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ŠALFASS praneša (p. 2,
8)
•Kas, ką ir už ką... (p. 3)
•E. Simanaičio skiltis (p.
3)
•Pirmoji svajonė, pirmoji
meilė, pirmasis auksas
(p. 4, 9)
•Žiemos olimpines žai-
dynes pasitinkant (p. 5)
•Komentaras. Būtina
svarstyti ir JAV opius
klausimus (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Atsiminimai (153) (p. 9)
•Saldžių namelių ,,staty-
ba” (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) –
Lietuviai per žemės drebėjimą nu-
kentėjusiems Haičio gyventojams jau
paaukojo 257,000 litų.

Visuomeninė organizacija ,,Gel-
bėkit vaikus” sausio 14 d. buvo su-
rinkusi 217,000 litų.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus
draugijos duomenimis, atidarytoje
specialiojoje banko sąskaitoje buvo
surinkti 37,000 litų. Už surinktas lė-
šas Haičio žmonėms pirmiausiai bus
perkamas vanduo, medikamentai,
teikiamos sveikatos ir gydymo pa-
slaugos.

Vyskupų konfederacija paskelbė,
kad aukos Haičiui renkamos ir visose
Lietuvos bažnyčiose.

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) –
Lietuvoje 2011 metais vyks visuo-
tinis gyventojų ir būstų surašymas.
Pirmą kartą bus suteikta galimybė
kiekvienam gyventojui pačiam užpil-
dyti elektroninį surašymo lapą ir pa-
teikti duomenis internetu.

Tikimasi, kad elektroniniu būdu
atliekamas surašymas leis gerokai
padidinti visų gyventojų, ypač tų, ku-
riuos surašyti problemiškiausia –
jaunų, dažnai keičiančių gyvenamąją
vietą, pagerinti surašymo kokybę.

Ministro pirmininko tarnyba
pranešė, kad elektroninis surašymas
sudarys sąlygas greičiau gauti rezul-
tatus, sumažinti duomenų įvedimo ir
kontrolės laiko sąnaudas.

Numatoma, kad visuotinis su-
rašymas vyks 2011 m. kovo–gegužės
mėnesiais. Tuo tarpu bandomasis
gyventojų ir būstų surašymas pla-
nuojamas šiemet kovo–balandžio
mėnesiais, siekiant patikslinti sura-
šymo organizavimo, metodikos, sta-
tistinių duomenų apdorojimo, infor-
macijos rengimo sprendimus bei lėšų
poreikį. Paskutinį kartą Lietuvos gy-
ventojų surašymas vyko 2001 m.

V. Ušackas traukiasi
iš ministro pareigû

Opozicija paliko Seimo posèdžiû salê

Vilnius, sausio 20 d. (Delfi.lt) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, kuriuo prezidentė Dalia
Grybauskaitė pareiškė nepasitikinti,
atsistatydina iš pareigų. Jis įteikė at-
sistatydinimo pareiškimą premjerui
Andriui Kubiliui.

„Šiuo metu Lietuvai yra ypatin-
gai svarbus sklandus ir nuoseklus Vy-
riausybės darbas kartu su prezidente
ir Seimu, padedant Lietuvos žmo-
nėms, kopti iš ekonominių ir finansi-
nių sunkumų. Atsižvelgdamas į susi-
dariusią padėtį pareiškiu apie savo
atsistatydinimą”, – teigė V. Ušackas.

Pasak atsistatydinančio minist-
ro, dirbti A. Kubiliaus vadovaujamoje
Vyriausybėje – puikioje ir darniai dir-
bančioje komandoje – buvo didelė
garbė ir malonumas. V. Ušackas pa-
dėkojo premjerui, kabineto nariams,
koalicijos partneriams ir jį delegavu-
siai Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikš-
čionims demokratams už išreikštą
pasitikėjimą, paramą ir bendradar-
biavimą.

„Dirbdamas ir įgyvendindamas
permainų Vyriausybės programą va-
dovavausi priesaika sąžiningai tar-
nauti Tėvynei ir demokratijai, dirbti
Lietuvos žmonių gerovei. Tai – ypa-
tingas jausmas ir atsakomybė. Dir-
bau daug, sąžiningai ir su meile. Man
aukščiausios yra asmens laisvės, pa-
garbos žmogui ir jo orumui, demo-
kratijos, įstatymo viršenybės, atjau-
tos ir bendruomeniškumo vertybės”,
– kalbėjo V. Ušackas.

Jis išreiškė įsitikinimą, kad ,,ne-
priklausomai nuo personalinių poky-
čių Lietuvos diplomatinė tarnyba pa-
teisins žmonių lūkesčius ir užtikrins
Lietuvos nacionalinių interesų raišką”.

Koalicijos atstovai po susitikimo
su ministru teigė gerai vertinantys V.
Ušacko darbą, tačiau jo einančio šias
pareigas nebeįsivaizduoja dėl prezi-
dentės pareikšto nepasitikėjimo.

Teisininko išsilavinimą turintis
V. Ušackas diplomatinę karjerą pra-
dėjo 1991 metais. 2001–2006 metais
buvo Lietuvos ambasadorius JAV.

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA) –
Seimo opozicija paliko posėdžių salę,
mat valdantieji esą neleido dirbti nor-
maliomis sąlygomis – Seimo vicepir-
mininkas liberalcentristas Raimon-
das Šukys neleidęs pakartotinai bal-
suoti dėl kreipimosi į Konstitucinį
Teismą (KT) svarstant šalies gydymo
įstaigų pertvarkos klausimą.

Pasak opozicijos vadovo Valenti-

no Mazuronio, pasitraukti iš posė-
džių salės nutarta dėl to, kad valdan-
tieji įstatymus pradėjo priiminėti pa-
žeidinėdama Statutą.

,,Seimo vicepirmininkas ne tik
kad neskelbė balsavimo, ką privalu
daryti esant vieno balso skirtumui,
bet ir išjunginėjo mikrofonus. Tokio-
mis sąlygomis normalus darbas
mums atrodo neįmanomas”, – sakė V.

Mazuronis.
Tuo pasipiktinę opozicijos atsto-

vai pareiškė nedalyvausiantys Seimo
posėdyje. R. Šukys tokį opozicijos el-
gesį pavadino nesolidžiu. ,,Tokiu
būdu negalima spręsti problemų, ku-
rios turi būti sprendžiamos vadovau-
jantis Seimo Statutu”, – sakė parla-
mento vicepirmininkas.

2011 m. vyks
gyventoj¨ surašymas
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Lietuviai paaukojo
beveik 260,000 litû

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) – Eu-
ropos Parlamento (EP) nariai patvir-
tino 25 iš 26 kandidatų į eurokomisa-
rus, kuriems vadovaus Jose Manuel
Barroso, tačiau kol kas nepatvirtinta
Bulgarijos siūloma kandidatė, sakė
parlamento atstovas spaudai.

Europos įstatymų leidėjai tikisi
pagaliau uždegti žalią šviesą naujos
sudėties Europos Komisijai (EK) va-
sario 9 d., kai bus išklausyta Sofijos
pasiūlyta antroji kandidatė į euroko-
misaro, atsakingo už tarptautinį ben-
dradarbiavimą, humanitarinę pagal-
bą ir krizių valdymą, pareigas.

Perspėjimai, kad dėl Lietuvos de-
leguoto Algirdo Šemetos gali būti su-
rengti papildomi klausymai, nepasi-
tvirtino. A. Šemetos kandidatūrai
pritarė visi komitetai, nors iš pradžių
Ekonomikos ir pinigų politikos komi-
tetas Lietuvos kandidatą vertino
skeptiškai.

Buvusiam Lietuvos finansų mi-
nistrui A. Šemetai naujos sudėties
EK numatytas mokesčių ir audito eu-
rokomisaro portfelis. A. Šemetos pri-

sistatymą EP kritiškai įvertino dalis
europarlamentarų ir įtakingas britų fi-
nansų dienraštis ,,Financial Times”, A.
Šemetai skyręs tik du balus iš penkių.

Europos Parlamentas patvirtino
kandidatus î eurokomisarus

Algirdas Šemeta.
Reuters/Scanpix nuotr.
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Vilniaus ketinimas 2012 me-
tais tapti Pasaulio knygų sostine,
LR kultūros ministro Remigijaus
Vilkaičio vertinimu, yra geras,
bet labai priklauso nuo žmonių,
kurie jį įgyvendins. Iš tiesų
pagirtinas noras garsinti mūsų
šalį pasaulyje, tačiau po prieš-
taringai vertinto projekto ,,Vil-
nius – Europos kultūros sosti-
nės 2009” (VEKS) atsirado ne-
mažai abejojančių, ar šiuo sunk-
mečiu nereikėtų save rekla-
muoti kukliau. Tuo tarpu kultū-
ros ministras į šį reikalą žiūri
gana ironiškai: ,,Matote, kai Vil-
nius yra sostinė, tai turi būti visų
galų sostinė: ir VEKS’o, ir knygų,
ir upių, ir vamzdžių... Čia jau kito
kelio nebėra.” Taigi, visi keliai
veda į Vilnių, tik būtų gerai, kad
norintys ten patekti sulauktų ir į
,,tą galą” skrendančių lėktuvų.

Redaktorė  Loreta Timukienė

ÕALFASS praneõa

Lietuvių („Liths”) salės pirmenybių pusfinaliai
Sausio 16 d. buvo sužaistos Čika-

gos „Lituanicos” (arba „Liths”) salės
pirmenybių pirmosios pusfinalių
rungtynės. Čia varžėsi baigiamojo
ketvertuko komandos: „Šeduva” ne-
tikėtai įveikė „Kauną” 8:6, o „Vil-
nius” privertė pasiduoti „Pokerio
klubą” 6:2.

Reikia pažymėti, kad reguliaria-
me sezone kauniečiai buvo užėmę I
vietą, o „Vilnius” – antrąją. „Šedu-
vos” komanda buvo 5-oje vietoje, ji

kelialapį į pusfinalius turėjo iškovoti
du kartus įveikusi (vienodu rezultatu
4:3) „Legalų” komandą.

Antrosios pusfinalių rungtynės
bus žaidžiamos sausio 23 d. 4 val. p.
p., kada žais „Kaunas” – „Šeduva”, o
4:50 val. p. p. „Vilnius” – „Pokerio
klubas”. Baigiamosios rungtynės
įvyks sausio 30 d.  Bus žaidžiama toje
pačioje vietoje „Mega Plex” sporto
komplekse Homer Glen, IL (15301
So. Bell Rd.).

„Lituanica” („Liths”) žaidžia salėje
Nors šiemet „Lituanicos” fut-

bolininkai po daugiau negu ketvirčio
šimtmečio nerungtyniauja „Metropo-
litan” lygos salės pirmenybėse, lietu-
vių komanda žaidžia kitoje lygoje –
„Chicago Premier Soccer League”.
Lietuviai čia ketvirtadienį vakarais
kaunasi „major” divizijoje.

Iki šiol lietuviai sužaidė 3 rung-
tynes ir visas laimėjo – nugalėjo „To-

mayo Financial” 5:4, „Highlanders”
– 7:1 ir FC „Euro” – 9:6. Už pirmą
vietą pirmenybių rengėjai skiria tūk-
stančio dolerių prizą (žinoma kiek-
viena komanda turi sumokėti aukš-
toką įstojimo mokestį).

Žaidžiama „M. McCook Athletic
& Exposition” patalpose (4750 So.
Vermon Ave., Mc Cook, IL).

Valdas Trakys rungtyniaus Graikijoje
Lietuvos  futbolo  lygos praėjusių

metų rezultatyviausias žaidėjas Val-
das Trakys pasirašė sutartį su Grai-
kijos antrojo diviziono klubu Serų
mieste „Panserraikos”, kuri galios
pusantrų metų. Graikų klubas bus
11-sis šio futbolininko karjeroje:

Valdas yra žaidęs Rusijoje, Belgijoje,
Islandijoje, Vokietijoje ir Azerbai-
džane.

Iki šiol Graikijoje rungtyniavo
trys lietuviai: Deividas Česnauskis,
Nerijus Astrauskas ir Darius Žutau-
tas.

ŠALFASS kviečia 
į žaidynes

60-osios kasmetinės Šiaurės Ame-
rikos lietuvių sporto žaidynės įvyks
š. m. balandžio 30 d. – gegužės 2
d. Cleveland mieste, Ohio. Žaidy-
nėmis rūpinsis Cleveland lietuvių at-
leto 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 žai-
dynių 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 pa-
čių žaidynių, tiek dėl mokesčio ir pan. 

Daugiau informacijos rasite in-
ternete adresu: www.launa.org ir
www.zaibas.org

Sporto klubo ,,Žaibas” info

2010 m. ŠALFASS 
vyrų senjorų krepšinio

pirmenybės

2010 m. ŠALFASS Vyrų senjorų
krepšinio pirmenybės įvyks 2010 m.
kovo 27–28 dienomis New York, NY.
Rengia New York Lietuvių atletų
klubas, pirmininkas – Stanislovas
Kavaliauskas. 

Senjorų klasei priklauso 35 metų
ir vyresni vyrai (pagal 2010 m. gruo-
džio 31 d.). Kitaip tariant, gimę 1975
metais ir vyresni.

Išankstinė komandų regis-
tracija (apsisprendimas dalyvauti)
vyks iki vasario 8 d. pas turnyro va-
dovą Stanislovą Kavaliauską, 16
East 9th Road, Broad Channel, NY
11693.  Tel.: 917-572-2045, el. paš-
tas: herbysta@yahoo.com.

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija su mokesčiais privalo
būti atlikta iki kovo 1 d. imtinai pas
S. Kavaliauską.

Pradinis mokestis: 300 JAV
dol. už komandą. Čekį rašyti: Lit-
huanian Athletic Club.

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS
sporto klubai ir kiti lietuvių spor-
to vienetai, 2010 m. užsiregistravę
ŠALFASS.

Informaciją apie viešbučius ir
kitas buitines detales, apie turnyro
ruošą ir eigą praneš rengėjai.

2009 metų laimėtojai – Cleve-
land „LSK Žaibas”.

ŠALFASS centro valdyba

Kviečia ,,Lituanicos’’
krepšinio klubas

,,Lituanicos’’ krepšinio klubas
kviečia įsijungti naujus narius. Žie-
mos metu klube treniruojasi vaikai
nuo 4 metukų iki 8-tos klasės. Tre-
niruotės vyksta 3 kartus per savaitę
Pasaulio lietuvių centre, Lemont.
Nuo 4-tos klasės komandos jau daly-
vauja įvairiose varžybose ir turnyruo-
se. Vaikus krepšinio paslapčių moko
lietuviai treneriai, mokę arba žaidę
krepšinį profesionaliai Lietuvoje.

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

,,Lituanicos’’ krepšinio 
klubo info
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Popierinę ,,Į Laisvę” 
palydint, el. jos variantą

pasitinkant

EDMUNDAS SIMANAITIS

Vokiečių Reicho okupacinė valdžia 1942 m. pabaigoje nutraukė po-
puliaraus leidinio „Į Laisvę” spausdinimą. Po to Lietuvių fronto
(LF) pastangomis jis buvo leidžiamas pogrindyje 1943 ir 1944

metais. Visada nekantriai laukdavau naujo numerio, o jis pasirodydavo
maždaug kas antrą savaitę. Labiausiai domindavo santykiai su okupacine
valdžia, užsienio politikos įvykiai ir, žinoma, svarstymai dėl Lietuvos atei-
ties. Sovietams vėl okupavus Lietuvą, nuo bolševizmo represijų pasi-
traukusieji į JAV LF aktyvistai pasivadino Lietuvių fronto bičiuliais (LFB)
ir 1953 m. atnaujino žurnalo „Į Laisvę” leidybą. Apie tai tautiečiai suži-
nodavo iš okupuotai Lietuvai skirtų radijo balsų. 

Keitėsi redaktoriai, bendradarbiai ir talkininkai, bet leidinio kryptis
išliko ta pati – palaikyti tautiečių pasipriešinimo okupantams dvasią ir
viltį, kad Blogio imperija žlugs, kad Tauta nusimes okupacijos jungą. Tai
ir įvyko 1990 m. Po istorinės Kovo 11-osios žurnalo redakcija pasipildė
naujais nariais iš Lietuvos, pagausėjo ir autorių iš Lietuvos. Galiausiai
2000 metų rudenį žurnalo „Į Laisvę” redagavimas ir leidyba persikėlė į
Lietuvą. 

Nuo 2005 m. pradžios žurnalo „Į Laisvę” redaktoriaus pareigos buvo
patikėtos žinomam Lietuvos visuomenės veikėjui, Garliavos J. Lukšos
gimnazijos direktoriui istorikui Vidmantui Vitkauskui. Naujoji redakcinė
kolegija ir leidėjai tęsė pirmtakų darbus ir stengėsi išlaikyti leidinio
antiokupacinę kryptį. Pastarųjų metų žurnalo rubrikose: „Nuomonės”,
„Aktualijos”, „Praeitis ir dabartis”, „Laikas ir idėjos”, „Atmintis”, „Įvy-
kiai ir darbai”, „Lietuvos kultūra”, „Netektys”, o ir kitose, čia nepaminė-
tose straipsniais buvo siekiama ugdyti skaitytojų tautinę-pilietinę savi-
monę, stiprinti valstybingumą, įtvirtinti demokratijos principus, išryškin-
ti problemines negeroves. 

Visai neseniai gavau redaktoriaus V. Vitkausko laišką, kuriame rašo-
ma: „LFB taryba po ilgų svarstymų ir diskusijų 2009 m. viduryje nus-
prendė užbaigti žurnalo ‘Į LAISVĘ’ leidybą ir išleisti paskutinį, platesnės
apimties ir savo turiniu organizacijos veiklą bei žurnalo leidimą apžvel-
giantį ir apibendrinantį numerį. Vietoje iki šiol spausdinimo būdu perio-
diškai leisto žurnalo svarstoma galimybė leisti jo internetinį variantą.
LFB tarybos nutarimu, paskutinį spausdintą žurnalo numerį pavesta
redaguoti Vidmantui Vitkauskui.”

Minėtas laiškas buvo adresuotas grupei skaitytojų ir talkininkų, jame
prašoma pasisakyti pradedamo ruošti žurnalo numerio struktūros, te-
matikos, apimties ir kitais klausimais. Taip pat kviečiama, pagal gali-
mybes, savo straipsniais, prisiminimais, svarstymais, komentarais prisi-
dėti prie šio numerio parengimo. 

Internetu besinaudojančių daugėja. Nutraukus žurnalo „Į Laisvę”
spausdinimą, internetinis žurnalo variantas gali patenkinti didelės dalies
skaitytojų poreikius. Tikriausiai didžiuma žurnalo skaitytojų jau naudo-
jasi interneto paslaugomis. Internetas skaitytojui suteikia galimybę atsis-
pausdinti aktualius straipsnius, kaupti juos savo asmeniniame archyve,
keistis nuomonėmis, diskutuoti aktualiomis temomis. Reikia tikėtis, kad
internetinis ,,Į Laisvę” variantas suteiks galimybę skaityti žurnalą ir ne
tik Europos šalyse, bet ir kituose žemynuose. 

Laikraščių redakcijos stengiasi atsižvelgti į šalies gyvenime šiuo metu
iškilusius iššūkius. Sąlyginai pavadinčiau naują skyrių „Nepamiršti šak-
nų”, skirtą pastaraisiais metais plūstelėjusiai į užsienį jaunųjų piliečių
bangai. Jame talpintini rašiniai neturėtų būti politizuoti, tačiau pakanka-
mai aiškios pilietinės-kultūrinės krypties, palaikantys lietuvybę ir gaivi-
nantys išvykėlių ryšius su laikinai (duok, Dieve!) palikta Tėvyne. 

Rytuose pastaruoju metu aktyvinama imperinė propaganda, begė-
diškai klastojama Antrojo pasaulinio karo istorija, vienašališkai nušvie-
čiami šios pasaulinės katastrofos padariniai, neigiami Baltijos šalių oku-
pacijos ir okupantų vykdyto genocido masinių akcijų faktai, menkinamos
okupacijos jungą nusimetusių šalių pastangos stiprinti atkurtą valsty-
bingumą. Gausėja ir atviro tyčiojimosi iš Baltijos šalių Nepriklausomybės.
Todėl tikslinga būtų sukurti dar vieną skyrių „Istorinis teisingumas”,
kuriame būtų skelbiami straipsniai, atsakantys į kiekvieną klastotę ar
išpuolį argumentuotai, remiantis faktais, tarptautine ir nacionaline teise. 

Reikalingas dar vienas itin aktualus skyrius, kurį sąlyginai galima pa-
vadinti „Lygiateisiškumo pagrindu”. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybiniai
santykiai politikos, ekonomikos, kultūros srityse buvo ir lieka itin aktu-
alūs. Mus sieja istorinė LDK ir Abiejų Tautų Respublikos patirtis, tam-
sokas šleifas iš Vasario 16-osios Respublikos meto, bendra narystė Euro-
pos Sąjungoje ir NATO. Lietuva turi mažne šimtą kilometrų sienos su
Lenkija. Lietuvos pavienis balsas Briuselyje prasčiau girdimas nei, saky-
sim, balsas Baltijos regiono, jei Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija Briu-
selyje gebėtų kalbėti, o, reikalui esant, ir šūktelti vienu balsu. 

GINTARAS ALEKNONIS

Deja, taškas padėtas ne taip ele-
gantiškai, kaip norėtųsi.

Manyčiau, kad kiekvienas minis-
tras turėtų taip jausti politinę padėtį,
kad niekada nesulauktų viešo valsty-
bės vadovo siūlymo trauktis iš
pareigų. „Nesilaikau įsikibęs kėdės,
jeigu mano pasitraukimas išspręstų
problemas, nedelsdamas parašyčiau
prašymą”, – tai standartinis sakinys,
kurį kartoja visi. Kaip žodžiai skiriasi
nuo darbų, taip pat visi matome.
Frazės „norėčiau pasitikrinti pasiti-
kėjimą” Lietuvos politiniame žodyne
kol kas nėra.

Nesuspėjęs laiku pasitikrinti pa-
sitikėjimo, užsienio reikalų ministras
padarė klaidą, kuri verčia suabejoti jo
diplomatine nuovoka. Galbūt tai atsi-
tiktinumas, tačiau buvusiam euro-
derybininkui, Lietuvos ambasadoriui
Washington, DC ir Londone, vienam
geriausių ir profesionaliausių mūsų
diplomatų tokios klaidos neleistinos.

Taip pat nežinia, kaip Vygaudas
Ušackas suprato vieną svarbiausių jo
vadovaujamoje diplomatinėje tarny-
boje įsišaknijusių problemų. Žvel-
giant iš šalies, sunku atsikratyti
įspūdžio, kad Užsienio reikalų minis-
terija buvo pernelyg suartėjusi su
Valstybės saugumo departamentu, o
laisva darbuotojų migracija tarp šių
tarnybų tokį įspūdį tik sustiprino.
Ryšiai tarp šių dviejų institucijų yra
natūralūs, jų bendradarbiavimas taip
pat.

Tačiau tai turi būti grindžiama
sveika konkurencija, o ne vienos
tarnybos pajungimu kitai. Kaip rodo
tragiška pulkininko Vytauto Pociūno
ar gėdinga ministro patarėjo Dai-
niaus Dabašinsko istorijos, pusiaus-
vyros tarp ministerijos ir departa-
mento nebuvo. CŽV kalėjimų byloje
atsistojęs grupuotės, o ne valstybės
interesų pusėn V. Ušackas parodė,
kad santykių su VSD nesugebės sut-
varkyti.

Paskutiniuoju išbandymu minis-
trui tapo prezidentės viešai išdėsty-
tas sumanymas į kovo vienuolikto-
sios paminėjimo iškilmes pakviesti
Rusijos prezidentą. Puikiai masinės
žiniasklaidos koridoriuose laviruo-
jantis V. Ušackas parodė, kad šių savo
sugebėjimų ir visos ministerijos įdir-
bio viešojoje erdvėje nėra linkęs pa-
naudoti valstybės labui.

D. Grybauskaitė aiškiai pasakė,
kad Rusijos vadovo kvietimas drauge
paminėti Lietuvos nepriklausomybės
sukaktį yra diplomatinis žingsnis.

Nuo to, kaip Kremlius atsakys į mūsų
kvietimą, priklauso prezidentės
apsisprendimas – dalyvauti ar ne ge-
gužės devintosios Pergalės paminėji-
mo šventėje Maskvoje. Tai vienas ele-
gantiškiausių Lietuvos užsienio poli-
tikos žingsnių per dvidešimt metų.
Ypač, kai prisimeni, kokius ginčus
prieš penkerius metus kėlė anuome-
tinis prezidentas Valdas Adamkus,
paraginęs visuomenę viešai svarstyti
– reikia jam važiuoti į Maskvą ar ne.
Tokia diskusija tik suskaldė Lietuvą,
užnuodijo mūsų viešąją erdvę ir leido
Kremliui ne vienerius metus mus
šantažuoti.

Dabar santykiuose su Maskva
Lietuva perėmėme diplomatinę ini-
ciatyvą, mažai šaliai tai nemenkas
pasiekimas. Tik kilo pagrįstų abe-
jonių, ar dabartinė mūsų diplomatinė
tarnyba norės ir sugebės pasinaudoti
atsivėrusiomis galimybėmis. Ir ar
supras, kokių pokyčių iš tikrųjų
siekiama užsienio politikoje. Prezi-
dentės D. Grybauskaitės kvietimas

Rusijos prezidentui rodo ne posūkį į
Rytus, bet siekį mūsų užsienio poli-
tikai grąžinti orumą ir dalykiškumą.

Talentingas diplomatas V. Ušac-
kas buvo neblogas užsienio reikalų
ministras. Pakanka prisiminti, kaip
pernai vasarą jis sugebėjo ramiai ir
tyliai spręsti prie Afrikos krantų pa-
grobtų Lietuvos jūrininkų problemą.
Gėdos nedaro ir konflikto su Rusija
dėl vežėjų sprendimas. Ministrą pra-
žudė žiniasklaida. Pernai balandį V.
Ušackas nesunkiai atlaikė, regis, ne-
pagrįstus spaudos kaltinimus dėl
prasto ambasados Londone tvarkymo
ir esą ten padarytų išeikvojimų. Mi-
nistro užsakytas auditas tuomet nu-
tildė kritikus. Deja, paskui žiniask-
laidoje prasidėjusios liaupsės buvo
pražūtingos.

Neseniai D. Grybauskaitė gražiai
paaiškino, kokią įtaką jai daro viešo-
joje erdvėje išsakytos nuomonės
(cituoju): „Kadangi žinau, kur, kas,
už ką ir kaip rašo, aš pasitikrinu, ar
mano sprendimai teisingi. Jeigu užs-
paudžiu kažkokį interesą arba nelei-
džiu kažkam pasipelnyti, matau iš
karto reakciją vienoj ar kitoj žinias-
klaidoj. Taip galiu pasitikrinti savo
žingsnių teisingumą.”

Pabaigai belieka priminti: šviesa
sklinda neįtikėtinu greičiu – per se-
kundę – tris šimtus tūkstančių kilo-
metrų. Tačiau kad ir kaip greitai ke-
liautų šviesa, pirma jos visada būna
tamsa.

Lrt.lt

KAS, KĄ IR UŽ KĄ...

Nesuspėjęs laiku pasi-
tikrinti pasitikėjimo, už-
sienio reikalų ministras
padarė klaidą, kuri verčia
suabejoti jo diplomatine
nuovoka. Galbūt tai atsi-
tiktinumas, tačiau buvu-
siam euroderybininkui,
Lietuvos ambasadoriui
Washington, DC ir Londo-
ne, vienam geriausių ir
profesionaliausių mūsų
diplomatų tokios klaidos
neleistinos.

Vygaudas Ušackas
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Esu nepagydomas istorijos mylė-
tojas. Nuolat į savo darbinį kalen-
dorių žymiuosi jubiliejines datas –
kada koks žymus (ar nelabai žymus)
asmuo – dailininkas, muzikas, rašy-
tojas, istorikas, dvasininkas, poli-
tikas, visuomenės veikėjas ar net
sportininkas – gimė ar mirė. Apvalius
jubiliejus – 10, 20... 50... 80... 100
(toliau ir neskaičiuoju, mat šiaip
matematika man visad buvo peilis po
kaklu). Mane ypač žavi skaičius šim-
tas. O kiek šimtamečių jubiliejų jau
atšventėme ar dar netolimoje ateityje
minėsime! 

Vos prasidėjus 2010-tiesiems,
savo užrašuose pastebėjau dar vieną
tokios garbingos sukakties datą –
sausio 7-tąją. Būtent šią dieną suka-
ko 100 metų nuo žymaus sportinin-
ko, Lietuvos krepšinio tėvo Prano
Lubino gimimo. Nujaučiu, kad atsi-
ras ir oponuojančių balsų, teigiančių,
jog titulas priklauso kitam Amerikos
lietuviui – teisininkui ir sporto vei-
kėjui čikagiečiui Konstantinui Savic-
kiui. Iš tikrųjų, Savickis daug prisi-
dėjo prie krepšinio propagavimo išei-
vijoje ir net Lietuvoje. 1935-1936 m.
jis gyveno Kaune, buvo Kūno kultū-
ros rūmų sporto instruktorius. Kons-
tantinas, beje, paruošė ir 1936 m.
išleido vadovą „Krepšinis”. 1938 m.
jis su kitais treniravo Lietuvos krep-
šinio komandą. Vis dėlto Savickio
nuopelnai neprilygsta tam, ką krepši-
nyje nuveikė P. Lubinas.

Palyginti nedaug mes žinome
apie šį didį (ir didelį!) žmogų. Ap-
maudu, kad nesame iki šiol sulaukę
nei monografijos apie Lubiną anglų

kalba (su lietuvių toli nenuvažiuosi),
nei šiam krepšininkui skirtos nors ir
kuklios internetinės svetainės. Ti-
kiuosi, tai pavyks įgyvendinti neto-
limoje ateityje. O šiandien bent spau-
dos puslapiuose artimiau susipažin-
kime su legendiniu Lietuvos krep-
šinio tėvu jo neeilinio gimtadienio
proga.

Toli nuo Vilkaviškio ir
Vabalninkų

Pranas Lubinas gimė 1910 m.
sausio 7 d. Los Andželo (Los Angeles)
rytinėje dalyje, Belvederio (Belve-
dere) rajone. Jo tėvas Konstantinas –
siuvėjas, kilęs iš Vilkaviškio, motina
Antanina Vasiliauskaitė – namų šei-
mininkė iš Vabalninko. Jauni žmonės
negalėjo pakelti caro priespaudos ir
nutarė ieškoti geresnio gyvenimo
kitur. Konstantinas ir Antanina Lu-
binai atvyko į JAV 1899 m. ir apsigy-
veno rytiniame pakraštyje – Bostone
(Boston). Čia Antanina pagimdė pir-
muosius vaikus: Juozą, Aldoną, Wy-
tie ir Jurgį. 1909 m. šeima persikėlė į
Kaliforniją (California). Ten gimė jų
kiti vaikai: Pranas, Nelė ir Izabelė
(kuri, deja, mirė vos šešių mėnesių
nuo plaučių uždegimo). 

Mokykloje Pranas domėjosi įvai-
riomis sporto šakomis: lengvąja at-
letika, beisbolu, amerikietiškuoju
futbolu, ir tik priešpaskutinėje klasė-
je pradėjo žaisti krepšinį. Jis gana
greitai pateko į mokyklos rinktinę, o
po metų – ir į simbolinę miesto rink-
tinę. 1927 m. Pranas pradėjo studijas
UCLA universitete Los Andžele, ku-
riame žaidė kaip universiteto koman-
dos narys. Šiame universitete 1931

PIRMOJI SVAJONĖ, PIRMOJI MEILĖ, 
PIRMASIS AUKSAS

m. jis baigė teisę bakalauro laipsniu.
Paskui persikėlė į Berklį (Berkeley),
tačiau ten studijas tęsė tik metus.
Suprato, jog nėra pakankamai ap-
sukrus dirbti teisininku. Be to, bū-
tent krepšinyje pajuto savo tikrą pa-
šaukimą. Po universiteto krepšinį
žaidė AAU (Mėgėjiško sporto sąjun-
gos) varžybose. Kas žino, ar tai pra-
radimas, ar didžiausias lietuvių tau-
tos laimėjimas, kad Lubinas netapo
advokatu?!

Su būsima žmona Mary Agnes
Wahlmeier Praną suvedė taip pat
krepšinis. Mergina žaidė JAV čem-
pionių ,,Wichita Thurstons” koman-
doje, buvo rinktinės narė, šiek tiek
žaidė ir Lietuvoje. Susituokė jie 1935
metų vasario 9 dieną. Lubinai išaugi-
no sūnų John (gimęs 1947 m.) ir duk-
rą Joan (gimusi 1949 m.).

1936 m. Berlyno olimpiadoje, ku-
rioje krepšinis buvo pirmą kartą
įtrauktas kaip olimpinė sporto šaka,
198 cm ūgio vidurio puolėjas Lubinas
buvo JAV krepšinio rinktinės, iškovo-
jusios auksą, kapitonas. JAV rinktinė
žaidynėse nugalėjo Estiją (52:28),
Filipinus (56:23), Meksiką (25:10), o
baigiamosiose rungtynėse – ir Kana-
dos rinktinę (19:8). P. Lubinas olim-
piadoje vidutiniškai per rungtynes
pelnė po 11 taškų ir buvo antras pa-
gal pelnytų taškų skaičių komandoje.
Pagal trenerio nurodymą žaidėjai
buvo padalinti į dvi komandas, kurios
žaidė pakaitomis – lietuvis žaidė su
Estija (pelnė 13 taškų) ir Meksika (9
taškai), o baigiamosiose rungtynėse
nedalyvavo. 

Po 1936 m. olimpiados Lietuvos
valdžia pakvietė Lubiną dėstyti kūno
kultūrą. Šeima nutarė vykti ketu-
riese – Pranas su žmona Mary Agnes,
tėvas Konstantinas ir Mary Agnes
sesuo Florentine Griffin. Jų viešnagė
Lietuvoje buvo šilta ir maloni. Tik ne-
tikėtai įvyko viena nelaimė. Važiavo į
provinciją aplankyti giminių. Pake-
liui į geležinkelio stotį arklio tempia-
mas vežimas apsivertė, ir vargšės te-
tos koja lūžo net septyniolikoje vietų!
Laimei, pavyko pasamdyti mašiną ir
greitai nuvežti ją į Kauno ligoninę.
Gydymas užsitęsė – tirpo pinigai, ir P.
Lubinas neturėjo kitos išeities, kaip
pratęsti darbą Kaune. Į JAV jie su-
grįžo 1936 m. lapkritį. Tačiau likimas
tarsi bumerangas apsisuko ir po dve-

jų metų juos vėl grąžino į laikinąją
Lietuvos sostinę.

1939 m. Europos čempionate, vy-
kusiame Kaune, P. Lubinas atstovavo
Lietuvos krepšinio rinktinei kaip
žaidžiantysis treneris. Šiame čempi-
onate Lietuva iškovojo pirmą vietą, P.
Lubino metimų dėka paskutinėmis
rungtynių minutėmis palaužusi Lat-
vijos rinktinę. Vėliau krepšininkas
grįžo į JAV, dirbo kino studijoje fil-
mavimo grupės scenos darbininku,
iki 54-rių žaidė AAU varžybose, buvo
ne kartą išrinktas į „Visų žvaigždžių”
komandą. Krepšinio šlovės muziejaus
(,,Helms Hall of Fame”) valdyba pri-
pažino P. Lubiną geriausiu Pietų
Kalifornijos (South California) krep-
šininku mėgėju nuo 1900 iki 1950
metų.

Krepšinis – pašaukimas, 
o pragyvenimas – kinas

Dar 1929 m. Lubinas pradėjo
dirbti ,,Fox Movietones”, po ketverių
metų pilnu etatu įsidarbino ,,Univer-
sal Pictures” kino studijoje. Jis sus-
tatydavo filmavimui reikalingą apa-
ratūrą: apšvietimą, filmavimo kame-
ras, dažnai sumontuodavo dekoraci-
jas. Jis taip pat žaidė studijos krep-
šinio komandoje.

Čia jį pastebėjo Jack Pierce.
Pierce nebuvo ,,Universal” kino stu-
dijos komandos treneris, jis buvo va-
dybininkas, kuris pritraukdavo krep-
šinio žaidėjus įsidarbinti kino studijo-
je. Jack buvo ir šios kino studijos
grimuotojas. Be kitų, jis dirbo ir prie
„Frankensteino” (Frankenstein) ki-
no filmo. 1935 m. ,,Universal” plana-
vo išleisti į rinką „Frankensteino
nuotaką” (Bride of Frankenstein),
todėl prieš kiekvienas krepšinio
rungtynes Jack nugrimuodavo Lu-
biną, o šis kaip gyva reklama pasi-
rodydavo krepšinio aikštelėje. Pierce
buvo gabus meistras, ypač jam pa-
vykdavo aktoriaus Boriso Karloffo
(Boris Karloff) grimas. Studijos ko-
manda nebuvo apmokama ir neturėjo
savo trenerio. Viskas buvo daroma iš
entuziazmo. 1936 m. AAU čempio-
nate Denveryje (Denver) ,,Universal”
studijos krepšinio komanada laimėjo
antrą vietą ir pakliuvo į olimpiados
atranką Niujorke (New York). 

Nukelta į 9 psl.

Mes – 1936 m. čempionai! Kino studijos ,,20th Century Fox“ krepšinio ko-
manda.

Antaninos ir Konstantino Lubinų šeima prie savo namų, 1935 m. Los Andželas.
Iki šiol niekur nespausdintos nuotraukos iš šio straipsnio autoriaus archyvo.
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Šiuo metu JAV Atstovų rūmų ir
Senato paskirti delegatai bando sude-
rinti minėtų Kongreso institucijų pri-
imtus Sveikatos apsaugos įstatymus.
Daugiau kaip pusmetį amerikiečių
žiniasklaida dėmesingai tebesvarsto
eventualaus sveikatos įstatymo turi-
nį, smulkiai aprašo vykstančias kovas
tarp konservatorių ir liberalų poli-
tikų, gydytojų ir teisininkų grupuo-
čių, JAV katalikų vyskupų konferen-
cijos vadovybės ir nėštumo nutrauki-
mo (abortų) šalininkų. 

Tačiau JAV lietuvių žiniasklaida,
tarytum susitarusi, Sveikatos įstaty-
mo klausimu tyli. Atrodo, lyg prisibi-
joma spaudos skiltyse išprovokuoti
gyvą diskusiją, užimti griežtesnę po-
ziciją, bijant prarasti sveikatos ir tei-
sėsaugos darbuotojų skelbimus ar
išgąsdinti Medicare apdraustų am-
žiumi vyresnių prenumeratorių, ku-
riems ateityje greičiausiai mažės svei-
katai valdžios skiriamos lėšos.

Norėtųsi mūsų žiniasklaidoje pa-
tirti gan gausių užsienio lietuvių gy-
dytojų (specialistų ir šeimos gydyto-
jų) nuomonę socialinio gydymo klau-
simais. Turime jau ir dešimtis iš ne-
priklausomos Lietuvos į JAV atvyku-
sių gydytojų, atlikusių šiame krašte
reikiamas stažuotes, išlaikiusius
egzaminus ir dirbančius savo profesi-
joje. Kokios jų pažiūros, kokia asme-
ninė patirtis su ,,Sodra”? Kodėl
nepakalbinti kaimyninėje Kanadoje
besidarbuojančių lietuvių gydytojų?
Kanada jau daugelį metų yra ,,socia-
lizuotos medicinos” valstybė. Kokia
lietuvių gydytojų Kanadoje patirtis
darbuojantis valdžios reguliuojamoje
sveikatos apsaugos sistemoje? Kiek
teisybės teiginyje, kad, prireikus ope-
racijos, nemažas skaičius kanadiečių
atsisako laukti eilėje, kerta valstybi-
nę sieną ir medicinines paslaugas
perka JAV? 

Manau, kad skaitytojams būtų
įdomu sužinoti ir lietuvių dvasiškių-
teologų pažiūras į JAV įstatymu sie-
kiamą įvesti socialinį gydymą. Lie-
tuvą neblogai pažįstančių kun. dr.
Kęstučio Trimako, kun. Valdo Auš-
ros, kun. Jauniaus Kelpšo nuomonė

ir asmeninės patirtys, bent man,
daug reikštų. 

Žvelgiant iš teologinio taško, ar
krikščionišku požiūriu yra pateisina-
ma valstybėje (JAV) turėti 47 milijo-
nus legaliai gyvenančių, tačiau svei-
katos draudą įsigyti neįstengiančių
piliečių. O kaip su ,,nelegalais”? Šiur-
pas ima girdint, kad Chicagoje pata-
riama stipriau sunegalavusį ,,trečia-
bangį” skubiai vežti prie Cook ap-
skrities ligoninės durų, ten jį palikti,
o pačiam skubėti namo, kad ligonį at-
vežusiam ligoninė nepateiktų sąskai-
tos. Ar tokio įvaizdžio apie šio krašto
gerovę JAV siekia?

Sužinojus gydytojų ir teologų
nuomones, naudinga būtų sužinoti,
kaip į socialinio gydymo reformą
žvelgia teisininkai. Teisininkams
bandoma priskirti kaltė dėl teismuo-
se prieš sveikatos teikėjus laimimų
milijoninių ieškinių, sparčiai didinan-
čių medicininio gydymo įkainius. Tei-
giama, kad priteisiami ieškiniai ver-
čia gydytojus mokėti milžiniškas
draudos sumas, o gydant – prirašyti
brangiai kainuojančius tyrimus, kad,
reikalui iškilus, būtų įmanoma save
teisme apginti. Kiekvienam būtų
įdomu išgirsti mūsų teisininkų – Do-
nato Janutos, Povilo Žumbakio, Rimo
Domanskio, Sauliaus Kuprio ir kt. –
pasisakymus šiais ir civilinės teisės
(tort) reformos klausimais.

Vertiname dabartinio ,,Draugo”
redakcijos kolektyvo drąsą spausdinti
ne visiems priimtinus straipsnius.
Taip pat už skaitytojų skatinimą savą
nuomonę reikšti laiškų redakcijai
skyriuje. Norint išprovokuoti diskusi-
ją socialinės medicinos reformos
klausimais, redakcijai gali tekti su-
rengti gydytojų, teisininkų, teologų
apklausas. Tai būtų geras pasiruoši-
mas šiais metais JAV Kongrese pla-
nuojamai svarstyti imigracijos refor-
mos temai, kuri, atrodo, bus ne ma-
žiau JAV visuomenę šokiruojanti už
sveikatos reformą. Rimta klausimo
diskusija žiniasklaidoje yra kur kas
priimtiniau už kai kurių lietuvių
elektroniniu paštu siuntinėjamą, pa-
gieža persunktą ir tiesą nutylančią
,,informaciją”.

Būtina svarstyti ir 
JAV opius klausimus

Atnaujinti „Draugo” prenumera-
tą siunčiu 150 dol. ir nė cento dau-
giau. Kas metus jūsų laikraščio koky-
bė mažėja. Lietuvių kalba kraipoma
su visokiais kvailais žodžiais kaip
„stendas”, „reisas”, „makiažas”,
žmonių pavardžių galūnės keičiamos. 

Už 150 dol. aš norėčiau sulaukti
daug geresnių dalykų. Jūs giriatės,
kad esate „100 metų” sulaukę, bet vis
ubagaujat dėl „aukų”. Tikras laikraš-
tis neubagauja, bet pragyvena ir už-
sidirba iš reklamų. Dabar prašote,
kad pratęsčiau prenumeratą už as-

tronominę kainą ir dar be gėdos rei-
kalaujate ne tik, kad pridėčiau auką,
bet dar sumokėčiau pašto paslaugas.  

Žiūrėkite, kad ką nors naudingo
spausdintumėte. Viskas apie Lietuvą,
labai mažai apie  Amerikos lietuvius.
Juk ar „Draugas” – ne „Amerikos lie-
tuvių laikraštis”? Man visai nesvar-
bu, kas ten veikiama Europoje. Mes-
kite visas tas jūsų kvailystes, arba
kitais metais aš mesiu „Draugą”.

Linas Regis
Saint David, AZ

MESKITE TAS KVAILYSTES, 
ARBA AŠ MESIU „DRAUGÂ”

Žiemos olimpines žaidynes
pasitinkant

EDVARDAS ŠULAITIS

Greitai bėgantis laikas sporto
mėgėjams atneša didžiulį įvykį, kuris
įvyks visai prie pat JAV sienos –
Kanadoje esančiame Vancouver mies-
te. Čia vasario 13–27 dienomis varžy-
sis geriausi pasaulio žiemos sporto
šakų atstovai. Vasario 12 d. bus šių
olimpinių žaidynių atidarymas, o
vasario 28 d. – uždarymo iškilmės. 

Lietuvos delegacijoje – 17
žmonių, iš jų tik 6 sportininkai

Nors Lietuvos delegacija bus ne
tokia maža – 17 asmenų, pagal spor-
tininkų skaičių (jų – 6) bus mažiausia
iš visų ankstesniųjų, kai Lietuvai ats-
tovaudavo 7–8 sportininkai. Šiemet
jų dalyvautų irgi šiek tiek daugiau,
jeigu Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė būtų suteikusi Lietuvos
pilietybę amerikietei Katherin Co-
pely, čiuožiančiai kartu su lietuviu
Deividu Stagniūnu. Nors ši pora jau
buvo iškovojusi kelialapį į olimpiadą,
sportininkei negavus pilietybės, vil-
čių dalyvauti varžybose teko atsisa-
kyti. 

Tarp sportininkų matysime biat-
lono atstovę Dianą Rasimavičiūtę iš
Ignalinos, jau dalyvavusią 2002 m.
Salt Lake City ir 2006 m. Turino
olimpiadose. Jos geriausias rezulta-
tas – 18 vieta, pasiekta 7,5 km sprin-
to kelyje Turine. Ją šioje rungtyje
Vancouver matysime vasario 13 d. 

Lietuviai dalyvaus ir 
slidinėjimo varžybose 

Daugiausia Lietuvos atstovų pa-
sirodys slidinėjime. Čia dalyvaus Iri-
na Terentjeva iš Visagino, irgi dviejų
olimpinių žaidynių dalyvė. Jos ge-
riausias rezultatas – 37-oji vieta
sprinto lenktynėse Turine. Ji pasiro-
dys 10 km rungtyje vasario 15 d. 

Mantui Stroliai iš Ignalinos (gi-
męs 1986 m. vasario 8 d.) šios olim-
pinės žaidynės bus pirmosios. Mantą
matysime sprinto rungtyje (apie 1,8
km). 

Slidinėjimo varžybose pasirodys
ir Aleksejus Novoselskis iš Visagino,
jau dalyvavęs Turino žiemos olim-
piadoje. Jo geriausias rezultatas – 59-
oji vieta sprinto lenktynėse. 

Kitas žaidynių naujokas – Mo-
destas Vaičiulis iš Ignalinos (gimęs
1989 m. balandžio 11 d.). Jis panašiai
kaip ir A. Novoselskis, pasirodys
sprinto rungtyje (apie 1,8 km) vasa-
rio 17 d.

Vienas Lietuvos sportininkų –
Vitalijus Rumiancevas iš Vilniaus,
Turino žiemos olimpiados dalyvis,

bandys laimę kalnų slidinėjime. Jo
geriausias rezultatas – 44-oji vieta
olimpinėje slalomo rungtyje. Slidinin-
ką bus galima matyti slalome vasario
27 d. 

Šalia šių 6 sportininkų važiuoja
11 palydovų: treneriai, prezidentai
bei rinktinės vadovai. Lietuvos dele-
gaciją sudarantys pareigūnai: Artū-
ras Poviliūnas (Lietuvos delegacijos
vadovas, LTOK prezidentas), Vytau-
tas Zubernis (olimpinės delegacijos
vadovo pavaduotojas, LTOK gen. sek-
retorius), Vida Vencienė (misijos va-
dovė), Lina Vaisetaitė (atstovė ry-
šiams su LTOK ir organizaciniu ko-
mitetu), Jonas Domanskis (olimpinis
atašė) ir Dalius Barkauskas (gydyto-
jas). 

Iš lietuvių tikimasi ne
pasitraukimo, o rungties

pabaigimo

Spaudoje pasirodžiusiuose pasi-
sakymuose biatlono varžybų aukso
medalininkė, LTOK žiemos sporto
šakų referentė Vida Vencienė į klau-
simą, ko tikisi iš kitų Lietuvos olim-
piečių atsakė: „Mano didžiausias no-
ras, kad mūsų olimpiečiai Vanku-
veryje parodytų tai, kam jie pasiren-
gę. Sportininkai pirmiausia turi
baigti nuotolius, o ne pasitraukti iš
kovos viduryje rungties. Kartais
skaudu girdėti sportininko pasi-
aiškinimą, esą jam buvo sunku, prie
slidžių lipo sniegas.’’ Ji tęsė: „Man
patinka šių olimpinių žaidynių de-
biutantas Mantas Strolia, kuris per
atsakingas varžybas niekada nepa-
sitraukia iš rungties, garbingai kovo-
ja iki paskutinio metro ir, nors neuži-
ma aukštų vietų, sako, kad privalo
baigti rungtynes. Pasitraukti iš
rungties lengviausia...’’

V. Vencienė nelabai patenkinta I.
Terentjevos pasirodymais, sakė, kad
„norėtų iš jos svaresnių rezultatų,
nes kai ji buvo jaunutė, teikė gražių
vilčių, o dabar jau trečias olimpinis
ciklas, o progreso nematyti’’. Prašyte
prašosi bent trumpas komentaras –
kam iš viso tokio lygio sportininkė
važiuoja į olimpiadą?

Jei ne rezultatais, tai apranga
grožėsimės

Lietuvos olimpiečiai į olimpinį
kaimelį Vancouver atvyks vasario 7
d., tad dar turės laiko apsiprasti iki
žaidynių pradžios. 

Jeigu Lietuvos atstovų rezultatai
ir nebus geri, tai bent jau apranga
turėtų būti gražesnė nei kai kurių
kitų kraštų atstovų. Aprangą siuva
AB „Audimas’’, o bendrovės direkto-
rius Arvydas Povilaitis apie aprangos
kūrimą taip sakė: „Olimpiečiams
skirtai aprangai sukurti naudojamos
naujausios technologijos. Unikaliai
interpretuotas lietuviškos saulės žen-
klas. Dominuojanti spalva – žalia.
Tai, galima sakyti, yra tautinė spalva,
aktyvi ir dinamiška. Ji puikiai dera
su balta ir auksine. Tikiu, kad mūsų
apranga suteiks sportininkams papil-
domų jėgų.’’

Ir mes tikimės ją pamatyti televi-
zorių ekranuose bent retais atvejais,
nors vargu ar Lietuvos sportininkai
mus pradžiugins geresniais rezul-
tatais. Tačiau kiekvienu atveju spor-
to mėgėjams ši olimpiada bus pats di-
džiausias sportinis įvykis, nepaisant,
kad mūsų tautiečiai sportininkai jose
ir nevyraus.

Vancouver žiemos olimpiados žen-
klas.
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Vilnius, sausio 21 d. (BNS) –
Parlamentarai pritarė Vyriausybės
susitarimams su dviem religinėmis
bendruomenėmis – Šilutės Šv. Kry-
žiaus parapija ir Kauno chasidų si-
nagogos religine bendruomene. Pagal
šiuos susitarimus, minėtoms bend-
ruomenėms bus grąžinamos patalpos
Šilutėje ir Kaune.

Šilutės Šv. Kryžiaus parapijai
valstybė ketina grąžinti pastatą Ši-
lutėje, Katalikų Bažnyčios gatvėje,
kurį šiuo metu patikėjimo teise valdo
Valstybės turto fondas.

Anot Vyriausybės, iki naciona-
lizavimo minėtame pastate buvo įsi-
kūrusi Katalikų našlaičių prieglauda,
sovietmečiu jame veikė vaikų sana-
torija ,,Eglutė”. Po 1990 metų Telšių
vyskupijos kurija ir Šilutės Romos
katalikų Šv. Kryžiaus parapija krei-
pėsi su prašymais grąžinti minėtą pa-
statą natūra, tačiau kol jame veikė
sveikatos priežiūros įstaiga, valstybė
prašymą atmesdavo.

Uždarius sanatoriją, pastatas
valstybės reikmėms nebenaudoja-
mas. Jį perdavus Valstybės turto fon-

dui, patalpos beveik neprižiūrimos,
dabar jų būklė laikoma nepatenki-
nama.

Telšių vyskupija ir Šilutės Šv.
Kryžiaus parapija grąžintas patalpas
ketina naudoti sielovados, švietimo ir
socialinėms reikmėms.

Kauno chasidų sinagogos religi-
nės bendruomenė nori atgauti buvu-
sios laboratorijos patalpas Kaune,
esančias Gimnazijos ir A Mackevi-
čiaus gatvių sankirtoje. Šiuo metu
pastatą valdo Vilniaus dailės akade-
mija. Kadangi ji gavo kitas patalpas,
minėtas pastatas tapo nereikalingas.
Mokykla sutinka atiduoti statinį, per
Seimo posėdį sakė švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius.

Kauno chasidų sinagogos bend-
ruomenė dar 1995 metais pateikė
prašymą dėl buvusios chasidų sina-
gogos pastato grąžinimo. Anot G. Ste-
ponavičiaus, Lietuvos žydų religinė
bendrija pripažįsta Kauno chasidų si-
nagogos religinę bendruomenę kaip iki
1940 m. liepos 21 d. veikusių Žydų
chasidų maldos namų teisių perėmėją. 

Išleistas Visuotin∂s lietuvi¨�
enciklopedijos XVI tomas

Lietuviai pernai dažniausiai 
siuntè pinigus î Rusijâ�

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
Lietuvos vardo kilmė ir formų daryba
aptariama naujoje akademiko profe-
soriaus Zigmo Zinkevičiaus knygoje,
kurią ką tik išleido Mokslo ir enci-
klopedijų leidybos centras.

Pasak autoriaus, Lietuvos vardo
kilme domimasi seniai. XV–XVII a.
paplitus romantiškajai lietuvių kil-
mės iš romėnų teorijai, buvo mano-
ma, kad žodis ,,Lietuva” yra iškrai-
pyta ,,L’Italia”, nes tikėta, kad lietu-
viai, kaip ir romėnų palikuonys, yra
atsikėlę iš Italijos. Vėliau buvo prisi-
galvota visokių Lietuvos vardo kil-
mės aiškinimų: esą jis kilęs iš legen-
dinio Vaidevučio sūnaus vardo Lita-
lanus. Lietuvos vardą imta sieti ir su
lotynų kalbos žodžiu ,,litus” (,,jūros
pakraštys”).

Nusivylus ieškojimu svetimose
kalbose imta žodį Lietuva kildinti iš
lietuvių kalbos žodžio ,,lietus”. Ta-
čiau tai vis liaudiški Lietuvos vardo
kilmės aiškinimai.

Akademikas Z. Zinkevičius savo
knygelėje apibendrina ir mokslines
Lietuvos vardo kilmės teorijas, svars-
to jų pagrįstumą, kelia savas. Pasak
mokslininko, vedinys ,,Lietuva” atsi-
rado greičiausiai Rytų baltų epochoje.
Kokia buvo pirmykštė priesagos -uva
reikšmė, irgi neaišku. Galbūt artima
priesagos -ava reikšmei, rodančiai
,,ko nors sankaupą” (plg. broliava -
,,brolija”).

Pradžioje Lietuva buvo tik sriti-

nis, vienos lietuvių gyvenamos ,,že-
mės” pavadinimas, tačiau jungiantis
lietuvių gentims į vieną valstybę jis
vis plito, kol pagaliau tapo didelės
įvairiatautės valstybės pavadinimu.

2005 m. išleistoje Z. Zinkevičiaus
studijoje ,,Lietuvių tautos kilmė” au-
torius daro vieną svarbiausių išvadų
– lietuvių tautos kilmė labai glaudžiai
susijusi su kalbos kilme.

Sausio pradžioje atšventęs 85
metų jubiliejų, profesorius Z. Zinke-
vičius dar turi daugybę ateities su-
manymų, kai kurie įgyvendinami.
2009 m. išleistas didelis Z. Zinkevi-
čiaus viso gyvenimo darbas ,,Lietuvių
asmenvardžiai”. Tai, kas nepateko į
šį veikalą, bus sudėta į netrukus tu-
rinčią pasirodyti knygą ,,Krikščionių
vardyno kelionė į Lietuvą”. Spaudai
parengta ir knyga ,,Lietuvių pavar-
dės Suvalkų-Augustavo krašto Lenki-
joje pavardėse”.

Be daugelio knygų, Z. Zinkevi-
čius yra šešių tomų veikalo ,,Lietuvių
kalbos kilmė” autorius, parašė ,,Lie-
tuvių dialektologiją”, taip pat akade-
mikas yra keturių tomų ,,Mažosios
Lietuvos enciklopedijos” atsakingasis
redaktorius.

Už nuopelnus lietuvių kalbos
mokslui Z. Zinkevičius yra pelnęs
daug svarių apdovanojimų, kalboty-
ros premijų, tapęs Lietuvos ir užsie-
nio mokslo akademijų nariu, aukštų-
jų mokyklų garbės daktaru.

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent-
ras (buvęs institutas) išleido Vi-suo-
tinės lietuvių enciklopedijos XVI to-
mą ,,Nah–Om”. 800 puslapių tome
skelbiami straipsniai nuo ,,Naha” iki
,,Omuta”.

XVI tome pateikiami platūs
iliustruoti straipsniai apie pasaulio
vietoves, pateikiami straipsniai apie
Lietuvos ir pasaulio asmenybes. Skel-
biami platūs straipsniai apie narko-
maniją ir narkotikus, NATO, natū-
ralizmą, neogotiką, neoklasicizmą,
neorenesansą, neorealizmą, neurolo-
giją, nepriklausomybę, naujienų agen-

tūrą ir kt.
Tomo pabaigoje yra pateikiami I–

XV tomų papildymai. 2001 m. pradė-
ta leisti Visuotinė lietuvių enciklope-
dija, leidėjų teigimu, nebetilps į pla-
nuotus 20 tomų ir plėsis iki 22-iejų.
Kasmet išleidžiama po du enciklope-
dijos tomus.

Universalioje enciklopedijoje pa-
teikiama naujausių duomenų iš visų
mokslo ir gyvenimo sričių, istorijos,
aprašomos valstybės, žymiausios is-
torinės asmenybės ir amžininkai.
Penktadalis enciklopedijos skiriama
Lietuvai ir lituanistikai. 

Bus užskaitytas užsienio kalbos egzaminas

Katalikû bažnyçia ir žydû chasidû�
bendruomenè atgaus patalpas 

Vilnius, sausio 21
d. (BNS) – Lietuvos Vy-
riausybė patvirtino Ne-
priklausomybės atkūri-
mo dvidešimtmečio žen-
klą. Šis ženklas bus
naudojamas šiemet mi-
nimam Kovo 11-osios
jubiliejui skirtuose ren-
giniuose, leidiniuose,
plakatuose, žiniasklai-
doje, interneto erdvėje,
ant suvenyrų ir valstybės
įstaigų dokumentų. 

Šiemet minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį, be šio
ženklo, ketinama kurti trumpą filmuką, išleisti specialų pašto ženklą, monetų
rinkinį ir medalį. Vyriausybė posėdyje patvirtino tai numatantį Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio paminėjimo renginių planą.

Kaip per Vyriausybės posėdį trečiadienį sakė ministro pirmininko kancle-
ris Deividas Matulionis, nors Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetis bus
minimas visus metus, pagrindiniai renginiai numatomi Kovo 11-ąją. Šią die-
ną, anot jo, reikėtų paminėti ,,kiek galima šventiškiau”.            Eltos nuotr.

Lietuvos vardo kilmè – naujoje
Z. Zinkeviçiaus knygoje
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Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
2009 m. Lietuvos gyventojus pasie-
kiančių ,,Western Union” grynųjų pi-
nigų perlaidų skaičius iš užsienio iš-
augo 18 procentų. Praėjusiais metais
dažniausiai pinigai į Lietuvą buvo
siunčiami iš Didžiosios Britanijos,
JAV, Airijos ir Vokietijos.

,,Perlaidų iš užsienio skaičius
ypač išaugo spalio–gruodžio mėne-
siais. Palyginti su 2008 m., augimas
šiais mėnesiais sudarė 30–50 proc.
Tai sietina ne tik su artėjančiomis
šventėmis, bet ir sparčiau atsigau-
nančia JAV bei Didžiosios Britanijos
ekonomika – ten gyvenantys ir dir-
bantys lietuviai, atsiradus galimybei,
labiau finansiškai rėmė namiškius”,
– sako ,,Swedbank” ,,Western Union”
klientų aptarnavimo skyriaus vadovė
Saulė Kauneckienė.

Pasak jos, dažniau naudotis
,,Western Union” grynųjų pinigų per-
laidų sistema paskatino ir 2009 m. vi-
duryje klientams pristatytos naujos
galimybės – perlaidas išmokėti dabar
galima ne tik litais ir JAV doleriais,
bet ir eurais. Iš Europos Sąjungos ša-
lių išsiųstus eurus dabar Lietuvos gy-
ventojai gali atsiimti eurais, nepatir-
dami valiutos keitimo išlaidų. Dau-
giau nei pusė visų perlaidų (54 proc.)
išmokama eurais.

Be to, iš Didžiosios Britanijos ir

Airijos siunčiamoms į Lietuvą perlai-
doms yra taikomos komisinio mokes-
čio nuolaidos, galima pasirinkti pini-
gų išmokėjimo laiką – po kelių minu-
čių ar po 24 valandų.

Iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą
pervedama 19,5 proc. visų ,,Western
Union” perlaidų (40 proc. daugiau
nei 2008 m.), iš JAV – 18,2 proc., iš
Airijos – 13,5 proc., iš Vokietijos – 8,5
proc. Dažniau nei anksčiau lietuviai
pernai gavo perlaidų iš Olandijos,
Graikijos, Norvegijos.

,,Swedbank” specialistai pastebi,
kad 2009 m. sumažėjo vidutinės į Lie-
tuvą siunčiamos perlaidos suma –
2008 m. ji buvo apie 1,250 litų (520
JAV dolerių), pernai – apie 1,115 litų
(465 JAV doleriai).

,,Šeimoms siunčiamos vidutinės
sumos sumažėjo, tačiau namiškius
užsienyje esantys lietuviai rėmė daž-
niau”, – sako ,,Swedbank” ,,Western
Union” klientų aptarnavimo sky-
riaus vadovė.

Tuo tarpu į užsienį iš Lietuvos iš-
siunčiamų perlaidų skaičius, anot
banko specialistų, jau nusistovėjo –
2009 m. perlaidų išsiųsta 3 proc. dau-
giau nei 2008 m. Dažniausiai pinigai
siunčiami į Rusiją (24,2 proc. visų
perlaidų), Ukrainą (13,5 proc.) ir Di-
džiąją Britaniją (13,3 proc.).

Vilnius, sausio 21 d. (Lietu-
viams.com) – Išlaikę tarptautinį už-
sienio kalbos egzaminą ir pateikę tai
patvirtinančius dokumentus nuo šių
metų dvyliktokai galės būti atleisti
nuo valstybinio užsienio kalbos egza-
mino. Manoma, kad laikyti tarptau-
tinį ir nelaikyti valstybinio brandos
egzamino bus patogu tiems moki-
niams, kurie ketina studijuoti ne
Lietuvoje.

„Tačiau mokiniai, ketinantys
studijuoti aukštosiose Lietuvos mo-
kyklose, prieš priimdami sprendimą,
turėtų atidžiai išnagrinėti priėmimo į
aukštąsias mokyklas reikalavimus
atitinkamoms specialybėms studi-

juoti ir atitinkamai pasirinkti reikia-
mą valstybinių egzaminų skaičių”, –
įspėja Nacionalinio egzaminų centro
(NEC) specialistai.

Pageidaujantiems patekti į vals-
tybės finansuojamas studijų vietas
Lietuvos aukštosiose mokyklose rei-
kės išlaikyti ne mažiau kaip tris
egzaminus. Ši taisyklė nebus taikoma
tik pasirinkusiesiems menų studijas.

Nacionalinis egzaminų centras
atkreipia dėmesį, kad tarptautinio
egzamino įvertinimas nebus perskai-
čiuojamas į valstybinio brandos egza-
mino balus, tačiau tarptautinį egza-
miną išlaikiusiems mokiniams užsie-
nio kalbos įskaita bus įvertinta 10 balų.



priešpriešiais važiavusiu automobi-
liu. A. Pone čia pat žuvo. Iš New York
valstijos kilęs 46-erių metų A. Pone
dirbo 5-ajame NATO operatyviniame
karinių oro pajėgų centre netoli Fe-
raros miesto. 

RYGA
Latvijos parlamentas įgaliojo

šalies vyriausybę atnaujinti derybas
su Tarptautiniu valiutos fondu
(TVF) ir Europos Sąjunga (ES),
siekdamas užtikrinti, jog būtų tęsia-
ma 7,5 mlrd. eurų vertės (25,9 mlrd.
litų) finansinės pagalbos programa.
Vyriausybė turėjo gauti Seimo man-
datą, kad galėtų tęsti derybas su
tarptautiniais skolintojais, kai šalies
teismas pernai paskelbė neteisėtu
planuojamą pensijų mažinimą.

MASKVA
Sausio 20 d. šalia Maskvos

Kremliaus buvo sulaikytas išeivis iš
Dagestano, kuris ketino susitikti su
Rusijos prezidentu Dmitrij Medve-
dev, praneša „Moskovskij komsomo-
lec”. Vyriškį, vardu Bachtijar, vaikš-
tinėjantį prie Spaso vartų, pastebėjo
milicininkai. Sulaikytasis sakė, kad
vėluoja į susitikimą su prezidentu D.
Medvedev, kurio metu ketina prašyti
D. Medvedev dukters rankos. Oficia-
liais duomenimis, Rusijos preziden-
tas dukters neturi, yra duomenų tik
apie jo sūnų, gimusį 1996 m. Milici-
ninkai vyriškį perdavė vienos iš
Maskvos psichiatrijos ligoninių dar-
buotojams.

JERUZALĖ
Palestiniečių islamistinis judė-

jimas ,,Hamas” pripažįsta Izraelio
teisę gyvuoti ir pasirengęs pakeisti
savo įstatus, kur raginama sunai-
kinti žydų valstybę. Tai rašo Izraelio
laikraštis ,,Jerusalem Post”, remda-
masis aukšto ,,Hamas” atstovo Vaka-
rų Krante Aziz Dwayk pareiškimu.
Jis pareiškė, kad jo judėjimas nori
pradėti dialogą su tarptautine bend-
rija, pirmiausia – su Europos Sąjunga
(ES).

WASHINGTON, DC
Vos kiek daugiau nei pusė JAV

piliečių patenkinti tuo, kaip šalies va-
dovas B. Obama atlieka savo darbą,
praneša JAV televizijos kanalas
CNN. Tuo tarpu 42 proc. amerikiečių
nepatenkinti tuo, kaip prezidentas
eina savo pareigas. Apklausa buvo
atlikta, praėjus metams po to, kai B.
Obama pradėjo eiti JAV prezidento
pareigas. 

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI pa-

kvietė airių vyskupus atvykti į Va-
tikaną pakalbėti apie Airiją sukrėtusį
vaikų lytinio išnaudojimo skandalą,
pranešė Vatikano atstovas. Vasario
16–17 d. rengiamas susitikimas susi-
jęs su „problemomis Airijos bažny-
čioje”. Gruodžio 11 d. popiežius su-
sitiko su dviem vyriausiais Airijos
Romos katalikų bažnyčios vadovais,
kai buvo paskelbta tyrimo ataskaita,
kaip dešimtmečius Airijos Katalikų
bažnyčia dangstė kunigų ištvirkavi-
mą didžiausioje šalies Dublino ar-
kivyskupijoje. Po ataskaitos jau at-
sistatydino 4 vyskupai. 

HELSINKIS
Vienas Suomijos oro pajėgų nai-

kintuvas rėžėsi į medžius pamiškėje,
tačiau abu jo lakūnai spėjo katapul-
tuotis ir buvo tik lengvai sužeisti,
pranešė gelbėtojai. JAV gamybos nai-
kintuvas ,,F/A-18 Hornet” nukrito
Jupajokio vietovėje, esančioje už
maždaug 200 kilometrų į šiaurę nuo
sostinės Helsinkio. Įvykio priežastis
kol kas nežinoma. 

VARŠUVA
Krokuvos policija perdavė buvu-

sios nacių Aušvico mirties stovyklos
muziejaus darbuotojams praėjusį
mėnesį pavogtą vartų užrašą su šū-
kiu ,,Arbeit macht frei” (Darbas iš-
laisvina). Geležinis užrašas, kuris
buvo pavogtas gruodžio 18 d., buvo
rastas Černikovo kaime, netoli Toru-
nės miesto, supjaustytas į tris dalis.
Įtarimai dėl šios vagystės yra pateikti
penkiems lenkams, kurie teigia
vykdę Švedijos piliečio užsakymą. 

LONDONAS
Labai žemos temperatūros, su-

kausčiusios Europos šiaurę pastaro-
siomis savaitėmis, tikriausiai išliks
iki kovo, praneša privati meteorolo-
gijos bendrovė WSI. Jos duomenimis,
orai Skandinavijoje, Didžiojoje Bri-
tanijoje ir šiaurinėje žemyno dalyje
bus šaltesni nei paprastai vasario ir
kovo mėnesiais, o normos lygį tem-
peratūra pasieks tik balandį. 

ROMA
Aukštas Šiaurės Atlanto orga-

nizacijos generolas Adrian Pone žuvo
per kelių transporto įvykį Italijos
šiaurinėje Feraros provincijoje, pra-
neša vietos žiniasklaida. Karininko
vairuojamas automobilis susidūrė su

EUROPARusija sustiprins Baltijos laivynâ

Vilnius, sausio 21 d. (,,Reuters”/
BNS) – JAV respublikonų partijos
atstovai rado būdą priminti baltaru-
siams apie demokratų (su Barack
Obama priešaky) valdymo metines, o
pačiam Amerikos prezidentui pri-
minti, kad „Baltarusijos klausimas”
vis dar įtrauktas į užsienio politikos
dienotvarkę.

JAV Atstovų rūmų užsienio rei-
kalų komitetui buvo pateiktas įstaty-
mo projektas dėl ginklų tiekimo iš
Baltarusijos apskaitos, rašo naviny.
by. Baltarusijos užsienio reikalų mi-
nisterija ir Valstybinis karinės pra-
monės komitetas šio dokumento kol
kas nekomentuoja.

Kongreso internetinėje svetainė-
je pranešama, kad įstatymo projekte
numatyta, jog JAV Valstybės departa-
mentas privalo kasmet pateikti parla-
mentui ataskaitas apie Baltarusijos
vyriausybės ir įmonių vykdomo gin-

klų eksporto apimtis ir būdus. Šiose
ataskaitose turi būti nurodyta infor-
macija apie tokių sandorių pelną ir
galimą Rusijos vyriausybės ir įmonių
vaidmenį vykdant eksportą.

Be to, Valstybės departamento
ataskaitose turi būti nurodyta infor-
macija apie Baltarusijos vykdomą
ginklų tiekimą šalims, kurios, JAV
manymu, palaiko terorizmą arba
atsisako dalyvauti antiteroristinėse
operacijose. Pavyzdžiui, Venesuelai.

Įstatymo projekte pateikti duo-
menys apie ankstesnes JAV užsienio
reikalų ministerijos ataskaitas. Pa-
vyzdžiui, 1999–2006 m. laikotarpiu
Baltarusijos vykdytas ginklų ekspor-
tas „oficialiai vertinamas vienu mili-
jonu dolerių”, todėl Baltarusija atsi-
duria 11 vietoje pagal ginklų eksporto
mastus pasaulyje.

Įstatymo projekte patikslinama,
kad „iš tiesų Baltarusijos ginklų
tiekimas gali būti daug didesnis nei
oficialus, nes į paskelbtas sutartis dėl
prekybos ginklais gali būti neįtrauk-
tos slaptos sutartys”.

JAV duomenimis, „Baltarusija
yra stambi tiekėja, tiekianti raketas,
minosvaidžius, prieštankinę įrangą ir
minas palestiniečių ekstremistinėms
grupuotėms ir terorizmą remian-
čioms valstybėms, tokioms kaip Ira-
nas ir Sirija, be to, ji tiekia sraigtas-
parnius ‘Mi-24’, artilerijos sistemas
ir Rusijoje pagamintą šarvuotąją
techniką Sudanui, tankus Šiaurės
Korėjos komunistiniam režimui, o
Iranui tiekia karinius lėktuvus ir
aviacinius variklius.”

Be to, įstatymo projekte pažymi-
ma, kad įtakingo Didžiosios Brita-
nijos karinio leidinio „Janes Air-
Launched Weapons” duomenimis,
Rusijos rinkiniai „S-300” į Iraną pa-
tenka iš Baltarusijos, o jų kaina „ge-
rokai mažesnė, nei yra iš tikrųjų”.

JAV susidomèjo Baltarusijos ginklû
prekyba
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Pasaulio naujienos

RUSIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Maskva, sausio 21 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Rusijos karinis jūrų
laivynas (KJL) sustiprins savo Bal-
tijos laivyną labai tiksliais ginklais,
atsižvelgdamas į planus įkurti Len-
kijoje, netoli Rusijos sienos, ame-
rikiečių raketas ,,Patriot”, remda-
masi aukštu KJL atstovu, pranešė
naujienų agentūra ,,RIA Novost” .

,,Pirmiausia bus sustiprinta
esanti ant vandens ir po vandeniu bei
aviacinė Baltijos laivyno dalis. Dau-
giausia dėmesio bus skiriama Baltijos

laivyno papildymui korvetės klasės
laivais su labai tiksliomis didelio nuo-
tolio sparnuotosiomis raketomis”, –
sakė agentūros pašnekovas.

Baltijos laivyno povandeninė da-
lis, pasak jo, gali būti sustiprinta jau
turimų projektų dyzeliniais povan-
deniniais laivais, patobulintais ir pri-
taikytais apginkluoti labai tiksliais
raketų rinkiniais, taip pat stato-
mais ,,Lados” tipo povandeniniais lai-
vais.

Rusijos KJL atstovas šį praneši-
mą komentuoti atsisakė.

Varšuva ir Washington praeitų
metų lapkritį pasirašė sutartį, kuri
atveria kelią JAV priešlėktuvinių
raketų ,,Patriot” įkūrimui Lenkijos
teritorijoje.

NATO narė Lenkija, kuriai kelia
nerimą ,,kategoriškesnė” Rusijos už-
sienio politika, jau seniai skundėsi,
kad jos teritorijoje nėra JAV karių
arba svarbios gynybinės sistemos,
nors Varšuva uoliai siuntė lenkų ka-
rius į JAV vadovaujamas misijas
Irake ir Afganistane. 

Būsimieji Rusijos Karinio jūrų laivyno
kariai dalyvauja kariniame parade
Maskvoje.           AFP/Scanpix nuotr.

Baltarusija atsiduria 11 vietoje pagal
ginklų eksporto dydį pasaulyje.

DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

www.draugas.org
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Praėjusią savaitę Argentinoje pa-
sibaigusiose kasmetinėse Dakaro
lenktynėse nugalėtoju automobilių
grupėje tapo Carlos Sainz, motociklų
– Cyril Depres, o sunkvežimių – šeštą
kartą  nugalėjo Vladimir Chagin.

Buvęs dukart pasaulio ralio  nu-
galėtojas (1990 ir 1992 m.), ispanas C.
Sainz su „Volkswagen”  2 minutėmis
ir 12 sekundžių aplenkė komandos
draugą Nasser Al-Attijah. Trečias
bendroje įskaitoje liko amerikietis
Mark Miller, nuo nugalėtojo atsilikęs
32 min.  Praėjusių metų  nugalėtojas
Giniel de Villiers užėmė tik septintą
vietą.

Motociklų  grupėje pirmąją vietą
su didesne nei valanda pranašumu iš-
kovojo prancūzas Cyril Depres. Ant-
ras  lenktynes pabaigė norvegas Pal
Anders Ullevalseter, o trečias Fran-
cisco Lopez Contardo. Praėjusių me-
tų nugalėtojas Marc Coma užsidirbo
daugiau nei šešias valandas baudų ir
liko penkioliktoje vietoje.

Sunkvežimių  grupėje nepralen-
kiamas vėl buvo rusas Vladimir Cha-
gin su „Kamaz” komanda. Antras li-
ko Aydar Belyaev, taip pat su „Ka-
maz”, o trečią vietą užėmė olandas
Marcel van Vliet, nuo nugalėtojo atsi-
likęs daugiau nei 10 valandų. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

2010 m. Dakar lenktynių nugalėtojais tapo
C. Sainz, C. Depres ir V. Chagin

Septyniskart ,,Formulės-1”  nu-
galėtojas, į sportą grįžtantis Michael
Schumacher prieš artėjantį ,,Formu-
lės-1” sezoną savo jėgas išbandė  GP2
bandymuose.

Praėjusią savaitę Schumis (M.
Schumacher pravardė) pravažiavo
1,151 km (apie 715 mylių). Geriau-
sias jo ratas buvo įveiktas per 1 min.

24,652 sek., vos keturiomis dešimto-
siomis sekundės dalimis prasčiau už
trasos rekordą, pasektą 2008 m. spa-
lio mėn.

2010 metų ,,Formulės-1” sezonas
prasidės kovo 14 dieną, tačiau kada
,,Formulės-1” bolidą išbandys M.
Schumacher, dar neaišku.

GP2 bandymuose M. Schumacher
pasižymėjo greičiu

Lemiamose rungtynėse Vilniuje
dėl paskutinio kelialapio į ,,Eurolygos
Top-16”, Vilniaus „Lietuvos rytas”
vos dviem taškais 71:73 pralaimėjo
Malagos „Unicaja”.

Nors vilniečiai ir pralaimėjo, jie
dar galėjo patekti į kitą  ratą, jeigu
Stambulo „Efes Pilsen” būtų pralai-
mėję Orleano „Entente”  komandai,
tačiau turkų klubas šventė pergalę
75:60.

Pirmose šio sezono rungtynėse
prieš „Unicaja” vilniečiai pralaimėjo
84:91.

Rungtynių pabaigoje prie baudų
metimo linijos stojo „Unicaja” žaidė-
jas Omar Cook, pataikęs abu baudos

metimus ir padidinęs persvarą iki 3
taškų – 69:72. Likus 7,7 sekundėms,
Vidas Ginevičius taip pat sumetė du
baudos metimus ir sumažino skirtu-
mą iki  vieno taško – 71:72. Kitoje
aikštės pusėje O. Cook pataikė tik
vieną baudos metimą, tačiau likus
šiek tiek mažiau nei 7 sekundėms,
vilniečiams nepavyko surengti puo-
limo ir rungtynės baigėsi Ispanijos
klubo pergale.

„Lietuvos rytui” daugiausia taš-
kų pelnė Martynas Gecevičius – 19,
Milko Bjelica – 18, Steponas Babraus-
kas – 12, V. Ginevičius – 8. „Unicaja”
17 taškų įmetė Georgios Printezis, 15
– O. Cook, 11 – Robert Archibald.

„Lietuvos rytas” liko už Top-16

Grina, A. K., IL ($1,210); Jarašūnas, Auris, CA ($75); Kvietys, Benja-
minas, MI ($245); Savickienė, Daiva, CA ($150);
Ankus, Viktoras ir Gražina, MI ($220); Briedytė-Stonys, Dalia, MI
($1,800); Brooks, Erika D., IL ($170); Buivys, Ramunė, MD ($70);
Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, MI ($200); Morkevičiūtė, Rasa, MA
($310); Orentas, Juozas, MI ($250); Šepetys, Vanda, MI ($1,482.37);
Stein, Mary, MI ($20); Urbonas, Jonas, MI ($755); Vengianskas, Emi-
lija B., MI ($70);
Černis, Kęstutis ir Izolda, MI ($250) Bublys, Algimantas V. ir Birutė,
MI ($705); Dempsey, Robert ir Colleen, IL; Karvelis, Kazys ir Elena,
MI ($25); Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL ($1,011.24); Kolupailaitė,
Eugenija, IL ($2,100); Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($550); Mi-
les, Daniel W., MA ($55); Mingela, Šarūnas S. ir Regina, MI; Minnick,
Christopher, PA ($25); Petrulis, Algis, MI ($325); Rugienius, Vytautas,
MI ($325); Šepetys, Rūta, TN ($125); Tomkutė, Milda, CA ($600);
Vencius, Stanislovas ir Auksė, MI ($200); Wagner, Caitlin, MA; XXX,
MA ($125);
Butkūnienė, Alė, MI ($905); Stankus, Kostas J., IL ($550);
Gruodis, Algirdas J., NY ($145);
Morse, Sheila, VT;
Gilvydis, Mindaugas ir Regina, MI; Šaulys, Dalia Rūta, IL ($3,657)
Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL ($1,775); XXX, FL ($1,000); Elia,
Mary E., CA ($575); Genitis, Ms. Elden, IL ($250); Karvelis, Kastytis
ir Kristina, MI; Kasauskas, Jonas, NJ ($195); Keblys, Kęstutis A. ir
Vitalija E., LA ($1,340); Laukys, Eduard A. ir Danutė, NY ($350);
Pikelis, Victoria, IL ($475); Shoban, Mark Andrew, AZ ($150); Šaka-
lytė-Hamm, Jurga PA ($250); Vaškys, Sofija, FL ($1,175);
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,260);
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,360);
Andriukaitis, Bronius ir Suzanne, IL ($1,050); Balanda, Gediminas,
MI ($2,400); Barnet, Will ir Elena, NY ($150); Beverley, Rachel, Mc-
Carthy, Ryan ir Giovingo, Mike, IL; Blekys, Irene ir Johnson, Allan D.,
WA ($125); Buivys, Daina, MD ($700); Deveikis, Audra, CA ($1,100);
Feravich, Solomon J., MI ($100); Gailiešiūtė, Regina, IL ($100); Ger-
manas, Dalia, IL ($225); Gureckas, Algimantas P. ir Virginia, MD
($400); Jatulis, Mindaugas, NY ($2,000); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL
($3,190); Jurgutis, Danguolė, MI ($520); Kaunas, Dr. Roman R., WI
($1,600); Kazakauskas, Eve, PA ($700); Kisielius, Rita, IL ($9,525);
Kudirka, Dr. Andrius A., IL ($400); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA
($3,700); Masaitis, Liliana, IL ($400); Melinauskas, Vacys ir Danutė,
OH ($200); Milauckas, Joseph J., MI ($100); Nenortas, Gintaras, FL
($200); Pakalnis MD, Vytautas Alfonsas, SC ($4,400); Paliulionis,
Jurgis, IL ($200); Paškus, Raymond E., IL ($2,580); Rugienius, Algis ir
Liūda, MI ($2,410); Sinkus, Vladas ir Raminta, IL ($1,200); Surdyk,
Greg ir Teresa, IL ($435); Svera, Jonas ir Birutė, MI ($525); Vilkas,
Vytenis ir Vita, CA ($100); Vitas, Dr. Robertas A. ir Dr. Gailė, IL
($1700); Vitkus, Aleksas ir Dr. Danguolė, IL ($3,900); Vydas MD.,
Saulius G., MS ($600);
Račiūnas, Christine A. ($120);
Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI ($725);
Cidzikaitė, Dalia, IL ($415); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL
($2,850); 
Cechanavičius, Rita, IL (Jurgio Daugvilos Fondui $12,000); Hunt,
Amb. Swanee, MA; Lapatinskas, Vytautas, WA ($3,200); Nemickas
MD, Rimgaudas ir Joan A., IL ($4,600);
Tender, Lisa M, MA ($6,000);
Blanford, Salomėja, WY ($920); Čyvas, Kun. Matthew, FL ($4,600);
Joga, Pranas, OH ($1,300); Vaišnys, Dr. Juozas R. ir Dr. Elona M., CT
($4,100);
Vidugiris Charitable Remainder Trust, CA ($14,990);
Jakas, Dalia, PA (Rimvydo Jako Fondui $31,816); Januta, Donatas, CA
($3,100); Karaitis, Victoria, MI ($7,100); Zaparackas, MD, Žibutė, IL;
Karaitis, Victoria, MI (Algirdo Karaičio Stipendijų Fondui $21,800);
Vasilius  Family Foundation, AZ ($4,600);
Paovys Jonas ir Veronika, MI-testamentinis palikimas ($30,734.71);
Kaulinis, Joana, PA – testamentinis palikimas ($5,000);
Viskanta, Dr. Prof. Romas ir Birutė, IN ($25,000);
Leugoud, Edward, CA – testamentinis palikimas ($20,727);

$20

$25

$30
$35
$36
$40
$50

$60
$70

$100

$120
$125
$150

$200

$250
$300

$460
$1,000

$2,000

$4,057
$5,000

$10,000
$20,727

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. gruodžio mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$56,054.63 suma!Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis.
LF Vadovybė

$10 ar mažiau

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Atminimo įnašais pagerbti:  a.a. Prof. Steponas ir Janina Kolupailai;
a.a. Saulė Sidrytė; a.a. Izidorius Jatulis; a.a. Juozas ir Emilija Vydai; 

Priimame kreditines korteles

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais – gimimus, krikštynas, gimtadienius, moks-
lo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

„Žalgiris” pateko į ,,Eurolygos Top-16”
Praėjusį ketvirtadienį Stambule

vykusiose paskutinėse šio sezono
,,Eurolygos” reguliariojo sezono
rungtynėse būtiną pergalę „Žalgi-
riečiai” iškovojo rezultatu 76:68.

Pirmose tarpusavio rungtynėse
Kaune pergalę šventė Stambulo „Fe-
nerbahce Ulker”  laimėjusi rezultatu

84:78. Kauniečiams norint patekti į
,,Eurolygos” antrąjį  ratą, reikėjo nu-
galėti bent 6 taškų persvara. Reika-
lingą pranašumą „Žalgiris” pasiekė
paskutinę rungtynių sekundę po
taiklaus Marcus Brown metimo.

Šiose rungtynėse kauniečiams
negalėjo padėti prieš savaitę traumą
patyręs amerikietis Travis Watson.
Rungtynėse taip pat „Žalgiriui” ne-
padėjo traumą patyręs Žygimantas
Janavičius bei  komandos naujokas
Mario Delaš, kuris rungtynes pralei-
do ant atsarginių žaidėjų suolelio.

Nors kauniečiai turėjo didžiulę
persvarą iki ketvirtojo kėlinio, prieš
kėlinį turėjo net 17 taškų persvarą,
paskutiniajame ketvirtyje beveik visą
pranašumą jie iššvaistė ir likus 3 se-
kundėms turėjo tik 5 taškų persvarą.
Žalgirį išgelbėjo M. Brown šaltakrau-
jiškas tritaškis paskutinę rungtynių
sekundę.

„Žalgirio” strategui Ramūnui
Butautui šios rungtynės buvo antro-
sios  ir antroji pergalė ,,Eurolygoje”.

Kauniečius į pergalę vedė 18 taš-
kų surinkęs Martynas Pocius, 17 –
Marcus Brown, 13 – Tadas Klimavi-
čius ir 11 – Mantas Kalnietis. Varžo-
vams 20 taškų pelnė Roko Ukic, 16 –
Gordon Giriček, 11 – Tarence Kinsey.

,,Žalgiris” pateko į antrąjį ,,Euroly-
gos” ratą.               EPA-ELTA nuotr.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 153

Tokį ganėtinai lengvą geležinke-
lietišką darbą man teko dirbti apie
mėnesį laiko, kol atsigavau fiziškai.

18. Kroviko darbas

Kai sustiprėjau, mane paskyrė
rimtesniam darbui, bet į šachtą jau
nebevarė. Buvau paskirtas į kitą dar-
bą žemės paviršiuje Elektrinės teri-
torijoje. Kieno dėka aš pakliuvau į šią
teritoriją, aš taip ir neišsiaiškinau.
Maniau, kad ne be to senuko inžinie-
riaus užtarimo.

Ši zona taip pat buvo aptverta
spygliuotos vielos tvora, kurioje buvo
dveji vartai. Vieni su sargybos pas-
tatu, antri – mažesni siaurajam ge-
ležinkeliui. Pro juos iš šachtų elek-
trovežiais atgabendavo anglis. Virš
bėgių, ant atramų, buvo nutiesta vie-
na trolėjos linija, kuri elektros srove
maitino elektrovežį. Panašiai, kaip
tramvajų. Elektrovežius aptarnavo
vien civiliai tarnautojai.

Čia ir turėjau iškrovinėti tas
pačias anglis, kurias atgabendavo 8
tonų talpos vagonuose. Prie iškrovi-
mo vėl dirbome dviese su kitu kali-
niu, ukrainiečių tautybės. Elektro-
vežiu atveždavo sąstatą iš 2 arba 4
vagonėlių, kurie būdavo užstumiami
ant paaukštintos estakados. Tie maži
vagonai specialiai buvo padaryti taip,
kad jų iškrovimas būtų, palyginti,
lengvas ir greitas. Abiejose vagonų
pusėse buvo po 3 į viršų atidaromas
,,duris”, kurias atverdavome užlipus į
vagoną ant anglių. Su tam tikslui
padarytu geležiniu strypu – kabliu
mes tik atšaudavome skląstį ir pakel-
davome medinius dangčius – ,,duris”,
o anglys pačios savaime išbyrėdavo.
Mums belikdavo nedaug – tik per
vagonų vidurį užsilaikiusias anglis
kastuvais (vadinamais šiūpeliais)
iškrauti. Todėl jau po kokių dviejų ar
keturių valandų darbo visi vagonai
būdavo ištuštinti. Tuomet tekdavo
lūkuriuoti kito sąstato.

Per savo pamainą mes dviese
(kiekvienas) turėjome iškrauti po 8–9
vagonus, kuriuose buvo po 6–8 tonas
akmens anglies. Pamaina keitėsi kas
10 valandų, tad per daug nenuvarg-
davome.

Kartą taip bekraunant anglis, aš
pajutau, kad labai peršti mano kojų
nykščiai. Tada buvo viena iš tų šal-
čiausių žiemos dienų Kolymoje, kai
temperatūra nukrisdavo iki – 58 C.
Netoli estakados, kurioje dirbome,
stovėjo transformatorinė. Prie jos
buvo pastatytas nedidelis ,,pries-
tatukas”, jeigu jį būtų galima taip
pavadinti. Tai buvo siaura kaip kori-
dorius, kokių pusantro metro pločio
anga, kurioje buvo įrengti du radiato-
riai. Ši ankšta patalpa buvo skirta
krovikams pasišildyti, laukiant, kol
nuo kasyklos atriedės kitas sąstatas
su anglimis. Iškrovus pirmąjį, aš su
porininku ir nuskubėjau į tą ,,laukia-
mąjį”. Viduje sukandęs iš skausmo
dantis nusiaviau veltinius. Man jie
buvo per maži, tad jokių autų neturė-
jau. Mano nykščių oda pasiliko vel-
tiniuose, kai juos vargais negalais
nusimoviau. O pabalę nykščiai nero-
dė jokių gyvybės ženklų. Pradžioje
mėginau juos atšildyti, atremdamas į
šiltą radiatorių, bet tai nepadėjo.
,,Naparnikas” ukrainietis patarė
greičiau trinti apšalusius pirštus su
sniegu. Pamėginau, bet ir ši prie-

monė jautros nesugrąžino. Tuo metu
kaip tik atvažiavo jau antras sąstatas
su anglimis, ir man vėl reikėjo siautis
veltinius ir grįžti į lauką prie krovimo
darbų. Pirštų, o gal ir visų pėdų nu-
šalimas buvo beveik užtikrintas. Ma-
no laimei, vienas anglis vežiojusio
elektrovežio mašinistas – civilis tar-
nautojas, pamatęs mano padėtį, liepė
pasilikti ,,laukiamajame” ir šildytis,
kol kojos pilnai atsigaus, o pats kartu
su mano draugu ukrainiečiu išėjo
iškrovinėti vagonų. Išeidamas jis dar
pažadėjo, kad pasirūpins, kad gau-
čiau pasikeisti tinkamo dydžio vel-
tinius. Iš anksto padėkojau šiam ge-
ram žmogui. Kitą dieną aš jau turė-
jau veltinius, kuriuose tilpo ir autai.
Bet dar ilgai teko kentėti, kol užgijo
žaizdos. Nedrįsau net užsiminti, kad
dėl skausmo atleistų nuo darbų, kad
tik nesugrąžintų į šachtą.

19. Depo

Žiemai persiritus į pavasarį, gal
kokį balandžio mėnesį, kažkaip įsi-
drąsinęs užėjau į elektrovežių remon-
to dirbtuves, kurios buvo netoli gele-
žinkelio vartelių. Ten užtikau vieną
besidarbuojantį žmogų, kuris mane
išvydęs net nuščiuvo iš nuostabos ir
ilgai žiūrėjo į mane išplėtęs akis, kaip
į kažkokį galvažudį, pabėgusį iš ka-
lėjimo. Kol aš nemažiau susimėtęs
priėjau arčiau, pasisveikinau ir pak-
lausiau, ar negalėčiau mažumėlę čia
pasišildyti, kol iš kasyklos atveš
anglis. Tik tuomet jis šiek tiek atsi-
peikėjo ir paklausė:

– Kak ty siuda papal? (Kaip tu čia
patekai?)

Jam buvo visiškai neįsivaizduoja-
mas ir nesuprantamas dalykas, kad
aš, katorgininkas su numeriais, galė-
jau vienas laisvai vaikščioti po elek-
trinės zoną. Kai jam ramiai paaiški-
nau, kas esu ir kad dirbu šioje teri-
torijoje jau daugiau kaip mėnuo, jis
mėgino pateisinti savo išgąstį:

– Anksčiau į elektrinės teritoriją
neleisdavo nė vieno politkalinio! Čia
dirbo tik seni kriminaliniai – buvę
katorgininkai bei keli civiliniai tar-
nautojai!

Vėliau, kiek ilgiau su tuo vyru
pasikalbėjęs, smulkiau papasakojau
apie save ir parodžiau susidomėjimą
jo dirbamu darbu. Pamatęs, kad aš
kažkiek nusimanau, jis paklausė:

– Gal norėtum dirbti čia šalt-
kalviu-remontininku?

– Nesu tokio darbo anksčiau dir-
bęs, bet jeigu Jūs pamokytumėte, aš
mielai sutikčiau!, – apsidžiaugiau
netikėtu pasiūlymu.

Po poros dienų mane iškvietė bri-
gadininkas ir paklausė:

– Ar tu ką nors supranti apie
elektrą?

– Kažkiek suprantu, – atsakiau. –
Teoriškai... Mokiausi gimnazijoje...

Taip jau kitą dieną buvau priim-
tas į naują darbą. Taip, keletą mėne-
sių vėl padirbėjęs kroviku, aš patekau
į elektrovežių remonto dirbtuvę, ku-
rioje dirbo tik vienas žmogus – civilis
tarnautojas Popov. Dirbtuvė buvo ne-
toli vartų, pro kuriuos iš kasyklos bė-
giais veždavo anglis. Viena bėgių atša-
ka buvo nutiesta į šį pastatą, dar va-
dinamą elektrovežių ,,depo”. Didelėje
patalpoje vienintelis meistras Popovas
remontavo elektrovežius. Aš buvau
paskirtas jo ,,gizeliu”.  Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.
,,Universal” studijoje Lubinas

dirbo trejus metus, iki 1936 m. Ber-
lyno olimpiados. Prieš pat krepši-
ninkų išvykimą į Europą, ,,Universal
Pictures” iškrėtė nemalonią šunybę –
nutarė nutraukti komandos finansa-
vimą dėl didėjančio antisemitizmo
hitlerinėje Vokietijoje. Šis, kaip ame-
rikiečiai pasakytų, „vienuoliktos va-
landos žingsnis” beveik grąžino ko-
mandą nuo laivo. Bet kino studijos
aktoriai surengė benefisą ir surinko
sportininkų kelionei reikalingą su-
mą. Tačiau iš olimpiados grįžę krep-
šininkai neteko darbo Holivude (Hol-
lywood), mat darbdaviai nenorėjo pa-
keisti savo nuomonės. Komanda bu-
vo privesta gastroliuoti po Ameriką,
o Lubinas vėl išvyko į Kauną ir kurį
laiką ten dirbo. Po visų odisėjų jis
grįžo namo 1939 m. Netrukus gavo
darbą ,,20th Century Fox” studijoje,

kur išdirbo iki pat 1967-ųjų.

Įdomu pastebėti, jog P. Lubinas
turėjo galimybių pasireikšti ir kaip
aktorius. Jis buvo statistu 1930 m.
kino filme „Back Street” ir 1944 m.
juostoje „Paul Bunyon”, o 1940-tai-
siais suvaidino Pete Smith komedijo-
je apie krepšinį.

Šių eilučių autoriui kadaise,
prieš 30 metų, P. Lubinas yra prisi-
pažinęs, jog jam tikrai patiko tai, ką
jis darė. Pagaliau darbas kino pramo-
nėje buvo pastovus jo pragyvenimo
šaltinis. Reikia atsiminti, kad krep-
šininkai tais laikais nebuvo gerai ap-
mokami. P. Lubinas mielu noru būtų
žaidęs profesionalų krepšinį, jeigu
alga būtų tokia, kokią gaudavo kino
studijoje. Grįžus su aukso medaliu
kišenėje iš olimpiados Berlyne, jam
buvo pasiūlyta už 35 dol. per savaitę
žaisti ,,Piggly Wiggly” supermarketų
krepšinio komandoje, kai kino studi-
joje jo alga tuomet buvo 50 dol. Net
kai įsikūrė Amerikos krepšinio lyga,
jam tebuvo pasiūlyta 7,000 dol. meti-
nė alga. Lubinas mėgdavo patraukti
per dantį šiuolaikinius krepšininkus
su jų daugiamilijoninėmis sutartimis,
pasakodamas apie anų metų žaidėjų
skurdžius atlyginimus! 

Rungtynėms pasibaigus

Lubinas turėjo svarios įtakos sa-
vo vienturčiui sūnui John pasiren-
kant profesiją – juk jis irgi įsidarbino
kino pramonėje. John įstoti į prof-
sąjungą, kai jis dar buvo visai jaunas,
tik grįžęs iš karinės tarnybos JAV
laivyne, padėjo tėvas. Prano Lubino
sūnus ir dabar tebedirba Holivude,
tokį pat darbą, kaip garsusis tėvas.
Naujausias John darbas buvo su
,,Warner Brothers” TV serija „West
End”, prieš tai – „Jake and the Fat
Man”, „Vegas”, „Karate Kid”... 

P. Lubinas apleido Gyvenimo
krepšinio aikštelę 1999 m. liepos 8 d.
Tačiau jo pėdsakai ilgam išliks ne tik
Lietuvos sporte, bet ir išeivijos lietu-
vių gyvenime.

Kino studijos filmavimo aikštelėse
Holivude Lubinui tekdavo paprakai-
tuoti.

PIRMOJI SVAJONĖ, PIRMOJI 
MEILĖ, PIRMASIS AUKSAS
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Šaltas gruodžio rytas buvo greit
sušildytas smagia vaikučių nuotaika.
,,Kepti” kalėdinių namelių į Monte -
ssori mokyklėlę ,,Žiburėlis” susirin ko
net tik mokinukai, bet ir jų  tėve liai,
broliukai ir sesutės. Šis kasmetinis
užsiėmimas yra visų vaikučių la bai
mė giamas ir laukiamas. 

Pradžia nebūna lengva – reikia
su statyti ir sutvirtinti patį namelį.
Vai kučiai padėjo tėveliams statyti sie -
nas, uždėti stogą, o ant jo ,,už kel ti”
kaminą. Jie stropiai tepė cukri nius
klijus, kad tik namelis nesugriūtų.
Te pė storai ir plačiai – na me lis turi
ne tik tvirtai stovėti, jį pastačius dar
reikia puošti, dekoruoti.  Mokinukų
rimtą nusiteikimą darbui  matome
auklėtojų darytose nuotrau kose.   

Ypač vaikučiams patiko antroji
darbo dalis – namelio puošyba. Čia
jau pasireiškė kiekvieno mažylio fan-
tazija. Su džiaugsmu ir šypsena
kiekvienas, kaip įmanydamas, sten -
gėsi išpuošti ,,pastatytą” pyraginį na -
melį. 

Ant stalų gulėjo puošybai rei ka -
lingi visokiausių rūšių saldainiai,
įvairiausi kiti skanumynai. Vieni sal-
dainiai buvo naudojami stogams
puoš ti, kiti – sienoms pagražinti, o
dar kiti kiemui įrengti. Pamažu na -
meliai  virto spalvingais, žaviais ,,sta-

tiniais”.
Baigę darbą visi susirinko kartu

padainuoti. Akordeonu dainininkams
pritarė Ni dos Polikaitytės tėvelis
Aud rius. Dainavo vaikučiai apie Snie -
go senį, raides ir net žirgus.  Prisidai -
navę, pasidžiaugę vaikučiai savo ,,iš -
keptus” namus-py ragėlius vežėsi na -
mo, kur toliau galėjo jais džiaugtis  ne
tik patys, bet ir kitiems parodyti. 

Kitą rytą, atėję į ,,Žiburėlį” vai -
kai dalijosi praėjusios dienos šiltais ir
,,saldžiais” atsiminimais.

Montessori mokykla  ,,Žiburėlis”
veikia Pasaulio lietuvių centre, Le -
mont, IL. Priimami vaikai nuo 3 iki 6
metų. Naujųjų mokslo metų Atvirų
durų diena vyks pirmadienį, vasario
22 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. r.  Jos
metu tėveliai galės susipažinti su
mokykloje dirbančiomis mo kytojomis
ir Montessori mokslo bei auklėjimo
programa. Re gistracija 2010–2011
mokslo me tams prasidės šeštadienį,
kovo 6 d. Re gistracija vyks tik tė vams
atvykus į mokyklą (eilės tvarka), tad
prašome atvykti anksčiau, nes vietų
skaičius ribotas.   Daugiau informaci-
jos rasite tin kla lapyje: www.zibu-
relis.org arba  sužinosite paskam-
binę tel.: 630-257-8891.

,,Žiburėlio” m-los info

Saldžių namelių ,,statyba”

Panevėžio „Vaikų dienos 
centras”: matyti sielos akimis

AUŠRA LUKOŠEVIÇIÙTÈ

Dar visai neseniai pasibaigus di-
džiosioms metų šventėms, Panevėžy -
je, Tiškevičiaus gatvėje įsikūręs
„Vaikų dienos užimtumo centras”,
va dovaujamas sesers Daivos Tumaso-
nytės, sukvietė svečius į neįprastą,
įspūdingą renginį – meno ir kūrybos
popietę, pavadintą „Matyti sielos
akimis...”. Jau septintus metus skai-
čiuojanti, su socialiai remtinais lietu-
vių bei romų vaikais dirbanti įstaiga
šaltoką sausio 8-ąją laukė visų, kam
nesvetimos dvasingumo, pasiaukoji-
mo ir meilės artimui idėjos.

Nedidukėje centro salėje savo
įspūdingus darbus rodė keramikai
Eglė ir Eugenijus Čibinskai („Iš bo-
ružėlės skrydžio...”), gėlininkė Julija
Švedarauskienė („Paliečiu žemę...”)
bei meno žinovė, viena iš knygos apie
tėvą Stanislovą bendraautorių Jolan-
ta Antanaitienė („Giedantys daik-
tai”), beje, į renginį pakvietusi ir savo
vadovaujamą grigališkojo choralo
grupelę.

Viena iš nuostabiausių renginio
dalių tapo „Vaikų dienos centro” šau-
niųjų auklėtinių paruošta meninė
programa. Svečiai plojo ir palaikė ta-
lentinguosius lietuvių ir romų vaiku-
čius, šokančius savo tautinius šokius
bei atliekančius nuostabias, užbu-
rian čias dainas. Tokioje erdvėje ne -
lieka tautinių ar idėjinių skirtumų –
visi tampame vieninga šeima, ir kalė-
diniai stebuklai, jau peržengę nau-
jųjų slenkstį, tęsiasi.

Centro vadovė D. Tumasonytė,
dė kodama visiems pagalbininkams,
rėmėjams ir draugams, džiaugėsi,
kad net šiuo nelengvu laiku dvasin -
gu mas lieka aktualus, kad atsiranda
neliekančių nuošalyje ir bendromis
išgalėmis prisidedančių prie Centro
gyvavimo.

Renginio sumanytoja ir organi-
zatorė Inga Adikevičienė pakvietė
svečius apžiūrėti darbus, pabend -
rauti su jų autoriais, pasiklausyti Pa -
nevėžio Petro ir Povilo bažnyčios var-
gonininkės Liudos Vėžytės atliekamų
giesmių bei mėgautis jaukia meilės ir
bendrystės aplinka. Popietės pabai -
goje visi dalyviai ir svečiai buvo pa -
kviesti agapei – krikščioniškam pa -
ben dravimui prie kavos ir arbatos.
Tarp garbingų renginio svečių teko
sutikti Vidą Beinartienę, ypač daug
pastangų skiriančių romų reikalams,
Panevėžio kolegijos Socialinių moks-
lų katedros vedėją Stanislavą Stane-
vičiūtę, kuri sakėsi esanti be galo su -
žavėta Centro auklėtinių ir jų vado -
vės D. Tumasonytės darbu. Tokia kil-
ni veikla, anot jos, pasitarnauja ben -
drystės skatinimui, todėl į šį Cen t rą
periodiškai siunčiami kolegijos stu-
dentai praktikantai.

Net tada, kai salėje jau buvo nu-
tilęs šventinis šurmulys, galėjai jausti
ypatingą, čia tvyrojančią šilumą.
Žvakių šviesoje užgimusiam Užga-

nytojui tyliai meldėsi Eglės Čibins-
kienės keramikiniai žmogiukai, gilų
tėvo Stanislovo atsidūsėjimą iš Pa -
beržės atsinešę Jolantos Antanai tie -
nės medžio motyvai ir savo spal -
vingumu erdvę pripildantys gėlinin -
kės Julijos Švedarauskienės darbai.
Todėl matyti pasaulį sielos akimis ne
tik svarbu, bet ir būtina. Tegu tai bus
žvilgsnis ne iš paukščio, o tik iš bo ru -
žėlės skrydžio, bet visada paky lėtas,
nenusėdęs kasdienybės dulkėse. Tuo -
met tapsime vieni kitiems artimesni,
šiltesni ir dosnesni.

O Panevėžio „Vaikų dienos cent -
rui” norisi palinkėti ilgo, prasmingo
gyvavimo, drąsos ir ištvermės. Jo va -
dovei D. Tumasonytei ir jos šauniems
auklėtiniams – išsipildančių svajonių
ir Dievo globos. Iki naujų susitikimų!

Jau septintus metus skaičiuojanti, su socialiai remtinais lietuvių bei romų vai-
kais dirbanti įstaiga šaltoką sausio 8-ąją laukė visų, kam nesvetimos dvasin-
gumo, pasiaukojimo ir meilės artimui idėjos.

Rytė, Tomas, Algimantas, Jurgis, Vida ir Viktoras Puodžiūnai su savo iškeptu
nameliu.

Ona ir Mary Kriaučiūnai džiaugiasi savo darbu.
,,Žiburėlio” archyvo nuotraukos
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Šiais metais Europos kultūros
sostinėmis paskelbti net trys miestai
– Vokietijos miestas Esenas (kartu su
Rūro sritimi), Vengrijos Pečas ir
Turkijos Stambulas. Susipažinkite su
pirmuoju miestu – vakarų Vokietijoje
esančiu Esenu.

Esenas yra miestas Rūro regione.
Per jį teka Rūro upė. Čia gyvena maž-
daug 580 tūkst. gyventojų. Tai 7–8
pagal dydį Vokietijos miestas. Būda-
mas Europos kultūros sostine Esenas
siekia atrodyti kaip modernus ekono-
minis bei kultūrinis miestas ir siūlo
net 300 projektų ir 2500 renginių,
tarp kurių teatro, šokių, muzikos fes-
tivaliai, koncertai, parodos, mugės,
stovyklos bei muziejų projektai.

Europos pažadas

Projektui „Europos pažadas” yra
skirta speciali aikštė, kurią suprojek-
tavo menininkas Jochen Gerz. Mies-
tiečiai ir svečiai kviečiami dalyvauti
projekto kūrime užrašydami savo
vardą ir asmeninį pažadą. Projeko
kūrėjai tikisi, kad daug žmonių pa-
skelbs savo asmeninius pažadus visai
Europai.

Salos ežere

Baldeney ežeras prie Eseno buvo
sukurtas 1930 metais, siekiant paša-
linti teršalus, ir tapo viena iš daugelio
lankytinų vietų Rūro srityje. Nuo šių
metų gegužės iki spalio bus galima
pamatyti, kaip čia įgyvendinami įvai-
rių menininkų darbai tema „Menas
yra energija – energija yra judėji-
mas”. Mažiausiai keturios salos su-
darys salyną ežere ir jas bus galima
aplankyti. Svečiuodamiesi šiame
mieste taip pat galėsite pamatyti ru-
sų menininko Ilja Kabakov sukurtą
plaukiojančią salą.

Ruhr muziejus

Paroda Ruhr muziejuje pasakoja
įdomią istoriją apie vieną iš di-
džiausių pramoninių pasaulio re-
gionų. Čia taip pat rasite parodą apie
dabartinę Rūro sritį ir jos istoriją. Šis
regionas yra pramoninis – jame yra
ne vienas pramonės miestas, įkurtas
prie Rūro ir Reino upių, kuriuose
ypač išvystyta anglies ir plieno pra-
monė.

Senoji sinagoga

Tai yra projektas, kuriuo siekia-
ma atnaujinti senąją sinagogą ir
puoselėti žydų kultūrą. Sinagogos
pastatas yra vienas svarbiausių žydų
kultūros paminklų Vokietijoje. Šiuo
projektu siekiama pristatyti judaiz-

mą su humoru ir džiaugsmu, tradici-
jomis ir šventėmis bei permaininga
šios sinagogos istorija. O visa tai bus
perteikta per parodas ir renginius,
kurie čia vyks šiais metais.

Renginiai vaikams

Planuodami Europos kultūros
sostinės renginius organizatoriai ne-
pamiršo ir vaikų bei jaunimo, tad
jiems skirta nemažai renginių. Ma-
žiesiems siūlomas vaikų kultūros se-
minaras, filharmonija vaikams, įvai-
rūs projektai, suteikiama galimybė
Folkwango muzikos mokykloje įra-
šyti savo dainą.

Jaunimo dailės akademija

Šioje akademijoje organizuojami
įvairūs vaizduojamojo meno srities
seminarai ir 14–23 metų jauni žmo-
nės kviečiami pažinti ir išbandyti
įvairius būdus bei diskutuoti meno
klausimais. Seminarai kainuos 15–20
eurų ir jų pasirinkimas tikrai didelis,
tad kiekvienas ras kas jam įdomu.

Jaunimo festivalis

Liepos-rugpjūčio mėnesiais Ese-
ne vyks tarptautinis jaunimo festi-
valis, kuriame susitiks 16–26 metų
amžiaus žmonės iš įvairių Europos
šalių. Susirinkęs jaunimas mokysis ir
dalinsis patirtimi šokio, teatro, ka-
bareto, tapybos, vizualinio meno, li-
teratūros, cirko, muzikos, fotografi-
jos srityse. Festivalio uždarymas vyks
liepos pabaigoje, kur dalyviai pris-
tatys savo bendro darbo rezultatus.

Esenas yra įdomus miestas, tu-
rintis daug gražių vietų. Esene yra
istorinės kasyklos Zollverein, kurios
2001 m. tapo UNESCO pasaulio kul-
tūros paveldo objektu, senoji sina-
goga, Azijos namai, muziejus „Soul of
Africa”, meno namai, keli kultūros
centrai ir daug teatrų ir bažnyčių.
Tačiau vienas pats Esenas nėra toks
jau žavus, kiek patraukli yra visa sri-
tis, apimanti 53 miestus.

Daugiau informacijos galite rasti
www.essen2010.com.

Kelionių manija, Alfa.lt
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Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

A † A
BIRUTĖ ŽEMAITIENĖ

GRUŽAITYTĖ

Po ilgos ligos, mirė 2010 m. sausio 20 d., sulaukusi 88 m. amžiaus.
Gyveno  Alsip, IL.
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje.
Nuliūdę liko: sūnus Vaidevutis su žmona Aldona; anūkai Erica,

Kristina Cerney su vyru Scott ir Antanas; kiti giminės.
A. a. Birutė buvo žmona a. a. Vytauto.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
JUOZAS JURGILAS

Mirė 2010 m. sausio 19 d.
Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Jablonskytė; duktė Regina Kviklienė

su vyru Romu; duktė Vida O’Leary su vyru Mark; duktė Dalia Venc-
kauskienė su vyru Petru; duktė Daiva Kulas su vyru Gary; sūnus
Algis Kaunas su žmona Cheryl; 5 anūkai; 1 proanūkis; kiti giminės
Lietuvoje.

A. a. Juozas bus pašarvotas šeštadienį, sausio 23 d., nuo 9 v. r.
iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks 11 val. ryto Petkus laidojimo namuose, iš kur
velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, ku-
rioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Esenas – Europos kultūros
sostinė 2010

A † A
VITAS STANKEVIČIUS

Mirė sulaukęs 62 metų.
Gimė Burbiškiuose, Lenkijoje.  Amerikoje išgyveno 27 metus.
Vytas buvo a. a. Barbaros vyras.
Nuliūdę liko: sūnus Valdas Stankevičius su žmona Michelle,

anūkai Matthew, Lily, Zoe; dukra  Alytė Richards su vyru Sean; se-
suo Angelė Gecevičienė, jos vaikai Jonas Zdanavičius su žmona Dee
ir jų vaikai Antanukas ir Zakarukas; Rimas Getsevičius su žmona
Onute ir dukra Veronika, kiti giminės Lenkijoje, Lietuvoje ir  Ame-
rikoje.

A. a. Vitas bus pašarvotas sausio 22 d., penktadienį, nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts
Road, Hickory Hills, IL.

Sausio 23 d., šeštadienį, velionis bus palydėtas į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po  šv. Mišių a. a. Vitas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Kviečiame gimines ir pažįstamus atsisveikinti.

Liūdinti šeima
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�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. 

�Čikagos lietuviai kviečiami
jungtis į Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio pamaldas Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje
(Marquette Park). Šeštadienį, sausio
23 d., 4 val. p. p. (šv. Mišias aukos
kun. dr. Kęstutis Trimakas) ir sekma-
dienį, sausio 24 d., 10:30 val. r. šv.
Mišias koncelebruos kunigai dr. K.
Trimakas, A. Markus, Gediminas
Jan kūnas. Visi kviečiami. 

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

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės sausio 31 d.
tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje maloniai visus
kviečia į Jaunimo centro kavinę pa -
skanauti mielinių blynų su obuolių
ko še. Savo apsilankymu paremsite
Jau nimo centrą.

�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.

�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).

�Vasario 7 d., sekmadienį, Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) po 11
val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje bus skaitomas

organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
metinis veik los ataskaitinis praneši-
mas. Po pie tės pradžia – 12:30 val. p.
p. Nuo 1998 m. veikianti organizacija
remia vienuolika Lietuvos dienos
centrų bei laikinosios globos namų.
Kviečiami or ganizacijos nariai, rėmė-
jai bei su sidomėjusieji. Daugiau infor-
macijos rasite tinklalapyje www.
childgate.org arba parašę el. pašto

adresu:  vvm@childgate.org
�Pirmadienį, sausio 25 d., 4 val.
p. p. kviečiame į susitikimą su Anta -
nu Mockumi, buvusiu Bogota (Co -
lom bia) miesto meru, ir Edi Rama,
Ti rana (Albania) miesto meru. Jie
kalbės tema ,,Kultūrinės diplomatijos
ir miesto pokyčių dialogas” (,,Dia lo -
gue in Cultural Diplomacy and Ur -
ban Transformation”). Susitiki mas
vyks Harvard Kennedy School, 79
John F. Kennedy St., Cambridge, MA.
Moderatorė – profesorė Elaine Ka -
marck.

�Vasario 21 d. 1:30 val. p.p.  Bos -
ton Lietuvių piliečių klube vyks Lie -
tuvos Nepriklausomybės minėjimas.
Programos I dalis: Nepriklausomybės
Aktų skaitymas ir pranešiams ,,Stu -
dentų ir moksleivių stažuotės Lie -
tuvoje” (pranešėja – JAV LB KV vice -
pirmininkė Birutė Bublienė. Įs pū -
džiais dalinsis Aista Kazlauskaitė). II
dalis: Koncertuoja žymūs Lietuvos
atlikėjai balerina Eglė Špokaitė,
Fulbright stipendininkas  smuiki nin -
kas Martynas Švėgžda von Bekker,
baleto šokėjas Martynas Rimeikis ir
bostonietė pianistė Ginta Bistras.
Daugiau informacijos rasite tink la -
lapiuose: www.ballerina gallery.com
/spokaite.htm arba www.vonbekker.
com 

�Tinklalapyje www.neringa.org
jau paskelbtos kai kurių 2010 vasaros
stovyklų datos. Kai kurių stovyklų –
an gliškai kalbančių vaikų trečios sa -
vaitės, ,,Meno8Dienų” ir galimos Šv.
Rašto stovyklos suaugusiems – datos
bus paskelbtos vėliau. Sveikiname
Reginą Kulbytę, pradėjusią eiti sto -
vyklos vedėjos pareigas. Džiaugiamės
ir linkime jai geriausios sėkmės.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI...

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 na-
cionalinio 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 Ginta
Čepinskaitė-Bistras. 

Koncertas vyks Jaunimo cent ro
didžiojoje salėje (5620 S. Cla re mont
Ave., Chicago, IL 60636). Balerina Eglė Špokaitė

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

Mūsų skaitytoja Giedrė Stankū -
nienė (Bridgeport, CT) atsiuntė re -
dak cijai laikraščio ,,Greenwich Time”
sausio 12 d. numerio iškarpą antrašte
,,Violonist to apperear with GSO”.

Straipsnyje rašoma apie sausio

30 d. 8 val. v. ir sausio   31 d. 4 val.
p. p. Greenwich High School  Dicker -
man Hollister Auditorium, Hillside
Road, off Rte. 1 in Green wich, CT,
vyksian čius Greenwich Symphony
Or chestra koncertus. Koncertų metu
solo grieš smuikininkė lietuvė Edita
Orlinytė. Skambės Henri Vieuxtemps
koncertas smuikui Nr. 5, Franz Schu -
bert ,,Nebaigtoji simfonija” ir Anto -
nín Dvorak simfonija Nr. 8. Įdėta ir
smuikininkės nuotrauka. 

Kaip rašo G. Stankūnienė E. Or -
linytė yra Bridgeport, CT, apylinkės
narė. 

Bilietų kaina – suaugu siems 30
dol., jaunimui – 10 dol. Pigesnių bi-
lietus galite įsigyti tel.: 203-661-2654
(G. Stankūnienė)

Dau giau informacijos tel.: 203-
869-2664 arba internetinėje svetainė-
je: www.greenwichsym.org.

,,Draugo” info

E. Orlinytė grieš solo su Greenwich
Symphony Orchestra

Edita Orlinytė
thumbnail.com nuotr.

Andriaus Norimo knygos

,,Draugo” knygynėlyje galite įsi-
gyti vieną iš keturių rašytojo An -
driaus Norimo knygų – ,,Santaka”,
1977 m. (kaina – 6 dol.); ,,Kelionė į
Kauną”, 1990 m. (kaina – 10 dol.)
,,Gyve nimo dulkės”, 1991 m.  (kaina
– 8 dol.),  ,,Grožio akivaizdoje”, 1993
m. (kaina – 10 dol.). No velių ir apy-
braižų rinkiniai, romanai – įdomūs
skaityti. Visas knygas spausdino
,,Draugas”, Chicago. Ro manas ,,Ke-
lionė į Kauną” 1985 m. pre mijuotas
PLB Švietimo komisijos skelbtame
literatūros konkur se jaunimui.

Knygose spausdintų novelių
tematika — nuo nepriklausomybės
kovų iki Vladimiro kalėjimo. Kny-

gose rasite ir nūdienio gyvenimo
istorijų.

Savitas rašytojo stilius patrauks
skaitytoją, tik gaila, kad pasitaiko
kalbos klaidų. 

Knygos, kurių kainos nurodytos
skliausteliuose po vieną ar visas
kartu galima įsigyti paštu, pridedant
10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Vienos knygos persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomai
siunčiamą knygą – 2.5 dol. siuntimo
mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel.:
773-585-9500. 

Dau giau informacijos tel.: 708-691-9674.


