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Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Lietuvos nevyriausybinės organiza-
cijos prašo šalies gyventojų paremti
nukentėjusiuosius nuo žemės drebėji-
mo Haityje. Lietuvos užsienio reikalų
ministerija skirs 50,000 litų paramą.

Paramą prašo skirti Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija, visuo-
meninė organizacija ,,Gelbėkit vai-
kus” taip pat kviečia padėti Haičio
vaikams, nukentėjusiems per žemės
drebėjimą.

Anot URM pranešimo, nė vienas
Lietuvos pilietis nėra deklaravęs iš-
vykimo į Haitį. Ministerija šiuo metu
neturi informacijos apie Haityje žemės
drebėjimo metu buvusius lietuvius.

Vilnius, sausio 14 d. (ELTA) –
Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) skelbia konkursą užsienyje
gyvenantiems lietuvių kilmės moks-
lininkams mokslo premijoms gauti.
Iki vasario 28 d. užsienio šalių Lietu-
vių Bendruomenės gali siūlyti savo
kandidatus. Šalyse, kuriose tokių
bendruomenių nėra, paraiškas premi-
jai gauti gali teikti patys mokslininkai.

Atrankos komisijos išrinktiems
mokslininkams bus iškilmingai įteik-
tos 5 premijos: premija už pastarojo
dešimtmečio laimėjimus mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veikloje humanitarinių ir socialinių
mokslų srityse; premija už pastarojo
dešimtmečio laimėjimus mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veikloje fizinių, biomedicinos ir tech-
nologinių mokslų srityse; už viso gy-
venimo nuopelnus mokslui ir laimė-
jimus humanitarinių ir socialinių
mokslų srityse; už viso gyvenimo
nuopelnus mokslui ir laimėjimus fi-
zinių, biomedicinos ir technologinių
mokslų srityse Nukelta į 6 psl.

NATO pri∂m∂ sprendimâ dèl
Baltijos šaliû gynybos planû

Prasidèjo tarptautinès ir saugumo politikos strategû susitikimas

Londonas, sausio 14 d. (ELTA)
– Baltijos šalims bus sudarytas gyny-
bos planas, kurį patvirtins NATO ka-
rinė dalis, o ne politinė atšaka. Jis
bus kaip priedas prie esančių saugu-
mo planų dėl Lenkijos, tačiau jame
taip pat bus atsižvelgiama ir į kitas
regiono šalis. Tai leistų Švedijai ir

Suomijai taip pat dalyvauti regiono
saugumo planavime, remdamasis ne-
įvardintais deryboms artimais šalti-
niais rašo įtakingas britų savaitraštis
,,The Economist”.

Ar nenumatytu atveju NATO už-
stotų savo nares – Lietuvą, Latviją ir
Estiją? Po 5 metų dvejonių atsaky-
mas greičiausiai būtų teigiamas, ka-
dangi organizacija iš esmės priėmė
sprendimą priimti oficialų planą joms
ginti. Galvojant, kad šie planai bus
apibrėžti ir patikimi, Baltijos šalių
politikai nuo šiol turėtų daugiau lai-
ko spręsti šalių ekonomines, politines
ir socialines problemas, teigia ,,The
Economist”.

Šis pokytis priimtas po sunkių
derybų, kuriose JAV reikalavimu Vo-
kietija ir kitos šalys atsisakė savo
prieštaravimų.

Tai didelis pokytis, tvirtina leidi-
nys. Nuo 2004 m., kai Baltijos šalys
prisijungė prie NATO, gynybos planų
rengėjai bandė išsisukti nuo klausi-
mų, Nukelta į 6 psl.

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Trakuose prasidėjo tradicinis nefor-
malus Europos ir Šiaurės Amerikos
tarptautinės ir saugumo politikos
strategų susitikimas.

Anot Užsienio reikalų ministeri-
jos, vadinamajame Sniego susitikime
(Snow Meeting) bus svarstomi Rytų ir
Vakarų santykiai ir pagrindiniai strate-
giniai iššūkiai, kuriuos euroatlantinei

bendruomenei teks spręsti 2010 m.
Į susitikimą atvyko Airijos, Veng-

rijos, Graikijos, Latvijos, Rumunijos,
Moldovos užsienio reikalų ministrai,
Europos Sąjungos įstaigų pareigūnai,
užsienio politikos specialistai, tarp-
tautinių santykių tyrimų institutų
mokslininkai iš Didžiosios Britanijos,
JAV, Vokietijos, Estijos, Portugalijos
ir Islandijos.

,,Tai yra neformalus susibūri-
mas, kurio metu formuluojami pasiū-
lymai dėl ES ir NATO politikos Rusi-
jos atžvilgiu, tolesnių Rytų kaimynys-
tės galimybių ir NATO bei ES plėt-
ros. Tokie renginiai padeda Lietuvai
tapti intelektualinių idėjų ir siūlymų
bendraautore bei įgyvendintoja”, –
sakė užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas.

Skelbiamas
konkursas mokslo
premijoms gauti
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Lietuva parems
nukentèjusiuosius

Haityje

Vilnius, sausio 14 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos dailininkų sąjunga
praneša, kad netekome lietuvių išei-
vijos dailininko, tapytojo ir knygų
iliustratoriaus, pedagogo, ilgamečio
Lietuvių Bendruomenės išeivijoje vei-
kėjo Prano Lapės.

Dailininkas gimė 1921 m. sausio
11 d. Klaipėdoje. 1941–1943 m. studi-
javo Kauno taikomosios dailės insti-
tute. 1944 m., artėjant antrajai sovie-
tinei okupacijai, pasitraukė į Vaka-

rus. 1945 m. pavasarį pasiekė Švedi-
ją, kur tęsė studijas Stokholme, pri-
vačioje Anders Beckman mokykloje,
toje pat mokykloje dėstė piešimą.
Švedijoje Lapė sukūrė kelis didelio
formato sieninės tapybos paveikslus
viešiesiems pastatams, apipavidalino
du pasaulinius renginius.

1949 m. pabaigoje P. Lapė emi-
gravo į JAV, apsigyveno New York
mieste. 1950–1956 m. daugiausia
iliustravo knygas, gaudavo garsių
New York leidyklų užsakymų. Yra su-
kūręs per 300 knygų viršelių švedų,
amerikiečių ir lietuvių knygoms.
Iliustravo lietuvių autorių knygas.

Kūrė sienų tapybą, scenografiją,
estampus. 1957 m. persikėlė į Roway-
ton miestelį Connecticut valstijoje,
nes gavo pasiūlymą parengti meno
programą ir ją įdiegti privačioje vi-
durinėje mokykloje. 1972 m. daili-
ninkas pasirašė sutartį sukurti pana-
šią programą Belmont Hill (Massa-
chusetts valst.) mokyklai. 1978 m. at-
sisakė pedagogo darbo.

Nukelta į 6 psl.

A. Didžgalvio nuotr.

Netekome lietuvi¨ išeivijos
dailininko Prano Lap∂s

A. a. dailininkas Pranas Lapė.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Naujienų agentūros BNS už-
sakymu rinkos tyrimų bendro-
vės RAIT atlikta apklausa parodė,
kad televizija pasitiki didžiausias
Lietuvos gyventojų skaičius –
44,1 proc., interneto svetainė-
mis – 17,4 proc., dienraščiais –
10,8 proc., radiju – 8,5 proc.
žmonių. 11,6 proc. apklaustųjų
sakė, jog nepasitiki nė viena ži-
niasklaidos priemone. Atlikus
panašų tyrimą tarp JAV lietuvių,
greičiausiai gautume kiek kitokį
vaizdą, vien todėl, kad tokios ži-
niasklaidos priemonės kaip ra-
dijas ir televizija neapima visos
Amerikos. Greičiausiai kitokio
įvertinimo dėl pasitikėjimo su-
lauktų ir JAV lietuvių spauda. Iki
šiol didžiausias jos rūpestis bū-
davo suskaičiuoti, kiek kuris turi
prenumeratorių, o ne – kuriuo iš
jų labiau ir kuriuo mažiau skai-
tytojas pasitiki. Žinoma, metai iš
metų rūpinantis dėl išlikimo, ne-
retai tokie klausimai kaip patiki-
mumas, informacijos kokybė,
atsiduria ne pirmoje vietoje.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Daugiau sporto ñiniû
skaitykite 8 psl.

Nors dar mūsų tėvynėje Lietu-
voje yra gili žiema ir daug sniego, jau
kalbama apie 2010-ųjų metų A lygos
čempionatą. Jis turėtų prasidėti kovo
20 dieną, o baigtis lapkričio 13-ąją.

Tokios datos numatytos Lietuvos
futbolo federacijos (LFF) tvarkaraš-
čio projekte. Pirmųjų čempionatų ra-
tų rungtynės, esant blogoms oro sąly-
goms (kovo 20–21 d. ir 27–28 dieno-
mis), bus žaidžiamos dirbtinės dan-
gos aikštėse. Projekte numatoma,
kad didžioji varžybų dalis vyks sa-
vaitgaliais (šeštadienį, sekmadienį), o
šešis kartus – trečiadieniais.

Lietuvos futbolo 
A lygos čempionatas

Lietuvos jaunių futbolo rinktinė 
žaidžia Baltarusijoje

Lietuvos jaunieji futbolininkai
(iki 18 metų) dalyvauja aštuonių ko-
mandų futbolo varžyboms Baltaru-
sijoje. Pirmosiose rungtynėse lietu -
viai, įveikę šeimininkus 2:0, antrame
susitikime turėjo nusileisti bendra-
amžiams iš Belgijos – 0:4.

Kaip teigė Lietuvos rinktinės vyr.
treneris Valdas Dambrauskas, belgai
labai stipri komanda ir A grupės (yra

dvi grupės po 4 vienuolikes) numylė-
tiniai. Po dviejų rungtynių belgai turi
6 taškus (jie įveikė ir Ukrainą 2:0).
Dabar, norint patekti į antrą vietą ir
tolimesnį ratą, Lietuvos jauniai turi
nugalėti Ukrainą.

Pirmą vietą B grupėje jau užsi-
tikrino Rusijos jauniai. Antroje vieto-
je eina moldavai, po jų – Latvija ir
Azerbaidžanas.

Knyga 
Lietuvos tinklinio

80-mečiui 
paminėti

EDVARDAS  ŠULAITIS

2009 m. Lietuvos tinklinis šven-
tė savo 80-ąją sukaktį. Jubiliejaus
proga buvusi garsi tinklininkė (dabar
žymi sporto žurnalistė) Marytė Mar-
cinkevičiūtė ir VGTU Kūno kultūros
katedros vedėjas prof. Povilas Tamo-
šauskas išleido stamboką knygą, pa-
vadintą „Lietuvos tinklinis”.

Nors tinklinis, žinoma, nėra toks
populiarus, kaip krepšinis, tarybi-
niais laikais ši sporto šaka Lietuvoje
buvo labai populiari, o jos komandos
pasiekė nemažų aukštumų. Tai atsi-
spindi minėtoje knygoje.

Kadangi žurnalistė M. Marcinke-
vičiūtė yra ne vienos knygos apie
sportą autorė, o tinklinis – jos pag-
rindinė sporto šaka, kurią ji kultiva-
vo jaunystėje, leidinys išėjo tikrai
vertingas ir įdomus.

„Ši knyga turėjo būti. Tai mūsų
dovana Lietuvos tinklininkams”, –
sakė M. Marcinkevičiūtė, kuri sten-
gėsi, kad leidinys pasirodytų kaip tik
jubiliejiniais metais, nors tai padary-
ti nebuvo lengva (dabar, kaip ir visur,
spaudžia lėšų stoka).

Neseniai Lietuvoje vykusiame
šios knygos pristatyme jos autorius
pasveikino Kūno kultūros ir sporto
departamento (KKSD) laikinasis va-
dovas Ritas Vaiginas. Jis pareiškė:
„Tai dalis mūsų veiklos, mūsų istori-
jos. Džiugu, kad gerbiame savo istori-
ją, nes, neturėdami praeities, negalė-
tume kurti ir savo ateities.”

Šios knygos pristatyme daly-
vavęs Lietuvos tinklinio federacijos
(LTF) generalinis sekretorius Juozas
Lapeika pastebėjo, kad joje skaityto-
jas ras daug retų nuotraukų ir faktų
apie Lietuvos tinklinį.

Pristatymo metu prisiminimais
pasidalijo bei naujai išleista knyga
pasidžiaugė ir kiti garsūs Lietuvos
bei sporto bendruomenės nariai.
Tarp jų – gerai žinomas plaukikas,
anksčiau ir geras tinklinio specialis-
tas Algimantas Juozaitis, buvęs LTF
prezidentas bei Lietuvos ambasado-
rius įvairiose valstybėse Romanas
Podagėlis, Lietuvos sporto informaci-
jos centro direktorius Zigmas Motie-
kaitis ir kt.

Šios knygos išleidimo proga svei-
kiname mūsų ilgametę kolegę M.
Marcinkevičiūtę, laukiame jos kitų
knygų apie  sportą!

Varžybos Italijoje
Italijos sostinės komanda „Ro-

ma” pateko į Italijos futbolo taurių
ketvirtfinalį. Ji savo stadione aštunt-
finalio rungtynėse 3:1 įveikė antro-
sios grupės vienuolikę „Triestina”.

Vietą kitame rate jau užsitikrino
ir Italijos pirmenybėse pirmaujanti
Milano „Inter” komanda, kuri 1:0
įveikė Genujos „Sampdoria”.

Čikagos „Fire” turi naują trenerį
„Fire” profesionalų futbolo

(„Soccer”) komanda, kuriai nesisekė
posezoninėse varžybose kovojant dėl
MLS lygos čempionų taurės, pakeitė
komandos trenerį. Vietoj atleisto
Denis Hamlett prie vienuolikės vairo
stos žmogus su didele patirtimi –
Carlos de los Cobos.

Kaip pranešė „Fire” techninis di-
rektorius Frank Klopas, naujasis tre-
neris turi daug sugebėjimų – ir kaip
žaidėjas (rungtyniavęs Meksikoje), ir
kaip treneris. Jis žaidė arba buvo

trenerio padėjėju, Meksikos rinktinė-
je žaidžiant pasaulio pirmenybėse
(1986 ir 1998 metais). Paskutiniais
metais jis treniravo El Salvadoro
rinktinę, kuri tik per plauką nepa-
teko į šių metų pasaulio pirmenybių
varžybas Pietų Afrikoje.

Tikimasi, kad Carlos de los
Cobos bus tas žmogus, kurio pagalba
Čikagos „Fire” laimės čempionų tau-
rę, ko nepavyko pasiekti trims prieš jį
buvusiems treneriams.
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Terorizmas yra paskutinis skur-
džių ir beviltiškai prispaustųjų gin-
klas. Terorizmą įveikti galima tik
stipriai, ryžtingai ir užtikrintai smo-
giant karine jėga. Šimtaprocentinė
pergalė prieš terorizmą neįmanoma.
Šie trys teiginiai dabar dažnai karto-
jami. Bet du iš jų, atrodo, klaidingi.
Ar terorizmo griebiamasi iš nevilties,
kai jau nebeveikia jokios kitos prie-
monės savo ir savųjų daliai paleng-
vinti? Tuo nelinkęs tikėti Malmės
laikraštis „Sydsvenska Dagbla-
det”.

Anot jo, „Umar Farouk Abdul-
mutallab atvejis vėl sugriauna teori-
ją, jog teroro griebiasi būtent nepasi-
turintieji ir priespaudą kenčiantieji.
Juk šis nigerietis, kaip ir jo mento-
rius Osama Bin Laden, kilęs iš itin
privilegijuotos šeimos. Taigi, masinio
žudymo link žmogų varo ne prasta
materialinė išeities padėtis, nors to
turbūt nedaro ir patekimo į rojų per-
spektyva.”

Tačiau iš kur švedų laikraštis
žino, kad masinio savižudžio žudiko
negali motyvuoti būtent noras patek-
ti į rojų? Taip, asmeninis materiali-
nis stygius šiuo atveju nebuvo teror-
izmo motyvas, tai aišku, bet kodėl juo
negalėjo būti religinis siekis?   

Toliau, ar galima terorizmą nu-
galėti karine jėga? Dauguma pasta-
ruoju metu rašiusių laikraščių tuo
smarkiai abejojo. Londono dienraštis
„Independent” rašė, jog aišku,
„kad Jemenas, kaip ir Pakistanas,
tapo globalinių teroro išpuolių baze.
Tačiau pasaulio vyriausybės, mėgin-
damos šias grėsmes pašalinti, turėtų
elgtis labai atsargiai. Išties reiktų
Vakarų sostinėse liautis kalbėjus apie
terorizmo grėsmę užkertančius kari-
nius smūgius. Visai jau neminint to,
kad visiems matomo NATO pajėgų
persitempimo Afganistane ir Irake
akivaizdoje tokios šnekos skambėtų
neįtikinamai, jos tik dar labiau ir be
reikalo padidintų įtampą regione.
Nors į teroro grėsmę negalima ne-
kreipti dėmesio, nereikia ir situacijos
dar labiau pabloginti”.    

Milano dienraščio „Corriere
della Sera” nuomone, „iš tiesų bom-
bomis vestas ‘karas su teroru’ seniai
pralaimėtas. Ir būtent George W.
Bush metodai privedė prie to, kad
teroras pasaulyje dar labiau išsi-
plėtė”.

Kitas Italijos dienraštis, Turino
„Stampa”, baiminosi, jog karo vis
dėlto nebus galima išvengti: „Padėtis
Jemene kvepia karu. Šalies preziden-
tas su savo negausiais, prastai gin-
kluotais daliniais apsuptas dviejų
frontų – sunitiškųjų ‘al Qaeda’ dži-
hadistų ir su Teheranu draugau-
jančių šiitų fundamentalistų. Užtat
visiškai aišku, kodėl Jungtinių Vals-
tijų prezidentas Barack Obama ir
Britanijos premjeras Gordon Brown
negali atmesti jokios kovos su tero-
rizmu galimybės, net ir jėgos panau-
dojimo”.  

O vis dėlto „karinio atsako prie-
mones atmesti reikėtų”, – teigė
Niurnbergo dienraštis „Nürnberger
Nachrichten”. Argi „nepakanka
pavyzdžių tam, kaip netinka karei-
viai, kai reikia vėl ant kojų pastatyti
griūvančias šalis? Jemene baugi-
nančiai aiškiai pasirodo tai, kokia
išsikvėpusi yra mūsų saugumo politi-
ka, lygiai kaip ir Afganistane ties sie-

na su Pakistanu arba Somalyje, kuris
yra trečioji svarbi ‘al Qaeda’ teroro
perykla”.   

Liuneburgo miesto „Landes-
zeitungas” taip pat rašė, kad „tre-
čiasis frontas prieš terorą Jungtinių
Amerikos Valstijų pajėgas galutinai
pertemptų. Be to, Jemene nėra jokių
tikros pergalės perspektyvų. Jeigu B.
Obama nori išvengti dar vienos to-
kios katastrofos kaip Irake, jis turėtų
neklausyti reikalavimų pasiųsti ka-
rius į Jemeną”.  

Pasak Freiburgo laikraščio „Ba-
dische Zeitung”, „smarkūs kariniai
smūgiai, kuriais Jungtinės Amerikos
Valstijos menamai norėtų jemeniškąjį
‘al Qaeda’ sparną nubausti, galėtų
vesti prie to, kad nepasiturinčiai ša-
liai strategiškai svarbioje prieigoje
prie Raudonosios jūros būtų leidžia-
ma nugrimzti į chaosą, visai kaip
liūdnai pagarsėjusiame Somalyje. Iš
to kiekvienu atveju laimėtų ‘al
Qaeda’, – teigė pietvakarių Vokietijos
dienraštis.    

Kad jokiomis priemonėmis nebus
galima terorizmo įveikti galutinai, tai
yra visu šimtu procentų įsitikinę
daugelis laikraščių. Amsterdamo
dienraštis „Volkskrant” rašė, jog
„teroristai vis dėlto turi vieną priva-
lumą, kurio niekas negali iš jų atimti:
jie pasiruošę paaukoti savo gyvybę,
kad pasiųstų į mirtį kitus. Inteligen-
tiškos technologijos panaudojimas
gali padidinti galimybę juos sučiupti.
Tačiau jokia technika nepajėgi iš-
jungti žmogiškąjį veiksnį”. Pavyz-
džiui, U. F. Abdulmutallab tėvas
įspėjo dėl savo sūnaus radikalizacijos
ir „tuo parodė atsakomybę, kuri ko-
voje su terorizmu turi esminę reikš-
mę”, o vis tiek saugumo pareigūnai
tatai pražiūrėjo.  

Beijing (Pekino) dienraštis
„Guangming Ribao” irgi teigė, jog
„tokių saugumo spragų negalės už-
kišti net nuogų kūnų patikrinimas”.
Ir šiaip jau, laikraščio nuomone, „kai
kurios numatytos saugumo priemo-
nės yra veikiau juokingos negu nau-
dingos”. Apskritai, reikia susigyventi
su „skausmingu faktu, kad šiame
pasaulyje šimtaprocentinio saugumo
nėra”.

Vis dėlto Londono „Times” ragi-
no naudoti „nuogo kūno tikrintojus,
kurie užtiktų paslėptus sprogmenis”,
o Vokietijos dienraštis „Berliner
Morgenpost” taip pat rašė, kad
„veiksmingiausia technika sprog-
menims bei kitiems ginklams užtikti
šiandien yra nuogo kūno patikrini-
mai, todėl tokius įrenginius, tikri-
nant keleivius, oro susisiekime reikia
kaip galima greičiau įvesti”.  

Užbaigsime Londono dienraščio
„Telegraph” nuomone, kuri mums
atrodo racionali ir pagrįsta: „Žmogiš-
ka nesėkme, saugumo tarnybų pada-
rytais padėties neįvertinimais, sku-
bėjimo klaidomis, aplaidumu visada
bus galima paaiškinti, kodėl teroris-
tai nepastebėti prasmunka pro sau-
gumą. Taip kaip žmogiškas nepajėgu-
mas visada yra pagrindinė automo-
bilių katastrofų ir lėktuvų nukritimo
priežastis. Ir taip visada bus, nepai-
sant, kokios ištobulintos tos saugumo
priemonės ir bebūtų. Tai, žinoma,
nereiškia, kad visi šitie pasirengimai
oro uostuose yra laiko gaišinimas.
Tačiau jie mums primena vieną daly-
ką: jeigu norime šimtaprocentinio
saugumo, turime likti namie”.      

Lrt.lt

DU MITAI 
APIE TERORIZMĄ

Netrukus po 9/11 antpuolio prezidentas George W. Bush, kartu su
viceprezidentu Dick Cheney ir gynybos sekretoriumi Donald
Rumsfeld, nutarė visus to baisaus teroro kaltininkus ir net juo

įtariamus patalpinti JAV valdomos Kubos teritorijoje esančios Guanta-
namo karinės bazės kalėjime. Atsiradęs keblus klausimas: ką daryti su
tais Guantanamo kaliniais, kurių negalima traukti į teismą ir kurių ne-
galima grąžinti į jų kilmės kraštus, kur jie ir vėl galėtų pakelti ginklą prieš
Ameriką, buvo bandomas spręsti prezidento Bush administracijos po jau
pirmųjų suimtųjų (detainees) atgabenimo į Guantanamo.

Pradžioje buvo manyta, kad kalinius laikant Guantanamo kalėjime,
ne JAV teritorijoje, federaliniai JAV teismai neturės čia kompetencijos, ir
kalinių likimą spręs tik karo tribunolai. Deja, Aukščiausiasis Teismas nu-
sprendė priešingai, ir Bush jau nuo 2003 m. pradėjo ieškoti, kaip tais ka-
liniais tinkamai atsikratyti.

Naujasis prezidentas Barack Obama jau pačioje savo valdymo pra-
džioje prižadėjo per metus uždaryti nelemtai pagarsėjusį Guantanamo
kalėjimą. Kadangi didelė dauguma to kalėjimo kalinių buvo kilę iš Jeme-
no, buvo planuota juos perkelti į Jemeną, kur jie būtų „perauklėjami”
taikingiau gyventi. Bet kai kai kurie pirmieji grąžinti kaliniai ir vėl atsi-
rado ,,al-Qaeda” kovotojų gretose, projekto buvo atsisakyta.

Jemeno valstybės vardas visai neseniai vėl sumirgėjo Amerikos spau-
dos puslapiuose, kai 23 metų amžiaus Nigerijos studentas Abdulmutallab
Kalėdų dieną nesėkmingai pamėgino susprogdinti didžiulį iš Amsterdam
į Detroit skrendantį 747 tipo „North-west” kompanijos lėktuvą. Jemeno
vyriausybė prisipažino davusi leidimą jam tame krašte praleisti keturis
mėnesius, kas leido JAV saugumo organams manyti, kad tada Abdul-
mutallab galėjo būti ,,al-Qaeda” indoktrinuotas. Neatrodo, kad Obama
elgsis taip griežtai, kaip panašiais atvejais elgdavosi Bush, ir Abdulmu-
tullab neatsiras Guantanamo kalėjime.

Atsisakius siųsti kalinius į Jemeną, prezidentas Obama pagaliau nu-
tarė Guantanamo kalinius perkelti į kokį nors Amerikos teritorijoje esan-
tį ir jos kontroliuojamą kalėjimą. Illinois senatorius Dick Durbin prezi-
dentui pirmiausiai pasiūlė nedidelį kalėjimą Marion miestelyje, pietinėje
Illinois dalyje. Tačiau Obama pasirinko gana modernų (statytą 2001 m.),
didelio saugumo 1,600 lovų kalėjimą, kuriame dabar yra laikoma tik apie
200 paprastų kalinių. Kalėjimas yra mažame Thomson miestelyje, prie
pat Mississippi upės, netoli Iowa valstijos sienos, šiaurės vakarų Illinois
valstijos kampelyje, maždaug 150 mylių tiesiai į vakarus nuo Čikagos.

Prezidento nutarimas federalinei valdžiai pirkti Illinois valstijos ka-
lėjimą sukėlė didelį sujudimą vos ne visame šiaurės vakarų Illinois plote.
Vieni džiaugiasi, kad į ten Guantanamo kalinių atgabenimas ne tik vieti-
niams sukurs daug naujų darbo vietų, bet ir bendrai pakeis visos apylin-
kės ekonomiką. Bailesnieji yra linkę klausti: „O kas atsitiks, jei kuris nors
iš tų teroristų išspruks iš kalėjimo? Juk nežinome, ar su kaliniais mūsų
apylinkėse neatsiras ir jų dar neišaiškinti laisvi bendrininkai ar sėbrai?”

Jei tikėsime tuos bailiuosius pašiepiančiu „Chicago Tribune” komen-
tatoriumi Steve Chapman, vien Illinois valstijoje jau dabar yra kalinama
apie 30–40 vietinių ar iš užsienio kilusių teroristų, ir niekas iš jų dar ne-
pabėgo iš kalėjimų. „Aš ir milijonai Illinois piliečių dėl to miego neprara-
dome”, – ironizuoja Chapman.

Už Obama nutarimą pasisako dauguma demokratų, įskaitant ir į Illi-
nois gubernatoriaus vietą besitaikantį Pat Quinn. Durbin ir Quinn kalėji-
mo pardavimą federalinei valdžiai vadina patriotiniu aktu, kuris ne tik
suteiks progą šiaurės vakarų Illinois valstijos gyventojams gauti darbų,
bet ir platesniu mastu sumažins ,,al-Qaeda” propagandos veiksmingumą,
ieškant naujų terorui pasišventusių kovotojų.

Prieš Obama nutarimą pasisakė visi septyni Illinois JAV Atstovų rū-
mų nariai, tvirtindami, kad Guantanamo kalėjimo uždarymas yra visiš-
kai nereikalingas ir vykdomas tik tam, kad būtų ištesėtas Obama prezi-
dentinės kampanijos metu kairiajam demokratų partijos sparnui duotas
pažadas. Jim Ryan, respublikonų kandidatas į Illinois gubernatorius,
Quinn planui parduoti Thomson kalėjimą nepritaria. Kiti respublikonai iš
viso abejoja, ar Quinn turi teisę pardavinėti Illinois kalėjimus.

Kalinių perkėlimui į Jungtines  Valstijas prieštarauja ir dar šįmet pri-
imtas įstatymas, draudžiantis bet kokį Guantanamo kalinių ilgalaikį per-
kėlimą į JAV teritoriją, išskyrus tik jų bylų nagrinėjimą ir teismo procedū-
rų vedimą. Pirmieji atgarsiai iš respublikonų pusės rodo, kad tokio įstaty-
mo atšaukimui respublikonai nepritars. Sen. John McCain (R, AZ) ir sen.
Lindsey Graham (R, SC), anksčiau rodę pritarimą Guantanamo uždary-
mui, dabar nėra apsisprendę ir laukia, kaip prezidentui seksis pakeisti tą
perkėlimui trukdantį įstatymą.

Kaip greitai kinta politikų nuomonės! Kai 2007 m. respublikonas sen.
Mitch McConnell (KY) pasiūlė Senatui priimti rezoliuciją, draudžiančią
Guantanamo kalinius atkelti į Jungtines Valstijas, už ją balsavo Durbin ir
abu pagrindiniai dabartinės Obama administracijos šulai: viceprezidentas
Joe Biden ir užsienio reikalų sekretorė Hillary Clinton. Tuometinis sen.
Obama tuomet tik nubalsavo „present”.

Gal ir teisingai JAV Kongreso atstovas respublikonas Aaron Schock iš
Peoria, IL, pasakė: „Vien tik Gitmo adreso pakeitimas iš Guantanamo į
Thomson nepanaikins tos neapykantos, kurią teroristai jaučia mūsų vals-
tybei.” Priežastis, kodėl musulmonai mūsų taip nekenčia, glūdi kitur.

Guantanamo ar
Thompson? – politinis

žaidimas 
ALEKSAS VITKUS
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RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Vasario 7 d., sekmadienį, Pasau-
lio lietuvių centro didžiojoje salėje,
Lemont, organizacija ,,Vaiko vartai į
mokslą” (VVM) pristatys jau tradicija
tapusį metinį savo veiklos pranešimą
apie organizacijos paramą, projektus
ir bendravimą su 11 remiamų dienos
centrų ir laikinosios globos namų Lie-
tuvoje. Popietės pradžia – 12:30 val.
p. p., bet visi kviečiami atvykti tuoj
po 11 val. r. šv. Mišių Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos bažnyčioje, pasivai-
šinti kava, pabendrauti, užimti vietas. 

Organizacijos rėmėjai ir jos veik-
la susidomėję bus supažindinti su
2009 m. lėšų telkimo veikla, projek-
tais, pasiekimais ir 2010 m. planais.
Planuojama, kad 2009 m. centrus
Lietuvoje aplankiusieji valdybos na-
riai, net kelios dviejuose remiamuose
centruose savanoriavusios jaunos Či-
kagos apylinkių lietuvaitės pasidalins
savo įspūdžiais. Pranešimo metu bus
pateikta ir finansinė ataskaita. 

Malonu būti pastebėtam, 
pripažintam

Tą pačią popietę kitoje salėje,
Oak Lawn priemiestyje, organizacijos
valdybos ir tarybos pirmininkės
Aldona Vaitienė ir Dalia Anysienė iš
Lietuvos Vyčių Vidurio Vakarų sky-
riaus priims pažymėjimą, skirtą „Vai-
ko vartai į mokslą” už darbą ir rūpes-
tį Lietuvos vaikais (,,Award of Distinc-
tion”, pažymėjimas asmeniui ar orga-
nizacijai, kurio/s darbas Lietuvai yra
pavyzdys kitiems). Pažymėjimas bus
įteiktas Lietuvos Vyčių skyriaus 50-
ojo jubiliejinio pokylio metu. 

,,Visi esame atsakingi už jaunų
žmonių ugdymą” – taip  pavadintas
Loretos Jastramskienės pokalbis su
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijos komisijos pirmininke, Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos seniūno pava-
duotoja Vince Vaidevute-Margevičie-
ne, pasirodęs 2009 m. gruodžio mėn.
12 d. internetiniame dienraštyje Ber-
nardinai.lt. Yra malonu, kai „Vaiko
vartai į mokslą” veikla ir darbai nuo
organizacijos įsteigimo 1998 metais
yra pastebimi, pažymimi. Tai visų
nuopelnas – organizacijos valdybos,
narių bei rėmėjų, lietuvių kilmės jau-
nimo, kuris vyksta į Lietuvą dirbti
savanoriais, ir svarbiausia – pasi-

šventusių Lietuvos žmonių, tų, kurie
diena iš dienos dirba su socialiai
remtinų šeimų vaikais ir jaunimu or-
ganizacijos remiamuose centruose. 

Reikia pažymėti, kad paramos
siekiama ne vien tarp Čikagos apy-
linkių lietuvių. Organizacijos rėmėjų
būrelio koordinatorės išradingai tel-
kia lėšas savo vietovėse: Detroit, Cle-
veland, Philadelphia, Washington,
D.C., Sunny Hills (FL). Mūsų visų
darbas nebaigtas ir tęsiasi toliau abi-
pus Atlanto. Jau kelios būsimos sa-
vanorės kreipėsi į mus, planuoja ir
ruošiasi važiuoti į Lietuvą.

Žvilgsnis į paramą vaikams
kitur pasaulyje

Vaikų ugdymo tema labai įdomiai
vystoma kituose pasaulio kraštuose.
2009 m. pabaigoje išėjusioje ameri-
kiečio Greg Mortenson knygoje ,,Sto-
nes into Schools” (Akmenys virsta
mokyklomis), tęsiamos 2006 m. pa-
sirodžiusios jo knygos ,,Three Cups of
Tea” (Trys arbatos puodukai) temos.
Knygos – vaikų išmokslinimas, susi-
rūpinimas vaikais. (Gaila, bet neat-
rodo, kad pirmoji Mortenson knyga
būtų išversta į lietuvių kalbą, nors ji

yra išversta į kitas kalbas.) G. Mor-
tenson 1996 m. ko-įsteigta JAV pelno
nesiekianti, nevyriausybinė organi-
zacija Central Asia Institute ir vėliau
mokyklinio amžiaus vaikų projektas

2009-ieji – vienuolikti veiklos metai, 
vienuolika remiamų centrų Lietuvoje

„Vaiko vartai į mokslą” ruošiasi vasario 7 d. veiklos pranešimui Čikagos apylinkių visuomenei 

,,Pennies for Peace” (,,Centai lais-
vei”) yra padėję telkti lėšas, už kurias
iki šiol buvo galima pastatyti daugiau
nei 130 mokyklų Pakistane ir Afga-
nistane. Tose pasaulio šalyse yra la-
bai daug vaikų, ypač mergaičių, iš vi-
so nelankančių mokyklų. Politiniai
barniai, biurokratija, karai ir religi-
niai  nesutarimai, skurdas, didžiuliai

žemės plotai su labai įspūdinga, bet
atskiriančia topografija – visa tai su-
daro tų kraštų problematiškos pa-
dėties foną. 

Kas Mortenson knygoje puikiai
įrodyta, tai pačių vaikų ir juos augi-
nančiųjų suaugusiųjų, t. y. tėvų,
miestelių ir atskirtų kaimų vadovų,
pagarba mokslui, troškimas, kad jų
vietovėse būtų pastatytos mokyklos. 

Central Asia Institute struktūra
ir rėmėjų tinklas išsiplėtė. Į vietines
tos organizacijos nuolatines koman-
das Pakistane ir Afganistane įsijungė
tų kraštų įvairių genčių atstovai,
įvairių tikybų žmonės, net buvę ka-
ringo Talibano nariai. Organizacija
vis dar sulaukia prašymų ir malda-
vimų mokyklas statyti ir finansuoti,
nes tuose kraštuose ji yra įgijusi žmo-
nių pasitikėjimą.

O kaip yra dabartinėje
Lietuvoje?

Mortenson knygoje aprašyti sun-
kumai ir iššūkiai kai kuriems gal pri-
mins lietuvių išgyvenimus Sibiro

tremties laikais, kai vaikus reikėjo
mokyti vargo sąlygomis. O kas būtų
panašu dabartinėje Lietuvoje? Pagar-
ba mokslui, rūpestis vaikais ir jų atei-
timi, noras užtikrinti vaikams taikią
ateitį išsimokslinimu, knygomis, o ne
karingais būdais. Kai iš valdžios ne-
susilaukia paramos, nevyriausybinės
organizacijos, jų steigėjai ir rėmėjai
gali išradingai ieškoti kitų kelių tiks-
lui pasiekti. 

Central Asia Institute sėkmingai
daro tai, ko daug nepelno siekiančių
organizacijų turėtų siekti – bendra-
darbiavimo tarp davėjų ir gavėjų. Mo-
kyklų statyba Pakistano ir Afganis-
tano išsimėčiusiose vietovėse yra vyk-
doma bendradarbiaujant su JAV hu-
manitarine organizacija. Vietovė turi
tos mokyklos norėti, ji turi mokyklai
žemę paskirti, visi vaikai, ypač mer-
gaitės, turi turėti galimybę lankyti
tas mokyklas. Organizacija parūpina
lėšas statybos medžiagoms, mokslo
priemonėms, mokytojų algoms. 

Lietuvoje mokyklų yra ir visi vai-
kai turi teisę jas lankyti – to negali-
ma paneigti. Vis dėlto kai kurios
anksčiau išvardytos kitų kraštų prob-
lemos panašios į Lietuvos – tėvų gy-
venimo aplinkybės paveikia vaikus:
nedarbas,  atskirtumas, priklausomy-
bės, didmiesčiuose geriau gyvenan-
čiųjų nedėmesingumas. Ne visur vai-
kai turi palankias sąlygas sėkmingai
lankyti mokyklą. Tokiomis sąlygomis
vaikams visur reikia užtarėjų ir
užuovėjos. 

Paramos dydis skiriasi, 
bet misija – panaši

,,Vaiko vartai į mokslą” 1998
metais ieškojo būdų, kaip iš šiapus
Atlanto būtų galima padėti išspręsti
Lietuvos vaikų ir jaunuolių mokyklų
nelankomumo problemą. Žiupsnelis
vilties ir teigiamos veiklos buvo ma-
tomas pomokykliniuose centruose.
Centrai tapo tokių sunkumus išgyve-
nančių šeimų ir jų prieauglio užnu-
gariu. 

Nors ,,Vaiko vartai į mokslą” pa-
rama šimtu procentų finansiškai
neišlaiko centrų, organizacijos para-
ma nėra trumpalaikė, o pastovi per
visus metus. Paramos dėka 11 remia-
mų centrų lanko apie 500 vaikų. (Vie-
nuoliktąjį šv. Jokūbo parapijos centrą
Jonavoje pradėta remti 2009 me-
tais.)

Nukelta į 9 psl.

,,Žaliakalnio centre” Kaune veiklos ir išvykų nuotraukos puošia vieną sieną.

Susidraugavusios Kauno ,,Žaliakalnio centro” lankytojos.

Talkininkių prie ,,Vaiko vartai į mokslą” stalo PLC Kalėdų mugėje Lemonte siū-
lyti tortai ir pyragaičiai.
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Rūpintojėliai yra sukurti dievdir-
bių, kurių istorija yra tikrai įdomi.
Vienu laiku kunigai barė juos už jų
kūrinį – Dievą pavargusiu veidu.
Naują amatą vadino nuodėme. Ne-
šventino koplytėlių su namų darbo
dievukais. Žemaičių vyskupas Domi-
ninkas Tiškevičius 1752 m. net buvo
uždraudęs įsileisti dievdirbių kūri-
nius į kapus, šventorius ir bažnyčias.
Su laiku net reikalauta kryžiaus pie-
šinį duoti klebonui patvirtinti. Daug
kur klebonas rastą netikusį kryžių
liepdavo sudeginti. 

Pasukime istorijos laikrodį kele-
tu šimtu metų į priekį – į 2001 metus.
Tais metais UNESCO lietuvių kryž-
dirbystės tradiciją kartu su kryžių
simbolika paskelbė pasaulio žodinio
ir nematerialaus paveldo šedevru.
Visa tai aprašoma Onos Pečiulienės
vadovautos grupės parengtoje knygo-
je ,,Šalis ta Lietuva…” (išleido ,,Lie-

tuvos rytas” ir Mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas, Vilnius, 2009). 

Po poros valandų pasiskaitymo
apie dievdirbius paštininkas atnešė
Juozo Gailos apmąstymus iš Ellicott
miestelio (,,Draugas”, 2010 m. sausio
2 d.). Ten plačiai skaitomas autorius
su skaitytojais pasidalija savo po-
kalbiu su Rūpintojėliu. ,,Daug leng-
viau aiškintis tam, kuris nepriešta-
rauja, neužgaulioja ir atleidžia”, – ra-
šo J. Gaila. Šventa teisybė! 

Prie  straipsnio pridėtoje nuo-
traukoje autorius atrodo ne mažiau
susirūpinęs nei pats Rūpintojėlis.
Atrodo, kad vienas kitą supranta.
Belieka klausimas – ar toje nuotrau-
koje matomas Rūpintojėlio atvaizdas
buvo kokio tvarkdario iš anksto pa-
tvirtintas ir aprobuotas? 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

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

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

ANTANAS PAUŽUOLIS

Lietuvos Vyčių organizacija, tu-
rinti labai garbingą praeitį, ypač kū-
rimosi laikais pasižymėjo įvairia veik-
la ir jaunatviškumu. 

Prieš susikuriant Lietuvos Vy-
čiams, tarp lietuvių atsirado nemažai
asmenų, brandinusių socialistines
mintis. Lietuviai labai sunkiai dirbo,
buvo išnaudojami ir nebuvo organi-
zacijos, kuri juos apgintų, todėl kai
kurie asmenys lengvai pasiduodavo
socialistiniams šūkiams. Tarp socia-
listų ir kunigų buvo didelis nuomonių
skirtumas. Lenkų kunigai viliodavo
mūsų jaunimą į savo organizacijas,
nes jie finansiškai buvo pajėgesni. 

Lietuvos Vyčių steigėjo Mykolo
Norkūno tikslas buvo suburti lietu-
višką jaunimą į katalikišką ir kartu
lietuvišką organizaciją. Nepaisant
atsiradusių kliūčių, M. Norkūno pas-
tangų dėka, remiant susipratusiems
lietuviams ir kunigams, 1913 metais
balandžio mėn. 27 dieną buvo įkurta
Lietuvos Vyčių draugija. Pagrindinis
organizacijos noras buvo išlaikyti
lietuviškumą ir tikėjimą tarp išeivijos
lietuvių, skiriant daug dėmesio lietu-
vių jaunimui, gimusiam ir augusiam
išeivijoje, mat daugelis jau nebuvo
prisirišę prie tėvų ir prosenelių kraš-
to – Lietuvos. Ilgainiui Lietuvos Vy-
čių organizacija paplito po visą Ame-
riką, apjungdama  daug jaunimo. 

Laikas nestovi vietoje, keičiasi
veiklos sąlygos, keičiasi ir organizaci-
jos vadovų lietuviška patirtis. Pa-
lengva tolstama nuo lietuviškų ide-
alų, nors meilė Lietuvai nedingsta.
Lietuvos Vyčiai yra labai daug padėję
atsikuriančiai Lietuvai. Organizaci-
jos nariai ir dabar sielojasi dėl jos ir
remia našlaitynus. Šių dienų lietuviš-
kumui atstovauja Lietuvos Vyčių cho-
ras, kuriam daug metų vadovavo mu-
zikas Faustas Strolia, savo choristus
nuvežęs į Lietuvoje suruoštą dainų
šventę. Šiuo metu chorui  vadovauja
jauna muzikė Aušra Bužėnaitė, cho-
ras ruošiasi IX Dainų šventei, kuri
įvyks šią vasarą Toronto mieste.

• • •
Dabartinė  Lietuvos Vyčių veikla,

bent Čikagos apylinkėse, yra suma-
žėjusi. 112-tos kuopos nariai renkasi
tik kas ketvirtas mėnuo. Tai daroma
tik todėl, kad didžiuma narių yra vy-
resnio amžiaus, gyvena tolimuose
priemiesčiuose, jiems sunku dalyvau-
ti susirinkimuose.

Paskutinis praėjusių metų ru-
dens sezono susirinkimas įvyko rug-
pjūčio mėn. 25 dieną seselių Kazi-
mieriečių patalpose. Susirinkime bu-
vo išrinkta nauja valdyba. Pirminin-
ko pareigas sutiko eiti ilgametis Lie-
tuvos Vyčių veikėjas Leonas Paukšta.
Susirinkime patvirtinti ir kiti valdy-
bos asmenys. Vis sunkiau darosi su-
daryti valdybą, vyresniesiems sens-
tant, o kai kuriems iškeliaujant į Am-
žinybę. Jauno prieauglio neatsiran-
dant, reikia kreiptis į tuos pačius as-
menis, kurie jau keletą kartų yra dir-
bę valdybose.

Paskutinis praėjusių metų susi-
rinkimas įvyko 2009 m. gruodžio
mėn. 20 dieną ,,Mabenka” restorane.
Ši vieta bu-vo pasirinkta todėl, kad
po susirinkimo vyko narių Kalėdinis
pasisėdėjimas.

• • •
Lietuvos Vyčiai kas metai rengia

jau  tradiciniu tapusį „Lietuvos prisi-
minimų pokylį”, kurio metu yra pa-
gerbiamas lietuvis, pasižymėjęs vi-
suomeninėje veikloje. Toks pokylis
įvyks š. m. vasario mėn. 7 dieną Oak
Lawn ,,Hilton” viešbutyje. 

Lietuvių visuomenė yra dėkinga
Vyčių chorui už jų kasmetinį dalyva-
vimą Mokslo ir gamybos muziejuje
(Science and Industry Museum) per
Kalėdų šventes. Chore dainuoja daug
112-tos kuopos narių.

Džiugu, kad mūsų kuopos žinia-
raštį apsiėmė redaguoti labai veiklus
narys Robertas Martin. 

Kviečiame visus kuopos narius
dalyvauti Šiluvos Marijos garbei skir-
tose šv. Mišiose, kurias atnašauja
kuopos kapelionas kun. Antanas
Markus kas antrą kiekvieno mėnesio
penktadienį 7 val. vakare.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
žengia į Naujuosius metus

DIEVDIRBIAI IR GAILOS RÙPINTOJÈLIS

NATALIA PADALINO
1-osios vietos nugalètoja
112 kuopa, Chicago, IL

Žmogus, kuris pastūmėjo mane
link mano lietuviškų šaknų, buvo se-
nelis Jonas Kriščiūnas. Vyriškis, ku-
riam aš ir visi, kuriems teko laimė jį
pažinti, jautė didelę pagarbą. Jo sub-
tilus, linksmas būdas padarė man
didelę įtaką vaikystėje; o tai – vienas
iš svarbiausių mano gyvenimo pe-
riodų. Aš prisimenu, kaip Senelis
kiekvieną savaitę padėdavo man,
broliui ir seseriai skaityti ,,Draugą”
(lietuvišką laikraštį). Mes visi kartu
nekantriai šio skaitymo laukdavome.
Tačiau ne šie dalykai, ne buvimas
lietuvaite pastūmėjo mane domėtis
mano kilme, o įvairūs pasakojimai
apie mano Senelį.

Vienas iš labiausiai įstrigusių
pasakojimų apie jį – jo išlikimo per
Antrąjį pasaulinį karą istorija. Šis
pasakojimas visada suvienydavo mū-
sų šeimą: mes visi susėsdavome ap-
link Senelį, kai šis pradėdavo pasa-
koti. Senelis buvo tikras savo šalies
patriotas. Iš Lietuvos jis išvyko tik
norėdamas apginti savo žmoną ir tris
vaikus. Jis buvo atsidūręs netoli mir-
ties slenksčio, o kiti jo šeimos nariai
buvo ištremti į Sibirą. Nuo mirties
(kareiviai Senelį norėjo sušaudyti)
Senelį išgelbėjo keli jo draugai, kurie
patvirtino jo nekaltumą ir įtikino
kareivius, jog šie Senelio nešaudytų.

Būdamas nelaisvėje, ištaikęs tin-
kamą akimirką, Senelis pabėgo į
Lietuvos miškus, tikėdamas susitikti

savo šeimą. Giliai miške bėgliai buvo
susekti ir atpažinti britų kareivių.
Britai suteikė Seneliui galimybę
kartu su šeima vykti į Ameriką. Be
jokių svarstymų jis sutiko, pasiža-
dėjęs grįžti atgal.

Senelis Lietuvoje turėjo daugiau
kaip 50 hektarų žemės, kurią atėmė
komunistai. 90-ojo jubiliejaus proga
Senelis kartu su manimi apsilankė
Lietuvoje. Čia aš pamačiau kitą Se-
nelio pusę. Pirmą kartą po beveik 60
metų Jonas Kriščiūnas aplankė že-
mę, kurią kažkada buvo dirbęs. Čia
bevaikščiodamas jis atsitiktinai suti-
ko draugą, kuris apstulbo pamatęs
gyvą Senelį. Tai buvo vienas iš tų
draugų, kuris įtikino kareivius nežu-
dyti Senelio, taip išgelbėjęs jam gyvy-
bę. Senelio draugas buvo apstulbęs
ne dėl to, kad nematė jo beveik 60
metų, bet dėl to, kad kitą dieną Se-
neliui nestovint sušaudyti pasmerktų
gretose, kareiviai pasakė, jog iš va-
karo jis bandė pabėgti ir buvo sušau-
dytas. Ši nuostabi abiejų draugų susi-
tikimo akimirka baigėsi ilgu, šiltu ir
ašarų kupinu apsikabinimu. Šios
akimirkos niekada nepamiršiu.

Visa tai įvyko tokiu mano gyve-
nimo metu, kai labai svarbu suprasti
savo lietuviškumą. Po viso to, ką iš-
gyveno ir patyrė mano Senelis, su-
pratau, jog lietuviškos kilmės nerei-
kia saugoti, ją reikia skatinti, puose-
lėti ir perduoti savo vaikams ir vai-
kaičiams.

Iš anglų kalbos vertė 
Aurelija Tamošiūnaitė

Lietuvos Vyčių 
2009 m. rašinio konkursas

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. 

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugą”!
www.draugas.org

Dabartinė ,,Vyčių” choro vadovė Aušra Bužėnaitė.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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Briuselis, sausio 14 d. (BNS) –
Baltijos šalys turi būti kuo greičiau
įtrauktos į Europos dujų rinką, Euro-
pos Parlamento (EP) Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos ko-
miteto klausymuose pareiškė kandi-
datas į energetikos eurokomisarus
Günther H. Oettinger.

Anot G. H. Oettinger, Baltijos ša-
lims nerandant investuotojo dujų tin-
klų jungčių su ES šalimis projektams,
reikėtų svarstyti apie galimą Europos
Sąjungos paramą šiam projektui.

,,Pagrindinė atsakomybė už in-
vesticijas tenka ūkio subjektams, bet
tas principas turi išimčių, ir jei tam
tikruose regionuose, pavyzdžiui, Bal-
tijos šalyse, vien rinkos mechanizmai
negali užtikrinti jungčių nutiesimo,
čia reikia skirti pagalbą”, – sakė G.
H. Oettinger.

Jo teigimu, projektą galėtų pa-
remti, pavyzdžiui, Europos investi-
cijų bankas.

,,Neatmetu galimybės suteikti ir
tiesioginę paramą tokiam projektui,

svarbu, kad Baltijos šalys būtų
įjungtos į Europos dujų rinką ir nebe-
liktų atskirta ‘sala’”, – tvirtino kan-
didatas į eurokomisarus.

G. H. Oettinger, kurį į euroko-
misarus siūlo Vokietija, taip pat teigė,
kad Europai būtina mažinti energe-
tinę priklausomybę nuo Rusijos, ta-
čiau to reikia siekti ne priešinantis
Vokietijos ir Rusijos dujotiekio ,,Nord
Stream” projektui, o ieškant kitų
energijos tiekimo galimybių, pavyz-
džiui, Europą ir Artimuosius Rytus su-
jungsiančiam ,,Nabucco” dujotiekiui.

,,Manau, mes visi kartu privalo-
me šiuos klausimus spręsti, turime
užtikrinti, kad priklausomumas nuo
Rusijos nebūtų mums neigiamas”, –
teigė G. H. Oettinger.

Dujotiekis ,,Nord Stream”, per
Baltijos jūrą sujungsiantis Rusiją su
Vokietija, aplenkia Baltijos šalis ir
Lenkiją. Pirmąją iš dviejų dujotiekio
linijų tikimasi baigti tiesti 2011 me-
tais, o antrąją – 2012 metais.

Netekome lietuvi¨ išeivijos dailininko P. Lap∂s

Skelbiamas konkursas mokslo premijoms gauti

NATO pri∂m∂ sprendimâ dèl Baltijos šaliû 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Vieno žymiausių poetų Bernardo
Brazdžionio giminaitis kaltina Pas-
valio rajono vadovus, esą šie nenori
tinkamai pagerbti poeto atminimo ir
įsteigti Žadeikiuose muziejaus.

Poeto B. Brazdžionio sūnėnas
vilnietis teisininkas Imantas Dagys
jau porą metų varsto Seimo narių ka-
binetų ir Pasvalio rajono savivaldy-
bės duris, tačiau bergždžiai.

Poetas gimė 1907 m. Stebeikėlių
kaime. Netrukus jo tėvai su vaikais
persikėlė į Žadeikius, ten esančią
dvaro sodybą. Iki 1925 m. šeima gy-
veno dvaro pastatuose. Čia pat vei-
kusioje mokykloje būsimasis poetas
mokėsi. ,,Stabeikėliai – mano gimti-
nė, o Žadeikiai – tėviškė”, – nekart
girdėtus B. Brazdžionio žodžius per-
teikė jo sūnėnas.

Iki pernai vasaros šalia Pasvalio
esančiuose Žadeikiuose, buvusiame
dvare, veikė B. Brazdžionio pradinė
mokykla. Bendrojo lavinimo įstaigų
pertvarkymo vajus paliko šią mokyk-
lą tuščią.

Dar vasarą I. Dagys kreipėsi į

Pasvalio rajono savivaldybę, siūlyda-
mas ten įkurti B. Brazdžionio mu-
ziejų. Savivaldos atstovai atsakė, kad
tuščiame pastate nuo spalio įsikurs
edukacijos centras, kurio vienas iš
tikslų bus saugoti poeto atminimą.

I. Dagio žiniomis, esą ši įstaiga
buvo įkurta, bet iki šiol neveikia. B.
Brazdžionio sūnėnas siekia, kad dva-
ro sodyba būtų paskelbta valstybės
saugomu kultūros paveldo objektu ir
taptų poeto muziejumi.

Lietuvos rašytojų sąjungos pir-
mininkas Jonas Liniauskas mano,
kad B. Brazdžionio muziejus Žadei-
kiuose galėtų atsirasti, jei ilgainiui ne-
virstų ,,popieriniu, negyvu” pastatu.

,,Manau, B. Brazdžionis buvo
vienas ryškiausių lietuvių kūrėjų. Jis
gavo daugybę apdovanojimų, kokių
neturi nė vienas kitas mūsų rašyto-
jas. Buvo apdovanotas net popie-
žiaus”, – sakė J. Liniauskas.

Kita vertus, svarstė jis, derėtų
apsispręsti, kur steigti muziejų – tė-
viškėje ar Kaune, kur poetas gyveno
ir kur jam iškilo skulptūrinis pamin-
klas.

Atkelta iš 1 psl. ir premija
už mokslo laimėjimų bei patirties
sklaidą.

Konkurse gali dalyvauti mokslo
laipsnį ir ar pedagoginį vardą turin-
tys Lietuvos Respublikos piliečiai, il-
giau nei trejus metus nuolat gyve-
nantys užsienyje, ir lietuvių kilmės
asmenys, pateikę lietuvių kilmę įro-
dančius dokumentus.

Premijos dydis – 13,000 litų.
Premijas gavę mokslininkai atvykę į
Lietuvą skaito viešas paskaitas Lie-

tuvos mokslo bendruomenei.
Premijomis siekiama skatinti

mokslininkus puoselėti lietuvybę ir
siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palai-
kyti glaudžius ryšius su lietuviais
mokslininkais, skatinti dalyvauti
bendrose mokslo programose.

Tai jau ketvirtas mokslo premijų
konkursas. Šiuo metu mokslo premi-
jomis yra apdovanoti 11 iškilių lietu-
vių mokslininkų, gyvenančių įvai-
riausiose pasaulio valstybėse: JAV,
Lenkijoje, Australijoje, Japonijoje,

A. Šemetai gali reik∂ti antro klausymo 

Baltijos šalis reikia îtraukti
î Europos dujû rinkâ�

Vilnius,  sausio 14 d. (ELTA) – Sostinės V. Kudirkos aikštėje surengta
moksleivių akcija ,,Šok už Lietuva”. Ši akcija skirta Sausio 13-osios įvykiams
paminėti. Netikėtu šokiu jaunimas parodė, kad nėra abejingas tų dienų įvy-
kiams ir Lietuvos istorijai.                          Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

B. Brazdžionio sùnènas siekia îkurti
poeto muziejû�  

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Atkelta iš 1 psl. ką jų
narystė organizacijoje reiškia iš tiesų.
Jei Rusija yra draugiška NATO šalis,
o ne priešiška, tokiu atveju atskiri
nuo visos Europos gynybos planai
nau-joms NATO narėms iš buvusios
So-vietų Sąjungos turėtų būti
nebūtini.

Iš tiesų, iki 2008 m. NATO atlik-
tas grėsmės nustatymas – pagrindas
kariniam planavimui – atmetė Rusi-
jos karinės grėsmės galimybę. Tai
siuntė gana pavojingą ženklą, kad
Šiaurės ir Rytų Europa saugumo at-
žvilgiu yra saugus regionas.

Šį sprendimą priimti paskatino
Lenkija, svarbi JAV sąjungininkė Af-
ganistane ir Irake. Šios šalies atžvil-
giu pirma buvo parengtas saugumo
planas dėl tariamo ir neįtikėtino Bal-
tarusijos puolimo, tvirtina ,,The Eco-
nomist”.

Kai karas Gruzijoje pabrėžė
NATO abejones dėl Rusijos, Lenkija
paskubino dvišalių saugumo santy-
kių su JAV sudarymą, įskaitant ir su-
tikimą amerikiečių priešraketinės gy-
nybos elementus įkurti šalies terito-
rijoje.

Tuo tarpu NATO kariuomenės
pareigūnai pradėjo žemo lygio, tačiau
plataus pobūdžio pasitarimus, pava-

dintas ,,atsargiu planavimu”. Šiems
planams patvirtinti nereikia oficia-
laus NATO vykdančiosios įstaigos –
Šiaurės Atlanto Tarybos – pritarimo,
kurioje sprendimus greičiausiai stab-
dytų tokios šalys kaip Vokietija.

JAV prezidentas Barack Obama
2009 m. balandį kalbėdamas Prahoje
viešai pareikalavo, kad NATO su-
kurtų gynybos planus visoms organi-
zacijos narėms. Tačiau vėliau dėl JAV
prezidento administracijos neatidu-
mo ir neorganizuotumo jokių veiks-
mų nebuvo imtasi.

Vietoj to klaidingi žingsniai, tarp
jų ir susiję su priešraketinės gynybos
planais, pagilino neaiškumą, ar rim-
tai Amerika žiūri į savo sąjunginin-
kių iš buvusios Sovietų Sąjungos sau-
gumą. Atvirame laiške, pasirašytame
Lenkijos, Čekijos ir Baltijos šalių ka-
riuomenių vadų, viešai skundžiamasi
pablogėjusiais tarpžemyniniais san-
tykiais, rašo ,,The Economist”.

Gana tyli NATO reakcija į  kari-
nes pratybas Baltijos šalių ir Lenkijos
pasienyje pernai rudenį dar labiau
sustiprino jų nerimą. Daugelis bai-
minasi, kad NATO susitelkimas į mi-
siją Afganistane paliks nuošalyje ki-
tus organizacijos uždavinius, susiju-
sius su jo narių teritoriniu saugumu. O

Atkelta iš 1 psl.
Apsigyvenęs Chamberlain, Mai-

ne valstijoje, atsidėjo vien kūrybai.
Tapyba dailininko aistra tapo dar
gimnazijoje, ypač didelę įtaką jam pa-
darė dėstytojas Vytautas Kairiūkštis.
Iš pradžių kūręs figūrinę tapybą, P.
Lapė ilgainiui vis labiau linko į abs-
traktųjį ekspresionizmą. Tapybą yra
pristatęs individualiose parodose Long
Island (1965), Čikagoje (1969), New

Canaan (1980), Brooklyn (1981), Bos-
ton (1985). Dalyvavo grupinėse lietu-
vių išeivijos ir amerikiečių dailės pa-
rodose. Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę, dailininkas grįžo gyventi į gim-
tinę. 2008 m. buvo apdovanotas Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Karininko kryžiumi.

Pagal velionio valią jis bus laido-
jamas šeimos kapuose Veiviržėnuose
(Klaipėdos r.).

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Viena įtakingiausių Europos Parla-
mento (EP) narių pareiškė, kad ji gali
reikalauti parlamente antrą kartą
svarstyti siūlomas dviejų komisarų –
mokesčių ir ekonomikos politikos –
kandidatūras, kurias turi patvirtinti
jos vadovaujamas komitetas.

Ekonomikos ir pinigų politikos
komitetui Europarlamente vadovau-
jančiai Sharon Bowles abejonių kelia
naujoji Europos Komisijos sudėtis, o
ypač – per klausymą parlamente su-
kritikuotas Algirdas Šemeta, kuriam
numatytas mokesčių ir audito euro-
komisaro portfelis.

,,Aš norėčiau jo apklausai skirti
daugiau laiko”, – sakė Sh. Bowles,

kalbėdama apie Lietuvos kandidatą,
kurio pasirodymą EP socialistai pa-
vadino neįtikinančiu.

Kalbėdama apie Suomijos dele-
guotą kandidatą į ekonomikos ir va-
liutos reikalų vadovo postą Olli Rehn,
Sh. Bowles pareiškė, kad ,,daugeliu
klausimų jis pasirodė tvirtai ir įdo-
miai, tačiau kitais klausimais mes no-
rėtume daugiau informacijos”.

Sh. Bowles sakė norinti dar kartą
susitikti su abiem kandidatais. Nors
komiteto vadovė leido suprasti, kad
antro susitikimo labiau reikia dėl A.
Šemetos, o ne dėl O. Rehn, kuris jau
yra eurokomisaras ir gerai pasirodė
parlamente.



HARIDVARAS
Šimtai tūkstančių hinduistų

maldininkų ketvirtadienį prasidėjus
Kumbhamelai – didžiausiam pasau-
lyje religiniam sambūriui – paryčiais
apsiprausė šventosios Indijos upės
Gangos vandenyse. Daugybė nepabū-
gusių žvarbių orų maldininkų prieš
patekant saulei susirinko prie upės,
kad pasinertų Gangos, kuri hinduis-
tams yra tekanti dieviškoji Motina,
vandenyje.

WASHINGTON, DC
Stambiausių Jungtinių Valstijų

bankų vadovai pripažino, kad ,,per
daug rizikavo” ir galiausiai nuken-
tėjo nuo savo pačių veiksmų, tačiau
neatsiprašė dėl klaidų, dėl kurių kilo
finansų krizė. Įvyko pirmasis viešas
JAV Kongreso sudarytos Finansų
krizės priežasčių tyrimo komisijos
posėdis. Tokie posėdžiai bus rengia-
mi visus šiuos metus, o gruodžio 15
d. komisija parengs ataskaitą, kurio-
je, kaip tikimasi, bus įvardintos pag-
rindinės finansų krizės priežastys.

NEW YORK
Skrydžių saugumas Jungtinėse

Valstijose vėl kelia didelių abejonių.
Sausio 11  d. vienas vidaus reiso Mil-
waukee-Dalas keleivis įsinešė į lėk-
tuvą šovinių. Ir ne iš blogos valios, o
atsitiktinai – skubėdamas į oro uos-
tą, ginklų pardavėjas užmiršo juos
išimti iš rankinės, praneša naujienų
agentūra ,,The Associated Press”.
Skrydis buvo atidėtas, keleivis iš-
vestas iš lėktuvo ir dar kartą patik-
rintas. Po to jis grįžo į lėktuvą. JAV
aviacijos saugumo administracija ti-
ria, kaip keleivis galėjo įsinešti į
lėktuvą šovinių.

* * *
New York teismo sprendimu iš

dalies įšaldyta Argentinos centrinio
banko sąskaita, pareiškė šios Lotynų
Amerikos šalies ekonomikos minist-
ras. Buvo uždrausta naudoti 1,7 mln.
JAV dolerių, laikomų Argentinos
vyriausybės sąskaitoje. Kaip pastebi
ministras, priimti šį sprendimą vei-
kiausiai ragino kreditoriai, kurie
reikalauja iš Buenos Aires išmokėti
20 mln. dolerių skolą ir 9 mln. dole-
rių palūkanų.

BRIUSELIS
Nesutarimai dėl Bulgarijos dele-

guotos kandidatės į Europos Ko-
misiją padalijo Europos Parlamentą į
priešingas politines stovyklas, o šis
ginčas kelia grėsmę, jog gali būti ne-
patvirtinta visa naujoji Jose Manuel
Barroso komanda. Nesutarimų cent-
re atsidūrė buvusi Bulgarijos diplo-
matijos vadovė Rumiana Jeleva, ku-
riai teko gintis nuo kaltinimų, kad
jos finansinių interesų deklaracija
nepilna, o jos vyras esą yra susijęs su
mafija.

VARŠUVA
Lenkijos Katalikų Bažnyčios vys-

kupų konferencija parašė tikintie-
siems laišką, kuriame ragina šalies
žmones saugoti ir puoselėti gimtąją
kalbą. Kaip rašo dienraštis ,,Nasz
Dziennik”, laiškas, pavadintas ,,Ne-
įkainojamas gimtosios kalbos tur-
tas”, bus perskaitytas bažnyčiose.
Jame lenkų vyskupai reiškia nerimą
dėl ,,įžeidžiamų žodžių ir pastabų
viešoje kalboje, kurie nėra verti
krikščionių ir lenkų”.

AMSTERDAMAS
Oro linijų ,,ArkeFly” lėktuvas,

sausio 13 d. skridęs iš Amsterdamo į
Arubą, buvo priverstas pakeisti kryp-
tį ir nusileisti Airijoje, kai skrydžio
metu vienas ūmus olandų keleivis
pagrasino susprogdinsiąs lėktuvą.
Lėktuvu ,,Boeing 767” skrido 224
keleiviai ir 11 įgulos narių. Airijos
policija pranešė, kad sulaikytas 44-
erių metų Nyderlandų pilietis yra
sulaikytas.

MASKVA
Rusija ir Turkija pašalino muitų

reguliavimo problemas, paskelbė
Rusijos premjeras Vladimir Putin po
susitikimo su Turkijos premjeru Re-
cep Tayyip Erdogan. Maskva ir An-
kara taip pat susitarė dėl atominės
elektrinės statybos Turkijoje, dar
pridūrė V. Putin. 

EUROPAŽemès drebèjimâ išgyvenusius
haitieçius guodžia giesmès 

Sana, sausio 14 d. (AFP/BNS) –
Jemeno dvasininkų taryba paragino
pradėti šventąjį karą džihadą, jei
užsienio pajėgos prisidės prie vy-
riausybės karo su ,,al Qaeda” kovoto-
jais šioje skurdžioje Arabijos pusia-
salio šalyje.

Spaudos konferencijoje perskai-
tytame 150-ies šventikų pasirašyta-
me pareiškime taip pat ,,griežtai at-
metamas bet koks užsienio kišimasis
į Jemeno reikalus, ar jie būtų poli-
tiniai ar kariniai”. Jemeno dvasinin-
kų tarybai priklauso ir radikalių
pažiūrų šeichas Abdulmajeed al Zen-
dani, kurį JAV administracija pri-
skiria ,,pasauliniams teroristams”.

Pareiškime taip pat atmetamas
bet koks Jemeno ir ,,bet kokios už-
sienio valstybės susitarimas saugumo
ar kariniais klausimais, arba jų ben-

dradarbiavimas, jeigu pažeidžiami
islamo šariato įstatymai”, taip pat ir
galimybė ,,kurti karines bazes Jeme-
ne arba jo teritoriniuose vandenyse”.

Š. m. sausio 13 d. JAV Senato
ginkluotųjų pajėgų komiteto vadovas
Carl Levin paragino Washington
rengti operacijas prieš ,,al Qaeda”
kovotojus Jemene, joms pasitelkiant
nepilotuojamus lėktuvus, slaptas
operacijas, sprogdinimus iš oro, ta-
čiau neįvedant pajėgų į pačią šalį.

Arabijos pusiasalio pietiniame
pakraštyje esančiu Jemenu, kaip is-
lamo teroristų prieglobsčiu, itin su-
sirūpinta po to, kai šioje šalyje apmo-
kytas ir su ,,al Qaeda” siejamas nige-
rietis Umar Farouk Abdulmutallab
per Kalėdas mėgino susprogdinti į
JAV skrendantį lėktuvą. Jemeno vy-
riausybė ėmėsi dar aktyviau kovoti
su ,,al Qaeda” kovotojais ir tvirtina,
kad jai nereikia užsienio pajėgų pa-
galbos, nes ji gali pati susidoroti su
ekstremistais.

Tuo tarpu šalies Gynybos minis-
terija pažadėjo ,,išvalyti” Jemeną,
kad jame neliktų ,,al Qaeda” džihado
kovotojų, ir perspėjo, kad operacijos
prieš Osama bin Laden ekstremistus
bus ir toliau vykdomos. 

Jemeno dvasininkai grasina džihadu
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Pasaulio naujienos

RUSIJA

JAV

AZIJA

Port o Prensas, sausio 14 d.
(AFP/BNS) – Žemės drebėjimo nu-
niokotame Haityje pastatų nuo-
laužomis užverstose gatvėse skam-
bėjo gedulingos giesmės ir maldos.
Port o Prense susirinkę būriai nevil-
ties apimtų žmonių giedojo ir meldė-
si, o išsekę gelbėtojai atkakliai kaps-
tėsi griuvėsiuose – lenktyniaudami
su laiku ir mėgindami išvaduoti liku-
sius gyvus žmonės, kurie buvo už-
versti po griuvėsiais per antradienį
smogusį 7 balų žemės drebėjimą.

Daug sukrečiančių vaizdų galima

pamatyti nuniokotame mieste, kuris
iki šios nelaimės turėjo daugiau nei 2
mln. gyventojų. Po pirmųjų galingų
požeminių smūgių praėjus ilgiau nei
parai, humanitarinės pagalbos siun-
tos ir sunkioji kasimo įranga buvo tik
pradėta vežti iš užsienio.

Namų griuvėsiuose daugelis žu-
vusiųjų liko įstrigę tose pat vietose,
kuriuose juos užklupo žemės drebėji-
mas. Kai kurie iš po nuolaužų atkasti
kūnai buvo suguldyti gatvėse, dauge-
lis praeivių, pamačiusių tuos baisius
vaizdus, braukė ašaras.

Naktį šimtai žmonių išbėgo iš
Port o Prenso į aukštesnes vietas,
pasklidus gandams apie netrukus
miestą užgriūsiantį cunamį. 

Nesusigaudantys aplinkoje, ap-
kvaitę žmonės klajojo gatvėmis, ne-
žinodami, kur eiti, o kiti tuo metu
mėgino padėti prispaustiems griu-
vėsių. Nesimatė jokių ekskavatorių,
greitosios pagalbos ar ugniagesių
automobilių. Vieną iš neturtingiausių
Šiaurės pusrutulio šalių ištikusios
baisios nelaimės simboliu tapo nu-
virtęs baltas prezidentūros rūmų
kupolas.

Daugelis ligoninių buvo sugriau-
tos arba apgadintos, gydytojai bevil-
tiškai mėgino susidoroti su sužeis-
tųjų srautu, senkant vandens ir me-
dicinos priemonių atsargoms. Baimi-
namasi, kad šioje atogrąžų šalyje gali
kilti epidemija.

Washington nurodė pradėti že-
mės drebėjimo ištiktame Haityje di-
delio masto pagalbos operaciją, kurio-
je dalyvaus kariai ir civiliai gelbėto-
jai. Į Haitį jau atvyko pirmosios civi-
lių ir karinių specialistų grupės, o
JAV lėktuvai ieškojo likusių gyvų
žmonių ir mėgino įvertinti 7 balų
žemės drebėjimo padarytą žalą. Pra-
dėti gelbėjimo darbus yra pasiruošę
5,000 JAV karių. 

Daug sukrečiančių vaizdų galima
pamatyti nuniokotame mieste, kuris
iki šios nelaimės turėjo daugiau nei 2
mln. gyventojų.        SCANPIX nuotr.
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Įpusėjus balsavimui į 2010 NBA
visų žvaigždžių (All-Star) rungtynes,
buvo paskelbti balsavimo rezultatai.

Vakarų konferencijoje daugiausia
balsų turi Los Angeles ,,Lakers”
žvaigždė Kobe Bryant bei Denver
,,Nuggets”  atstovas Carmelo Antho-
ny. K. Bryant jau surinko 1,793.782
balsus, o C. Anthony turi 1, 568.259
balsus. Dėl vakarų konferencijos ant-
rosios puolėjo vietos dar kaunasi Dirk
Nowitzki, turintis 826,130 balsus,

Tim Duncan – 776,225 balsus bei Pau
Gasol – su 754,070 balsais. Po K.
Bryant dėl antrosios gynėjo  vietos
taip pat kaunasi Houston ,,Rockets”
gynėjas Tracy McGrady (746,625 bal-
sai) bei Phoenix ,,Suns” gynėjas
Steve Nash  (744,250 balsų). Vidurio
puolėjo  grupėje pirmauja Amare
Stoudemire – 1,304.470 balsų. And-
rew Bynum yra antroje vietoje, turin-
tis 743,182 balsus.

Rytų konferencijoje daugiausia
balsų kol kas turi LeBron James – 1,
769.287. Nuo jo nedaug atsilieka 1,
467.365 balsus surinkęs Kevin Gar-
nett. Gynėjų  vietos grupėje pirmauja
Miami ,,Heat”  žaidėjas Dwyane
Wade – 1,719,359 balsai, šiek tiek
daugiau nuo jo atsilieka Philadelphia
,,76ers” žvaigždė Allen Iverson –
930,713 balsų. Rytų konferencijos vi-
durio puolėjo  vietos siekia Dwight
Howard, surinkęs 1,681.897 balsus.
Jis daugiau nei milijono balsų per-
svara lenkia Cleveland ,,Cavaliers”
žaidėją Shaquille O’Neal, kuris turi
vos – 609,486 balsus.

Lietuvių tarp pirmaujančių ne-
nusimato, už juos arba už kitus savo
mėgstamiausius krepšininkus dar ga-
lite balsuoti svetainėje adresu: NBA.
com.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Visų žvaigždžių rinkimuose pirmauja 
Bryant ir James

Katare vykusiose teniso varžybo-
se trečias pagal  vertinimus rusas Ni-
kolay Davydenko baigiamosiose
rungtynėse nugalėjo antrąją raketę
Rafael Nadal ir tapo antruoju žai-
dėju, nugalėjusiu ir R. Nadal, ir pir-
mąją raketę Roger Federer vienose
varžybose.

Nors pirmajame sete R. Nadal
sutriuškino rusą 6–0, N. Davydenko
antrąjį setą laimėjo 7–6, o trečiajame
įtikinamai laimėjo – 6–4. Rungtynės
baigėsi 0–6, 7–6, 6–4, o N. Davydenko
atiteko 185,850 dol. bei 250 ATP  ver-
tinimo taškų. Pusfinalyje N. Davyden-
ko 6–4, 6–4 buvo nugalėjęs R. Federer.

Dvejetų varžybas laimėjo ispanai
Guillermo Garcia-Lopez ir Albert Mon-
tanes. Jie  baigiamosios rungtynėse
6–4, 7–5 nugalėjo čeką František Čer-
mak ir slovaką Michal Mertinak.

Katare laimėjo N. Davydenko

Kobe Bryant.

Nikolay Davydenko.

Su Tarptautine automobilių fe-
deracija (FIA) nemalonumų turinčiu
Flavio Briatore ryšių nenutraukęs
„Red Bull” komandos lenktynininkas
Mark Webber gali negauti leidimo da-
lyvauti varžybose.

Federacija anksčiau buvo pareiš-
kusi, jog neleis nė vienam lenktyni-
ninkui dalyvauti lenktynėse, jeigu jų
karjera rūpinsis F. Briatore. F. Bria-
tore iki šiol vis dar yra M. Webber va-
dybininkas.

Nors su F. Briatore sutartis nu-

traukė „Lotus” lenktynininkas Heik-
ki Kovalainen ir „Virgin” pilotas
Luca di Grassi, F. Briatore pareiškė,
jog su sportininkais dėl sutarčių
nutraukimo aiškinsis teismuose.

Leidimas yra būtinas norint da-
lyvauti ,,Formulės-1” lenktynėse. Dėl
jos lenktynininkai kreipiasi vasario
mėnesį. Jei M. Webber iki to laiko
nenutrauks sutarties su F. Briatore,
jis gali nedalyvauti šių metų čempio-
nate.

Eurolygos rungtynėse Kaune
„Žalgirio” krepšininkai iškovojo būti-
ną pergalę ir išsaugojo viltis patekti į
kitą  ratą.

„Žalgirio” treneriui Ramūnui
Butautui šios rungtynės buvo  pirmo-
sios Eurolygoje, nepaisant to, „Žalgi-
riui” pavyko atlikti beveik visus deri-
nius ir iškovoti pergalę 68:61.

Kauniečiai galėjo laimėti didesniu
skirtumu, tačiau ketvirtajame kėliny-
je traumą patyrė Travis Watson, o Mir-
za Begič prasižengė penkis kartus.

„Žalgiriui” daugiausia taškų pel-
nė Marcus Brown, surinkęs 20. Tadas
Klimavičius pridėjo 12, Dainius Ša-
lenga – 11 taškų. Zagrebo „Cibona”
krepšininkas Marko Tomas įmetė 18,
Marin Rozic ir Vedran Princ – po 11.

Kad „Žalgiris” galėtų patekti į ki-
tą  ratą, kitose rungtynėse prieš „Fe-
nerbahce Ulker” būtina pergalė.
Kauniečiams rungtynėse negalės
padėti T. Watson, kuris dėl patirtos
traumos negalės žaisti tris savaites.

M. Webber gali negauti leidimo

Gerokai pavėlavęs (keliavo iš
Vilniaus į Čikagą beveik mėnesį) mus
pasiekė šiek tiek nukentėjęs (atrodo,
truputį sulytas) „Olimpinės panora-
mos” 2009 m. 4-asis numeris. Kaip
jau buvome minėję aprašydami anks-
tesnius šio žurnalo numerius, tai yra
vienas geriausių sporto leidinių Lie-
tuvoje, nors gana retas – išeina 4 kar-
tus per metus.

62 žurnalo puslapiuose yra su-
kaupta be galo daug vertingos me-
 džiagos: rašinių, nuotraukų, piešinių.
Ypač gerai atrodo jo techninė pusė –
aiškios, kokybiškos nuotraukos, iš-
spausdintos kreidiniame popieriuje.

Ne be reikalo šį žurnalą leidžia
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
(LTOK), o jo vyr. redaktorius yra pa-
tyręs žurnalistas Bronius Čekanaus-
kas. Leidinio dizaineriai yra Aidas
Paberžis ir Ramūnas Urbanavičius, o
stilistė-korektorė – Inga Jarmalaitė.
Čia pridėsime ir žurnalo adresą:
Olimpiečių g. Lt-09200 Vilnius, Lit-
huania.

Kaip paprastai, „Olimpinės pa-
noramos” pirmame puslapyje savo
pastabas pateikia LTOK pirmininkas
Artūras Poviliūnas ir žurnalo vyr.
redaktorius. Nors Lietuvos sporto
padėtis neteikia daug vilčių, tačiau
šie vyrai ragina nepasiduoti pesimiz-
mui.

A. Poviliūnas, išsakęs neigiamus
dalykus, pažymi: „Net nejauku prisi-
minti viską, kas buvo negatyvaus per
šiuos metus. Tai, aišku, atsilieps atei-
tyje. Bet nenuleiskime rankų! Mes
dar nepralaimėjome. Jei būsime vie-
ningi, jei turėsime bendrų tikslų, my-
lėsime sportą, o ne save sporte – mes
laimėsime ir šį mūšį.” LTOK prezi-
dentas prieštarauja kai kurių valdan-
čių partijų vadovams Seime, kurie
sako, kad „mums olimpinių medalių
nereikia”.

Šiame žurnalo numeryje spaus-
dinami žurnalistės Marytės Marcin-
kevičiūtės, Lietuvos kilnaus sportinio
elgesio komiteto generalinės sekre-
torės Janinos Brundzienės, Arvydo
Juozaičio, Antano Vaupšo, Linos
Daugėlaitės, Vytauto Gudelio, Tomo
Gaubio, Dainiaus Genio ir kt. raši-
niai. Yra daug išsamios medžiagos
apie LTOK veiklą įvairiose sporto
šakose. Vienas puslapis pašvęstas  ir
linksmesniems dalykams – olimpinis
judėjimas karikatūristų akimis.

Beje, žurnale pristatomi ir Lietu-
vos delegacijos nariai, dalyvausiantys
Žiemos olimpiadoje Vancouver mies-
te.

Čia tik dalis medžiagos, kurią
galima rasti 2009 m. 4-ajame „Olim-
pinės panoramos” numeryje.

Edvardas Šulaitis

Paskutinė 2009-ųjų 
„Olimpinė panorama”

„Žalgiris” nugalėjo „Cibona”

Su kamuoliu – Mirza Begič. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

ÕALFASS praneõa

ŠALFASS KVIEČIA Į ŽAIDYNES

60-osios kasmetinės Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės įvyks š.
m. balandžio 30 d. – gegužės 2 d. Cleveland mieste, Ohio. Žaidynėmis
rūpinsis Cleveland lietuvių atleto klubas ,,Žaibas”, šiais metais švenčiantis
savo 60 metų jubiliejų. 

Registracija vyks iki vasario 28 d. Registracijos formas netrukus bus
galima rasti adresu: www.salfass.org. Užpildytas formas siųskite žaidynių
direktoriui Vidui Tatarūnui adresu: 8697 Harvest Home Drive, Mentor, OH
44060. Tel.: 440-209-0440; el. paštas: vtatarunas@att.net arba vidas.
tatarunas@keybank.com

Pasibaigus pirminei registracijai, paaiškės daugiau detalių tiek dėl pačių
žaidynių, tiek dėl mokesčio ir pan. 

Daugiau informacijos rasite internete adresu: www.launa.org ir www.
zaibas.org

Sporto klubo ,,Žaibas” info

Sėkmingai Pietų Amerikoje žai-
džiantis devyniolikmetis Ričardas
Berankis iškopė į Ekvadore vyks-
tančio ATP „Challenger Tour” serijos
vyrų teniso turnyro vienetų varžybų
ketvirtfinalį.

Pajėgiausių pasaulio tenisininkų
ATP vertinime 276-ąją vietą užiman-
tis Lietuvos tenisininkas sausio 13 d.
aštuntfinalyje 6:3, 7:6 (7:3) palaužė
trečiąją vietą turnyre turėjusio 28-
erių metų argentiniečio Sebastien
Decoud, kuris pajėgiausių planetos

tenisininkų grupėje yra 152-as, pasi-
priešinimą.

R. Berankio varžovu ketvirtfina-
lyje bus septintoji raketė, 29-erių
metų argentinietis Diego Junqueira
(ATP-193), kuris aštuntfinalyje 7:5,
6:1 nugalėjo 20-metį amerikietį Mi-
chael McClune (ATP-284).

Vyrų teniso turnyro Ekvadore
prizinį laimėjimą sudaro 35 tūkst.
JAV dolerių, o R. Berankis už dvi per-
gales jau „uždirbo” 1,02 tūkst. dole-
rių ir 15 ATP taškų. BNS

Berankis – teniso turnyro ketvirtfinalyje
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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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ DARBO DIENÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 150

Babtistas, pagal savo religinius
įsitikinimus, už kuriuos, atrodo, ir
kentėjo.

Po šio įvykio mes susikrovėme
paruoštą anglį ir, nustūmę vagonėlį
kitur, palikome tą nuodingąją ,,peč-
ką”. Likusią normos dalį kasėme jau
iš kitos vietos. Tik vėliau sužinojome,
kad buvome apsinuodiję labai pavo-
jingomis metano dujomis, apie kurių
buvimą šachtose mus niekas ne-
įspėjo.

14. Šaltis

Magadano sritis, dar vadinama
Kolyma išsiskyrė savo atšiauriu kli-
matu. Šalčiai čia siekdavo net iki –
68–71 C, o žiema tęsėsi iki devynių
mėnesių. Likusi dalis – vasara. Šie du
metų laikai tarpusavyje pasidalijo
dieną ir naktį. Visi žinojome popu-
liarų rusišką ketureilį:

Kolyma, Kolyma...
Čiudnaja planeta.
Dvenadcatj mesiacov zima.
Astalnoje – leto.
Žiemą beveik 6 mėnesius buvo

nesibaigianti naktis, kurios metu
elektros lemputės degė ištisą parą.
Vasarą teko stebėti nesibaigiančią
dieną, kai saulė nusileisdavo hori-
zonte, pasislėpusi tik iki pusės, ir ne-
trukus ir vėl pakildavo. Žiemą dažnai
galėdavome pamatyti fantastiškas
poliarinių naktų pašvaistes – neap-
sakomo grožio šviesos stulpus, kurie,
žaižaruodami įvairiomis spalvomis,
tai kildavo, tai vėl leisdavosi dangaus
skliaute vis kituose aukščiuose.

Alkis, šaltis ir žiauri kasdienybė
mus greit sugrąžindavo į realybę, ir
visi vėl tapdavome abejingi net ir to-
kiems nuostabiems gamtos stebuk-
lams, kaip šiaurės pašvaistės.

15. ,,Marožka”

Pasinaudodami dar vokiečių oku-
pacijos metais sukurtos organizacijos
– LLA (,,Lietuvos laisvės armijos”)
vardu ir populiarumu, emgėbistų
kontroliuojami provokatoriai po karo
verbuodavo nuoširdų nepatyrusį Lie-
tuvos jaunimą. 1948 metais į taria-
mos pogrindinės, slaptos organizaci-
jos gretas ištisomis klasėmis rašėsi ne
tik moksleivija, bet ir studentija, vy-
resni jaunuoliai, kitų profesijų žmo-
nės, kurie subrendo jau po ,,Tarybų
Lietuvos išvadavimo” ir dabar troško
kuo nors prisidėti kovoje su baisiu
okupantu. Nežinojo naivūs žmonės,
neuostę parako, kad sąrašai su jų
pavardėmis ir slapyvardžiais iš karto
patekdavo į enkavėdistų rankas. Visa
tų vargšų jaunuolių pogrindinė veik-
la ir kova tuo ir užsibaigdavo, kad jie
palengvindavo čekistams darbą at-
skiriant ,,darbo žmones” nuo ,,liau-
dies priešų”. Atsimenu iš pasakojimų,
kad Kaune verbavimu užsiėmė, kaž-
kokia ,,Žaliukaitė”, kuri palaikė ryšį
su MGB. Daug 1948 metų LLA Lietu-
vos valymo operacijos aukų man vė-
liau teko sutikti kalėjimuose ir lage-
riuose. Dalis jų neišlaikė tardymų,
dalis mirė badu ar buvo nužudyti, o
dalis jų buvo čekistų perverbuoti dar-
bui prieš savo tautiečius. Taip palec-
kiai, sniečkai ir kiti bolševikų teroris-
tai tęsė nesibaigiantį lietuvių tautos
genocidą.

Kartu su manim į Ugolj Elgeną
nelaimingai pakliuvo ir du guvūs,

nuoširdūs bei linksmi lietuvių jau-
nuoliai, suimti 1948-aisiais kaip LLA
nariai. Abu jie buvo Kauno vidurinės
mokyklos moksleiviai, po 16–17 me-
tų, ne daugiau. Vieno jų slapyvardis,
atsimenu, buvo ,,Prezidentas”. Gavo
po nedaug – tik 10 metų nelaisvės.

Nujausdami ar supratę tikruo-
sius iškrypėlio Bružo kėslus, jie atsi-
sakė privilegijuoto ,,mokinių” darbo
mechaninėse dirbtuvėse ir automa-
tiškai atsidūrė kasykloje po žeme.

Taip vieną saulėtą vasaros pabai-
gos dieną tie moksleiviai pateko į mū-
sų brigadą darbui šachtoje. Įpusėjus
12 valandų pamainai, pietų pertrau-
kos metu jie kažkur pranyko. Niekas
jų tuomet nepasigedo ir neieškojo.
Suvalgę savo pietus visi grįžome prie
darbų ir laukėme, kad kuo greičiau
pasibaigtų dar viena vergiško darbo
diena. Dviejų kalinių sargyba pasige-
do tik tuomet, kai, baigus darbą, visi
buvome iškelti į paviršių, išrikiuoti ir
suskaičiuoti. Tikėdamiesi, kad gal
įvyko klaida, enkavėdistai mus per-
skaičiavo kelis kartus. Bet kiekvieną
kartą pritrūkdavo tų dviejų. Tuomet
sargyba sukruto. Visame lageryje ir
aplinkinėse teritorijose buvo paskelb-
ta ,,ČP”.

Visą mūsų išrikiuotą pamainą
apsupo įtūžę sargybiniai ir susodino
ant žemės. Taip pat buvo pasielgta ir
su naktine kalinių pamaina, kuri
laukė zonoje prie ,,vachtos”. Tuoj į
šachtą buvo nuleisti visi ,,brigady-
riai” bei prižiūrėtojai ieškoti dviejų
dingusių kalinių. Išnaršę visus štre-
kus, visus užkaborius, nieko nerado.
Tada mūsų sargybos viršininkai iš la-
gerio iškvietė papildomą būrį čekistų
su šunimis. Visi sunerimę, išvargę ir
išalkę turėjome sėdėti, kol atvyks šis
pastiprinimas ir apieškos šachtą bei
apsupties zoną. Pasitelkę šunis kap-
stėsi netgi mūsų pamainos iškeltose
anglyse. Po kokių trijų valandų
bergždžių paieškų sužvėrėję sargy-
biniai, keikdamiesi bei mušdami šau-
tuvų buožėmis, mus pakėlė ir, kaip
kokią avių bandą, bėgte varė į lagerį.
Prie lagerio vartų dar kartą skaičia-
vo, o įleidę į zoną įsakė visiems žy-
giuoti į savo barakus. Spardydami ir
kumščiuodami jie suvarė mus į ba-
rakus ir užrakino iš lauko duris. Tą
vakarą nedavė jokios vakarienės.

Iš ryto po pusryčių buvome vėl
suvaryti į barakus, ir tik apie 10 va-
landą vėl buvome rikiuojami prie
,,vachtos” patikrinimui ir skyrimui į
darbus. Atsukti į lagerio vartus bu-
vome priversti pamatyti du apnuo-
gintus ir žiauriai, neatpažįstamai
sumaitotus žmonių kūnus. Tai buvo
tie patys lietuvių moksleiviai išnie-
kinti ir numesti šalia zonos vartų sar-
gybinių būdelės.

Iš ,,vachtos” su nugalėtojo po-
vyza išlindo Ugolj Elgeno kalinių
pagrindinis ,,sielovadininkas” ,,kū-
mas” ir visiems garsiai pareiškė: –
Taip nutiks kiekvienam, kuris tik
mėgins pabėgti iš lagerio!

Vėliau per kitus kalinius iš vieno
plepaus sargybinio, su šunimi daly-
vavusio ,,pabėgėlių” paieškoje, suži-
nojome, kaip viskas įvyko. Kai pietų
pertraukėlės metu šie du draugai
prapuolė iš visų akiračio, jie, beslam-
pinėdami, ko gero visai atsitiktinai
buvo suradę praėjimą į seną štreką,
kuris buvo užkaltas lentomis. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.   Paramos
mastu ,,Vaiko vartai į mokslą” jokiu
būdu neprilygsta Mortenson įsteigtos
organizacijos pastangoms, kurių dė-
ka 58,000 vaikų lanko daugiau nei
130 pastatytų mokyklų Pakistane ir
Afganistane. Tačiau kiekviena huma-
nitarinė organizacija pasirenka savo
darbo lauką, o Lietuvos laukas šiek
tiek mažesnis nei Pakistano ir Afga-
nistano. Užtat abiejų organizacijų
misijos panašios – vadovaujamės pa-
sakymais „Lašas po lašo...” ir „Ką da-
rai mažiausiajam broliui...” 

Ryšių palaikymas su centrais
Lietuvoje

Ar juntama pažanga po vienuo-
likos metų organizacijos veiklos Lie-
tuvos vaikų labui? Tą būtų galima
matuoti ir sverti įvairiais būdais.
Vienas iš įrodymų – centruose dir-
bančiųjų žodžiai. Kiekvienų kalen-
dorinių metų pabaigoje organizacijos
remiamų centrų vadovės paruošia
metų ataskaitas. (2009 m. organizaci-
jos koordinatorės Lietuvoje ataskai-
tos netrukus bus atsiųstos į Čikagą.) 

Ne vien formaliai palaikomi ry-
šiai. Užsimezgė įvairūs bendravimo
būdai tarp organizacijos ir jos remia-
mų centrų, nes ryšių palaikymas
svarbus, ypač vieniems pas kitus re-
čiau lankantis. Susidaromas vaizdas,
kaip sekasi vykdyti organizacijos pa-
ruoštas auklėjimo programas, kaip
panaudojama finansinė parama, nes
kiekvienas centras kuo nors skiriasi,
yra nepakartojamas. Kartais susi-
laukiame šventinių linkėjimų bei
šiaip šiltų žodelių.

Organizacijos koordinatorė Žyd-
rūnė Liobikaitė 2009 m. pirmoje pu-

sėje lankėsi Čikagoje, Ann Arbor, MI,
skaitė pranešimus, susitiko su or-
ganizacijos nariais ir rėmėjais. Viena-
me laiške po kelionės ji rašė: „Po ma-
no viešnagės Čikagoje viskas atrodo
daug arčiau ir suprantamiau. Vis la-
biau žaviuosi Amerikoje gyvenančių
lietuvių fantazija ir išmone ir supran-
tu, kad nėra viskas lengva ir papras-
ta (…).”

Renata Andriušienė („Šypsniu-
kas”, Kazlų Rūda) dviejuose laiške-
liuose rašė: „Nuoširdžiai sveikiname
Jus visus ir Jūsų šeimas artėjančių
švenčių proga, linkime daug stiprios
sveikatos, tvirtybės, Dievo palaimos
artimo meilės darbuose. Visa ta veik-
la būtų daug skurdesnė be Jūsų nuo-
latinės paramos ir rūpesčio.” 

Edita Juršienė (,,Saulutės” cen-
tras Užpaliuose) rašė: ,,Dėkoju vaikų
dienos centro ‘Saulutė’ vardu už pa-
ramą (…) bei siuntinius, kuriuos ga-
vome dieną (…) prieš vaikų žiemos
atostogas. Mes gyvuojame po senovei,
darbuojamės. Su vaikais buvome ka-
lėdinėje išvykoje į Vilnių (…). Išvykos
metu vaikai buvo apdovanoti kalėdi-
nėmis dovanomis, saldainiais, rūbe-
liais. Vaikai buvo labai patenkinti ir
prašė perduoti šilčiausius linkėjimus
Jums – jūsų rėmėjams, nes be Jūsų
paramos nebūtų šio centro, šios veik-
los, kelionių, renginių ir t. t.”

Nauji metai – naujos viltys, nauji
projektai ir darbai. Pranešimo metu
vasario 7 d. Čikagos ir apylinkių lie-
tuvių visuomenė turės progos išgirsti
daugiausia apie ,,Vaiko vartai į moks-
lą” 2009 m. veiklą, bet bus pažvelgta
ir  į ateitį. Daugiau informacijos apie
,,Vaiko vartai į mokslą” galima rasti
www.childgate arba parašius adresu:
vvm@childgate.org

Vienuolika remiamų centrų
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,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

Apsilankykitewww.draugas.org

Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto ir LR Generalinio
konsulato Čikagoje rengiamo lietuviškų filmų festivalio programa išplėsta –
sausio 22 d., penktadienį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centre vyks papildoma
audiovizualinio projekto „Nerutina” bei filmo „Vabzdžių dresuotojas” peržiū-
ra. Organizatoriai džiaugiasi, jog dar daugiau žiūrovų turės galimybę pa-
matyti keturiose kategorijose „Sidabrinėmis gervėmis” apdovanotą bei tarp-
tautiniuose festivaliuose įvertintą filmą apie Vladislavą Starevičių (1882–
1965) – lėlinės animacijos ir šiuolaikinės kinematografijos pradininką, vieną
iš paslaptingiausių ir prieštaringiausių XX amžiaus kūrėjų.

Festivalio atidarymas vyks sausio 21 d., ketvirtadienį, Čikagos kul tūros
centre (Chicago Cultural Center), Claudia Cassidy Theater salėje. Kitos filmų
peržiūros vyks Pasaulio lietuvių centre, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
bei Jaunimo centre, @ikagoje. Šiuolaikinio lietuviško kino kūrėjų darbus pris-
tatys kino kompanijos „Era Film” direktorė ir prodiuserė Rasa Miškinytė. Po
peržiūrų vyks klausimų-atsakymų sesijos. 

Įėjimas į visas filmų peržiūras nemokamas.

Sausio 21 d., ketvirtadienis, 6:30 val. v.
Chicago Cultural Center, 78 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 22 d., penktadienis, 6:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centre, 12749 E. 127th St. , Lemont, IL 60439
,,Nerutina” (,,KUMA Projects”, rež. Jūratė Samulionytė, 2008) audio-

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

gutis, 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. p. p.
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

Čikagoje vyks 
lietuviškų filmų festivalis

Nesuklysiu pasakiusi, kad pama-
tę šį kino plakatą daugelis mūsų, so-
vietiniais metais gyvenusių Lietuvoje,
prisimins A. Žebriūno filmą ,,Gra žuo-
lė”. 

Belgų režisierius Bram Crols fil-
me „Amžina mergaitė“ („Eternal
Girl“) iš 1969 metais sukurto garsaus
lietuviško filmo „Gražuolė“ po ketu-
rių dešimtmečių atgal į ekraną grąži-
na pagrindinę heroję Ingą. Pasitelkęs
Ingos vaidmenį Bram filme tyrinėja
grožio sampratas. 

Filmą žiūrėkite sausio 26 d., an-
tradienį, 6:30 val. v. Čikagos kultū-
ros centre, Claudia Cassidy Theater
salėje, 78 E. Washington Str., Chi-
cago, IL 60602.

„Kražių portretas” – 
fotoalbumas apie sunkmečius

Sausio 14 d., ketvirtadienį, isto -
rinėje LR prezidentūroje Kaune
(Vilniaus g. 33, Kaunas) įvyko Min -
daugo Kavaliausko fotoalbumo „Kra -
žių portretas” pristatymas visuo -
menei.

Kražių miestelis paliko daug
reikšmingų pėdsakų Lietuvos istori-
joje. Tačiau kokias dvasinio paveldo
apraiškas galima pamatyti ir nufo-
tografuoti Kražiuose dvidešimt pir-
mame amžiuje?

Studijuodamas fotografiją Pran -
cū zijoje ir Šveicarijoje Mindaugas
Kavaliauskas jau žvalgėsi naujos
temos fotografijai Lietuvoje. 2000
metais Čikagoje gautas pakvietimas
ap lankyti Kražių miestelį, palikusį
daug reikšmingų pėdsakų Lietuvos
istorijoje, ir pasidomėti, kokias dva -
sinio paveldo apraiškas galima pa -
matyti ir nufotografuoti Kražiuose
XXI a., virto jau kone dešimtmetį
trunkančiu fotografijų ciklu apie gy -
venimą mažame miestelyje, kuriame
jaučiamas ir praeities didingumas, ir
visuomeniškumo pulsas, kur keičiasi
kartos, bet vertybės išlieka panašios.

Kaip teigia istorikas Egidijus
Aleksandravičius albumo apžvalgi-
niame tekste, „Tai, ką užrašo Min -
dau go Kavaliausko fotografija, mums
nebando įrodyti Kražių turistinio
unikalumo, tačiau atskleidžia toliau
nuo centro, toliau nuo sostinės Vil -
niaus su pereinamojo laikotarpio ir
naujojo laukinio kapitalizmo sunke -
nybėmis besistumdančios bendruo -
menės kasdienybę. Fotografijos studi-
jos ir darbai Vakarų Europoje ir Jun -
gtinėse Amerikos Valstijose autoriui
padėjo suprasti, kad maža yra gra žu.”

Pasak fotografijų autoriaus ,„Kra-
žių portrete” priešeuropinė Lietuva,
kurioje žinota, kad sviestas, sūris ir

dešra prasideda nuo žolės ir šieno, o
šventės neprasideda prekybos centrų
akcijose. Tai Lietuva, kurioje realybė
buvo be šou elementų, kai žmonės
džiaugėsi ir liūdėjo ne tam, kad kiti
tai matytų, o tam, kad gyvenimas bū -
tų pilnas įvairiausių potyrių.

Mažo miestelio gyvenimas, kaip
ir fotografijos albume „Kražių por t-
retas”, natūraliai sutaiko tai, ką kar-
tais laikome priešingybėmis. Žiemos
ir vasaros, amžinybė ir laikinumas,
šmaikštumas ir rimtumas, dvasingu-
mas ir buitis, pareigos ir pramogos,
šventės ir darbas, gyvenimas čia ir
savanoriška tremtis uždarbiui Lietu -
vos didmiesčiuose ar užsienyje, yra to
paties gyvenimo vientisumo elemen-
tai. Fotografijose šmėsčioja išvykimo
ir sugrįžimo namo motyvas, lyg vie -
nas iš kražietiškų būdų pasotinti net
ir aršiausių sunkmečių vilkus, iš sau -
gojant sveikas avis, ir, užuot dejavus,
kviečiantis švęsti gyvenimą.

Kietų viršelių 152 puslapių albu -
me „Kražių portretas”– 142 spalvo-
tos fotografijos, sukurtos 2002–2003
metais. Tai pirmasis fotografo spalvo-
tosios fotografijos ciklas, siekiant do -
kumentiškai atskleisti sparčiai besi -
keičiančios kasdienybės spalvas, ir
pir masis M. Kavaliausko monografi-
nis albumas.

M. Kavaliauskas yra surengęs
per tris dešimtis personalinių foto -
grafijos parodų Lietuvoje, Europos
šalyse, JAV, Australijoje. Jis studijavo
meno istoriją ir fotografiją Kauno fo -
tomeno mokykloje, Vytauto Didžiojo
universitete, Prancūzijos Nacionali -
nė je fotografijos mokykloje (Arlis),
Prancūzijos Nacionalinėje Aukštojoje
dailiųjų menų mokykloje (Paryžius),
Lozanos univerisitete (Šveicarija). Jis
dar žinomas kaip fotografijos apžval-
gininkas, parašęs per trisdešimt
straipsnių fotografijos tema, foto -
grafijos parodų kuratorius, vieninte-
lio kasmetinio fotomeno festivalio
Baltijos šalyse „Kaunas Photo” stei-
gėjas ir vadovas, Lietuvos foto me-
nininkų sąjungos narys.

Fotografijų ciklas „Kražių por t-
retas” nuo 2003 metų parodų pavi-
dalu buvo rodytas Lietuvoje – Viln iu-
je, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje,
Kupiškyje, Druskininkuose, Kražiuo -
se bei užsienyje – Suomijoje, Švedijo-
je, Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandi -
joje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Rusijoje,
Kinijoje, Australijoje.

Albumą išleido viešoji įstaiga
,,Šviesos raštas”, kurios pavadinimas
reiškia graikiškų žodžių junginio
fotografija vertimą į lietuvių kalbą.

Bernardinai.lt

Mindaugo Kavaliausko fotoalbumo ,,Kražių portretas” vir šelis.

Mindaugas Kavaliauskas. 



E. A. BUKONTIENÈ
Uljanovo (Kraupiško) 
vid. m-klos mokytoja

Nepastebimai prabėgo Adventas,
susikaupimo metas, tamsiausias me-
tų laikas, pasibaigęs Kūčiomis – il-
giausia naktimi. Tai šventė, per kurią
išsivaduojama iš tamsos ir žengiama
šviesos link.

Šv. Kalėdos senovėje buvo laiko-
mos Saulės bei augalijos dievo gimi-
mo diena, vėliau – Kristaus gimimo
diena. Nuo seno lietuviai aukojo au-
kas deivei Žemynai, tikėjo magiška
linkėjimų jėga, o puošiama eglutė
simbolizavo gyvybės medį.

Karaliaučiaus krašto mokslei-
viai, besimokantys lietuvių kalbos,
labai laukia šv. Kalėdų.

Nemano (Ragainės) 2-ojoje
vidurinėje mokykloje

Įspūdingai Kalėdų šventei, su-
rengtai šioje mokykloje, kur dirba 5
lietuvių kalbos mokytojai, o lietuvių
kalbos mokosi per 120 moksleivių,
ruošėsi iš anksto. Mokiniai pasipuošė
klases-kabinetus, mokėsi eilėraščių,
dainų, žaidimų. Mokytojos V. Marti-
šauskienės lietuvių kalbos kabinete
papuošė eglutę. 

2009 m. gruodžio 29 dieną 11 val.
ryte visi rinkosi mokyklos sporto sa-
lėje prie papuoštos eglutės. Mokyklos
vadovai ir mokytojas Jonas Glinskis
pasveikino susirinkusius mokinius,
mokytojus, tėvelius ir svečius su šv.
Kalėdomis ir artėjančiais Naujais
2010-aisiais – tigro metais. 

Prasidėjo šventinė programa. Šo-
kius keitė dainos apie Kalėdas ir Ka-
lėdų senelį, lietuvių liaudies žaidimai,
nuotaikingi rateliai. Grojant links-
mai muzikai visų nuotaika buvo pa-
kili. Pasirodė visi 1–10 klasių moks-
leiviai, besimokantys lietuvių kalbos
ir etnokultūros: vienų klasių moks-
leiviai deklamavo eiles, kiti grojo,
treti – šoko. Visi moksleiviai gavo ka-
lėdines dovanėles. 

Pasirodė ir lietuviškos dainos fes-
tivalio „Skambėk, lietuviška dainele”
dalyviai. Jie gavo Kalėdų senelio at-
vežtas dovanėles, o mokyklos admi-
nistracija įteikė padėkos raštus.

Už gražią Kalėdų šventę ir dova-
nėles Nemano (Ragainės) 2-osios vi-
durinės mokyklos moksleiviai, jų tė-
veliai, mokytojai nuoširdžiai dėkoja
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, V. Trumpjonui ir Mažo-
sios Lietuvos lietuvių draugijai Či-
kagoje, V. Į. Karaliaučiaus krašto
Lietuvių Bendruomenės pirmininkui
S. Šamborskiui.

Timiriazevo (Naujojoje) 
vidurinėje mokykloje

Mokytoja Aldona Bursteikienė
beveik du dešimtmečius dirba  Kara-
liaučiaus krašto mokyklose – Lunino
(Lenkviečių) pagrindinėje, Timiriaze-
vo (Naujosios) vidurinėje ir Sovetsko
(Tilžės) 1-ojoje internatinėje. Kalėdų
šventėms moksleiviai ruošėsi iš anks-
to: puošė lietuvių kalbos kabinetą,
karpė snaiges, rašė kalėdinius sveiki-
nimus tėveliams, piešė kalėdine te-
matika piešinius, kuriuose pavaizda-
vo, kokią kalėdinę dovanėlę norėtų
rasti po eglute, dainavo dainas, dek-
lamavo eilėraščius apie Kalėdas, pa-
žaidė lietuviškų žaidimų, išsakė lin-
kėjimus ir išsidalino kalėdines dova-
nėles, už kurias dėkoja Mažosios Lie-
tuvos lietuvių draugijai Čikagoje ir V.
Į. Karaliaučiaus krašto Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkui S. Šam-
borskiui.

Slavsko (Gastų) vidurinėje

Šioje mokykloje lietuvių kalbos
ir etnokultūros mokytoja Nijolė Gim-
butienė mokė savo mokinius eilėraš-
čių ir dainelių apie Kalėdas ir Kalėdų
senelį, lietuvių liaudies žaidimų.
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KALĖDŲ ŠVENTĖ

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

Šventėje dalyvavo mokyklos direkto-
rius ir direktoriaus pavaduotoja. Mo-
kiniai gavo dovanėlių, kurias parū-
pino S. Šamborskis.

Uljanovo (Kraupiško) 
vidurinėje mokykloje

Kiekvienais metais  piname Ad-
vento vainiką, uždegame 4 žvakes,
kas savaitę – po vieną žvakę. Kabi-
netą papuošėme iškarpytomis snai-
gėmis, mokinių piešiniais ir darbe-
liais, papuošėme eglutę. Laužėme ka-
lėdaitį, vaišinomės kūčiukais, moki-

niai sveikino vieni kitus šv. Kalėdų
proga, deklamavo eilėraščius, žaidė
žaidimus. Mokiniai gavo dovanėlių ir
lietuviškų knygelių. 

Kasmet šv. Kalėdų ir Velykų pro-
ga Uljanovo (Kraupiško) lietuviukus
sveikina, perduoda kalėdinius atviru-
kus ir dovanėles Pagyvenusių žmonių
Asociacijos Tauragės skyriaus nariai.
Už dovanėles dėkojame asociacijos
nariams, V. Trumpjonui, Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai Čikagoje
ir V. Į. Karaliaučiaus krašto Lietuvių
Bendruomenės pirmininkui S. Šam-
borskiui.

Deklamuoja eilėraštį Kalėdų seneliui.

Ansamblio dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis.                                        J. Glinskio nuotraukos

Kalėdų seneliui groja 7 klasės moki-
nė.

A † A
JUOZUI ZUBRICKUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai ELENUTEI ir likusiai
šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Marytė Macevičius su šeima
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,,Draugo” knygynèlyje

�Dėl Martin Luther King dienos
pirmadienį, sausio 18 d., ,,Draugo”
redakcija nedirbs, nes tą dieną paštas
nepriima siuntų. Nebus išleistas
antradienio, sausio 19 d., dienraščio
numeris.

�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 – cepelinų
pietūs ir pa bendravimas. Kviečiame
dalyvauti ne tik valdybos narius.
Spręsime svarbius reikalus.

�Susitikimas su Lietuvių išeivi-
jos studentų sta žuotės (LISS) prog -
ramos, kurią ruošia ir vykdo JAV Lie -
tuvių Ben druomenės Krašto val dyba,
di rek tore, JAV LB KV vicepirmininke
Birute Bubliene ir šios prog ramos da -
lyviais, Ame ri kos lietuviais studen-
tais, įvyks sausio 17 d. 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa -
lė je. LISS tikslas – sudaryti galimybę
išeivijoje gyvenantiems universitetų
studentams vasaros metu atlikti sta -
žuotę Lietuvoje. Tel. pasiteiravi mui:
708-691-9674. 

�Moterų klubas ,,Alatėja”  sau -
sio 17 d., 12 val. p. p. kviečia dalyvau-
ti ,,Sekmadienio popietėje su savimi”,
kuri vyks Čiurlionio galerijoje Jau ni -
mo centre, 5620 S. Dalyvaus poetė
Eg  lė Juodvalkė, psichologė Laima
Zavistauskas kalbės te ma ,,Optimiz -
mo galia pesimizmo lai kais”.

�JAV LB Lemonto socialinių rei-
kalų skyriaus administracija sausio
20 d. 2 val. p. p. kviečia į filmų popie -
tę Pasaulio lietuvių centro skaityklo-
je. Matysite vaizda juostę ,,Rokiškio
dvaras” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.
Vasario 3 d. bus rodomi kino filmai
,,Mylėti artimą” ir ,,Medinis Lietuvos
barokas”.  Visus maloniai kviečiame
apsilankyti.

�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. 

�JAV LB Lemonto socialinių rei-
kalų skyriaus administracija praneša,
kad sausio 27 d. nedirbs.

�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).

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus iškilminga sueiga
įvyks š. m. vasario 6 d. 4 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, apati -
nė je valgyklos salėje. Dalyvau jame
uni  formuoti.

�Sausio 30 d. 8 val. v. ir sausio
31 d. 4 val. p. p. Greenwich High
School  Dickerman Hollister Audito-
rium, Hillside Road, off Rte. 1 in
Green wich, CT, vyks Greenwich
Symphony Orchestra koncertas. So-
listė – smui kininkė Edita Orlinytė.
Skambės Henri Vieuxtemps koncer-
tas smuikui Nr. 5, Franz Schubert
,,Nebaigtoji simfonija” ir Antonín
Dvorak simfonija Nr. 8. Bilietų kaina
– suaugu siems 30 dol., jaunimui – 10
dol. Dau giau informacijos tel.: 203-
869-2664 arba internetinėje svetainė-
je: www.greenwichsym.org

�Tradicinis vasaros piknikas
Put nam, CT seserų vienuolyne įvyks
š. m. liepos 25 d. Visais klausimais
kreiptis: diananork@yahoo.com arba
daiva@rcn.com. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Ieško giminiû

IŠ ARTI IR TOLI...

Po 32 metų išeivijos Dainų šventė sugrįžta į Torontą, Kanadą. IX Dainų šventė
Toronte vyks š. m. liepos 1–4 dienomis. Jau pasibaigė dalyvių registracija ir kaip tei-
gia Dalia Viskontienė, IX Dainų šventės vyriausia meno vadovė, šventėje dalyvaus
per 1,000 dainininkų. 
Čikagos lituanistinės mokyklos dainininkai taip pat ruošiasi IX Dainų šventei. Sėdi
iš kairės: Viltė Baliutavičiūtė, Diana Satkauskaitė, Miglė Rupšaitė, Aistė Petraitytė,
Auksė Koliuškaitė. Stovi iš kairės: Kazimieras Bielskus, mokytoja Jolanta Banienė ir
Lukas Koliuško.                                                 Laimos Apanavičienės nuotr.

Žinomo Lietuvos istoriko ir vi -
suomenės veikėjo Arvydo Anu šausko
archyvinių dokumentų kopijomis
gau  siai iliustruotoje knygoje ,,KGB
Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruo -
žai” apžvelgiama bene žinomiausios
pasaulyje slaptosios tarnybos – KGB
– veikla Lietuvoje 1940–1991 metais,
taip pat sovietinių žvalgybos struk-
tūrų veikla iki 1940-ųjų. 

Atskleidžiama, kokius veiklos
me todus (agentūrinio įsiskverbimo,
kompromitavimo, dezinformacijos,
šan tažo ir t. t.) naudojo KGB, kokios
įtakos ši struktūra turėjo visuomenės
procesams bei atskiriems įvykiams. 

Autoriaus nuomone KGB archy-
vai turi būti atverti visuomenei, ben-
dradarbių pavardės paviešintos, o
KGB visagalybė – nuvainikuota. Sa -
kydami ne visą tiesą griauname vals -
tybės pamatus, skatiname piliečių
abe jingumą ne tik savo šalies praei -
čiai, bet ir ateičiai.

,,Vienos kraupiausių pasaulio or -
ganizacijų tyrinėjimams dr. Arvydas
Anušauskas (g. 1963) paskyrė visą
gy  venimą: sovietų slaptųjų tarnybų,
teroro, genocido temomis išleido ke -
lio lika knygų (priešpaskutinė – kartu
su žurnaliste Gražina Sviderskyte
išleista ‘XX amžiaus slaptieji archy-
vai. Dvylika istorijos detektyvų’. – V.:
‘Versus aureus’, 2008), paskelbė per
100 straipsnių. ‘KGB Lietuvoje’,
pasirodžiusią lygiai po 20 metų nuo
Sąjūdžio įkūrimo (tuomet tai būtų
buvę neįsivaizduojama), galima lai -
ky ti savotiška klasika, kuri jau dabar
kelia nemažai prieštaringų vertin-
imų, – pristatydamas knygą sa vait -
raščio ‘Literatūra ir menas’ skaityto-
jams teigia Mindaugas Peleckis. – Ši

knyga – rimtas dokumentas, tyrimas,
iš kurio matyti, kad A. Anušauskas
paskelbė tik mažytę dalį to, ką žino”. 

Mūsų skaitytojams dr. A. Anu -
šausko pavardė taip pat žinoma – jis
ne kartą buvo susitikęs su išeivijos
lietuviais JAV. Manau, kad ši jo
knyga sudomins skaitytojus.

Įdomu, kad knygą išleido aso-
ciacija „Atva žia vo meška”, Vilniaus
raj. Aišku, tai sutapimas, bet leidyk-
los pavadinimas tarsi užuomina į
Rusiją.

Knygos kaina  — 28 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per siun -
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administracijai
tel.: 773-585-9500.

Paruošė L.A.

,,KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruožai” 

JAV LB Krašto valdybos kultū ros
taryba ir Vidurio Vakarų apygarda

vasario 20 d., šeštadienį, 
7 val. v.

kvie  čia visus muzikos ir baleto
gerbė jus į šventinį  

Lietu vos meno meis trų koncertą 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY BĖS

DIENAI PAMINĖTI 

Koncerte dalyvaus Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
žvaigždės – balerina Eglė Špokaitė
ir jos partneris Martynas Rimei-
kis, Ame  rikoje studijuojantis žymus
smui  kininkas Martynas Švėgžda
von Bekker ir pianistė Gintė Če-
pinskaitė-Bistra. 

Koncertas vyks Jaunimo cent ro
didžiojoje salėje (5620 S. Cla re mont
Ave., Chicago, IL 60636). 
Dau giau informacijos tel.: 708-691-
9674. Balerina Eglė Špokaitė.

Ieškome Mary Levickaitės arti mųjų. Ji buvo ištekėjusi už Peter Bag -
donas (1892.02.21–1966.09.07). Levickaitė kilusi iš Lietuvos, Ak me nės rajono,
Vienrankių kaimo. Į Ame ri ką su seserimi atvyko 1937 m. Turėjo sūnų Ed-
mundą Bagdoną, gyveno Čikagos apylinkėje. Edmun das dirbo banke Čikago-
je, buvo ve dęs, su žmona augino ir du sūnus. 

Giminių ieško Benedikto Levic kio anūkas Edgaras iš Lietuvos. Ži nančius
prašome pranešti tel.: 508-477-3343 arba el. pašto adresu: sudaris@com-
cast.net

Juozas Biknaitis


