšinį.
Beveik visi ,,Lituanicos” auklėtiniai
patenka į savo mokyklų komandas,
kuriose vyksta nemažai konkurenci-
jos. Rudens sezono metu septynios
,,Lituanicos” komandos dalyvavo
,,Bulls” akademijos rengiamoje lygo-
je. Visos komandos iškovojo meda-
lius, o 4-tokai ir 11–12-tokai tapo ly-
gų čempionais, dar kartą įrodydami
lietuviškos krepšinio mokyklos ruoši-
mo lygį.

Platesnę informaciją galite rasti
apsilankę internetiniame tinklalapy-
je adresu: www.lituanica.org

,,Lituanicos’’ krepšinio
klubo info

,,Lituanicos’’ žiemos krepšinio sezonas

Lietuvis krepšininkas žaidžia 
Northwestern rinktinėje  

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvių kilmės krepšininkas
John Shurna (tėvas – Antanas Šur-
na) pastaruoju metu susilaukia dide-
lio žiniasklaidos dėmesio. Jo atsto-
vaujama Northwestern University
„Cats” komanda šį sezoną yra
iškovojusi 10 pergalių ir patyrusi tik
vieną pralaimėjimą (tai geriausias
pasiekimas po 1930–1931 m. sezono,
kai „Cats” laimėjo 12 susitikimų iš
eilės). 

Šis Čikagos šiauriniame prie-
miestyje esantis universitetas mus

Northwestern krepšinio rinktinės
žvaigždė John Shurna rungtynių me-
tu.

domina todėl, kad paskutiniu metu
geriausiu jo „Cats” krepšinio koman-
dos taškų medžiotoju tapo anksčiau
minėtas Shurna. Jis su savo koman-
da prieš Kalėdų šventes – gruodžio
22 d. – Welsh-Ryan salėje įveikė
svečius iš Central Connecticut State
University net 74:54. O 29 taškus į
varžovų krepšį įmetė Shurna, paro-
dydamas didžiu lį norą laimėti. Ir tai
nebuvo pirmas kartas, kai šis lietu-
vių kilmės krepšininkas komandai
pelnė 20 ar daugiau taškų. 

Spaudos bei kitos žiniasklaidos
atstovai Shurnai žada gerą ateitį.
Antano ir Suzy sūnus, gimęs Čikagos
priemiestyje Glen Ellyn, IL ir mokę-
sis Glen West gimnazijoje, jau seniai
atkreipė krepšinio žinovų dėmesį. Jis
buvo pakviestas į JAV rinktinę 19-os
metų, dėl jo varžėsi ne vienas univer-
sitetas, tačiau vaikinas pasirinko
Northwestern ir kol kas, atrodo, dėl
to nesigaili. Jis dar tik antrakursis
studentas, tad jaunuoliui likę nema-
žai laiko savo vietai krepšinio aikš-
telėje sustiprinti. Jo ūgis – nemažas,
siekia 6 pėdas 8 colius, svoris – 210
svarų. Tikėtina, jog į perspektyvų
krepšininką dėmesį atkreips ir NBA
„scoutai’’. 

Beje, Shurna geras tinklinio žai-
dėjas, dvejus metus iš eilės laimėjęs
„Player of the Year’’ vardą. 

Linkime šiam lietuvių kilmės
krepšininkui geros sėkmės ir ateity-
je. Lauksime kitų gerų jo pasiro-
dymų!

Futbolo įvairumai
EDVARDAS ŠULAITIS

Futbolo rūšys

Nuo senų laikų žinojome tik vie-
ną futbolo rūšį, kur žaisdavo dvi ko-
mandos, turinčios 11 žaidėjų (tarp jų
ir vartininkas). Vėliau atsirado ir
daugiau šio populiariausio žaidimo
rūšių, kurių dalis tapo labai mėgsta-
mos visame pasaulyje, yra rengiamos
jų pasaulio pirmenybės, sutraukian-
čios dešimtis tūkstančių žiūrovų.

Čia paminėsime tik dalį iš jų. Tai
salės futbolas, paplūdimio futbolas,
benamių futbolas ir futbolas purve.

Salės futbolo pasaulio pirmeny-
bės yra rengiamos nuo 1989 metų
kas ketveri metai. Salės futbole vy-
rauja ispanai ir brazilai. Ispanija pir-
menybes laimėjo 2000-siais ir 2004-
siais. Kitų valstybių komandoms nė-
ra pavykę užlipti ant nugalėtojų laip-
telio.

Oficialią salės futbolo komandą
sudaro penki žaidėjai (gali būti iki 7
atsarginių). Baudiniai mušami iš 6
metrų atstumo. Rungtynių trukmė –
du kėliniai po 25 minutes.

Dabartiniu metu geriausiu salės
futbolininku yra laikomas brazilas
Falco. Jis 2005 metais pusmetį žaidė
San Paulo reguliaraus futbolo ko-
mandoje, bet po to grįžo tęsti salės
futbolo karjeros. Skelbiama, jog per
200 sužaistų salėje rungtynių jis
įmušė 150 įvarčių.

Paplūdimio futbolas

Pirmasis paplūdimio futbolo pa-
saulio čempionatas įvyko 1995 m.
Brazilijoje. Brazilai čempionais yra
tapę trylika kartų. 2005 m. čempio-
natą laimėjo Prancūzija.

Nuo 2005 m. pirmenybes orga-
nizuoja FIFA. Čempionato baigiama-
jame rate dalyvauja 16 komandų.
Europai yra skiriamos penkios, P.
Amerikai trys, Azijai, Afrikai, Šiau-
rės ir Centrinei Amerikai bei Karibų
regionui – po 2 vietas, o Okeanijai –
viena.

Paplūdimio komandą sudaro nuo
8 iki 10 žaidėjų, bet startinėje sudė-
tyje rungtyniauja 5 futbolininkai.
Vienų rungtynių trukmė – 36 mi-
nutės (du kėliniai po 18 min.).

Šių metų paplūdimio futbolo pir-
menybėse teisėjavo 29 m. amžiaus
kaunietis Sergėjus Slyva, pasaulio
pirmenybėse tai jau trečias lietuvio
kartas.

Benamių futbolas

Pirmasis pasaulio benamių fut-
bolo turnyras buvo surengtas  Graco
mieste, Austrijoje, 2003 metais. Jame
dalyvavo 16 valstybių komandos. Ta-
da kiekvienais metais komandų skai-
čius augo ir 2008 m. Melbourne,
Australijoje jau žaidė 56 valstybių
rinktinės. Šių metų pirmenybėse
jėgas išbandė 48 valstybių koman-
dos.

Pasaulio pirmenybės organizuo-
jamos UEFA pastangomis. Komandą
sudaro 8 žaidėjai: 4 žaidžia aikštėje,
tiek pat yra atsarginių. Rungtynės
trunka 14 minučių.

Benamių čempionate teisę turi
žaisti tik tie sportininkai, kurie bent
metus iki pirmenybių pradžios buvo
socialiai remtini. 2007 m. čempionais
tapo Škotija, 2008 m. – Afganistanas,
2009 m. – Ukraina.

Nukelta į 8 psl.
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KÊSTUTIS GIRNIUS

2009 metai buvo Lietuvai labai
sunkūs. Kraštas išgyveno milžinišką
ūkio krizę, gerokai gilesnę ir didesnę,
negu buvo numatyta.

Krizę didele dalimi sukėlė įvykiai
už Lietuvos ribų, ypač panika pasau-
lio finansų rinkose. Panašiai nuken-
tėjo Estija ir Latvija. Estija šiek tiek
mažiau, Latvija net daugiau negu
Lietuva. Krizė atskleidė regiono ūkio,
verslo, valstybės finansų ir ūkio poli-
tikos pažeidžiamumą. Bet ir parodė,
kas geriau atliko savo namų darbus.
Estija neišlaidavo, sukaupė pinigų
atsargas, kurias naudoja krizės pa-
sekmėms švelninti. Ji realistiškai vi-
liasi 2011 metais įvesti eurą. Mūsų
krašte tikimasi, jog Lietuva pateks į
euro zoną 2014-2015 metais, bet ne-
žinia, ar ši viltis taps tikrove.

Niekas neskirs Vyriausybei de-
šimtuko už pastangas susidoroti su
krize. Vyriausybė per daug įsijautė į
teisuolio vaidmenį, esą ji imasi visų
būtinų, bet skausmingų priemonių
krizei įveikti, nors tauta nei supran-
ta, nei vertina jos darbo. Vyriausybė
perdėm skubėjo, per daug reikšmės
teikė išlaidų mažinimui, nepakanka-
mai dėmesio skyrė ūkio augimo ska-
tinimui, neparengė plano B, kuriuo
būtų buvę galima taisyti ir tikslinti
savo pirminę programą.

Klaidų tikrai padaryta, bet neva-
lia užmiršti, kad Europos Sąjunga
(ES), Tarptautinis valiutos fondas ir
tarptautinės vertinimo agentūros,
tokios kaip „Moody’s”, teigiamai ver-
tino Vyriausybės ūkio politiką. Da-
bartinis Seimas nebūtų galėjęs su-
daryti veiksmingesnės Vyriausybės.
O jei Gedimino Kirkilo vadovaujami
socdemai būtų likę valdžioje, jie būtų
nieko nedarę dar pusmetį, tad krizės
pasekmės būtų dar skaudesnės.

Nuo kokių 2002 metų Lietuvos
finansų politika buvo grindžiama
prielaida, kad ūkis kasmet augs 5–7
proc., biudžeto pajamos proporcingai
didės, tad galima smarkiai mažinti
mokesčius bei didinti socialines iš-
mokas. Ne tik valdžia pasidavė iliuzi-
joms. Panašiais scenarijais tikėjo
dideles paskolas imantys žmonės.
Bene didžiausi naivuoliai buvo neva
„kieti” verslininkai, įsitikinę, kad
liuksusinių butų, A klasės biuro pa-
talpų, aukščiausios kokybės produk-
tų paklausa yra beribė. Patys pri-
sidirbę, jie dabar skundžiasi, kad
bankai ir valdžia perdėm vangiai ati-
taiso jų klaidas.

Baltijos šalys nebuvo vienintelės,
kurios pasidavė gero gyvenimo vilio-
nėms. Airiai, amerikiečiai, britai ir
ispanai elgėsi panašiai, bet jų ūkis pa-
tvaresnis, veikimo galimybės plates-
nės, tad krizė jiems ne tokia skaudi.

Krizė parodė, kad toliau negali-
ma gyventi, kaip gyvenome per pas-
tarąjį dešimtmetį. Žurnalistas Rytas
Staselis pažymėjo, kad 2000–2005
metais „Sodra” išleisdavo nuo 4,5 iki
5,8 mlrd., o 2010 metais numato iš-
leisti beveik 14 mlrd. litų. Jokia šalis,
net pati turtingiausia, negali per tokį
trumpą laikotarpį tris kartus padi-
dinti išmokų, net jei pripažįstama,
kad pensijos mažos.

Pataisyti padėtį bus nepaprastai
sunku. Pirma, įvairūs psichologiniai

tyrimai rodo, kad žmogui sunku at-
sisakyti to, ką jis jau turi. Žmonės
kur kas labiau vertina įgytą objektą,
negu jie jį vertina neturėdami jo.
Sugrįžti į 2005 metų socialinių iš-
mokų lygį beveik neįmanoma.

Antra, auga visuomenės nepa-
sitenkinimas, susipriešinimas bei ne-
pasitikėjimas politikais. Vyriausybės
ir Seimo populiarumas jau seniai yra
tragiškai žemas. Bet lapkričio mėne-
sio apklausos rodo, kad šis Seimas
yra nepopuliariausias per vienuolika
metų, kai buvo pradėti daryti pana-
šūs tyrimai. Dabartiniu parlamentu
pasitiki tik 5 proc. rinkėjų, nepasitiki
– net 76 procentai. Naujausi „Euro-
barometro” duomenys rodo, kad Lie-
tuvos parlamentas pagal pasitikėjimą
dalijasi 25–26 vietas su Bulgarija.
Blogiau tėra tik Latvijoje. Vyriausy-
bės vertinimai šiek tiek aukštesni,
bet tai menka paguoda.

Siautėjant ūkio krizei, supranta-
mas nepasitenkinimas valdžia. Bet
Lietuvoje jis peržengia priimtinas
ribas. Ir ne vien dėl gyventojų ciniz-
mo. Prabangių automobilių nuoma,
reprezentacinių išlaidų naudojimas
asmeniniams reikalams sukėlė „puo-
tos badmetyje” regimybę, kurią pa-
gilino nepakankamas Seimo ir van-
gus beveik visos politinės klasės rea-
gavimas į žmonių pyktį, akivaizdus
nenoras atsisakyti savo privilegijų.
Premjeras ir kiti vadovaujantys poli-
tikai nesuprato simbolinės nuomotų
automobilių reikšmės, to, kad esmė –
ne iššvaistytų pinigų suma (valstybės
matu ji nereikšminga), bet Seimo
narių abejingumas ir solidarumo su
skurdžiau gyvenančiais rinkėjais
stoka. Didėjantis atotrūkis tarp val-
džios ir rinkėjų skatina žmones nus-
lėpti pajamas, nemokėti mokesčių,
ciniškai vertinti valdžios pasiūlymus.
Lietuva tampa sunkiau valdoma.

Lig šiol Vyriausybė pro pirštus
žiūrėjo į smunkančius vertinimus.
Esą tai yra „viešųjų reikalų” klausi-
mas. Kai žmonės pamatys gerų darbų
rezultatus, viskas susidėlios į savo
vietas. To nebus. Valdžia turi įsisą-
moninti, kad nepasitikėjimas politi-
kais ir Vyriausybe perauga į nepasi-
tikėjimą valstybe. 2010 metais Vy-
riausybė turi skirti pirmenybę pasi-
tikėjimui atkurti, o ne tolesniam biu-
džeto deficitui mažinti.

Yra ir kitų svarbių užduočių. Rei-
kia nuodugniai pertvarkyti visą mo-
kesčių sistemą, o ne tik lopyti aki-
vaizdžius trūkumus. Reikia skatinti
verslą, bet ir įvesti kitus Vakarų ša-
lims būdingus mokesčius, kad pasi-
turintieji atitinkamai prisidėtų prie
bendro gėrio kūrimo. Reikia peržiū-
rėti pensijas ir kitas socialines išmo-
kas, jas racionalizuoti, nutarti, ku-
rioms skirti pirmenybę, laiduoti, kad
jomis nebūtų piktnaudžiaujama.

Tai sunkiai įgyvendinami siekiai
net geriausiomis aplinkybėmis. JAV
kelis dešimtmečius kalbama apie
pensijų reformas, bet nėra politinės
valios jas įgyvendinti. Dėl savo nepa-
lankios demografinės padėties Lietu-
va negali laukti ilgai. Bet jei politikai
nepajėgs rasti bendros kalbos, jei
nepasiseks atgaivinti žmonių pasiti-
kėjimo valdžia ir valstybe, nebus ga-
lima susitarti dėl pertvarkų, taigi ir
dėl būtinų priemonių ūkiui ir valsty-
bei atgaivinti.                         Alfa.lt

IŠBANDYMŲ PRADŽIA
Apie Lietuvos užsienio

politiką 
ALDONA MEILUTYTÈ

Ar gali maža valstybė kaip Lietuva vykdyti savarankišką užsienio
politiką? Toks klausimas nuolat kyla skaitant politikos apžval-
gininkų straipsnius ir skaitytojų komentarus internete. Atrodo,

kad daugelis įsitikinę, jog Lietuva turi šlietis arba prie Amerikos ir būti
klusnia šios valstybės interesų vykdytoja, arba stengtis įtikti didžiajai kai-
mynei Rusijai ir siekti jos palankumo. Atrodytų, lyg kito pasirinkimo Lie-
tuva, Europos Sąjungos bei NATO narė, nė neturi.

Manau, kad toks požiūris daro didelę žalą Lietuvos valstybei. Tokio
požiūrio įtakoje kai kurie atsakingi Lietuvos politikai neatsakingai for-
muoja mūsų valstybės užsienio politikos prioritetus. Laikas vieną kartą
išsivaduoti nuo okupacinės valdžios įskiepyto nevisavertiškumo komplek-
so. Esame nepriklausoma valstybė ir turime pilną teisę formuoti ir vyk-
dyti savarankišką užsienio politiką, tarnaujančią tik mūsų valstybės ir
Lietuvos žmonių interesams. Turime suprasti, kad kiekviena valstybė po-
litikoje siekia tik savų interesų įgyvendinimo ir nė viena kita valstybė nie-
kada nekovos už mūsų tautos interesus. Tai privalome daryti tik mes pa-
tys: turime aiškiai žinoti, kas mums naudinga, ko mes siekiame, ir kaip
tuos siekius įmanoma įgyvendinti, atsižvelgiant į tarptautinę padėtį.

Nejaugi užmiršome Molotovo-Ribbentropo paktą ir daugelį kitų is-
torijos pamokų? Visiškai aišku, kad bet kuri pati demokratiškiausia di-
džioji pasaulio valstybė visada paaukos mažos valstybės interesus, jeigu
jai tai bus naudinga, ir visada ras būdų, kaip tokį savo elgesį pateisinti.
Politika, deja, yra naudos siekimo menas, dangstomas gražiais diplomati-
jos žodžiais. Mažos valstybės politikai privalo ypač sumaniai naudotis dip-
lomatijos suteikiamomis galimybėmis. Lietuvos politikams, deja, dažnai
pritrūksta šio sumanumo. Tai ir vėl išryškėjo vadinamojo slaptų CŽV
kalėjimų Lietuvoje skandalo metu.

Vis dar tebevyksta karšti ginčai apie tai, buvo ar nebuvo organizuoja-
mas tokio slapto kalėjimo įrengimas Lietuvoje, ar kalėjimas buvo įrengtas,
ar apie tai žinojo valstybės vadovas, tuometinis Lietuvos prezidentas Val-
das Adamkus? Pats V. Adamkus neigia turėjęs  kokią nors informaciją apie
CŽV slaptą kalėjimą, tačiau pareiškė, kad jeigu toks kalėjimas Lietuvoje iš
tikrųjų buvo, tai atsakingi valstybės saugumo pareigūnai padarė nusi-
kaltimą, už kurį privalo būti patraukti atsakomybėn.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pavedė Seimui ištirti šį klausimą.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį ty-
rimą ir pateikė savo išvadas, kurios sukėlė dar didesnį sąmyšį, nes komi-
sija, vadovaujama Arvydo Anušausko, nei paneigė, nei patvirtino CŽV ka-
lėjimo buvimą Lietuvoje. Tokiu būdu Lietuvai nenaudingas politinis skan-
dalas  tęsiasi toliau.

Pasirodė nemažai straipsnių, kaltinančių prezidentę D. Grybauskaitę
dėl to, kad ji pareikalavo, jog Seimas išaiškintų CŽV kalėjimo klausimą.
Žurnalistai Rimvydas Valatka, Edvardas Čiuldė ir kiti tiesiog išjuokia  ją,
apkaltina prorusiškos politikos vykdymu. Tačiau minėti žurnalistai nepa-
teikia konkrečių argumentų, kaip valstybės vadovė turėjo spręsti šią prob-
lemą, kai užsienio spauda ir Europos Sąjunga net ėmė kaltinti Lietuvą
žmogaus teisių pažeidimais.

Tiesa, Prezidentė, matyt, be reikalo pareiškė savo nuomonę apie tai,
kad ji turinti ,,netiesioginių įtarimų”, jog slaptas CŽV kalėjimas Lietuvoje
buvo. Tokiu savo pareiškimu ji tarsi suteikė pretekstą stokojantiems geros
valios žurnalistams apkaltinti ją neobjektyvumu, išankstiniu nusistaty-
mu: ,,Ji be CŽV kalėjimo nenurims!” – ironizuoja R. Valatka. Prezidentė,
be abejo, turėjo galvoje viešai skelbiamus netiesioginius įrodymus, kurie
sukėlė įtarimų, kad CŽV kalėjimas Lietuvoje iš tikrųjų galėjo būti įreng-
tas. Įtarimai gali būti pagrįsti arba nepagrįsti, todėl juos ir reikėjo pa-
tikrinti ir padaryti galutinę išvadą apie įtarimų pagrįstumą ar nepagrįs-
tumą. Tokia buvo Seimo pareiga.

Vis tik, pasinaudojus šiuo pačių amerikiečių sukeltu skandalu, imti
kaltinti mūsų prezidentę D. Grybauskaitę, manau, ne tik nesąžininga, bet
ir neprotinga. Galima ir reikia argumentuotai kritikuoti aukščiausios ša-
lies pareigūnės klaidas, tačiau išjuokti tautos išrinktą Prezidentę, vadinti
ją kokia  nors ,,maloningąja ponia” ar pan., manau, visiškai netinkama
praktika. Ji Lietuvai naudos tikrai neatneš.

Nieko tad nuostabaus, kad kitų šalių spaudoje pasirodo straipsnių,
žeminančių jau ne tik mūsų Prezidentę, bet ir visą lietuvių tautą. Štai
amerikiečių autoritetas, populiarių knygų autorius Glenn Greenwald va-
dina Lietuvą atsilikusia ir primityvia tauta. Jis rašo: Lietuva šiuo metu
yra įsivėlusi į labai keistą ir didelį sumišimą keliančią politinę padėtį, kuri
parodo, kas atsitinka, kai šalį apima ekstremistinės ideologijos. Iškilo įro-
dymų, kad Bush laikais Lietuvos saugumo tarnybos leido įrengti slaptus
CŽV kalėjimus savo šalyje.

Vien dėl to, kad tokie kalėjimai būtų ,,neteisėti” pagal taip vadinamą
Lietuvos ,,teisę” ir įvairius tarptautinius susitarimus, kuriuos Lietuva yra
pasirašiusi, neatsakingi tos šalies vadovai reikalauja ,,tyrimo” ir netgi ga-
limai teisinių pasekmių, jeigu paaiškėtų, kad buvo padaryti nusikaltimai.
Kokia atsilikusi, primityvi šalis šitaip pasielgtų?           Nukelta į 9 psl.
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JERONIMAS TAMKUTONIS

ABC korporacijai paskelbus
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV)
lėktuvų, skridusių į Lietuvą, nume-
rius ir laiką, Lietuvoje pasirodė pir-
moji CŽV kalėjimo versija. Pagal ją,
lėktuvų numeriai ir laikas buvo tei-
singi, bet tie lėktuvai skrido į kitas
valstybes, greičiausiai į Latviją ar Es-
tiją. Buvęs prezidentas Valdas  Adam-
kus pareiškė, kad jei CŽV kalėjimas
Lietuvoje buvo, tai reikia išsiaiškinti
ir kaltuosius nubausti.

Pasibaigus Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto (NSGK)
apklausai, buvo paskelbta antroji
versija. Pagal ją, Lietuvoje buvo
įrengti du CŽV kalėjimai. Tačiau
komitetas nepasakė, ar jais pasinau-
dojo  Amerikos CŽV. Nustatyta, kad į
Lietuvą buvo padaryti 29 CŽV skry-
džiai. Apie CŽV įrengtų kalėjimų
veiklą aukščiausi valstybės pareigū-
nai buvo informuojami apibendrin-
tai, neaptarinėjant konkrečių opera-
cijų ir jų rezultatų.

Tačiau ir antroji versija greičiau-
siai nėra galutinė. Nors Amerikos
CŽV savo sugebėjimais toli gražu
negali prilygti sovietų KGB veiklai,
vis viena ji yra Amerikos slaptoji

žvalgybos agentūra ir veikia pagal
savo programą. Tokia yra dabartinė
CŽV kalėjimų versija, tikintis, kad
runkeliai ja patikės ir nurims. Tačiau
ir runkeliai kartais sugeba tiksliai
sudėti du ir du.

Tikėti, kad tie 29 skrydžiai į Lie-
tuvą buvo vien bandomieji (dry runs),
yra daugiau negu naivu. Juk tie lėk-
tuvai nevežiodavo vien karštą kavą
ar arbatą į įrengtas patalpas. Naivu
yra taip pat tikėti, kad tie lėktuvai,
vežiodami kalinius į įrengtas patal-
pas, prie vartų, lyg Sibiro tremties la-
geriuose, būtų skaičiavę ir užrašinėję
kalinių skaičių. Šioje versijoje buvęs
prezidentas pripažino, kad jis, kartu
su kitais aukštais pareigūnais, buvo,
nors ir paviršutiniškai, bet informuo-
jamas.

Šioje versijoje lieka neišaiškinti
prezidentūros ir VSD ryšiai – ar VSD
veikė vien pagal prezidento nurody-
mus, ar jos vadovai rodė ir savo ini-
ciatyvą?

JAV prezidentas Jack Kennedy
po nevykusios invazijos į Kubą pri-
siėmė už tai visą kaltę. Būtų naivu
tikėti, kad buvęs Lietuvos prezi-
dentas pasielgtų panašiai, nes jo veik-
los būdas gana skiriasi nuo J. Ken-
nedy.

Antroji CŽV kalėjimo versija

SOFIJA JELIONIENÈ

ROMUALDAS BALTRUŠIS

2009 metų liepos 22 d. Šiluvoje
prel. kun. Eduardas Simaška atšven-
tė garbingą savo amžiaus 100 metų
sukaktį, taip pat ir 73 metų kuniga-
vimo sukaktį. Tai išskirtiniai jubilie-
jai.  Visas šioje žemėje sukaktuvinin-
ko nugyventas laikas skirtas  Dievui,
žmonėms ir Tėvynei. Jo žodžiais,
„tam reikia turėti Dievo malonę ir
pašaukimą. Kas eina tarnauti be
Dievo malonės ir pašaukimo, o ko-
kiais nors kitais sumetimais, to gyve-
nimas nebūna prasmingas ir naudin-
gas nei  Bažnyčiai, nei žmonėms.  Tik
nuoširdžiai šių vertybių laikantis,
gyvenimo kelias tampa lengvas, su-
teikiantis daug paguodos, dvasinio
pasitenkinimo ir džiaugsmo”. 

Sulaukus 100 metų, kun. Simaš-
kos veidas švyti gėrio, kilnios dvasios
šviesa, nors nueitas gyvenimo kelias
tam tikru laikotarpiu yra buvęs dy-
gus. Sunkiai išgyventas komunistinė-
je vergijoje laikas kasant akmens
anglį Sibire, Intos šachtose, tiesiant
geležinkelį tolimoje šiaurėje, kur
kaliniai kalbėdavo, kad po geležinke-
lio pabėgiais guli čia mirusių žmonių
– katorgininkų kaulai. „Tai buvo
pats sunkiausias mano buvimo kon-
clageryje laikas”, – susimąstęs pra-
taria prelatas. Pakėlęs sovietinių
okupantų jį užgriuvusias kančias ir
sulaukęs savo Tėvynės nepriklau-
somybės dienų, džiaugdamasis karto-
ja: „Tam reikia turėti Dievo malo-
nę.”

Gyvenime sutikti žmonės kun.
Simaškai buvo lyg tikri broliai ir
seserys. Jo širdis ir namų durys atvi-
ros visiems, į jį besikreipiantiems, o
savo mokines ir mokinius, kurie jo
gimtadienių ar Šilinių atlaidų metu
aplanko, vadina savo vaikais. Mes
juk, jo auklėtiniai, jį vis Kapelionu
tebevadiname. 

Jam dėstant tikybą ir einant kla-
sės auklėtojo pareigas VI–VII Uk-
mergės gimnazijos klasėse ilgam įsi-
minėme jo nuoširdžius patarimus,
mūsų žvilgsnį pedagogiškai kreipiant
į ateities kelius, mums dar labai
menkai suvokiamus.

* * *
Prelatas kun. Eduardas Simaška

gimė 1909 m. liepos 22 d. Ukmergės
apskr., Kavarsko vlsč., Pasusienio
km., Jurgio ir Antaninos Simaškų
šeimoje, užauginusioje dvi dukteris ir
keturis sūnus. Eduardas pradinę
mokyklą baigė Vaišviliškių kaime,
vėliau mokėsi Anykščių progimnazi-
joje ir Ukmergės gimnazijoje, kurią
baigė 1930 metais. Tais pat metais
įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto
Teologijos fakultetą. Jį baigė 1936 m.,
parašęs disertaciją „Dievo karalystė
pagal sinoptines evangelijas”, už ku-
rią jam buvo suteiktas licenciato
laips nis. Įšventintas kunigu pirmą-
sias šv. Mišias aukojo Kavarsko Šv.
Jono Krikštytojo bažnyčioje. Tais
pačiais metais jis paskiriamas vikaru
į Prisikėlimo bažnyčią Kaune, kartu
dirba mokytoju J. Jablonskio pra-
dinėje mokykloje. Prisimena – toje
mokykloje jo mokiniais yra buvę:
Valdemaras Adamkevičius (LR prezi-
dentas Valdas Adamkus), Laima
Griciūtė (vėliau profesorė), Nijolė
Dariūtė, Atlanto nugalėtojo lakūno
Stepono Dariaus dukra.

1938 m. kun. Simaška skiriamas
Kauno IV gimnazijos kapelionu,
kurios direktoriumi tuomet buvo
Stasys Čiurlionios, M. K. Čiurlionio
brolis. 1942–1944 metais paskiriamas
Ukmergės gimnazijos kapelionu, kar-
tu ir Šalkavos (7 km nuo Ukmergės)
koplyčios vikaru. Jo įgimta inteligen-
cija, taktiškumas, optimistinis žvilgs-
nis į gyvenimo reiškinius maloniai
nuteikdavo su juo bendraujančius.

* * *
Pasitikdamas suvažiavusius jį

pasveikinti jo buvusius auklėtinius,
plačiai išskėstomis rankomis vis kar-
tojo: „Jūs atvykote... Jūs, mano
vaikai.” Sukaktuvininkas buvo ap-
juostas gražia juosta, su įaustais žo-
džiais: „Prelatui kun. Eduardui Si-
maškai 100 metų”, jam įteikta gėlių
puokštė pintame „gausybės rage”.
Pirmiausiai jis paprašė, kad visi
drauge nueitų į čia pat, kitoje gatvės
pusėje, esančią Švč. Motinos Marijos
koplyčią pasimelsti dėkojant Viešpa-
čiui už suteiktą malonę šią dieną
visiems pabūti kartu.

Tam reikia turėti Dievo malonę
Prelatui kun. Eduardui Simaškai – 100

Grįžus besivaišinant buvo daug
sveikinimų, dar daugiau nuoširdžių
linkėjimų sukaktuvininkui tvirtam
protu ir fizine sveikata žengti į antrą-
jį savo amžiaus šimtmetį.

Prelatas kun. Eduardas Simaš-
ka už nuopelnus Tėvynei Lietuvos
Respublikos prezidento yra apdova-
notas Vyčio Kryžiaus ordinu. Savo
40-ųjų kunigystės metų proga jis
gavo Popiežiaus Pauliaus VI Apaš-
tališkąjį palaiminimą; 50-ųjų – Po-
piežiaus Jono Pauliaus II, o 70 metų
kunigystės proga Popiežius Benedik-
tas XVI atsiuntė savo ypatingą
Apaštališkąjį palaiminimą.

Ilgiausių, sveikiausių ir Viešpa-
ties malonėmis gausių metų mūsų
gerbiamam kapelionui.

* * *
Išlydėdamas savo auklėtinių bū-

rį, Kapelionas ilgai jiems mojo atsi-
sveikindamas. Nejučia į mintį atkly-
do poeto Pauliaus Drevinio eilutės iš
jo eilėraščio „Nematomas mokyto-
jas”:

Stovėsiu nematomas
Ant mokyklos laiptų
Nuo pirmo ligi paskutinio

skambučio,
O saulei tekant ir leidžiantis
Pro šalį plauks jaunimas.
– – – – – – – – – – – – –
Klausysiuos balsų, gerai

pažįstamų,
Gal išgirsiu suskambant ir savo

vardą...

Prelatą kun. Simašką 100-ųjų gimimo metinių proga sveikina jo buvę Uk-
mergės gimnazijos auklėtiniai (iš k. į d.): kun. V. Luzgauskas (svečias), R. Pakš-
tienė, R. Zinkevičienė, M. Dzerožinskienė, J.  Balžekas, J. Kluonienė, prof. Z.
Zinkevičius, prof. R. Baltrušis, I. Baltrušienė, T. Pilka, J. Boguševičius ir V. Nar-
kevičius.                                                                   A. Kluoniaus nuotr.

Prelatas kun. Eduardas Simaška.

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org
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Mažėjantis ,,Draugo” skaitytojų
ratas kelia nerimą, todėl bandoma
ieškoti kitų išeičių. Dėl interneto rei-
kėtų labai rimtai pagalvoti, pamąs-
tyti, ar jis išspręs tas mūsų proble-
mas. 

Šiandien didesnę dalį ,,Draugo”
skaitytojų sudaro vyresnės kartos
lietuviai. Iš jų gal tik maža dalis dirba
su kompiuteriais, o kiti iš viso jų ne-
turi. Jei ,,Draugą” perkelsime į inter-
netą, tai dėl to tie mūsų skaitytojai
nepirks kompiuterio, ir mes juos pra-
rasime. Jaunoji karta, net ir vaikai,
naršo po internetą, bet atkreipkime
dėmesį, kuo jie domisi. Jų interesai
visai kiti, ir jų mes nepadarysime
,,Draugo” skaitytojais. 

Taip, gyvename technikos am-
žiuje, bet tas amžius įnešė daug blo-
gybių. Praradome tarpusavio bendra-
vimo ryšius. Telefonas atnešė didelę
naudą, bet kartu ir nenaudą. Labai
patogu telefonu perduoti skubią ži-
nią, išsikviesti pagalbą, patogus jis
verslo reikalams, bet jis pasidarė ir
nauja bendravimo forma tarp žmo-
nių. Aplinkui taip ir matai žmones, iš
rankų neišleidžiančius telefonų. Nie-
kas net nesusimąsto, kad telefonas
kenksmingas sveikatai.

Grįžkime prie interneto. Žmo-
nės, prasėdintys valandas prie inter-
neto, pasidaro savos rūšies ligoniais.
Jie suserga internetine liga. Dėl tos
priežasties daug žmonių vengia sė-
dėti ir naršyti internete. Per tokį nar-
šymą žmogus blaškosi, jam sunku

susikaupti. Ar ne tas pats pasidarė su
televizoriais? Kol televizoriai turėjo
vos kelias programas ir dar nebuvo
nuotolinio valdymo pultelių, žmonės
ramiai sau žiūrėdavo vieną ar kitą
programą. Vos tik atsirado šimtai TV
kanalų ir pultelių, žmonės pradėjo
blaškytis po kanalus, iš jų rankų ne-
dingsta pultelis. Technika daro žmo-
nes robotais.

Visai kitas jausmas ir tikras atsi-
palaidavimas po visų darbų išsitiesti
minkštasuolyje su laikraščiu ir ra-
miai perskaityti visus jo puslapius.
Nelabai daug kas po darbų bėgs prie
kompiuterio paskaityti ,,Draugą”!
Tai būtų lyg ir darbas, o ne poilsis.
Net jauti tam tikrą malonumą, kai
pasiimi iš pašto dėžutės laikraštį. O
kokia bus tuščia diena, kai pašto dė-
žutėje jo nebus! Visos dienos pasida-
rys nykios.

Išnyko iš pašto dėžučių laiškai,
tad palikime, kol galima, jose dar
bent laikraščius. Aš dar kokią žinutę
perskaitau kompiuteryje, bet jei gau-
nu ilgesnį laišką, jį išsispausdinu ir
ramiai atsisėdusi perskaitau. Visai
kitas jausmas. Aš dar ir pati parašau
laiškus ir net po 12 puslapių. Gaunu
ir pati iš draugų laiškų. Malonus
jausmas imti iš pašto dėžutės ne tik
visokias sąskaitas, bet pajusti draugų
artumą, šilumą. Be rašymo, be skai-
tymo nyksta pati kalba, nykstame
mes patys. 

Nijolė Nausėdienė
Homer Glen, IL

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

KRISTINA LAPIENYTÈ

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras (LTSC), nuomojantis patal-
pas Jaunimo centre, Čikagoje, yra
vie nas didžiausių išeivijoje archyvų ir
bibliotekų telkinys. Čia saugoma
daugiau kaip 200 vienetų asmenų,
organizacijų archyvų, daugiau kaip
2,300 pavadinimų periodikos rinki-
nių, per šimtą tūkstančių knygų.
Kiekvienais metais LTSC tarybos ir
valdybos nariai susirenka į metinį
susirinkimą, kuriame svarstomi ar-
chyvų išsaugojimo, plėtojimo reikalai,
LTSC veiklos perspektyvos. 2009 m.
LTSC susirinkimas įvyko lapkričio 7
d. Vienas iš svarbių pasikeitimų, įvy-
kusių Centro veikloje buvo tas, kad
susirinkimo metu iš LTSC valdybos
pirmininko pareigų atsistatydinus
LTSC įkūrėjui ir ilgamečiam pirmi-
ninkui prof. dr. Jonui Račkauskui, jo
pareigas perėmė dr. Augustinas Idze-
lis, iki šios buvęs LTSC taryboje. 

Dr. Idzelis gimė 1942 metais Tel-
šiuose. Tėvas, Henrikas Idzelevičius
(1908–1994), buvo diplomuotas eko-
nomistas (VDU, 1935 m.). Atgavus
Vilniaus kraštą, suorganizavo Lietu-
vos banko skyrių Švenčionėliuose,
vėliau – Švenčionyse. Dalyvavo 1941
m. sukilime ir buvo Švenčionėlių par-
tizanų štabo narys. Dr. A. Idzelio mo-
tina, Salomėja Rindzevičiūtė, gimusi
1912 m., Kėdainių apskrityje, Pašėtės
dvare, 1936 metais baigė Lietuvos
žemės ūkio akademiją Dotnuvoje ir
įgijo diplomuotos agronomės-šeimi-
ninkės vardą. 2009 m. lapkričio 18 d.
ji atšventė 97 metų gimtadienį. 

Nuo 1944 m. rudens iki 1948 m.
gruodžio mėn. šeima gyveno pabėgė-
lių stovyklose Vokietijoje. Vėliau laivu
,,S. S. Marine Flasher’’ atplaukė į
JAV. Tėvai gavo darbus St. Marys-
of–the-Woods vienuolyne Indiana val-
stijoje. Tėvas dirbo dažytoju, motina
– virėja. Su vienuolėmis motina susi-
kalbėjo prancūziškai. 

Indianoje nebuvo lietuvių ir 1951
m. Idzeliai persikėlė į Cleveland,
Ohio, kur gausėjo lietuvių kolonija ir
vyko gyvas kultūrinis gyvenimas.
1956 m. Augustinas Idzelis baigė Šv.
Jurgio parapinę mokyklą. Baigiamo-
joje klasėje buvo maždaug 45 moks-
leiviai, iš kurių 30 ar daugiau buvo
gimę Lietuvoje 1941–1942 metais. Ta
klasė buvo nuostabi. Nors ekonomi-
nės sąlygos buvo sunkios ir tėvai dir-
bo prastus darbus, jų vaikų mokslas
jiems buvo ypatingai svarbus. Daug
1956 m. absolventų tapo profesoriais,
gydytojais ar verslininkais, tarp jų:
Saulius Damušis, Algis Grigaliūnas,
Antanas Jusaitis, a. a. Pranas Mašio-
tas, Edvardas Modestavičius-Modes-
tas, dr. Romualdas Sakalas, dr. Vik-
toras Stankus, a. a. Petras Stungys,
dr. Kęstutis P. Žygas, Lietuvos garbės
konsulas Tempe, AZ. 

1964 m. A. Idzelis įgijo istorijos
A. B. laipsnį Western Reserve Uni-
versity. Toliau tęsė istorijos ir rusų
studijas University of Michigan
(1964–1967). Gyvendamas Ann Ar-
bor, A. Idzelis, kaip Studentų atei-
tininkų sąjungos pirmininkas, orga-
nizavo studijų dienas ir vasaros sto-
vyklas. Vienas iš didelių uždavinių
tuo metu buvo ruoštis I Pasaulio lie-
tuvių jaunimo kongresui, ypač Kon-
greso stovyklai Dainavoje. Ši stovykla
iki šiol yra didžiausia lietuviško jau-
nimo stovykla Šiaurės Amerikoje. 

1968 m. A. Idzelis vokišku preky-

biniu laivu ,,S. S. Hagen’’ išplaukė iš
New York miesto į Hamburgą. Ber-
lyne susitiko su draugais lietuviais iš
Amerikos (dr. Rimvydu Sliažu ir
Aleksandru Gečiu) ir nuomotu pran-
cūzišku ,,Citroen’’ su Paryžiaus nu-
meriais aplankė Rytų Vokietiją, Len-
kiją, Čekoslovakiją, Vengriją, Rumu-
niją, Bulgariją, Turkiją ir Graikiją.
Lenkijoje keliautojai paliko mašiną
Varšuvoje ir traukiniu per Gardiną
atvažiavo į Lietuvą. R. Sliažas laimin-
gai atvežė gana daug lietuviškų kny-
gų iš Amerikos ir atidavė Lietuvos
kultūrininkams. Kaip teigia A. Idze-
lis, ,,buvo įdomūs laikai, kuriuos tik
jauni žmonės gali pergyventi”. 1968
m. rugpjūtį važiuodamas per Čekos-
lovakiją A. Idzelis buvo Raudonosios
Armijos paruošiamųjų darbų prieš
užgrobiant kraštą liudininkas. 

Grįžęs iš Europos, 1968 m. A.
Idzelis pradėjo geografijos studijas
Kent State University pas dr. Jordan
Hodgkins, kuris buvo Sovietų Sąjun-
gos energetinių išteklių žinovas. Tais
laikais JAV universitetuose vyko ju-
dėjimas prieš Vietnamo karą. Judėji-
mas ypač įkaito Kente 1970 m. ge-
gužės 4 d., kai Ohio National Guard
šaudė į demonstruojančius studen-
tus. 4 studentai buvo užmušti, dar
11–12 sužeista. Tą dieną A. Idzelis
buvo Kente. Gyvenimo ironija – vie-
nas iš National Guard kareivių buvo
jo geras draugas, 1956 m. klasės ab-
solventas, Petras Stungys (1941–
2005), tiesa, jis nebuvo tarp šau-
džiusių į studentų minią. Būdamas
ketverių metų berniukas Petras buvo
Drezdene per baisų miesto bombar-
davimą ir tik po kelių dienų buvo per
stebuklą ištrauktas iš sunaikinto pas-
tato rūsio. 

Studijuodamas Kente, A. Idzelis
prisidėjo prie II Pasaulio lietuvių jau-
nimo Kongreso organizavimo. Jo pas-
tangomis 1971 m. Kent State Uni-
versity įvyko kongreso studijiniai
kursai. Vienas studentų bendrabutis
ir salė buvo užimti lietuviško jauni-
mo iš viso pasaulio. Daug darbo prie
studijų dienų ruošos įdėjo dr. Algis
Norvilas ir Romas Sakadolskis. Uni-
versiteto ryšiai su lietuviškais reika-
lais nesibaigė pasibaigus Kongresui.
A. a. dr. John Cadzow dėka, univer-
sitete buvo įsteigta lituanistinių stu-
dijų programa – kalbos kursai, bib-
lioteka ir stipendijų fondas. Daug
knygų parūpino Jonas Dainauskas.
Ilgametis programos rėmėjas ir dar-
buotojas buvo ir yra dr. Viktoras
Stankus Cleveland mieste. 

A. Idzelis gavo daktaro laipsnį
(Ph. D) geografijos mokslų srityje

Dr. A. Idzelis – naujas LTSC valdybos pirmininkas

AR INTERNETAS IŠSPRÊS 
MÙSÛ PROBLEMAS?

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

1978 m., apgynęs disertaciją tema
„Vakarų Sibiro naftos ir gamtinių
dujų išteklių vystymas’’. 1973–1986
m. dėstė geografijos kursus Kent
State University. Skaitė mokslinius
pranešimus geografinėmis ir lituanis-
tinėmis temomis Akron, Cleveland,
Chicago, Madison, Montreal, New
Orleans ir Stockholm. Taip pat daly-
vavo kaip paskaitininkas ateitininkų,
Fronto bičiulių bei santariečių ren-
giniuose. 

1986 metais A. Idzelis pradėjo
teisės studijas Cleveland Marshall
College of Law. Laimėjo pirmą vietą
kolegijos ,,Brief’’ (trumpos teisinės
argumentuotės) rašinio konkurse ir
tapo Moot Court (Universiteto insce-
nizuoto teismo) nariu. 1990 m. iš-
laikė Ohio Bar egzaminą ir pradėjo
dirbti advokatų ,,Jerome Silver &
Associates’’ įstaigoje. 2000 m. atidarė
privačią praktiką, kur dirbo iki 2006
m., kol šeima nepersikėlė į Illinois
valstiją. Čia dr. Idzelis buvo priimtas
į Illinois Bar, turi teisę užsiimti advo-
kato praktika ir šioje valstijoje. 

Būdamas advokatu A. Idzelis
kaip vertėjas ir istorikas gynė lietu-
vius, kurie buvo kaltinami kaip Ant-

rojo pasaulinio karo nacių nusikaltė-
liai. Jis buvo ypač aktyvus Algiman-
to Dailidės byloje – ne tik Cleveland,
bet ir Florida valstijoje bei Vilniuje.
Kaip gynybos atstovas, gavo daug do-
kumentų iš JAV teisingumo departa-
mento. Naudodamasis šiais šalti-
niais ir kita medžiaga, anglų kalba
parašė kol kas neišspausdintą knygą
apie holokaustą Lietuvoje 1941 me-
tais. 

A. Idzelis 1975 m. sukūrė lietu-
višką šeimą su Regina Pliodžinskaite,
informacinių technologijų specialiste.
Užaugino tris sūnus: Mindaugą (g.
1980 m.), Aidą (g. 1984 m.) ir Vytą (g.
1989 m.). Visi lankė lituanistinę
mokyklą, dalyvavo lietuviškoje veik-
loje: skautai, ateitininkai, tautinių
šokių grupės, ,,Žaibo” sporto klubas. 

Lapkričio 7 d. dr. A. Idzelis perė-
mė LTSC valdybos pirmininko pa-
reigas iš prof. dr. Račkausko. Dr.
Račkauską A. Idzelis pažįsta kaip ge-
rą draugą ir kolegą daugiau kaip 50
metų. Jis jaučia didelę atsakomybę
tęsti dr. Račkausko pradėtą darbą ir
naudoti sukauptus išteklius ir jo
patarimus kaip pagrindą tolimes-
niam LSTC klestėjimui. 

Dr. A. Idzelis.
Dalios Cidzikaitės nuotr.
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Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Lietuva nebuvo tinkamai pasiruošusi
Ignalinos atominės elektrinės (IAE)
uždarymui, įsitikinusi prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. Anot šalies vado-
vės, pagrindinė to priežastis buvo ta,
kad monopolizuota rinka maitino po-
litinį elitą.

Prezidentės teigimu, Lietuva ke-
tina kreiptis į Europos Komisiją
(EK), kad ši skirtų papildomai pinigų
IAE uždarymui. Lietuvai dėl to rei-
kės toliau aktyviai kovoti. Iki derybų
pradžios, 2011 metų, privalu paruoš-
ti konkrečius projektus, kuriuos rei-
kės papildomai finansuoti iš EK ir
Europos Sąjungos (ES) lėšų.

D. Grybauskaitė pabrėžė, kad
IAE uždarymas yra ,,vienintelė gali-
mybė Lietuvai pagaliau per 20 metų
pradėti iš tiesų galvoti apie konku-
renciją, rinkos įkūrimą, apie tai, kad

buitiniai ir pramonės vartotojai turė-
tų pasirinkimą, kainos būtų rinkos, o
ne monopolistinės, kaip buvo pasta-
ruosius du dešimtmečius”.

,,Lietuva IAE uždarymui pasi-
ruošė blogai, bet tai, kad ši Vyriausy-
bė vis tiktai sugebėjo pradėti elektros
rinką nuo sausio mėnesio, tai labai
gerai, nes Latvija ir Estija tokią rinką
turi jau labai seniai, Lietuva yra pas-
kutinė Baltijos regione. Geriau vėliau
negu niekada. Uždarymas taip pat
leis ir spaus mus vystyti alternatyvią
energetiką”, – sakė šalies vadovė.

Paklausta, dėl kokių priežasčių
buvo netinkamai pasiruošta IAE už-
darymui, D. Grybauskaitė sakė, kad
būta labai daug interesų, jog pasiruo-
šimas nevyktų.

IAE uždarymui ES nuo 1999 me-
tų skyrė 4,7 mlrd. litų. 

Lietuva vèl pralaimèjo bylas Strasbùre

Mokslo ir verslo sl∂niui – 117 mln. lit¨

G. Petrikas: nebuvau visagalis

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) –
Mokslo, studijų ir verslo slėnio ,,San-
taka” projektui bus skirta 117 mln.
litų Europos Sąjungos paramos. Tai
bus pirmoji didžiausia investicija į ša-
lies mokslo plėtrą.

Švietimo ir mokslo ministerija,
Centrinė projektų valdymo agentūra
ir projekto vykdytojas Kauno techno-
logijos universitetas (KTU) pasirašė
finansavimo sutartį.

Kaune ketinama įkurti pasauli-
nio lygio mokslinių tyrimų ir eksperi-

mentinės plėtros centrą.
Lietuvoje iš viso kuriami penki

mokslo, studijų ir verslo slėniai –
,,Santara” ir ,,Saulėtekis” Vilniuje,
,,Santaka” ir ,,Nemunas” Kaune bei
,,Jūrinis” Klaipėdoje.

Planuojama, kad bendra 2007–
2013 metų ES parama Lietuvos mok-
slo ir verslo sanglaudai iš Švietimo ir
mokslo ministerijos ir Ūkio ministe-
rijos administruojamų fondų iš viso
sieks apie 2 mlrd. litų. 

Atkelta iš 1 psl.
D. Šulcas EŽTT skundėsi, kad jo

baudžiamoji byla dėl dokumentų su-
klastojimo ir turto pasisavinimo už-
truko 8 metus ir 9 mėnesius. 

Nors Strasbūro teismas pripaži-
no, kad ši byla buvo sudėtinga, o pi-
lietis pats kelis mėnesius vilkino pro-
cesą, reikšdamas rimto pagrindo ne-
turinčius nušalinimus teisėjams ir
teikdamas nebūtinus prašymus, ta-
čiau kai kurie delsimai byloje atsira-
do ir dėl vidaus įstaigų klaidų.

Kitus D. Šulco skundus – dėl
kankinimų, teisės į laisvę ir saugu-
mą, diskriminacijos ir kitų – teismas
atmetė.

Nors pareiškėjas EŽTT prašė iš
Lietuvos valstybės jam priteisti 9
mln. litų, jam skirta 1,700 eurų

(5,865 litai) neturtinės žalos atlygini-
mo ir 1,000 eurų (3,450 litų) bylinėji-
mosi kaštams bei išlaidoms atlyginti.

Lietuva Strasbūro teisme pasta-
ruoju metu pralaimėjo ir kitą bylą dėl
pernelyg ilgo nagrinėjimo. Bendrovės
,,Impar” ginčas dėl Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos skirtos baudos už-
truko 6 metus ir vieną mėnesį.

Įmonė skundėsi ne tik dėl per il-
gos proceso trukmės, bet ir teismų
šališkumo, teisės į nuosavybę pažei-
dimo, tačiau šie skundai buvo atmesti
kaip aiškiai nepagrįsti. Strasbūro
teismas ,,Impar” priteisė 900 eurų
(3,105 litus) neturtinei žalai atlyginti.

Praėjusių metų liepą Lietuva
Strasbūre pralaimėjo dar tris bylas
dėl pernelyg ilgo bylų nagrinėjimo
teismuose.

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) – Bu-
vęs susivienijimo EBSW prezidentas,
investicinės ,,Kauno holdingo kompa-
nijos” bei kitų įmonių steigėjas ir ste-
bėtojų tarybos narys Gintaras Petri-
kas teisme savo baigiamojoje kalboje
atsiribojo nuo jam inkriminuojamų
nusikaltimų.

Savo kruopščiai paruoštą baigia-
mąją kalbą kaltinamasis sakė be ant-
rankių. G. Petrikas mėgino įrodyti,
kad sprendimų priėmimas priklausė
ne vien nuo jo. ,,Įvardinti, kad buvau
visagalis akcininkų susirinkime, tik-
rai negalima”, – sakė jis.

46-erių metų G. Petrikas teisia-
mas dėl daugiau kaip 16 mln. litų
Lietuvos valstybinio komercinio ban-
ko turto iššvaistymo. Jis įtariamas
tuo, kad 1995 m., būdamas šio banko
tarybos pirmininku ir sąjungos ,,Gru-
pė Rytai, Baltijos šalys, Vakarai”
(EBSW) prezidentu, iš anksto susi-
taręs ir veikdamas bendrininkų gru-
pėje su kitais jau nuteistais asmeni-
mis, organizavo didelės vertės banko
turto – per 16,2 mln. – litų iššvaistymą.

Dėl iššvaistytų pinigų civilinį ieš-
kinį pareiškė Lietuvos valstybinio ko-
mercinio banko teises perėmęs Turto
bankas. Jis iš kaltinamojo siekia pri-
siteisti daugiau nei 18 milijonų litų.

G. Petrikas kaltu neprisipažįsta.
Vilniaus apygardos teismas areštavo
visas žinomas G. Petriko sąskaitas ir
kai kurį turtą.

Liepos pabaigoje Kauno apygar-
dos teismas daugiau nei 24 mln. litų
iššvaistymu kaltinamam G. Petrikui
skyrė 7 metų laisvės atėmimo baus-
mę, bet pritaikius amnestiją ir įskai-
čiavus JAV ir Lietuvos belangėse pra-
leistą laiką paaiškėjo, kad nuteistasis
už grotų turės praleisti 2 metus ir 8
mėnesius.

2004 m. pavasarį Lietuvos pra-
šymu buvusį EBSW prezidentą su-
laikė JAV Federalinių tyrimų biuro
pareigūnai. Kurį laiką lietuvis byli-
nėjosi dėl ekstradicijos, rašė skundus,
tačiau vėliau pranešė sutinkąs būti
išduotas. 2007 m. rugsėjį G. Petrikas
pargabentas į Lietuvą.

Si∆loma dokumentuose leisti 
nelietuviškus lotyniško pagrindo rašmenis

Prezident∂ teigia, kad Lietuva IAE
uždarymui pasiruoš∂ blogai

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) – Šventinės Trijų Karalių eisenos Vilniaus se-
namiesčiu rengėjai sako negalintys nutraukti šios gražios tradicijos, nors pi-
nigų šiam renginiui neskirta. Rengėjai apgailestauja, kad Trijų Karalių šventės
nesulaukė per Kalėdas suniokota pagrindinė miesto prakartėlė Katedros aik-
štėje. Milžiniškas Trijų Karalių figūras pagrindinėmis Vilniaus senamiesčio gat-
vėmis tradiciškai lydi piemenų, gyvulėlių figūros. Eiseną su svita prakartėlės
link veda kelrode žvaigžde nešinas Angelas. Trijų Karalių (Kristaus Apsireiški-
mo) šventė švenčiama prisiminti Trijų Karalių apsilankymą Betliejuje ir gimu-
sio Jėzaus Kristaus pagerbimą.                                                   Eltos nuotr.

V. Poci∆no ž∆tis gal∂jo b∆ti susijusi
su išgrobstyta JAV parama

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) – Pro-
kurorai sulaukė liudijimo, kad mįs-
linga Vytauto Pociūlo žūtis Baltaru-
sijoje gali būti susijusi su atliktu itin
slaptu tyrimu. Esą Breste žuvęs sau-
gumietis domėjosi Lietuvoje dingu-
siais amerikiečių pinigais, skirtais
Baltarusijos opozicijai remti.

Buvęs Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto vadovas Vy-
tautas Matulevičius prokurorui tvir-
tino girdėjęs, kad prieš mįslingą žūtį
Baltarusijoje Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) karininkas V. Po-
ciūnas domėjosi pinigų likimu, pra-
nešė LNK ,,Žinios”.

,,Kalba ir apie 40 mln., kalba ir
apie 30 mln. dolerių, bet sunku pasa-
kyti, kadangi aš to nečiupinėjau. Ir

neaišku, kokia dalis nusėdo čia, Lie-
tuvoje. Jeigu jis domėjosi, tai labai
karšta informacija ir atitinkamą prie-
laidą jūs patys galite padaryti”, – sa-
kė V. Matulevičius.

Jis teigė, kad kai kurie VSD dar-
buotojai jau pasibaigus parlamenti-
niam tyrimui dėl departamento veik-
los norėjo paliudyti apie dingusius
amerikiečių pinigus, tačiau persigal-
vojo.

,,Valstybės saugumo departa-
mente neįvyko pasikeitimų, o žmonės
buvo pradėję tikėti, kad įvyks esmi-
niai pasikeitimai. Buvo gautas ženk-
las, kad žmonės ateis ir paliudys dar,
bet taip atsitiko, kad su žmonėmis
susidorojo, ir paskui žmonės persigal-
vojo”, – aiškino V. Matulevičius.

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) – Vy-
riausybė parengė teisės aktų projek-
tus, kurie leistų dokumentuose as-
mens vardą ir pavardę rašyti ne tik
lietuviškais, kaip šiuo metu, bet ir ki-
tais lotynų abėcėlės pagrindo rašme-
nimis.

Parengtas Vardų ir pavardžių ra-
šymo dokumentuose įstatymo pro-
jektas numato, jog užsienio valstybės
piliečio sutuoktinio ir vaiko, užsie-
niečio, įgijusio Lietuvos pilietybę,
tautinei mažumai priklausančio Lie-
tuvos piliečio vardas ir pavardė galė-
tų būti rašomi lotyniškais rašmeni-
mis – kaip dokumento šaltinyje.

Pagal projektą, vardas ir pavar-
dė, dokumento šaltinyje įrašyti nelie-
tuviškais lotyniško pagrindo rašme-
nimis, būtų nurašomi paraidžiui lo-
tyniško pagrindo rašmenimis, o nelo-
tyniško pagrindo rašmenimis – per-
rašomi pagal tarimą lietuviškais.

Įstatymo projekto įvade teigia-
ma, kad asmenvardis yra unikalus
konkretaus asmens tapatybės žymuo,
o vienoje valstybėje kaip nors pakei-
čiant kitos valstybės įteisintus as-
mens vardo ir pavardės įrašus doku-

mentuose gali būti pažeidžiamos
žmogaus teisės, asmeniui gali kilti
papildomų problemų norint įrodyti
tapatybę, kai asmuo migruoja iš vie-
nos valstybės į kitą mokslo, darbo ar
asmeniniais tikslais.

Taip pat primenama, jog 1938 m.
gruodžio 6 d. Seimo priimtame Pa-
vardžių įstatyme buvo įteisinta gali-
mybė nelietuvių pavardes rašyti ir
nelietuviškais lotyniško pagrindo raš-
menimis.

Teisės rašyti pavardes originalo
kalba siekia Lietuvos lenkų bendruo-
menė, nepasitenkinimo dėl esamos
tvarkos sulaukta ir iš piliečių, susi-
tuokusių su užsieniečiais.

Šiuo metu gaunant Lietuvos
valstybės piliečio asmens dokumen-
tus nelietuviški rašmenys negalimi –
pavyzdžiui, ,,w” keičiama į ,,v”. Dėl
to pasitaiko, kad sutuoktiniai ir jų
vaikai turi skirtingas pavardes.

Tačiau Konstitucinio Teismo nu-
tarime teigiama, kad ,,asmens vardo
ir pavardės įrašas paso kitų įrašų
skyriuje nelietuviškais rašmenimis
neturėtų būti prilygintas įrašui apie
asmens tapatybę valstybine kalba”.



ir jo draugas budistų vienuolis Golog
Jigme buvo suimti, kai baigė kurti tą
filmą, tačiau prieš tai jiems pavyko
slapta išsiųsti į užsienį vaizdajuostes
su įrašais.

KABULAS
Tarptautinis kovotojų tinklas ,,al

Qaeda” sveikino septynių JAV Cent-
rinės žvalgybos valdybos (CŽV) agen-
tų gyvybes nusinešusį sprogdinimą
karinėje bazėje Afganistane ir pava-
dino šį išpuolį ,,kerštu” už svarbių
kovotojų žūtį per amerikiečių bepi-
ločių lėktuvų atakas. Tai pranešė
islamistų grupuočių veiklą internete
stebinti žvalgybos organizacija
,,Search for International Terrorist
Entities” (SITE). 

TAIPĖJUS
JAV pareigūnai uždegė žalią

šviesą dėl oro gynybos sistemų par-
davimo Taivanui, nors Kinija tokiam
žingsniui ir priešinosi, praneša BBC.
,,Lockheed Martin” bendrovė Taiva-
nui parduos ,,Patriot” oro gynybos
sistemų. Pardavimo sutartis verta
6,5 milijardo dolerių. Pirminį jos va-
riantą patvirtino buvęs JAV prezi-
dentas George W. Bush. Taivanas
mano, kad Kinija iš viso turi 1,500
raketų, kurios yra skirtos esant rei-
kalui panaudoti prieš Taivaną. Bei-
jing vis dar laiko Taipėjų savo te-
ritorijos dalimi.

KITAS
Nedideliam lėktuvui trečiadienį

sudužus Ekvadore žuvo 6 juo skridę
kariai, pranešė armijos atstovas
spaudai. Lėktuvas ,,Cessna 206”
nukrito už 135 kilometrų į pietryčius
nuo sostinės Kito, nurodė atstovas.
Per 3 pastaruosius mėnesius įvyko
jau trijų Ekvadoro armijos orlaivių
avarijos, nors per pirmąsias dvi žmo-
nių nežuvo. 

KAIRAS
Egipto pietuose automobiliu va-

žiavę vyrai iš automatų apšaudė mal-
dininkus, kurie ėjo iš bažnyčios po
kalėdinių vidurnakčio mišių. Egipto
VRM nurodė, kad įvykdytas išpuolis
galėjo būti kerštas už praeitų metų
lapkritį įvykį, kai vienas krikščionis
tame mieste išžagino musulmonę
mergaitę.

MINSKAS
Rusija sužlugdė Maskvoje vyku-

sias derybas dėl naftos tiekimo į Bal-
tarusiją sąlygų, pranešė šaltinis Bal-
tarusijos delegacijoje. „Visą dieną
Baltarusijos delegacija vedė derybas
Rusijos energetikos ministerijoje,
specialistų pastangomis šalių nuos-
tatos buvo kiek įmanoma suartin-
tos”, – pareiškė šaltinis agentūrai
„Interfax”. Tačiau, pridūrė jis, po to
Rusijos derybininkai paprašė per-
traukos, po kurios sugrįžę atsisakė
visų pasiektų susitarimų.

LONDONAS
Britų geležinkelio bendrovė

,,Eurostar” pranešė, kad iš Briuselio
į Londoną važiavę traukinys dėl tech-
ninio gedimo sustojo po Lamanšo
sąsiauriu iškastame tunelyje. Gedi-
mo priežastis kol kas nežinoma. Di-
džiojoje Britanijoje ir daugelyje Euro-
pos šiaurinių regionų šią savaitę vėl
spūstelėjo šaltis ir gausiai prisnigo.

PARYŽIUS
Prancūzijos policija aiškinasi, ar

tikrai kišenvagis pavogė kelių tūks-
tančių eurų iš miegančių keleivių
,,Air France” lėktuve, skridusiame iš
Tokijo į Paryžių. ,,Le Figaro” inter-
neto svetainėje pranešama, kad iš
penkių miegojusių verslo klasės ke-
leivių naktinio skrydžio metu buvo
pavogta maždaug 4,000 eurų. Pasak
pranešimo, atsibudusi ir didelės su-
mos pinigų pasigedusi moteris ant
kojų sukėlė lėktuvo įgulą. 

BEIJING
Kinijos teismas šešeriems me-

tams pasiuntė už grotų vieną tibe-
tietį režisierių, sukūrusį dokumenti-
nį filmą, kuriame paprasti Tibeto gy-
ventojai giria savo dvasinį vadovą
Dalai Lamą ir skundžiasi dėl jų kul-
tūros žlugdymo, pranešė aktyvistai. Į
filmą ,,Užmiršti baimę” (Leaving
Fear Behind) įtrauktuose interviu
tibetiečiai pasakoja iki šiol mylintys
tremtyje gyvenantį jų dvasinį vado-
vą. Režisierius Dhondup Wangchen

EUROPAOrtodoksai švençia Kalèdas 

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) –
Jungtinių Valstijų sienų apsaugos
pareigūnai žinojo, kad Kalėdų dieną į
Detroit skridusiame lėktuve buvo
įtariamas ekstremistas, ir buvo pasi-
rengę orlaiviui nusileidus jį apklaus-
ti, savo interneto svetainėje pranešė
dienraštis ,,The Los Angeles Times”.
Tuo tarpu Jemeno vyriausybė pareiš-
kė, kad sprogdintoją ,,al Qaeda” už-
verbavo Britanijoje.

Pareigūnai aptiko Umar Farouk
Abdulmutallab pavardę Muitinės ir
sienų apsaugos tarnybos duomenų
bazėje, kai jis Amsterdame įlipo į oro
bendrovės lėktuvą, ir rengėsi jį ap-
klausti nusileidus lėktuvui Detroit,
dienraščiui sakė aukšto rango teisė-
saugos pareigūnai.

Ši informacija veikiausiai rodo,
jog nedaug trūko, kad JAV žvalgybos
tarnybos, kurios pateko į kritikos
ugnį, kai 23 metų nigerietis nesėk-
mingai mėgino susprogdinti bombą
,,Northwest Airlines” lėktuve, būtų
atskleidusios teroristų sąmokslą.

Galimybė iki keleivio įlipimo į
orlaivį nustatyti, kad jis galimai

pavojingas, laiko prasme yra ribota,
sakė vienas aukšto rango Teritorinio
saugumo departamento pareigūnas,
pridūręs, kad nuodugnus patikrini-
mas pradedamas tik tuomet, kai
baigiamas rengti skrydžio keleivių
sąrašas – likus kelioms valandoms iki
pakilimo.

JAV didžioji komisija pateikė U.
F. Abdulmutallab kaltinimus pasikė-
sinimu nužudyti ir mėginimu panau-
doti masinio naikinimo ginklą JAV
lėktuve. Jei nigerietis bus pripažintas
kaltu, jam gresia įkalinimas iki gyvos
galvos.

Nigerijos pilietis, kuris yra kalti-
namas mėginęs susprogdinti bombą į
JAV skridusiame laineryje, buvo Lon-
done užverbuotas tarptautinio tero-
ristų tinklo ,,al Qaeda”, pranešė vie-
nas aukštas Jemeno vyriausybės pa-
reigūnas. Jis teigė, kad nigerietis
lankėsi Jemene ir ten buvo susitikęs
su vienu radikalių pažiūrų musulmo-
nų dvasininku.

Manoma, kad kurį laiką Jung-
tinėse Valstijose gyvenęs A. al Awlaki
palaikė ryšius su vienu JAV armijos
psichiatru, kuris praeitų metų lap-
kritį Fort Hudo karinėje bazėje Tek-
sase nušovė 13 žmonių.

Tuo tarpu Jemeno premjero pa-
vaduotojas gynybos ir saugumo rei-
kalams Rashad al-Aleemi pareiškė,
kad JAV karinė intervencija Jemene,
kuri gali būti surengta, siekiant šios
šalies vyriausybei padėti kovoti su
tarptautiniu teroristų tinklu ,,al
Qaeda”, iš tiesų gali duoti priešingų
rezultatų ir dar labiau sustiprinti
Arabijos pusiasalyje veikiančius dži-
hadistus. Tačiau R. al Aleemi nurodė,
kad Jungtinės Valstijos galėtų padėti
apmokyti Jemeno kovos su terorizmu
pajėgas.

JAV pareigùnai žinojo, kad î Detroit
skrenda îtariamas ekstremistas
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Maskva, sausio 7 d. (,,Interfax”/
BNS) – Ortodoksų Bažnyčių tikintieji
švenčia vieną svarbiausių savo šven-
čių – Kalėdas. Maskvos ir visos Ru-
sijos patriarchas Kristaus Išganytojo
katedroje vadovavo Kalėdų išvakarių
pamaldoms, į kurias, nepaisydami
stipraus šalčio, susirinko maždaug
4,000 žmonių. Tai buvo pirmosios
Kalėdų pamaldos, kurias laikė pat-
riarchas Kiril, išrinktas į šį aukš-
čiausią dvasininko sostą praėjusių
metų sausio pabaigoje.

Patriarcho pamaldose dalyvavo
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-

dev su žmona.
Iškilmingos pamaldos tą naktį

vyko maždaug 800 Maskvos rusų
ortodoksų cerkvėse ir maždaug
30,000 rusų ortodoksų šventovių vi-
same pasaulyje – tiek parapijų šian-
dien turi Maskvos patriarchatas. Ka-
lėdas ketina švęsti maždaug du treč-
daliai Rusijos gyventojų.

Gimusį pasaulio Išganytoją taip
pat garbino serbų, gruzinų ir kitų
tautų ortodoksai, kurie taip pat gyve-
na pagal Julijaus kalendorių. Vienos
svarbiausių pamaldų vyko Betliejuje
– bazilikoje, pastatytoje virš Kristaus
gimimo olos skliautų. 

Rusijoje iki pat Trijų Karalių
(sausio 19 d.) bus atkalėdis – šventos
ir džiaugsmingos dienos, kai žmonės
švenčia Išganytojo gimimą. Daug die-
nų trunkančio atkalėdžio tradicijų
ištakos siekia senosios Bažnyčios
praktiką, kai Kalėdos buvo švenčia-
mos drauge kaip vienas Dievo Apsi-
reiškimo įvykis.

Istorikų nuomone, pati Kalėdų
šventimo data yra gana sąlyginė, nes
Kristaus laikais Judėjoje galiojo
Mėnulio kalendorius, kurį dažnai
sunku tiksliai suderinti su metų skai-
čiavimu pagal Saulę. Tačiau būtent ši
diena švenčiama pagal Bažnyčios
tradiciją, kuri tęsiasi jau maždaug
2,000 metų. 

Iškilmingos pamaldos vyko maždaug
maždaug 30,000 rusų ortodoksų
šventovių visame pasaulyje. 

SCANPIX nuotr.

Nigeriečiui pateikti kaltinimai dėl
mėginimo susprogdinti JAV lėktuvą.

Reuters/Scanpix nuotr.
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Greičiausias pasaulio žmogus
Usain Bolt ir šuolių su kartimi kara-
lienė Yelena Isinbayeva, Tarptauti-
nės sporto žurnalistų asociacijos
(AIPS)  rinkimuose buvo išrinkti ge-
riausiais 2009-ųjų metų sportinin-
kais.

23-ejų metų U. Bolt išrinktas ge-
riausiu jau antrus metus iš eilės. Pra-
ėjusiais metais vykusiame pasaulio
lengvosios atletikos čempionate U.
Bolt iškovojo tris aukso medalius ir
pagerino du pasaulio rekordus. 100
m.  atstumą jis nubėgo per 9,58 sek.,
o 200 m. – per 19,19 sek.

U. Bolt rinkimuose surinko 1,866
taškus, antrąją vietą užėmė geriau-
sias planetos futbolininkas Lionel
Messi, surinkęs 885 taškus, trečioje
vietoje liko Roger Federer – 723 taš-
kai. Ketvirtuoju liko MotoGP čempio-
nas Valentino Rossi, o penktuoju –
plaukikas Michael Phelps.

Iš moterų geriausia išrinkta rusė
Y. Isinbayeva. 27-erių metų šuolinin-
kė su kartimi pagerino savo pačios
planetos rekordą, peršokusi kartį, iš-
keltą į 5,06 metrų aukštį. Rusijos ka-
riuomenėje kapitonės laipsnį turinti
Y. Isinbayeva geriausia metų sporti-

ninke  išrinkta trečią kartą.
Y. Isinbayeva surinko 1,090 taš-

kų, antroje vietoje liko šuolininkė į
aukštį Blanka Vlasic, surinkusi 889
taškus. Trečiąja liko tenisininkė,
amerikietė Serena Williams – 617
tšk., ketvirtąja – Federica Pellegrini,
o penktąja Kim Clijsters.

Geriausia komanda rinkimuose
išrinkta futbolo  komanda ,,Barcelo-
na”, kuri 2009-aisiais iškovojo UEFA
čempionų lygą, UEFA super taurę,
FIFA pasaulio klubų taurę bei Is-
panijos čempionatą. Surinkusi 2,220
taškus, ,,Barcelona” aplenkė antroje
vietoje likusią ,,Brawn GP” (838 taš-
kai), trečioje vietoje likusią Ispanijos
nacionalinę futbolo komandą (633
taškai), ketvirtoje vietoje likusią
,,Manchester United” futbolo  ko-
mandą (463 taškai) bei penktoje vie-
toje likusią Airijos nacionalinę regbio
komandą (454 taškai).

AIPS rinkimuose dalyvavo 614
žurnalistų iš 98 valstybių.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Geriausiais 2009-ųjų metų sportininkais
išrinkti U. Bolt ir Y. Isinbayeva

Vienu pajėgiausių 2009-ųjų metų
,,Formulės-2” čempionate buvo įvar-
dytas lietuvis Kazimieras Vasiliaus-
kas, kuris čempionate liko 7-oje vietoje.

Geriausiu Lietuvos lenktyninin-
ku  vadinamą K. Vasiliauską ledinio
„Autosporto” žurnalistas Steven
English įtraukė, jo nuomone, į ge-
riausių 2009-ųjų metų ,,Formulės-2”
lenktynininkų trejetuką.

English geriausiai įvertino čem-

pionato nugalėtoją ispaną Andy Sou-
cek. Geriau už lietuvį dar įvertino
antrąją vietą užėmusį kanadietį Ro-
bert Wickens. K. Vasiliauskas užėmė
trečią vietą.

2009-aisiais, be dalyvavimo ,,For-
mulės-2” čempionate, K. Vasiliauskas
dalyvavo ,,Formulės Audi Palmer”
varžybose, kur tapo vicečempionu. Po
sezono lietuvis dalyvavo GP2 bei
,,Formulės-2” bandymuose. 

K. Vasiliauskas vienas iš geriausių

U. Bolt.

Y. Isinbayeva.

Pasaulio geriausių 2009 m. plaukikų lentelė
Paskelbtoj 2009 metų FINA pa-

saulio geriausių plaukikų lentelėj,
200 metrų krūtine rungty lietuvis
Giedrius Titenis, nuotolį nuplaukęs
per 2 minutes 7,80 sekundžių, yra
ketvirtoj vietoj, mažiau nei puse
sekundės atsilikęs nuo pirmoje vieto-
je įrašyto australo Christian Spren-
ger (2:07,31). 100 metrų krūtine nuo-
toly, su 59,24 sek. pasekme, G. Tite-
nis yra devintoj vietoj pasauly.

FINA lentelėje yra ir viena kvaila
klaida: 50-ties metrų laisvu stiliumi
rungty moterims, aštuntoj vietoj yra
įrašytas lietuvis Justinas Bilis, kuris,
aišku, yra 1992 m. gimęs vyras. Su
lentelėje nurodyta pasekme Lietuvos
žiemos pirmenybėse kovo mėnesį
Alytuj, 50 metrų laisvu stilium rung-
ty vyrams jis liko trečioj vietoj.

ab

Dar prieš Naujuosius metus 45-
erių metų strategas Ramūnas Bu-
tautas pasirašė sutartį su Lietuvos
vicečempionais Kauno ,,Žalgiriu” iki
šio sezono pabaigos.

R. Butautas vyriausiojo trenerio
pareigose pakeis Gintarą Krapiką,
kuris dėl prastų rezultatų neseniai
pasitraukė iš  komandos. T. Butauto
padėjėjais bus Darius Maskoliūnas ir
Gvidonas Markevičius, kurie su
,,Žalgiriu” dirba nuo sezono pra-
džios.

R. Butautas nuo 2007 iki 2009

metų treniravo Lietuvos vyrų krepši-
nio rinktinę, su kuria 2007 metais iš-
kovojo Europos čempionato bronzos
medalius, o 2008 metų olimpiadoje li-
ko ketvirtoje vietoje. Jis taip pat yra
treniravęs Lietuvos jaunimo krepši-
nio rinktinę, su kuria laimėjo 2005
metų planetos pirmenybes, 2004-ai-
siais iškovojo Europos čempionato
bronzos medalius, 2003-aisiais – pa-
saulio čempionato sidabrą. Šio sezono
pradžioje, R. Butautas treniravo Do-
necko „Donetsk” komandą.

Kauno „Žalgirio” treneriu tapo R. Butautas

Ž. Ilgauskas gali palikti ,,Cavaliers” 
Kaip praneša vienas NBA anali-

tikas Marc J. Spears, Cleveland ,,Ca-
valiers” vidurio puolėjas Žydrūnas Il-
gauskas gali mainų būdu palikti
,,Cavaliers”.

Anot Spears, Ž. Ilgauskas klubą
paliks ne dėl prie  komandos prisijun-
gusio Shaquille O’Neal, o dėl to, kad
,,Cavaliers” reikia gero sunkiojo
krašto puolėjo. Specialistas mano, jog
antrasis kadidatas palikti ,,Cava-

liers” yra J. J. Hickson.
Spears kaip kandidatus į mainus

su Ž. Ilgausku įvardijo Houston ,,Ro-
ckets” gynėją Tracy McGrady, Wa-
shington ,,Wizards” gynėją Gilbert
Arenas ir Sacramet ,,Kings”  atstovą
Kevin Martin. Spears teigimu, Chris
Paul neturėtų palikti New Orleans
,,Hornets”, kaip anksčiau buvo kal-
bama.

Prasidėjo Dakaro lenktynės
2010 m. sausio 1 dieną Argenti-

noje prasidėjo garsiosios Dakaro
lenktynės.

Antrą kartą Pietų Amerikoje
vykstančios lenktynės Afrikoje buvo
rengiamos nuo 1979 metų, tačiau dėl
saugumo sumetimų 2009-aisiais buvo

perkeltos į Pietų Ameriką. Lenktynės
vyks iki sausio 16-os dienos, o lenkty-
nininkai nuvažiuos 2,366 kilometrus.

Čempiono vardą automobilių
klasėje gins Giniel de Villiers, o moto-
ciklų – dukart čempionas Marc Co-
ma.

Teniso turnyrą laimėjo R. Nadal
Parodomąjį vyrų teniso turnyrą

,,Capital World Tennis Champion-
ship” laimėjo antroji pasaulio raketė
Rafael Nadal.

Antrus metus rengiamuose var-
žybose Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose baigiamosiose varžybose R. Na-
dal 7–6, 7–5 nugalėjo aštuntąją pa-
saulio raketę Robin Soderling. Tre-
čiąją vietą užėmė pajėgiausias plane-
tos tenisininkas Roger Federer, 6–1,
7–5 įveikęs David Ferrer.

Praėjusių metų nugalėtojas Andy
Murray šiemet nedalyvavo. Pernai jis
po trijų setų  kovos  jis finale įveikė R.
Nadal. R. Nadal.

Atkelta iš 2 psl.

Futbolas purve

Bene keisčiausia futbolo forma
yra žaidimas purve, kurį sugalvojo
suomiai. Jie sumanė ir futbolą purve,
kuris buvo žaidžiamas slidininkų nuo
senų laikų, siekiant sustiprinti kojų
raumenis.

Pirmasis turnyras buvo sureng-

tas 1997 m. ir jame dalyvavo 13 ko-
mandų. Nuo tada šio keistoko futbolo
čempionate šeimininkais buvo islan-
dai, brazilai ir rusai. Paskutiniuose
čempionatuose dalyvaudavo apie 200
komandų. Šiemet įvyks jau 13-asis
futbolo purve čempionatas.

Tokios rūšies futbolo komandą
sudaro 6 žaidėjai, keitinių skaičius
neribotas. Rungtynių trukmė – 2
kėliniai po 12 minučių.

FUTBOLAS

PLAUKIMAS

Futbolo įvairumai

Vytautas Volertas, gyvenantis  Delran, NJ, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Dalia M. Zuraitis, gyvenanti Palos Heights, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Jonas Zabukas, gyvenantis Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir
remiate.

Aldona Rekašius, gyvenanti Glenview, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 146

Buvome tiek išvarginti, alkani ir
atbukę, kad neturėjome nė menkiau-
sios vilties bei jėgų priešintis šiai
žeminančiai procedūrai. Todėl pa-
klusę brigadininkui griebėmės labai
nemalonaus darbo, kad kuo greičiau
užbaigtume dienos vargus, pavalgy-
tume ir pagaliau galėtume pailsėti.
Nuskutę savo lentas, ,,įrankius” tu-
rėjome tvarkingai sudėti į vietą ir
laukti, kol kiti užbaigs. Tik tuomet
buvo leista kiek nusiprausti. Vėliau
visus surikiavo ir pagaliau išvedė į
valgyklą.

Šis žeminantis grindų skutimas
buvo privalomas kiekvieną ,,mielą”
dieną.

MAGADAN–UGOLJ ELGEN
(1949.09-1951.05?)

6. Valgykla

Valgykla buvo gan didelė, nes
vienu metu joje maitindavo apie 200
kalinių iš kelių barakų. Čia mūsų
laukė dar vienas nemalonumas. Prieš
įeinant į valgyklą, tarpduryje stovėjo
du seni kriminaliniai su katiliuku,
pilnu kažkokios tamsiai rudos der-
vos. Kiekvienam įeinančiam jie pa-
semdavo ir prievarta pakišdavo į
burną po pilną šaukštą tos labai ne-
malonaus, kartaus skonio masės.
Privalėjai nuryti, nori  nenori. Vėliau
išsiaiškinome, kad tą tirštą, bjaurią
dervą vadino ,,stlaniku”, kuris, at-
seit, turėjo mus kalinius apsaugoti
nuo skorbuto – baisios lagerininkų
ligos (kai nuo prasto maisto ir vita-
minų stygiaus pradeda kristi dantys).
Šiais tariamais vaistais jie mane
prievarta šerdavo kiekvieną dieną
prieš valgį ištisus pusantrų metų.

Per visus sovietų lagerius nema-
žai žmonių išėjo Anapilin, kol ,,ste-
buklingas” vaistas ,,stlanikas” paga-
liau visuotinai buvo pripažintas kaip
kenksmingas, žalojantis kepenis,
inkstus bei širdį.

Kasdieninės vakarienės racionas
būdavo ,,serviruojamas” dubenėliuo-
se, padarytuose iš tuščių skardinių
nuo amerikietiškų mėsos konservų
(,,tušonkės”). Išradingieji kaliniai
gamindavo ,,bliūdelius” ir puodelius
iš šios medžiagos, kuri buvo gan
atspari rūdims. Pro artipilnius du-
benėlius pusės litro ,,sriubos tirščių”
visados matydavosi dugnas, kuriame
puikiai galėjai įskaityti rusišką
užrašą: ,,Goviažaja tušonka” (,,Jau-
tienos konservai”) bei kitą – ,,Made
in USA”. Nereikia aiškinti, kad
pačios ,,tušonkės” (,,Made in USA”)
mes ir iš tolo nematėme. Liūdna ir
pikta buvo matyti amerikoniškojo
dviveidiškumo liudijimą priešais savo
akis. Skelbdamiesi pagrindiniais
demokratijos sergėtojais, jankiai iš
tikrųjų rėmė ir šėrė pačius žiauriau-
sius despotus, kurie ėsdami ,,demok-
ratišką” tušonkę, trėmė ir žudė Euro-
pos tautas.

,,Sriuba” buvo vadinamas kaž-
koks skaidrus skystimas, kuriame
plaukiojo kartais runkelio gabaliu-
kas, kartais pašvinkusios žuvies kau-
liukai bei į gyvulinius kopūstlapius
panašūs lapai. Suvalgius sriubą į tą
patį dubenėlį įkraudavo ,,antrą”.
,,Pagrindinį patiekalą” sudarė visa
arba tik pusė silkės bei du-keturi val-
gomi šaukštai košės iš smulkių avi-
žinių arba miežinių kruopų. ,,Deser-

tui” – 300 gramų šlapios duonos iš
sėlenų ir kukurūzų miltų mišinio.

Toks skurdus ir neskanus mais-
tas išbadėjusiems tautiečiams nenu-
marindavo alkio, bet dar labiau su-
keldavo norą sočiai pavalgyti. Tuo-
met nejučiom dažną užplūsdavo pri-
siminimai apie Lietuvą, gimtųjų
namų šilumą bei skanų lietuvišką
maistą, paruoštą mylimų mamų ar
žmonų... Man, kaip patyrusiam alkio
žinovui, buvo kiek lengviau apgauti
savo užgrūdintą skrandį tokiu, atsi-
prašant, ,,valgiu”.

Iš valgyklos grįždavome rikiuotė-
je ir tuoj pat eidavome gulti.

7. Numeris

Pradžioje mes, kaip naujokai,
kiekvienas gavome po šešis baltos
drobės kvadratėlius, ant kurių juodu
tušu buvo užrašyti kalinio asmens
numeriai. Šias skiautes patys pri-
valėjome prisisiūti ant savo valdiškų
drabužių matomiausiose vietose. Ant
žieminės ausinės kepurės priekio –
kaktos vietoje; vatinio švarko ir
vatinio puspalčio (,,bušlato”) prieky-
je, kairėje – širdies plote ir ant
nugaros – tarp menčių; ant vatinių
kelnių – priekyje, dešinėje pusėje,
aukščiau kelienio. Aš buvau pažymė-
tas numeriu ,,C-733”, kur ,,C” reiškė
rusišką raidę ,,S”.

Kai taip ,,pasipuošę” buvome
išrikiuojami vedimui į darbus, ir če-
kistas paeiliui pagal sąrašą kiekvie-
ną pašaukdavo numeriu, turėjome
neužsikirsdami atsakyti savo ,,mal-
delę” rusų kalba. Maniškė skambėjo
taip:

,,S-733. Srok – 25 let i 5 let pa-
raženije v pravach. Statja  58 – 1b.
Koniec sroka – v 1973 godu.” (,,S-
733. Bausmės terminas – 25 metai
(lagerio) ir 5 metai teisių suvaržymo
(t. y. tremties). Straipsnis (Sovietų
Rusijos baudžiamojo kodekso) 58 –
1b. Bausmės pabaiga – 1973 me-
tais.”)

Kiekvienas turėjome atmintinai
išmokti tą ,,maldelę”, nes ją priva-
lėjome kartoti ir per patikrinimus
barake, ir grįžtant iš darbų, ir išri-
kiuotiems lagerio aikštėje, kasdien po
kelis kartus.

Kartą per eilinį rytinį patikrini-
mą netoli mūsų brigados išrikiuotoje
kolonoje įvyko nenumatytas įvykis –
,,ČP”. Vieno kalinio viršutinėje ,,buš-
lato” kišenėlėje prižiūrėtojai atsitik-
tinai ar ne pastebėjo į standžią tūtelę
susuktą vieno sovietinio rublio bank-
notą. Tai buvo laikoma, kaip didžiau-
siu nusikaltimu, nes kaliniams buvo
nevalia turėti ne tik kad vardus bei
pavardes, bet ir pinigų.

– Što, bliatj, k pobegu gotovišsia,
svoločj?! (Ką, bėgti susiruošei?!), –
užriko enkavėdistas ir tvojo persigan-
dusiam kaliniui su beržiniu basliu
(,,drynu”). Tas krito vietoje apsipylęs
krauju. Čekistai suluošintą žmogų
nusitempė į karcerį.

Vyresni išlikę katorginiai kaliniai
pasakojo, kad Ugolj Elgeno enkavė-
distai anksčiau žymiai drąsiau ir daž-
niau švaistydavosi tom savo berži-
nėm kuokom. Jie minėjo, kad vienas
,,nusipelnęs” enkavėdistas su savo
,,dryna” net per 170 kalinių buvo ne-
gyvai pritvojęs ir tuo labai didžiavo-
si.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.       Greenwald tęsia
toliau, rašydamas apie naujai išrink-
tą Lietuvos prezidentę: Koks naujai
išrinktas Prezidentas, tik pradėjęs
eiti pareigas, imtų reikalauti, kad ne
ateities, o praeities įvykiai būtų tiria-
mi vien tik todėl, kad jie gali būti
,,kriminaliniai”? 

Šiai visiškai neatsakingai Lietu-
vos vadovei, matyt, nerūpi, kad ji ke-
lia šalyje susipriešinimą, ir dar blo-
giau, ji akla pavojams, kuriuos suke-
lia politinių ginčų kriminalizavimas. 

Kliūva ne tik D. Grybauskaitei,
bet ir V. Adamkui. Amerikietis pasi-
piktinęs, kad buvęs Lietuvos prezi-
dentas Baltijos žinių tarnybai pareiš-
kė, jog pasitvirtinus pranešimams
apie slapto CŽV kalėjimo buvimą Lie-
tuvoje, šalies saugumo pareigūnai tu-
rėtų būti patraukti atsakomybėn,
nes, V. Adamkaus požiūriu, tie parei-
gūnai yra nusikaltėliai.

Greenwald stebisi: ,,Nusikaltė-
liai”? ,,Baudžiamasis persekiojimas”?
,,Būtinumas iškelti bylą”? ,,Žmogaus
teisių pažeidimai”? Vien todėl, kad
lietuviai turėjo kelis slaptus kalėji-
mus, pažeidžiant vietos ir tarptauti-
nę teisę? Jiems reikia geros pragma-
tizmo dozės, kad jie suprastų visas
priežastis, kodėl į taip vadinamus
,,nusikaltimus” kaip šis gali būti ne-
kreipiama dėmesio – jie tiesiog džiaugs-
mingai užmirštami kaip prastas sap-
nas. Greenwald yra teisininkas,
konstitucinės teisės žinovas, todėl

keista, kad jis, tarsi užmiršęs labai
svarbią teisės nuostatą apie senaties
terminus, smerkia Lietuvos prezi-
dentę, jog ji pavedė Seimui tirti
,,praeities įvykius vien tik todėl, kad
jie gali būti kriminaliniai”. Pasak šio
teisininko, Prezidentė turi  žiūrėti tik
į ateitį ir reikalauti, kad būtų tiriami
ateities įvkiai.

Iš tikrųjų, neaišku, kaip gali būti
tiriami ,,ateities įvykiai”, t. y. įvykiai,
kurie dar neįvykę? Suprantama, kad
gali būti svarstomi ir tobulinami
planai, pagal kuriuos numatoma įgy-
vendinti būsimus projektus, t.y. atei-
ties įvykius, bet kalbėti apie ateities
įvykių tyrimą – nelogiška. Labai keis-
ta, kad keli šimtai Greenwald straip-
snio komentatorių į šią aplinkybę ne-
atkreipė jokio dėmesio; nereagavo jie
nei į epitetus, kuriais Greenwald ,,ap-
dovanojo” Lietuvą, matyt, patikėjo
autoritetingu, Amerikoje populiarių
knygų autoriumi.

Be abejo, Lietuva privalo žvelgti į
ateitį, kalbant apie užsienio politiką,
ją sumaniai formuoti, nelaukiant ma-
lonių nei iš Rytų, nei iš Vakarų, o at-
sižvelgiant į tarptautinę padėtį ir mū-
sų šalies interesus. Prie šio uždavi-
nio įgyvendinimo gali ir turi prisidėti
Lietuvos žurnalistai – neiškreipiant
faktų objektyviai informuoti visuo-
menę apie įvykius ir labai apgalvotai,
nepataikaujant kokioms nors politi-
nėms jėgoms pateikti tų įvykių ko-
mentarus.

Apie Lietuvos užsienio politiką

Josephine Neverauskas, gyvenanti Munster, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Gediminas Kazėnas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Maria Kucinas, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Mary Sarauskas, gyvenanti Daytona Beach Shores, FL, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai
ačiū.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

LIETUVIŠKŲ FILMŲ FESTIVALIO ČIKAGOJE 
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

Kalėdinis pabendravimas
Tėviškės parapijoje

Susirinkome ne į veidrodį pasi -
žiūrėti, o pasiklausyti širdžiai mielos
muzikos, išgyventi šventinį paky -
lėjimą, pasijausti, kad esame tie,
kurie galime būti geresni, atlaidesni,
dosnes ni, turintys daug meilės ir
kan  trumo.

Gruodžio 12 d. susibūrėme, kad
patirtume artėjantį Kalėdų stebuklą.
Giedojome, grojome ir prisiminėme,
kas mus malonino praėjusiais metais.
Sveikinome savo ilgaamžes parapijos
nares. Džiaugėmės – visi esame kar -
tu! Ida Jonušaitienė paskyrė Moterų
draugijai daugiau nei 20 metų. Su si -
rinkę svei kinome ją su 80-tuoju gim -
ta dieniu. Gruodžio mėnesį su gra žio -
mis sukaktimis buvo pasveikintos
pen   kios Mo te rų drau gijos narės – Ida
Jo nu šaitienė, Le na Leipienė, Mėta
Me  je rie nė, Anna Galinaitienė ir Ani -
ta Lek  sienė. Visi dėkojome joms už
nuoširdų jų darbą visų mūsų labui. 

Mus džiugino, kad svečių susi -
rinko daugiau nei tikėjomės. Ypač
gau sus būrys buvo mažųjų pa rapi jie -
čių. Atrodo, kad daugelis jų yra nu -
siteikę lankyti prie mūsų baž nyčios
sekmadieninę mo kyk lėlę, kuri veiks
kas antrą mėnesio sekmadienį.

Nuostabiai organizuota progra-

ma, puikiai papuoštos patalpos ir pil -
ni stalai vaišių kėlė nuotaiką. Šiltoje
ir mums mieloje aplinkoje klau sėmės
fleitos muzikos. Fleitomis grojo jau-
nieji muzikantai, skambėjo fortepi-
jono, fogoto, saksofono muzika ir
gies mių ,,O džiaugsminga, išganin -
ga”, ,,Džiūgaukit, dangūs”, ,,Tyli
nak tis” ir kt. Kun. Liu das Miliaus -
kas, pritar da mas sau gitara, gie dojo
giesmę. Esame dėkingi vargonininkei
Lo re tai Meištininkienei, pa ruošusiai
koncertui tiek daug mokinių.

Nuoširdžiu pasisakymu, Šv. Raš -
to skai tymu, malda Kalėdiniam ap -
mąstymui mus visus nu teikė kunigas
L. Miliauskas. Dideliame ekrane ma -
tėme per visus metus mus jungusias
parapijos kasdienybės akimirkas. Bu -
vo malonu prisiminti maldos ir lais -
va laikio minutes. 

Mažiesiems labai rūpėjo atkelia -
vęs Kalėdų senelis. Jis mielai klausėsi
vaikų dainelių, eilėraščių, pasikalbėjo
su jį apsupusiais mažiausiais parapi-
jiečiais. Vaikai kada nors prisimins
šias puikias akimirkas.

Taip mūsų sielos ruošėsi šlovinti
ateinantį Viešpatį!

Lena Maksimavičienė

Kalėdinis apmąstymas su kun. Liudu Miliausku.                  

Brighton Park parapijos choras ir
jo vadovas Algimantas Barniškis
suruošė puikią Naujųjų 2010 metų
sutikimo puotą. Skambėjo Algimanto
ir Ligitos dainos, gražioje aplinkoje
sukosi poros, kai nuostabų vakarą,
šviečiant Mėlynajam mėnuliui, atke-
liavo 2010-ieji! 

Tenoras Vladas Kybartas, nors ir
sulaukęs garbaus amžiaus, sakosi,
kad dar tokių Naujųjų metų nebuvo
matęs. Jis linksminosi ir dainavo su
buvusiu Lietuvių Operos vicepirmi -
ninku tenoru Jurgiu Vidžiūnu, kurio
balsas skambus kaip jaunystėje. Jų

duetui talkino solistė Genovaitė Bi-
genytė. Ji dainavo ištraukas iš ope-
rečių, šiam vakarui suteikdama ne-
pakartojamų akimirkų!

Lietuvių rašytojų draugijos pir -
mi ninkė Stasė Petersonienė buvo nu -
stebinta puikia vakaro atmosfera,
žvaigždutėmis ir šviesomis išpuošta
sa le. ,,Algimantas Barniškis ir jo va -
dovaujamas Brighton Park parapijos
choras suruošė nuostabų renginį!”, –
džiūgavo ji.

Naujųjų sutikimo pokylin atvyko
ir buvusi JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka -
laitė bei JAV LB XIX tarybos nariai
Er nestas Lukoševičius ir Vilija Va -
karytė. 

Naujųjų metų sutikime dalyvavo
generolo T. Daumanto jūrų šaulių
vadas Sigitas Savickas ir Baltijos jūrų
šaulių vadas Julius Butkus. 

Choro narės Asta ir Jolita džiau-
gėsi, kad gali giedoti tokiame pui -
kiame kolektyve, kur dirbama, pla -
nuojama kartu su vadovu Algimantu.
Viktoras Kelmelis, daug dirbantis pa -
rapijoje ir chore, linksminosi gur kš -
no damas šampaną. Albina Rama -
nauskienė, Brighton Park parapijos
narė, ne tik rūpinosi svečių kava, bet
ir pati šoko, džiaugėsi nuostabiu va -
karu. 

Visus svečius pralinksmino su
dovanomis atvykęs Kalė dų senelis,
ir pakvietęs visus ,,Rock and Roll”
šokiui. Kalėdų senelis ilgai fotogra -
favosi ne tik su vaikučiais, bet ir su
kitais svečiais, kurie norėjo turėti šio
vakaro nuotrauką prisiminimui.

Šampanas bei muzika liejosi iki
paryčių. Brighton Park parapijos
choro suruoštas Naujųjų 2010 metų
sutikimas buvo išties puikus. 

Vilija Vakarytė

Mažieji parapijiečiai su Kalėdų seneliu.

Įspūdžiai iš Naujųjų metų
sutikimo 

Buvusi JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė Aušrelė Saka laitė
Naujųjų metų sutikime Brighton Park.

Brighton Park apylinkės 
archyvo nuotr.



,,Ilga pietų pertrauka kenkia
darbo našumui ir sujaukia dienos
harmoniją”, – pareiškė Italijos minis-
tras Gianfranco Rotondi. Šie jo žo-
džiai sukėlė šalyje tikrą audrą ir karš-
tą diskusiją būti ar nebūti siestai.

Italai, kaip ir kitų Pietų Europos
valstybių gyventojai, tebesimėgauja
siesta, t. y. ilga pietų pertrauka, kuri
prasideda 1:30 val. p. p. ir baigiasi
3:30 val. p. p. Tačiau Italijos minis-
tras yra įsitikinęs, kad tokia pertrau-
ka ,,paralyžiuoja Italiją” ir ,,varo val-
stybę į sąstingį”. Todėl jis siūlo at-
sisakyti siestos ir pietums skirti tiek
pat laiko, kaip ir kitos Europos bei
pasaulio valstybės, t. y. 45 min. arba 1
val. 

Ministras priminė, kad, pavyz-
džiui, dauguma vokiečių apskritai
dirba be pietų pertraukos, todėl jie

gali anksčiau pareiti namo ir daugiau
laiko praleisti su vaikais, jau nekal-
bant apie tai, kad siesta skatina gy-
ventojų nutukimą. Mat per tokią ilgą
pertrauką italai mėgaujasi 3–4 patie-
kalų pietumis, užgerdami juos 1–2
taurėmis vyno ir baigdami puodeliu
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Margumynai

Paminėtas vyrų ansamblio
„Pėnkė vaikee” dešimties metų

jubiliejus
2009 m. lapkričio 26 d. Lietuvos

generaliniame konsulate Kaliningra-
de (Karaliaučiuje) skambėjo lietu-
viškos dainos ir muzika. Dešimties
metų įkūrimo jubiliejų šventė Kali-
ningrado (Karaliaučiaus) krašto vyrų
ansamblis „Pėnkė vaikee”.

Jubiliejaus proga ansamblį pa-
sveikino Lietuvos gen. konsulas Kali-
ningrade (Karaliaučiuje) Vaclavas
Stankevičius, Šventos Šeimynos ka-
talikų parapijos kunigas Aleksandras
Krevskis, Kaliningrado srities vy-
riausybės kultūros ministerijos atsto-
vas Oleg Panasenko, Kaliningrado
srities lietuvių kultūros pirmininkai
bei lietuvių kolektyvų vadovai, kitų
srityje gyvenančių tautinių mažumų
pirmininkai.

Kaliningrado (Karaliaučiaus) L.
Rėzos lietuvių kultūros draugijos
vyrų ansamblis „Pėnkė vaikee” įkur-
tas 1999 metais. Ansamblyje dainuo-
ja garbaus amžiaus įvairiausių profe-
sijų lietuviai vyrai. Kiekvieną sekma-
dienį, vadovaujami meno vadovo Al-
girdo Karmilavičiaus, jie repetuoja
Kaliningrado (Karaliaučiaus) Šven-
tos Šeimynos parapijos bažnyčioje.

Pradžioje ansamblyje dainavo 5
vyrai, bet palaipsniui jų skaičius per-
kopė dešimt. Repertuarą sudaro lie-
tuvių liaudies, patriotinės, nostal-

ginės, humoristinės, užstalės, Žemai-
tijos etnografinio regiono dainos.

2004 m. sausio 31 d. ansamblio
dalyviai pažymėjo savo 5 metų kūry-
binės veiklos jubiliejų, kuris sutapo
su kompaktinės plokštelės išleidimu.
Plokštelėje įrašytos labiausiai mėgs-
tamos ir gražiausiai skambančios
ansamblio dainos. 2008 metais an-
samblį papildė muzikinė grupė – liau-
dies kapela. Dainuojantiems vyrams
akompanuoja armonika, smuikas,
būgnas ir barštukas.

Ansamblis nuolat dalyvauja įvai-
riose Karaliaučiaus krašte vykstan-
čiose šventėse. Jis koncertavo Klai-
pėdoje, Kaune, Rygoje, Doviliuose,
Druskininkuose, Pagėgiuose, Vento-
je. 2003, 2007 metais kolektyvas da-
lyvavo Dainų šventėse Lietuvoje,
šiais metais atstovavo Karaliaučiaus
krašto lietuviams Tūkstantmečio dai-
nų šventėje Vilniuje. Kultūros mi-
nistro vardu už dalyvavimą Dainų
šventėse ,,Pėnkė vaikee” apdovano-
tas atminimo medaliais ir padėkos
raštais.

Ansamblis labai dėkingas gene-
raliniam konsulatui Kaliningrade už
paramą organizuojant šį gražų 10
metų jubiliejų.

Algirdas Karmilavičius
Ansamblio vadovas

A+A Mokytojas Antanas Grigas
(1925–2009) 

2009 m. gruodžio 26 d. po ilgos
ligos, sūnaus kunigo aprūpintas Šv.
Sakramentais, savo namuose Leipa-
lingyje mirė mokytojas Antanas Gri-
gas. 

Antanas Grigas gimė 1925 m.
balandžio 9 d. Paveisiejų kaime (Laz-
dijų rj.), ūkininkų šeimoje, kurioje
užaugo dar jaunesnieji brolis Jonas ir
sesuo Angelė.

Pokario metais baigė Veisiejų
progimnaziją ir Leipalingio gimnaziją
(1948 m.), kurioje išsyk po baigimo
pradėjo dirbti mokytoju, drauge ne-
akivaizdžiai studijuodamas Vilniaus
Pedagoginiame institute (dabar –
Vilniaus Pedagoginis universitetas)
Užsienio kalbų fakultete vokiečių
kalbos specialybę. Baigė studijas
1953 m. Nuo to laiko, neskaitant
trumpų pertraukų dirbant įvairiose
Dzūkijos kaimų ir miestelių mokyk-
lose, iki 1983 metų dėstė vokiečių
kalbą Leipalingio vidurinėje mokyk-
loje. 1958 m. sausio 19 d. Lankeliškių
bažnyčioje (Vilkaviškio rj.) susituokė
su medicinos felčere Laimute Anele
Šlekaityte. Šeimoje, kuri apsigyveno
Leipalingyje, užaugo sūnūs Robertas
(1960 m.) ir Rolandas (1966 m.).

Mokytojas Antanas Grigas iš
jaunystės pasižymėjo stipriu teisin-
gumo jausmu, kuris drauge su gilė-
jančiu katalikišku tikėjimu skatino
priešintis sovietų okupacinio režimo
prievartai ir absurdams. Turėjo ryš-
kių literatūrinių gabumų, rašė prozą
ir poeziją, buvo prisiekęs knygų ir
gamtos mylėtojas, romantikas, šiuos
bruožus visomis išgalėmis stengėsi
perteikti vaikams. Naudodamasis
profesine kompetencija, padėjo rengti
dokumentus vokiečių kilmės žmo-
nėms, norintiems iš tuometinės So-
vietų Sąjungos emigruoti į Vakarų
Vokietiją, įvairiais būdais padėjo so-
vietinės sistemos engiamiems ir dis-
kriminuojamiems asmenims. 

Apie 1975 m., kai Lietuvoje atgi-
mė pogrindžio spauda ir sustiprėjo
išsivaduojamasis judėjimas, pradėjo
platinti ,,LKB kroniką” ir kitus pog-
rindžio leidinius. Pažintis su kunigu
Juozu Zdebskiu, kitomis taikios dvasi-
nės ir tautinės rezistencijos asmeny-
bėmis paskatino mokytoją Grigą įsi-
jungti į Eucharistijos bičiulių darbus,
prisidėti prie Lietuvos laisvės lygos
veikimo. Šiuo metu mokytojas A.
Grigas jau atvirai sovietinėje mokyk-
loje kalbėjo mokiniams apie katalikų

tikėjimo svarbą ir meilės Lietuvai
pareigą. 1983 m., kai sovietų milicija
Lazdijuose buvo suėmusi kun. Zdebs-
kį, A. Grigas su kitais Eucharistijos
bičiuliais pareikalavo kunigą paleisti.
Už tai jis ir grupė Dzūkijos katalikų
jaunimo buvo sulaikyti ir nubausti 15
parų suėmimo už neva ,,chuliganišką
elgesį”. Po šio įvykio mokytojas buvo
apšmeižtas sovietinėje spaudoje ir
atleistas iš darbo. Tačiau jis neišsi-
gando, toliau aktyviai dalyvavo rezis-
tencinėje veikloje, rašė viešus protes-
tus dėl okupacinės valdžios saviva-
liavimo. 

1987 m. rugpjūčio 23 d. mokyto-
jas Grigas dalyvavo istoriniame mi-
tinge prie Adomo Mickevičiaus pa-
minklo Vilniuje, vieša kalba pasmer-
kė Molotovo-Ribbentropo paktą ir
reikalavo ,,atstatyti istorinę tiesą”.
Atkūrus Nepriklausomybę, jis įsi-
jungė į Lietuvių tautininkų sąjungos
veiklą, buvo vienas darbščiausių jos
kūrėjų Dzūkijoje, kaimuose rinko ir
užrašinėjo senąsias lietuvių dainas.

Grigas mirė 2009 m. naktį iš
gruodžio 25 į 26 d., su artimiausiais
šeimos nariais pamaldžiai dalyvavęs
šv. Kūčių ir Kalėdų šventėje savo na-
muose. Buvo pašarvotas Leipalingio
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmi-
mo bažnyčioje, kurią ilgus metus
lankė. Laidotuvių šv. Mišias gruodžio
28 d. aukojo ir homiliją pasakė Kauno
arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius, Viešpaties Auką taip
pat koncelebravo Velionio sūnus Ro-
bertas, buvę mokiniai kunigai Gintas
ir Vytas Sakavičiai, Leipalingio kle-
bonas kun. Paulius Marčiulionis,
kun. Rokas Puzonas, kun. Arvydas
Liepa, kun. Gediminas Tamošiūnas,
kun. Robertas Rumšas. 

Į Leipalingio kapines mirusįjį
palydėjo gausi tikinčiųjų, bendradar-
bių, pogrindžio bičiulių ir bendra-
minčių procesija, Caritas darbuotojai.
Giedojo Leipalingio (vadovas Algis
Sakavičius) ir Kauno ,,Rasos” gim-
nazijos koplyčios (vadovė Audronė
Paškauskienė) chorai. Jautrų atsi-
sveikinimo žodį tarė kolegė, mokyto-
ja Janina Volungevičienė, kunigai G.
Sakavičius ir Puzonas. Laidotuvių
apeigas atliko ir visiems padėjusiems
slaugyti sergantį tėvą bei palydėju-
siems jį malda padėkojo sūnus kun.
R. Grigas.

,,Lietuvos Caritas”
informacija 

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.

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Koncertuoja ansamblis „Pėnkė vaikee”.

Italijos ministras pasiūlė šalyje atsisakyti siestos
ekspreso kavos. 

Tačiau toks ministro pasiūlymas
smarkiai papiktino profsąjungas,
nepatinka jis ir paprastiems italams.
(...) 

Diskusijai vis labiau įsismarkau-
jant imta kalbėti ir apie tai, kad tu-

rėtų būti paslankesnis darbo grafi-
kas, ir siūlyti (žinoma, dirbančiųjų la-
bui), kad tie, kurie per pietų pertrau-
ką lieka darbe, galėtų grįžti namo iš
darbo keliomis valandomis anksčiau. 

,,Lietuvos žinios”
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�Sekmadienį, sausio 10 d., 10:30
val. r. šv. Mišias Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje au -
kos kun. dr. Kęstutis Ralys, kartu mi -
nėdamas savo kunigystės 20-metį. 

�Sausio mėnesį Lyric Opera of
Chicago (20 N. Wacker, Chicago, IL
60606) vyks 6 Puccini operos ,,Tos -
ca” spektakliai, kuriuose išgirsime
gar siąją Violetą Urmana. Spektak -
liai vyks: sausio 10 d., sekmadienį, 2
val. p. p.; sausio 15 d., penktadienį,
7:30 val. v.; sausio 19 d., antradienį,
7:30 val. v.; sausio 22 d., penktadienį,
2 val. p. p.; sausio 25 d., pirmadienį,
7:30 val. v.; sausio 29 d., penktadienį,
7:30 val. v. Opera bus atliekama italų
kalba su angliškais subtitrais. Bilie -
tus galima įsigyti tinklalapyje www.
lyricopera.org. Tel. pasiteiravimui:
312-332-2244.

�JAV LB Lemonto socialinių rei-
kalų skyriaus administracija sausio
13 d. 2 val. p. p. kviečia į filmų popie -
tę Pasaulio lietuvių centro skaityklo-
je. Jos metu bus rodomas vaizda -
juostės apie LB Lemonto socialinio
skyriaus metų užbaigimo renginį tę -
sinys. Taip pat pamatysite puikią
Nau jųjų metų sutikimo Brighton
Park apylinkėje meninę dalį. Dėko -
jame Algimantui Keziui už taip meis -
t riškai paruoštą ir padovanotą mums
vaizdajuostę.

�Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre sausio 15 d., penktadienį, 7:30
val. v. atidaroma Reginos Nedas dar-
bų paroda ,,Gyvenimo simboliai. Abs-
trakcijos”. Dalyvaus auto rė. 

�JAV LB Brighton Park apy lin -
kės valdyba praneša, kad sausio 17
d., sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Mo -
ze rio salėje, 4420 S. Fairfield Ave., po
10 val. r. šv. Mišių  įvyks metinis na -
rių susirinkimas. Dalyvavimas būti-
nas. Programoje – valdybos praneši-
mai, fi nan   sinė ataskaita, dalies naujų
val dybos narių perrinkimas. Disku -
tuo sime parapijos lietuvių išlikimo

klau simu, rinksime metinį solidaru-
mo įnašą. Po susirinkimo – pietūs ir
pa bendravimas. Kviečiame dalyvauti
ne tik valdybos narius. Spręsime
svarbius reikalus.

�Lemont High School Perfor -
ming Arts Center (800 Porter St.,
Lemont, IL)  2010 m. sausio 23 d. 7
val. v. koncertas ,,Sąskambiai”. Daly -
vauja: lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava” (vadovas – Darius Polikaitis) ir
birbynininkas Darius Klišys (Lietu -
va). Bi lietus galima įsigyti www. box-
office tickets.com/dainava. Pasau lio
lietuvių centre bilietai parduodami
rašti nėje ir sekmadieniais po 9 val. r.
ir 11 val. r. šv. Mišių. 

�Pasaulio lietuvių centras visus
kviečia į metinį pokylį ,,Viduramžių
puota”, kuris vyks vasario 6 d. 6 val.
v. Programoje dalyvauja: ,,Dance -
Duo”, ,,Gabija” ir ,,Cigarai”. Visus
vai  šins restoranas ,,Kunigaikščių už -
eiga”. Atvykusių į puotą  Viduramžių
rūbais laukia staigmena. Vietas už -
sisakyti galite tel.: 630-852-3204
(Dai na Siliūnienė)  arba tel.: 630-915-
3110 (Goda Misiūnienė).

�2010 m. balandžio 9–11 dieno -
mis dr. Kristina Maciūnas ir Kerry
Secrest Neringos stovykloje vėl rengs
dvasinio atsinaujinimo savaitgalį
moterims. Informaciją apie šią gražią
tradiciją ir registracijos formą rasite
tinklalapyje: www.neringa.org

�Vilma Mare organizuoja Sha -
dow Ranch Romuvių šeimų stovyklą,
Pucker Street, Potters Hollow, NY,
vaikams, kuri vyks 2010 m. birželio
19–26 dienomis ir 2010 m. rugpjūčio
14–21 dienomis. Kviečiame atsiliepti
no rinčius dirbti stovyklos virtuvėje
ar vesti užsiėmimus. Kaina – 205
dol., vai kams, kurių tėvai dalyvaus
prog ramoje – 140 dol. Susidomė jusius
prašome rašyti el. pašto adresu: 

vilmare@gmail.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apžvalga 

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV LB Lemonto Socialinių rei kalų skyriaus ruošto Kalėdinio renginio dalyviai (iš
kairės): Stasė ir Vytautas Jagminai, JAV LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
riaus vedėjas Pranas Jurkus ir svečias kunigas Artūras Sederevičius.

Wright Art Museum, Beloit College, 700 College St., Beloit, WI 53511,
sausio 14 d. nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. vyks lietuvių kilmės dailininkės teks -
tilininkės Reginos V. Benson parodos ,,Informed Dichotomy” atidarymas.
Sausio 16 d. nuo 2 val. p. p. iki 3 val. p. p. vyks pokalbis su menininke R.
Benson.

Meno mylėtojai menininkę pažįsta iš Čiurlionio galerijoje prieš porą metų
ruoštos jos parodos. Gegužės mėnesio pabaigoje Čiurlionio galerijos siūlymu
R. Benson paroda atidaroma Mokytojų namuose, Vilniuje.

Paroda Beloit vyks iki kovo 26 d.

Po Lietuvą keliaujanti paroda
,,Lietuviais esame mes gimę” (ren gė-
jai – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
ir Lietuvių išeivijos institutas, kura-
torius – čikagiečiams gerai pažįsta-
mas Leonas Narbutis) sausio 12 d.,
antradienį, atidaroma Vytauto Di-
džiojo universiteto Menų galerijoje.

„Parodos tikslas – aplankyti įvai -
riose Lietuvos vietovėse gyvenančius
tautiečius ir supažindinti juos su už -
sienio lietuvių politine kova dėl Lie -
tuvos okupacijos nepripažinimo bei
pa rodyti Pasaulio Lietuvių Bendruo -
me nės veiklą ir šios organizacijos įna -
šą ugdant ir išlaikant tautinę tapaty-
bę tarp užsienyje gyvenančių lietu-
vių”, – skelbiama spaudai išplatinta -
me pranešime.

Ant 18 skydų eksponuojamos au -
tentiškos nuotraukos ir įvairūs lietu-
viškos emigracijos akimirkas nuš vie -
čiantys tekstai, atspindintys pa s ta -

rojo šimtmečio klajonių svečiose šaly -
se istoriją. Parodos medžiagą apipavi-
dalino ir išdėstė dailininkė Skir man -
tė Vaitkevičiūtė.

,,Draugo” info

Paskutinis 2009 m. ,,Pasaulio lie -
tuvio” numeris, apsukęs metų ra tą,
grį žo į Kalėdų rimtį. Kaip ir dera
paskutiniam numeriui – jame apžvel-
giama, kas vyko Pasaulio Lietuvių
Ben d ruomenėje praėjusiais metais.

Prisimenami 2009 m. vasarą
PLB seime aptarti klausimai, skaity-
tojai supažindinami su nauja PLB at -
stove Lietuvoje Vida Bandis. 

Žinoma, visa išeivija labiausiai
susirūpinusi ateitimi – ar pasiteisins
nauja tvarka santykiuose tarp Lie -
tuvos valstybės ir užsienio lietuvių.
Ryšius su tautiečiais perima Užsienio
reikalų ministerija. Užsienio lietu -
viams tai kelia nerimo.  Mat ne viena
užsienio bendruomenė yra pasiskun-
dusi, kad kai kurių Lietuvos atstovy-
bių darbuotojai nenoriai bedradar-
biauja su jais, manydami, kad tai ne
jų reikalas. Dabar bus jų reikalas.
Tad paskutiniame 2009 m. žurnalo
numeryje nemažai ra šoma šiais neri-
mo klausimais.

Skaitydami žurnalą sužinosite,
kokiems užsienyje dirbantiems lietu-
viams mokslininkams skirtos 2009
m. mokslo premijos, ,,pabūsite” pa -
rodos ,,Lietuviais esame mes gimę”
atidaryme, ,,apsilankysite” Gedimino
lituanistinėje mokykloje Mundelein,
1000-mečio iškilmėse Čikagoje, susi-
pažinsite su Maskvos lietuviais, dau-
giau sužinosite apie dvasininkų re -
kolekcijas, kurios jau 50 metų vyksta
Putnam, CT.

Lituanistinių mokyklų mokyto-

jams bus įdomu pasiskaityti apie
Lon done vykusį lituanistinių mokyk-
lų seminarą ir apie Kanados šeštadie -
nines mokyklas, veikusias pokaryje.

Žurnalą galite skaityti interneti -
niame puslapyje: 

www.plbe.org/plietuvis

Visus sugraudins Nastios Gliau-
del iš Irkutsko (Rusija) papasakota
istorija apie du berniukus lietuviš-
komis pavardėmis, kuriems reikalin-
ga pagalba. 

Prenumerata metams – 53 dol.
Žurnalą galite užsisakyti:

Elena Skalisius (Pasaulio lietu-
vis), 119 Sheridan Court East, Wau-
kegan, IL 60085.

Paruošė L.A.

,,Pasaulio lietuvis”

Dailininkės Ada Sutkuvienė, Regina Benson ir Marija Ambrozaitienė R. Ben -
son parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje 2007 m.

Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Lietuviais esame mes gimę”


