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Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Jungtinių Amerikos Valstijų vyriau-
sybė nuo kovo pradžios įves dides-
nius kreipimosi dėl neimigracinių vi-
zų mokesčius. Didesnį mokestį turės
mokėti tie Lietuvos piliečiai, kurie
dėl tam tikrų priežasčių negalės pasi-
naudoti bevizio režimo programa.

Nuo kovo mokestis skirsis pri-
klausomai nuo vizos rūšies. Krei-
piantis dėl vizos verslo arba pramo-
giniais, taip pat studijų ir mainų
programos tikslais reikės mokėti 140
JAV dolerių (apie 364 litų), norint
gauti darbo vizą – 150 JAV dolerių
(apie 390 litų) kreipimosi dėl vizos
mokestį, pranešė JAV ambasada Vil-
niuje. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 18 d. (ELTA) –
Pirmąją Vilniaus knygų mugės dieną,
skirtą bibliotekininkams ir knygos
specialistams, Lietuvos biblioteki-
ninkų draugijos pirmininkas Petras
Zurlys vadina nevilties diena biblio-
tekų darbuotojams.

,,Kada matome gausybę knygų ir
žinome, kad mes jų negalėsime įsigy-
ti, tai džiūgauti bibliotekoms tikrai
nėra ko. Ir nors šiandien girdėjome,
kaip prezidentė pakalbino kultūros
ministrą, kad kiekviena knyga pa-
siektų ir kaimo biblioteką, deja, kada
knygoms įsigyti yra paskirta tik apie
2,5 mln. litų visoms bibliotekoms,
manau, kad tik labai maža dalis pa-
sieks kaimo skaitytoją. Nors džiau-
giamės, kad knygos yra leidžiamos,
leidyba nėra visiškai sužlugdyta, bet
liūdime, kad daug tų knygų nepateks
į bibliotekas”, kalbėjo P. Zurlys.

Pirmąją Vilniaus knygų mugės
dieną joje lankosi daug bibliotekų
darbuotojų ir fondų sudarytojų, no-
rinčių pigiau nupirkti knygų. Nors
prieš mugę leidėjai nežadėjo didelių
nuolaidų ir sakė jau išpardavę kny-
gas, kainavusias 2 ar 5 litus, pirmą

mugės dieną net naujausių knygų
kainos svyruoja nuo 20 iki 50 litų,
nors vadinamajame ,,Knygų turguje”
galima rasti ir parduodamų po 5–10
Lt gana naujų puikios poligrafijos
verstinių knygų.

Pakalbinti didžiausios šalyje lei-
dyklos ,,Alma littera” atstovai sakė,
kad nuolaidos šios leidyklos knygoms
mugėje siekia 20 proc. Daugelio nau-
jausių enciklopedinių leidinių kainos
nesiekia nė 100 litų.

11-ąją tarptautinę Vilniaus kny-
gų mugę atidariusi ir ją įdėmiai ap-
žiūrėjusi prezidentė D. Grybauskaitė
sako užaugusi su knyga ir gyvenanti
su ja kiekvieną dieną, todėl linkinti
kiekvienam turėti gerą knygą ant sa-
vo stalo. ,,Valstybė turi rūpintis ir
užtikrinti paramą naujų kūrinių lei-
dybai”, – pabrėžė prezidentė.

Pasak valstybės vadovės, iš kny-
gos gyvena ne tik rašytojai, bet ir dai-
lininkai, leidėjai, platintojai, tačiau jų
triūsas netektų prasmės, jei praras-
tume skaitytoją, žmones, kurie myli
knygą. Ji kvietė visus Lietuvos žmo-
nes aplankyti mugę ir pamatyti, kad
knyga išliko ir gražėja.

Šiaurès ir Baltijos šalis vienija
bendri siekiai

D. Medvedev pasisako už glaudesnius santykius su Lietuva
Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –

Rusijos Federacijos prezidentas
Dmitrij Medvedev pasveikino Lietu-
vos Respublikos prezidentę Dalią
Grybauskaitę su artėjančiu Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 20-me-
čiu ir pakvietė dvišalės viešnagės į
Rusiją prezidentei patogiu laiku.

„Esu dėkingas už kvietimą į
šventines Lietuvos Respublikos Ne-

priklausomybės atkūrimo 20-mečio
iškilmes Vilniuje. Norėčiau pasvei-
kinti su jubiliejumi ir palinkėti Jums
ir visiems Lietuvos gyventojams viso-
keriopos sėkmės”, – rašoma Rusijos
prezidento laiške.

Rusijos vadovas apgailestauja,
jog dėl anksčiau numatytų tarptauti-
nių įsipareigojimų jis pats negalėsiąs
dalyvauti Kovo 11-osios iškilmėse Vil-

niuje. Atstovauti Rusijai prezidentas
D. Medvedev paveda Lietuvos ir Ru-
sijos tarpvyriausybinės komisijos pir-
mininkui iš Rusijos pusės, Rusijos Fe-
deracijos transporto ministrui Igor
Levitin.

„Su šiluma prisimenu mūsų
trumpą, bet turiningą pokalbį Berly-
ne. Tikiuosi mūsų susitikimo arti-
miausiu metu Nukelta į 6 psl.

Knygų mugė veiks iki vasario 21 d.
Praėjusiais metais Vilniaus knygų
mugėje pabuvojo per 55,000 lanky-
tojų. Eltos nuotr.
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Did∂s mokestis už
JAV vizasVilnius, vasario 18 d. (ELTA) –

Papildomų galimybių Šiaurės ir Bal-
tijos regiono plėtrai suteiktų energe-
tinės rinkos sujungimas ir aktyvesnis
Baltijos šalių bendradarbiavimas už-
sienio ir saugumo politikos srityse,
susitikime su Šiaurės ministrų tary-

bos nariais pabrėžė prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Prezidentė priėmė Lietuvoje vie-
šinčius Šiaurės ministrų tarybos na-
rius – Islandijos, Danijos, Norvegijos,
Švedijos, Suomijos, Farerų ir Alandų
salų ministrus. Nukelta į 6 psl.

Dalia Grybauskaitė susitiko su Šiaurės ministrų tarybos nariais.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Knygû mugè liùdina bibliotekininkus, bet džiugina pirkèjus
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

ÕALFASS praneõa

Kviečiame visus į lietuvių golfo turnyrą
2010 m. kovo 4–8 dienomis St. Petersburg Country Club rengiamas 10-asis

kasmetinis atviras Floridos lietuvių golfo turnyras. Kovo 4–6 dienomis bus rengiami
,,apšilimo” žaidimai: kovo 4 d. 12:30 v. p. p. – St. Petersburg Country Club, kovo 5 d. 10
v. r. – Seminole Lake Country Club, kovo 6 d. 12:30 v. p. p. – Bayou Club. Sekmadienį,
kovo 7 d., 6–9 v. v. Lithuanian Hall (St. Petersburg, FL) bus surengtas pobūvis, kuriame be
užkandžių ir puikių vynų bus galima paskanauti ir lietuviško alaus. 

Varžybos įvyks pirmadienį, kovo 8 d., St. Petersburg Country Club:
11:45 v. r. – registracija; 12–12:55 v. p. p. – treniruotės; 1 v. p. p. – varžybų pradžia; 5:30 v. p. p. – bufetas,

apdovanojimo iškilmės.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Al Karnavicius tel.: 727-895-4811, fax.:727-822-2252 arba el.
paštu: ltconsulfl@bayprintonline.com

Netrukus savo 35-ąjį gimtadienį
švęsiantis Lietuvos futbolininkas Ed-
garas Jankauskas, kuris nuo praėju-
sių metų birželio žaidė Amerikoje –
Foxboro (prie Bostono) „New Eng-
land Revolution” komandoje, pasira-
šė naują sutartį su tuo pačiu klubu.

E. Jankauskas yra laikomas vie-
nu iš geriausiųjų Lietuvos futbolinin-
kų, nors dėl jo amžiaus dabartinis jo
žaidimo lygis yra nukritęs.

Pasibaigus sezonui JAV (jo ko-
manda buvo patekusi į „Major Lea-
gue Soccer” (MLS) profesionalų lygos
Rytų grupės pusfinalį), jis porą mėne-
sių atostogavo Lietuvoje. Dabar Ed-
garas jau sugrįžo į savo klubą ir grei-
tai pradės ruoštis naujam sezonui.
Pirmąsias rungtynes „New England
Revolution” žais kovo 27 d. Los An-
geles mieste prieš vietos „Galaxy”
vienuolikę.

60-osios Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės
60-osios sukaktuvinės Š. Ameri-

kos lietuvių sporto žaidynės įvyks
2010 m. balandžio 30 – gegužės 1
ir 2 dienomis,  Cleveland, Ohio.
ŠALFASS suvažiavimo nutarimu ir
Centro valdybos pavedimu, žaidynes
rengia Cleveland LSK „Žaibas”, kar-
tu švenčiantis ir savo 60 metų jubi-
liejų. Šiemet švenčiame 60-ąsias su-
kaktuvines žaidynes, 2011 metais
švęsime  ŠALFASS-gos 60 metų ju-
biliejų.

Žaidynių programoje numato-
mos šios 2010 m. ŠALFASS pirmeny-
bės: a) Krepšinio – vyrų A, vyrų B
(vyrų C)*, moterų ir merginų bei
vaikinų A (1991 m. gimimo ir jaunes-
nių); b) Tinklinio – vyrų, moterų ir
mišrių (Co-ED) komandų; c) Plau-
kimo – suaugusiems, jaunimui ir
vaikams; d) Stalo teniso – vyrų ir
moterų ir e) Kėgliavimo (Bowling) –
vyrų ir moterų.

* Vyrų C klasė bus sudaryta tik
tuo atveju, jei vyrų B klasėje užsire-
gistruos per daug komandų. Vaikinų
A klasės žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyrų A, B ar C klasėje,
o merginoms A – moterų klasėje, kiek
laikas leidžia.

Vyrų A, B ir C krepšinį numa-
toma pradėti balandžio 30 d., penkta-
dienį vakare. Visų kitų klasių krepši-
nis vyks tik šeštadienį ir sekmadienį.

Tinklinis numatomas šeštadienį
ir sekmadienį. Moterys gali žaisti vy-
rų komandose. Mišrią komandą su-
daro 6 žaidėjai. Aikštėje turi būti ne
mažiau kaip 2 moterys arba  ne ma-
žiau kaip 2 vyrai per visą žaidimo
laiką.

Pirminė krepšinio ir tinkli-
nio komandų registracija privalo
įvykti iki 2010 m. vasario 28 d.
(imtinai) pas 60-ųjų žaidynių vado-
vą, „Žaibo” pirm. Vidą Tatarūną,
8697 Harvest Home Drive, Mentor,
OH 44060. Tel.: 440-209-0440; E.
paštas: vtatarunas@att.net arba
Vidas_Tatarunas@Keybank.com

V. Tatarūnas yra ir krepšinio
varžybų koordinatorius.

Tinklinio koordinatoriumi yra
Petras  Stungys, 8243 Donald
Drive, Mentor, OH 44060. Tel.: 440-
974-9736. E. paštas: pstungys@
PARKER.COM

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija, kartu su mokesčiais, pri-
valo įvykti iki kovo 31 d.; krepši-
nio – pas V. Tatarūną, o tinklinio –
pas P.  Stungį.

Plaukimo pirmenybės vyks
gegužės 1 d., šeštadienį. Informuoja
ir registruoja: Pilypas Taraška,
30054 Truman  Ave., Wickliffe, OH
44092. Tel.: 440-944-6112. E. paštas:
ptaraska@yahoo.com Kitas asmuo:

Algis Norkus, tel.: 630-466-4661. E.
paštas: amnorkus@mohsi.com

Stalo teniso pirmenybės vyks
gegužės 1 d., šeštadienį. Informuoja
ir registruoja: Algirdas Bielskus,
18621 Neff Road, Room C-208,
Cleveland, OH 44119.  Tel.: 216-481-
3785. E. paštas: vciurlionis@msn.
com Fax: 866-481-8883. Individualios
ir komandinės varžybos.

Kėgliavimo (Bowling) pirme-
nybės vyks gegužės 1 d., šeštadienį.
Individualios ir komandinės varžy-
bos. Informuoja ir registruoja: Algis
Nagevičius, 1150 Chapman Lane,
Unit 31, Medina, OH 44256. Tel: 330-
721-2424. E. paštas: stonemed5@
Hotmail.com

Dėl pirminės plaukimo, stalo
teniso ir kėgliavimo registracijos
prašome pranešti atitinkamos sporto
šakos koordinatoriui iki 2010 m.
kovo 31 d. imtinai. Galutinė šių
šakų registracija su mokesčiais bus
priimama varžybų dieną, gegužės 1
d., šeštadienį.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami
lietuvių sporto komandos ir pavieniai
asmenys. 2010 m. užsiregistravę
ŠALFASS-oje. Daugiau informacijos
rasite tinklalapiuose www.salfass.org
ir www.zaibas.org

ŠALFASS centro valdyba
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Edgaras Jankauskas lieka žaisti Amerikoje

Du lietuviai Lenkijos klube
Du futbolininkai iš Lietuvos –

Mindaugas Panka ir Darvydas  Šer-
nas – žaidžia Lenkijos aukščiausioje
futbolo lygoje rungtyniaujančioje
Lodzės „Widzew” komandoje. Ši ko-

manda naujam sezonui ruošiasi Tur-
kijoje. Čia ji žaidė kontrolines rung-
tynes su Lugansko „Zaria” iš Ukrai-
nos. Lietuvių atstovaujamas klubas
jose turėjo nusileisti rezultatu 0:3.

Vilniaus „Vėtrą” gelbsti
Rusijos verslininkai
Finansinių sunkumų turinčią

Vilniaus „Vėtros” futbolo komandą
valdyti perėmė Rusijos verslininkai,
o šio klubo įkūrėjas Romas Sta-
šauskas pasiliko tik garbės preziden-
tu.

Lietuvos A lygos vicečempionų
komanda turėjo daug skolų ir ruošėsi
išsiskirstyti. Tačiau paramą klubui
pasiūlė verslininkas iš Rusijos – An-
ton Treušnikov su savo grupe, kuri
finansuos šią Vilniaus futbolo ko-
mandą ir išmokės jos skolas.

Madrido „Real” 
komanda pralaimėjo
Europoje po žiemos pertraukos

vėl pradedamas žaisti futbolas aukš-
čiausiame lygyje. Antradienio vakare
įvyko pirmosios kovos UEFA čempio-
nų lygos aštuntfinalyje.

Čia netikėtai pralaimėjo vienas
iš turtingiausių klubų. Madrido
„Real”, kurį Prancūzijoje 1:0 įveikė
Liono „Olympique” komanda.

Taip pat nelauktas buvo „Man-
chester United” laimėjimas išvykoje
Italijoje, kur ji nugalėjo „AC Milan”
vienuolikę 3:2.

Šių komandų atsakomieji susi-
tikimai įvyks kovo 10 d., dar neaišku
– kas pateks į tolimesnį ratą.

XXI a. moksliniai pasiekimai
nenustoja stebinti visų, ypač is-
torikų ir praeitimi besidomin-
čių smalsuolių. Šią savaitę „The
Journal of the American Medical
Association” išspausdinti dvejus
metus vykusio mokslinio tyrimo
rezultatai teigia, jog 19 metų
sulaukęs Egipto karalius Tutan-
chamonas (angl. Tutankhamen
arba Tut) greičiausiai mirė nuo
maliarijos ir tam tikros kaulų
ligos. Atrodo, jog šio tyrimo me-
tu rasti duomenys neginčijamai
įrodo, jog visi ikišioliniai teigi-
mai, jog jaunas karalius buvo
nužudytas, neturi pagrindo. Dar
daugiau, genetiškai ištyrus 11
mumijų, buvo nustatyti Tutan-
chamono tėvas ir motina, taip
pat močiutė ir keletas kitų gali-
mų giminaičių. Ironiška, jog taip
toli pažengusiame amžiuje da-
bartiniai mirtingieji, o ir kara-
liai, apie savo ligą sužino ge-
rokai jai įsisenėjus, neretai – per
vėlai.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė
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MYKOLAS DRUNGA

Nors vadinamasis Šaltasis karas
tarp Rytų ir Vakarų jau baigėsi, Ru-
sija vis tiek yra galybė. Ji verčia apie
save šnekėti ir Vackouver žiemos
olimpinių žaidynių, ir pasaulinės po-
litikos kontekstuose. Štai du straips-
niai – vienas iš JAV sostinės dien-
raščio „The Washington Post”, ant-
ras iš New York verslo dienraščio
„The Wall Street Journal”.

Straipsnyje „Nesitikėkite ste-
buklų Vancouver” žurnalistas Marc
Thiessen rašo: „anądien mano aš-
tuonmetis sūnus Max įmušė įvartį
vaikų ledo ritulio varžybose ir iškėlęs
savo lazdą nubėgo ant pirštų galų
džiaugdamasis pergale tokiu būdu,
kuris man kažką priminė. Kai vėliau
jo paklausiau, jis pasakė, kad jis darė
kaip Eruzione, turėdamas omeny
Mike Eruzione, 1980 metų Amerikos
ledo ritulio komandos kapitoną, kuris
tą judesį padarė po savo pergalingo
įvarčio prieš Sovietų Sąjungą lygiai
prieš 30 metų. Mano sūnus Max gimė
dešimt metų po Sovietų Sąjungos
galutinio žlugimo, ir daugiau nei du
dešimtmečius po garsiojo ‘stebuklo
ant ledo’ Ramiajame New York ežere.
Tačiau jis atsimena tas ledo ritulio
žaidynes, tarsi pats būtų jas matęs”.

Toliau Thiessen sako: ,,Jeigu
Amerikos komanda įveiks rusus
Vancouver žiemos olimpiadoje, Max
ir aš džiūgausime. Tačiau vargu ar
būsimieji, šiandien dar negimę vaikai
šia pergale džiaugsis po kelių dešimt-
mečių. 1980 m. ‘stebuklas ant ledo’
laikomas viena didžiausių Amerikos
sporto istorijos akimirkų ne tik dėl
to, kad jis vyko Šaltojo karo fone, bet
svarbiausia dėl to, kad grupė koledžo
vaikinų susirungė su pačia geriausia
ledo ritulio komanda pasaulyje ir ją
įveikė.” 

,,Jeigu amerikiečių komandą
būtų sudarę Nacionalinės ledo ritulio
lygos žaidėjai, tai abejotina, ar jie
būtų įkvėpę sensacingai pasisekusį
filmą ir vargu, ar kas dešimtmetį mi-
nėtume jų pergalės metines”, – rašo
M. Thiessen ir tęsia: „Kažkas buvo
prarasta po to, kai Jungtinės Ame-
rikos Valstijos ėmė  į olimpines žai-
dynes siųsti profesionalius sportinin-
kus – pirmiausia krepšinio ‘svajonių
komandą’ 1992-aisiais, kuri iš tiesų
nušlavė varžovus pakeliui į auksą,
tada ledo ritulininkus 1998 metais.
Dabar Nacionalinės ledo ritulio lygos
viršininkai svarsto, ar tęsti savo
olimpinius įsipareigojimus ir po Van-
couver olimpinių žiemos žaidynių.

Ledo ritulio aistruolių, o ir pačios
Nacionalinės ledo ritulio lygos labui
tikiuosi, kad atsakymas bus neigia-
mas. Bent kartą per ketverius metus
gerbėjams turi būti galimybė pama-
tyti kylančias savo sporto šakos
žvaigždes.”

Kitaip nei koledžo krepšinis ar
futbolas, kurį galima pamatyti per
įprastinę ar kabelinę televiziją, ko-
ledžo ir vaikų ledo ritulį sunku pa-

gauti. Taip, Vancouver Sidney Cros-
by (žaidžiantis už Kanadą) ir Alex
Ovechkin (žaidžiantis už Rusiją) tik-
rai pasirodys šauniai. Tačiau olimpia-
da turi būti žaidynės, per kurias ledo
ritulio mėgėjai gautų progos išvysti
būsimąjį Crosby ir būsimąjį Ovech-
kin, – įsitikinęs žurnalistas.  

Po savo olimpinės pergalės 1980-
aisiais M. Eruzione sulaukė daug
pasiūlymų žaisti Nacionalinėje ledo
ritulio lygoje, tačiau jis juos visus
atmetė ir savo pačiūžas padėjo į šalį.
Jis paaiškino, kad joks profesinis jo
pasiekimas negalėtų prilygti tai per-
galei, kurią jis pajuto laimėdamas
olimpinį auksą.

,,Ar Vancouver besirungiantys
žaidėjai jaučia tą patį? Ar nors vienas
iš išmainytų savo ‘Stenley Cup’ į
olimpinį auksą? Aišku, kad ne. O tai
turbūt geriausia priežastis vėl grą-
žinti olimpines žaidynes koledžo
vaikinams – tokiems, kurie 1980-ai-
siais nugalėjo galingąją Sovietų Są-
jungą”, – baigė savo straipsnį dien-
raštyje „The Washington Post” ap-
žvalgininkas M. Thiessen.

Nors Šaltasis karas jau praėjo,
Amerika vis dar nesutaria su Rusija –
ar bent, Garry Kasparov nuomone,

turėtų griežčiau su ja, tiksliau sa-
kant, su jos dabartiniais vadovais,
elgtis. Taip jis rašo dienraštyje „The
Wall Street Journal”, pažymėdamas
savo nusivylimą dabartiniu Jungti-
nių Amerikos Valstijų prezidentu dėl
to, kad šis kaip reikiant nepasisako
už žmogaus teises ir politinę de-
mokratiją Rusijoje.  

Anot G. Kasparov, „Barack Oba-
ma kalba Rusijoje aną liepą kėlė lū-
kesčius, kad jo vyriausybė pažvelgs į
Kremliaus žiaurų elgesį namie ir nu-
sižengimus užsienyje ir bandys pa-
dėti spaudžiamiems Rusijos žmo-
nėms. B. Obama tada sakė: ‘Vyriau-
sybės, kurios tarnauja savo pačių
žmonėms, išlieka ir klesti, o tos, ku-
rios tarnauja tik savo galios išlaiky-
mui, žlunga.”  Tačiau vietoj linijų
smėlyje, gavome žodžius ore ir dau-
gelį Amerikos prezidento pastan-
gomis įsteigtų komisijų, kurių kiek-
viena  nuteikia liūdniau už kitą, o
paskutinioji pilietinės visuomenės
klausimu tiesiog įžeidžianti.

Prezidento Vladimir Putin funk-
cionieriams patinka leisti laiką pa-
saulio sostinėse ir būti laikomiems
kaip lygūs, užuot buvus peikiamiems
dėl manipuliuojamų rinkimų ir gėdi-
namiems dėl didėjančio Rusijos opo-
zicionierių mirčių skaičiaus.

Kodėl Jungtinės Amerikos Vals-
tijos teikia tokiems Maskvos funk-
cionieriams teisėtumo ir patikimumo
įgaliojimus?” – neviltingai savo
straipsnyje klausia G. Kasparov,
Jungtinio piliečių fronto Rusijoje
vadovas ir dienraščio „The Wall
Street Journal” bendradarbis.

Lrt.lt
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Baigėsi daug aistrų sukėlęs prancūzo kunigo, jaunimo kultūros ty-
rinėtojo Benoit Domerque apsilankymas Lietuvoje. Savaitę šis
specialistas labai įtemptai bendravo su gausiais paskaitų klausy-

tojais, dalijosi kruopštaus mokslinio tyrimo metu subrendusiomis įžvalgo-
mis, rodė įspūdingą vaizdo medžiagą. Būta kiek keisto susižavėjimo, esą
atvažiavo kunigas, kuris ištirpdys visas negeroves, išvarys demonus iš jau-
nimo kultūros, gelbės mus nuo dorovinio pakrikimo, būta taip pat ir stip-
raus pasipiktinimo, jog pats faktas, kad B. Domerque turėjo progą per-
skaityti paskaitą Seime, susitiko ir draugiškai šnekučiavosi su Seimo pir-
mininke, lankėsi mokyklose, yra valstybės pasaulietiškumo principo pa-
žeidimas, dar vienas Bažnyčios bandymas kištis į politinę sritį.

Pats prancūzas kunigas per apsilankymą stengėsi nesuteikti pagrindo
panašiems aiškinimams. Svečiuodamasis Seime jis teigė, kad jokiu būdu
nesiekia nurodyti, koks įstatymas turi būti priimtas, nebando mokyti poli-
tikų. Paprasčiausiai daug metų tyrinėja jaunimo kultūros bruožus ir nori
pasidalyti savo patirtimi, įžvalgomis su visais, kuriems rūpi, kuo šiandien
gyvena jauni žmonės. Kitas klausimas – ar politikams tikrai tai rūpi? Ar
jie nuoširdžiai bando gilintis į iššūkius, kurie slegia jaunus žmones, ar tik
siūlo receptus, kurie, jų manymu, padarys juos populiaresnius.

Viena keisčiausių diskusijų Seime praėjusiais metais kilo svarstant
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios įtakos įstatymą. Sunku
buvo atsikratyti įspūdžio, kad patys nepilnamečiai politikams rūpi ma-
žiausiai, nes visas dėmesys buvo sutelktas į tai, kaip turėtų būti vertina-
mas homoseksualumas. Svaidytasi etiketėmis, iš esmės numojus ranka į
tai, kokios taisyklės vyrauja Lietuvos žiniasklaidoje, kas nutiko, jog vieša
informacija, kuri, pasak Visuomenės informavimo įstatymo, turi būti
nešališka, tiksli ir teisinga, pradeda kelti grėsmę. Paradoksalu, kad net tie
šūkiais besivadovaujantys kovotojai už nesužalotus vaikų protus patys
mielai murkdosi žemiausios prabos bulvarinėse laidose, na, o Seimo po-
sėdžių rodymas per TV, kur parlamentarai drabstosi purvais, taip pat
turėtų būti žymimos raide „S”.

B. Domerque apsilankymas buvo nukreiptas į jaunimą, tačiau jo pas-
kaitose skambėjo ir svarbus klausimas tėvams: kiek mes skiriame laiko
savo vaikams, kiek gilinamės į jų rūpesčius, pomėgius? Ar nenutinka taip,
kad nuvedame vaiką į mokyklą ir galvojame, kad visos mūsų prievolės tuo
pasibaigė? Bendravimui reikia laiko ir pastangų, be to, visada yra varžo-
vas – televizorius.

Mes reikalaujame, kad politikai imtųsi priemonių ir įvestų apribo-
jimus, tačiau kiek patys laikomės elementarių dvasinės higienos taisyklių,
kiek jų mokome savo vaikus, kiek aptarinėjame tai, apie ką trimituoja
viešosios erdvės trimitai?

Prancūzų kunigas kalbėjo labai tiesiai. Jis nepadovanojo iliuzijos, kad
jo paskaitos iš esmės pakeis padėtį. R. Domerque nemoralizavo, neįtraukė
į chorą, aimanuojantį, koks prastas yra šių dienų jaunimas. Priešingai, jis
kalbėjo apie tai, kad jauni žmonės paprastai labai geranoriški, ieškantys,
ir baisi tragedija, jog jie jaučiasi vieniši savo ieškojimuose, jiems trūksta
šeimos paramos, supratimo. Kartu atkreipė dėmesį, kad egzistuoja plačiai
išvystyta pramonė, kuri pelnosi iš jaunimo ieškojimų ir vilioja į įvairias
aklavietes.

Visai neseniai Lietuvoje prabilta apie pedofilijos grėsmę. Vis labiau
aiškėja kraupūs faktai apie sistemingą vaikų prievartavimą, apie tink-
lalapius internete, kuriuose rodomi kraupūs nusikaltimai prieš vaikus.
Tačiau taip pat egzistuoja ir vaikų dvasinis prievartavimas. Jis subtiles-
nis, bet turi ne mažiau naikinančių padarinių. Turiu galvoje smurtinius
videožaidimus, į kitus žmones kaip į daiktus mokančius žiūrėti leidinius
jaunimui, naktinius klubus, kuriuose beveik atvirai siūlomos narkotinės
medžiagos. Ar į šią sritį dėmesys bus atkreiptas tik po kokio nors rezo-
nansinio nusikaltimo?

Kai šiandien žiūrime į smurto epidemiją mokyklose, į sunkiai paaiš-
kinamus paauglių agresijos protrūkius, privalome pripažinti, jog čia mora-
lizavimu ar vien reikalavimu, kad politikai privalo kažką daryti, padėties
nepakeisime. Reikia realaus visos visuomenės grupių bendradarbiavimo.

Būtų gaila, jei B. Domerque paskaitas prisimintume tik kaip egzotiš-
ką įsikišimą, kuris trumpam atitraukia nuo kasdienių rūpesčių, šokiruo-
ja, bet netrukus pasimiršta, yra apklojama naujų rūpesčių sluoksniu.  

Apmaudu, kad Lietuvoje, kalbant apie šeimas, visą energija paprastai
išvaistoma diskusijai, kas formaliai yra šeima, pamirštant, jog svarbiausia
ne tai, koks šeimos įvaizdis, kaip ji atrodo, bet tai, kiek realiai ji tampa
bendrystės, mokymosi būti su kitu mokykla. Šiandien mes pernelyg mažai
rūpinamės tuo, ką patys išmokstame šeimoje, ką mūsų vaikai joje gauna,
ir pernelyg pasiduodame iliuzijai, jog kažkas kitas – valstybė, mokykla,
kunigas, psichologas perims iš mūsų atsakomybę.

Piktindamiesi tuo, kas nuo mūsų nepriklauso, paprastai nepadarome
to, ką galime ir privalome.                                                              Lrt.lt

Nors vadinamasis Šaltasis karas tarp Rytų ir Vakarų
jau baigėsi, Rusija vis tiek yra galybė. Ji verčia apie save
šnekėti ir Vancouver žiemos olimpinių žaidynių, ir
pasaulinės politikos kontekstuose. 
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Kaip žinia, lietuviams krepšinis –
lyg antra religija. Didžiuojamės, iš-
girdę naujienas apie savo tautiečių
sportinius laimėjimus. Neseniai  pa-
siekė džiugi žinia, kad Lietuvos krep-
šinio legenda Šarūnas Marčiulionis
pasiūlytas į Šiaurės Amerikos nacio-
nalinės krepšinio asociacijos (NBA)
Šlovės muziejų (Hall of Fame). Šarū-
nas buvo pirmasis krepšininkas iš
Lietuvos, žaidęs šioje prestižinėje
lygoje. Nuo to laiko ten rungtyniauja
ir daugiau lietuvaičių. Smagu, jog ge-
rų vertinimų sulaukia ir jauni krep-
šininkai, kurie ateityje taip pat gali
patekti į daugelio išsvajotąją NBA. 

Turnyre žaidė du lietuviai

Prieš kelias savaites sužinojome
ir dar vieną džiugią žinią apie šiuo
metu New Jersey valstijoje gyvenantį
perspektyvų lietuvį Gilvydą Birutą,
besimokantį ir žaidžiantį St. Bene-
dict’s vidurinėje mokykloje Newark
mieste. Baigus vidurinę mokyklą, jis
yra kviečiamas studijas tęsti garsia-
jame Rutgers University (NJ). Vaiki-
nas yra atletiško sudėjimo, greitas ir
šoklus žaidėjas. 

Tuo įsitikinome patys, sausio
mėn. paskutinį savaitgalį nuvykę į
,,Newark National Invitational” tur-
nyrą, kur žaidė 12 mokyklų komandų
iš New York, New Jersey, Maryland,
Illinois ir net Tennessee valstijų. To-

kios varžybos rengiamos jau šeštąjį
kartą, antrus metus iš eilės jos orga-
nizuojamos Newark esančiame Pru-
dential Center. Mums itin smagu bu-
vo stebėti varžybas ir dėl to, kad net
dviems iš minėtų mokyklų atstovavo
lietuviai. Kaip jau minėjau, vienas iš
St. Benedict’s „Gray Bees” žaidėjų
yra 18-metis G. Biruta, o New York
Christ the King High School
„Royals”  komandoje žaidė jo bendra-
amžis, kitas lietuvis Dominykas Mil-
ka.

Sirgaliai jau įsiminė 
lietuvio vardą

Dominyko komandai rungtynės
prieš Jersey City (NJ) St. Peter’s
Prep mokyklą prasidėjo ne itin links-
ma gaida. Nuo pat pirmųjų minučių
„Royals” krepšininkai atsilikinėjo
nuo savo varžovų, tačiau trečiajame
kėlinyje įvyko persilaužimas ir lietu-
vio komandos draugai ne tik pasivijo
,,Marauders”, bet ir po įtempto taš-
kas į tašką ketvirtojo kėlinio bei pra-
tęsimo laimėjo rungtynes rezultatu
75:72. D. Milka šiose varžybose pelnė
8 taškus. 

Kur kas lengviau pergalę iškovo-
jo Gilvydo komanda „Gray Bees”,
kuri nuo pat rungtynių prieš Čikagos
De La Salle Institute (IL) „Meteors”
pradžios įgijo apčiuopiamą persvarą.
Rungtynių baigtis nekėlė jokių abe-
jonių – 80:50 St. Benedict’s krepši-
ninkų naudai. Gilvydas tapo antru

Jaunieji krepšininkai už Atlanto
Sausio 30 d. ,,Newark National Invitational” turnyre sužibėjo du lietuviai

tarp  daugiausiai taškų savo koman-
dos žaidėjų pelniusiųjų, įmetęs 15
taškų (jis taip pat atkovojo 6 atšoku-
sius kamuolius). Pastarosios dvi-
kovos metu girdėjosi palaikymo šūks-
niai Gilvydui ne tik iš stebėti varžybų
atėjusių lietuvių, bet ir amerikiečių,
kurie jau įsiminė mūsų tautiečio pa-
vardę. 

Lietuvos jaunių krepšinio rinkti-
nės žaidėjas G. Biruta nutarė moks-
lus ir sportinę karjerą tęsti New Jer-
sey Rutgers University, nors juo do-
mėjosi ir dar kelios garsios aukštosios
mokyklos (University of Pennsylva-
nia, Davidson College (NC), Universi-
ty of Kentucky bei Harvard Universi-
ty (MA)). Šį aukštaūgį krepšininką
esame sutikę ir anksčiau – nors Gil-
vydui puikiai sekasi žaisti ir su ame-
rikiečiais, jaunuolis mielai dalyvauja
ir lietuvių organizuojamose varžy-
bose, dažnai Gilvydas gina NY Lietu-
vių atletų klubo vyrų komandos gar-
bę mėgėjiškuose ŠALFASS ir kituose
turnyruose.  

Krepšinį įsimylėjo vos žengęs
pirmuosius žingsnius

G. Biruta gimė Jonavoje, kur ir
pradėjo lankyti mokyklą. Tačiau vė-
liau su mama poete Jolanta Toločkai-
te persikėlė į Kauną, kad galėtų žaisti
krepšinį Arvydo Sabonio mokykloje.
Kaip pasakojo vaikinas, šią sporto
šaką jis įsimylėjo vos tik pradėjęs
žengti pirmuosius savo žingsnius.
Mama jam nupirko žaislinį lanką, ir
nuo to viskas prasidėjo. Berniukas
augo mintimis apie krepšinį. 

Žaisdamas kieme mažasis Gilvy-

das, kai kiti vaikai kapstėsi smėlio
dėžėje, nepaleisdavo iš rankų kamuo-
lio. Jaunuolio idealu tapo NBA legen-
da Michael Jordan – Gilvydas svajojo
būti panašus į jį. 

Nuo mažens žaisdamas krepšinį
bei stebėdamas kitus krepšininkus,
jis buvo tikras dėl savo ateities. Į Lie-
tuvos jaunučių rinktinę (iki 16 metų
amžiaus) Gilvydas buvo pakviestas
2007-aisiais, vos 15-os. Tada iš Grai-
kijos lietuvių komanda namo parsi-
vežė bronzos medalius. Kitą vasarą,
jau 16-os, jis atstovavo savo gimtinei
iki 18 metų amžiaus jaunių rinktinė-
je ir iš Graikijos parsivežė sidabrą.
Praėjusią vasarą tame pačiame čem-
pionate, vykusiame Prancūzijoje, Lie-
tuvos rinktinė užėmė ketvirtą vietą. 

Svajoja tęsti karjerą JAV

Prieš atvykdamas į JAV, G. Bi-
ruta jau žaidė krepšinį Švedijoje bei
Ispanijoje, tačiau, nusprendęs siekti
mokslų, 2008-aisiais lietuvis atvyko į
Ameriką studijuoti St. Benedict’s
Prep vidurinėje mokykloje. Dabar
Gilvydas tikisi, kad ir pabaigęs uni-
versitetą tęs krepšininko karjerą už
Atlanto, tačiau, jei likimas nulemtų,
vyktų žaisti ir atgalios į Europą. 

Nors laisvalaikio be krepšinio lie-
ka tikrai nedaug, jaunuolis dar do-
misi muzika bei filosofija, mėgsta
skaityti įžymių žmonių biografijas.

Tikrai džiugu, kad mūsų mažos
tautos krepšininkai ir toliau skinasi
kelią šios sporto šakos pasaulyje. Ti-
kimės, jog apie jų ypatingus pasie-
kimus išgirsime dar ne vieną kar-
tą!

Dominykas Milka pergalingų rungtynių metu ,,Newark National Invitational”
turnyre.

Gilvydas Biruta. Dominykas Milka.

G. Birutos mama Jolanta atvyko į New Jersey valstiją ne tik padėti sūnui įsi-
tvirtinti Amerikoje, bet ir lietuvių bendruomenei pristatyti savo eilių knygelę
„Kada sunku tau bus širdy”.                                          Autorės nuotraukos 

Pastaruoju metu Gilvydas vis dažniau savo komandos puolimą užbaigia ga-
lingu dėjimu į krepšį.
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EDVARDAS ŠULAITIS

2010 m. vasario 13 d., penktadie-
nį, Vancouver, Kanadoje, prasidėju-
sios XXI žiemos olimpinės žaidynės
lietuviams sportininkams bei sir-
galiams džiugesio neatnešė, nes šeš-
tadienį viena iš tvirčiausių Lietuvos
sportininkių – biatlonininkė Diana
Rasimovičiūtė – 7,5 km lenktynėse
užėmė tik 25-ąją vietą. Lietuvos ats-
tovė savo mėgstamiausioje šaudymo
rungtyje – du kartus nepataikė ir var-
žybas baigė blogiau nei prieš 4 metus
Turino olimpiadoje. Tada ji buvo pa-
siekusi 18-ą vietą, o šiemet ji tikėjosi
geresnio rezultato. Jos viltis pakliūti
į dvidešimtuką  sugriovė du netaiklūs
šūviai, kurie lietuvę privertė šliuožti
dar du papildomus 150 metrų baudos
ratus.

Vis dėlto kadangi iš viso rungty-
niavo 88 sportininkės, bendrai paė-
mus, lietuvės pasiekimas nebuvo toks
blogas. Geriausiai pasirodžiusi JAV
atstovė Sara Studebaker užėmė 45
vietą, o jos komandos draugės liko 77,
78 ir 80 vietoje.

Šioje rungtyje pirmą vietą užėmė
rusė Anastazija Kuzmina, čiuožusi už
Slovakiją. Jos rezultatas buvo 21
min. 11,2 sek., lietuvė nuo A. Kuzmi-
nos atsiliko 1 min. 15,6 sek.

D. Rasimovičiūtė, patekusi į 60-
uką, dar varžėsi 10 km persekiojimo
lenktynėse, kur gerų rezultatų nė ji
pati nesitikiėjo. Tas spėjimas pasi-
tvirtino su kaupu, nes Lietuvos ats-
tovė antradienį įvykusiose persekioji-
mo varžybose užėmė tik 34 vietą. Ją
čia sužlugdė visi penki nepataikymai
į taikinius.

Lietuvos delegacija dalyvavo
atidaryme

Penktadienio vakare Lietuvos
sportininkai su keliais palydovais da-
lyvavo olimpiados atidarymo šventė-
je, kurioje nešini savo šalių vėliavo-
mis žygiavo apie 80 valstybių atstovai
(kai kurie turėjo tik po vieną ar du
sportininkus). Šį kartą NBC televizi-
ja, kuri dažniausiai, žygiuojant Lietu-
vos sportininkams, rodydavo rekla-
mas, parodė Lietuvos sportininkus  ir
jų priekyje žygiuojančią 25-erių slidi-
ninkę, trijų olimpiadų dalyvę Iriną Te-
rentjevą, nešusią Lietuvos trispalvę.

Nukelta į 8 psl.

Olimpinėse žaidynėse lietuviai
gerais rezultatais nestebina

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

„Draugas” skaitytojams, prenu-
meratoriams, rėmėjams ir bendra-
darbiams yra tikras draugas, kasdien
nešąs gausias žinias ne vien iš šio
krašto, bet ir iš tolimos tėvynės, ir
net iš viso plataus pasaulio, kurio
kampeliuose yra įsikūrę mūsiškiai
tėvynainiai. Tačiau man „Draugas”
yra daug daugiau – mielas bei laukia-
mas bičiulis, penkias dienas per
savaitę praskaidrinąs pilką kasdieny-
bę. Diena be „Draugo” – niūri diena,
tarsi šlapdriba. Todėl „Draugą” ger-
biu, remiu, su džiaugsmu į jį rašau,
atrodo, esu pasiryžusi galvą guldyti
už jo gyvenimą bei ateitį.

Pamėginkime perkratyti savo
sąžinę, ar mes patys esame tikri
„Draugo” draugai? Ar kartais nesa-
me tokie arba tie, kuriuos prancūzų
priežodis mini: „Netikras draugas –
tai kaip tas šešėlis, kuris išnyksta, kai
saulė labiausiai kepina.” Ar mums
pritrūksta drąsos „Draugą” ginti,
jam padėti savo parama, vien tiktai
gera jam linkėti? Mūsų didysis tautos
žadintojas Vincas Kudirka mus mo-
ko: „Ne tas yra drąsus, kuris stvėrę-
sis kardo,/ Dantimis grieždamas, lyg
žvėris įniršęs,/ Tik artimą puola ir
laimę jam ardo,/ Pats būdamas žmo-
gus visai užsimiršęs.”

Ir garbaus amžiaus sulaukus, dar
vis sunku suprasti tuos, kurie, paste-
bėję dienraštyje klaidą ar lietuvių
kalbos svetimkūnį žodį, užuot bandę
tai pataisyti ar su tuo drąsiai kovoti,
pirmiausia tuojau baudžia save ir
„Draugą”. Netekę jo, skurdina save.

Telefonu besišnekučiuojant su
kultūringa medisoniete Gailute Pa-
lioniene, ji gan karštai, bet rūsčia gai-
da išdėjo savo pasipiktinimą, kaip
kultūriniame priede Raimundas M.
Lapas drįso rašyti Verdžio „Travia-
ta”. Tai, jos manymu, yra ,,kriminali-
nis nusikaltimas” šitaip iškoneveikti
pasaulinio garso žymią asmenybę. Iš-
klausiusi jos ilgą įrodinėjimą (visai
pagrįstą!), išgirdusi jos sprendimą
atsisakyti „Draugo”, kaip elgeta mal-
davau to nedaryti, kol pasisekė ją
perkalbėti.

•••
Na, ir laikai dabar! Kaip iš giedro

dangaus perkūnijos griausmu nudun-
dėjo Lino Regio laiškas „Meskite tas
kvailystes, arba aš mesiu ‘Draugą’”
(2010 m. sausio 22 d.). Viena „Drau-
go” prenumeratorė, Lietuvos susipra-
tusio ūkininko dukra, Čikagoje buvu-
si Lietuvos garbės vicekonsule, tokią
paikystę įvertino mūsų liaudies iš-
mintimi: „Lietuvos kaimuose šito-
kius nevykusius išsišokimus žmonės
vadindavo ‘lyg apsivalgęs drignėm’.”
Ogi kitas „Draugo” rėmėjas vyriškai
stebėjosi: „Pats pliekia, pats ir rėkia!”

Taip ir knieti L. Regiui pasakyti:
„Užuosk kavą, atsimerk ir plačiai ap-
sidairyk.”  Netiesa, „Draugo” kokybė
ne mažėja, bet, skaitytojų nuomone,
didėja. O L. Regio vadinamos „kvai-
lystės” – jomis beveik visas JAV gy-
venimas lapote lapoja. Aure! Tokios
milijoninės milžinės, kaip Metropo-
litan Opera ar Lyric Opera of Chicago

kasmet, anot Lino, „ubagauja” (beje,
šio žodžio lietuviškame žodyne nėra)
vis stambesnių aukų, nors jų nuola-
tiniai prenumeratoriai už pirmų eilių
parteryje bilietą pakloja po 200 dol. ir
daugiau. Aha, net vaikų darželio ma-
žyliai pardavinėja savo mokyklėlės
peršamus šokoladus (mums reikalin-
gus kaip šuniui penkta koja) už „as-
tronominę” kainą... Juos seka ir kitų
mokyklų vaikai nuo durų prie durų.
Ar visa tai ne elgetavimas? Spaudos
galiūnai – „Chicago Tribune” ir „Chi-
cago Sun-Times” jau prieš pasaulinę
ekonominę krizę (šykščių JAV ban-
kininkų sukeltą) dejavo stovį ant
Žemę drebinančio pagrindo. Vaizdas
nekoks, ar ne? Tačiau tai tikrovė!

L. Regis piktai (viena jauna
skaitytoja pavadino „įžūliai”) gėdina
„Draugą”, bet be menkiausio krisle-
lio gėdos jis drabsto didžiai nusipel-
niusio šimtametinio dienraščio oru-
mą. Toks jo neapgalvotas vėjavaikiš-
kas poelgis pažadino buvusios didžiai
gerbiamos ilgametės „Draugo” re-
daktorės Irenos Regienės – Lino ma-
mos atminimą. Ji buvo menkos svei-
katos dvasios didžiūnė! Irena dirbo,
plušo „Draugo” naudai, visa savo sie-
la atsidavusi (amerikietis pasakytų,
„beyond the call of duty”) mėgiamam
dienraščiui. Tai buvo santūri, rūpes-
tinga, draugiška, tolerantiška, visais
atžvilgiais paslaugi asmenybė! Net
iki paskutinio savo atodūsio iš namų
redagavo dar skautų skyrių. Čia ra-
šančioji liko visam gyvenimui dė-
kinga, nuoširdžiai gerbianti ją bei jos
nuveiktus darbus Dievui, Tėvynei ir
Artimui! O iš jos gauta nepamiršta-
ma pirmoji pamoka buvo, kai para-
šius savo straipsnyje seniai įsipilie-
tintą tarptautinį žodį „procentai”, I.
Regienė pakeitė lietuvišku „nuošim-
čiai”. Tik vėliau kita redaktorė su-
grąžino „procentus” į „Draugą”.

•••
Grįžtant prie prenumeratorių

teisingo nusiskundimo dėl pavardžių
iškreipimo, nelietuviškų žodžių gau-
sumo ir t.t., dienraščio bendradarbiai
patys privalo griežtai to vengti. Ne-
pateisinami R. Lapo vartojami ,,tri-
pas”, ,,benefisas”, o kultūriniame
priede net antraštė ,,Also spracht...
Petravičius” (teisingai turėtų būti
sprach) ir kt. Nemokant svetimos
kalbos, neverta jos vartoti, ypač tai
nedovanotina antraštėje.

O ar mes patys be „nuodėmės”?
Keista, bet tikrai mūsiškiai, seni vil-
kai nepaprastai imlūs blogybėms.
Lietuvai atgavus laisvę, kartu su ja
vėjo gūsis atgrūdo žodį „televizo-
rius”. Bematant tą žodį pasigavo lie-
tuvių išeivijos spauda ir „Draugas”,
žurnalistai, spaudos darbuotojai (pre-
mijuoti ir ne) ir kt. Grakščiai skam-
bančią mūsų čia vadinamą „televizi-
ją” pakeitęs „televizorius”, ausį rė-
žiančiai skambąs kaip dardantis trak-
torius, pasirodo, erzina bemaž visus
skaitytojus. Beieškant šaknų, iš ku-
rių išdygo toks keverza, kai pačioje
tėvynėje sako „televizijos programa”,
„televizijos bokštas”, o jau aparatas
virsta žiauriu „televizoriumi”, neti-
kėtai suradom siūlo galą. Viena 60 m.
lietuvė, čia gyvenanti 30 m. aiškino,
jog pradžioje ir    Nukelta į 9 psl.

Nepjaukim šakos, ant
kurios sėdim!

Lietuvos biatlonininkė Diana Rasimo-
vičiūtė.

Žiemos olimpinių žaidynių slidinėji-
mo varžybų moterų 1,5 km sprinto
lenktynėse klasikiniu stiliumi vasario
17 d., trečiadienį, Lietuvos atstovė
Irina Terentjeva tarp 54 dalyvių buvo
49-a. 

Žiemos olimpinių žaidynių slidinėji-
mo varžybų vyrų 1,5 km sprinto lenk-
tynėse klasikiniu stiliumi vasario 17
d., trečiadienį, geriausiai iš lietuvių
pasirodė 23 metų Mantas Strolia. Jis
pranoko 16 varžovų ir užėmė 46-ąją
vietą.                            ELTA nuotr.
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D. Medvedev pasisako už glaudesnius
santykius su Lietuva

Vilnius, vasario 18 d. (ELTA) – Rytų Europos studijų centras, bendradar-
biaudamas su Čekijos nevyriausybine organizacija ,,People in Need”, Seimo
galerijoje atidarė fotografijų parodą ,,Priartėjimai. Kuba”. Keturi autoriai – du
kubiečiai ir du lietuviai – į šią šalį žvelgė ne kaip į rojų turistams, bet kaip į
kraštą, kuriame laisvė jos piliečiams jau seniai tapo iliuzija, o socializmas pri-
artėjo prie ribos, už kurios – jau permainų laikas. 

Fotografijų parodą ,,Priartėjimai. Kuba” atidarė Seimo užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris.   Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Signatarû klubo vadovè: 
dèl prezidentès teiginiû esame îžeisti

Vilnius, vasario 18 d. (Delfi.lt) –
Britanijoje opozicijoje esantys kon-
servatoriai paneigė valdžios teigi-
nius, kad trys ketvirtadaliai imigran-
tų iš Rytų Europos grįžo namo. Jų
teigimu, Leiboristų pasakojimai, kad
jauni imigrantai iš Lenkijos, Lietuvos
ir kitų Rytų Europos šalių atvažiuoja
į Britaniją tik trumpam laikui padir-
bėti, yra klaidingi, rašo „Daily Mail”.

Atvirkščiai – buvo paskelbta, kad
dauguma rytų europiečių porų įsiku-
ria šalyje, o jų vaikai užima vietas
mokyklose. Vietinės valdžios asocia-
cija (angl. Local Government Asso-
ciation, LGI) taip pat pareiškė, kad
imigrantų skaičius yra didesnis, nei
skelbia valdžia, ir jie apsunkina mo-
kyklų, bibliotekų, šiukšlių surinkėjų
ir policijos darbą.

Nuogąstavimus patvirtino iš
Lenkijos gauti skaičiai, kur nepaste-
bėta žymaus migrantų sugrįžimo.
Vietinės valdžios atstovai teigia, kad
labai nedaug iš 1,5 mln. nuo 2004 m.
atvykusių rytų europiečių, grįžo na-
mo, nors ministrai teigia, kad dau-
giau nei 700,000 paliko Britaniją.

Pavyzdžiui, Slough rajono atsto-
vė Ruth Bagley sakė: „Galbūt jie ne-
atvyksta taip greitai, tačiau akivaiz-
du, kad daugiau žmonių atvyksta, nei
išvyksta.”

„Valdžia piešia paveikslą, kad ti-
piškas rytų europietis atvyksta dve-
jiems–trejiems metams padirbėti ir
išvyksta, tačiau mūsų patirtis rodo ką
kita – žmonės čia apsistoja ir kuria
šeimas”, – pridūrė ji.

Atkelta iš 1 psl.
Iki šiol buvusioje konsulinių mo-

kesčių sistemoje už kiekvieną kreipi-
mąsi dėl neimigracinės vizos reikėjo
mokėti 131 JAV dolerį (apie 341 litą).

Apie šiuos pakeitimus JAV am-
basada pranešė asmenims, kurių tu-
rima trečiųjų šalių pilietybė, kelionių
istorija arba kelionės tikslas neati-
tinka Kelionių į JAV supaprastinimo
programos, leidžiančios į JAV vykti
be vizos, reikalavimų.

2008 m. lapkritį pradėta taikyti
Kelionių į JAV supaprastinimo prog-
rama leidžia Lietuvos piliečiams vyk-
ti į šią šalį be vizų, jei jie verslo, tu-
rizmo ar kitais asmeniniais tikslais
planuoja šioje šalyje išbūti ne ilgiau
nei 90 dienų. Norintys į JAV be vizos
vykti Lietuvos piliečiai, naudodamie-
si Elektronine kelionių leidimo siste-
ma (ESTA – Electronic System for
Travel Authorization), privalo gauti

kelionės patvirtinimą ir turėti bio-
metrinius pasus.

Pasak pranešimo, nuo šios prog-
ramos pradžios Lietuvos piliečiams
galimybe be vizų keliauti į JAV pasi-
naudojo tūkstančiai lietuvių, tačiau
JAV ambasada tikslių skaičių neį-
vardija.

,,Nuo 2008 m. lapkričio iki 2009
m. rugsėjo lietuvių, keliaujančių į
JAV verslo arba turizmo tikslais,
skaičius padidėjo 40 procentų. JAV
ambasada Vilniuje ir toliau skatina
lietuvius naudotis šia programa bei
primena keliautojams pasitikrinti, ar
jie turi teisę naudotis programa”, –
teigiama ambasados pranešime.

JAV atstovybė Vilniuje  pranešė,
kad per 2009 mokestinius metus į JAV
leista atvykti daugiau kaip 17,000 mi-
nėta programa pasinaudojusių ar vi-
zas turėjusių Lietuvos piliečių, 2008
m. šis skaičius viršijo 12,000.

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Nepriklausomybės Akto signatarų
klubo vadovė Birutė Valionytė teigia
esanti įžeista ir suglumusi dėl Lietu-
vos prezidentės Dalios Grybauskai-
tės pareiškimo, kuriuo šalies vadovė
suabejojo, ar būtina Kovo 11-osios
signatarus apdovanoti Vytauto Di-
džiojo ordinu .

,,Jūs parodėte tikrą įrašą, ir aš
esu truputį suglumusi dėl vieno pap-
rasto dalyko – kad Kovo 11-oji yra,
galbūt nebesuvokiama jos reikšmė ir
kas yra Lietuvos nepriklausomybės
akto signataras, ir šiuo atveju šnekėti
apie tai, kad mes turime po automo-
bilį, kas yra pasakyta švelniai, visiš-
kai netiesa, mes jokių automobilių
negavome, mes žemės dykai negavo-
me, mes pirkome ją nominalia verte,
tie, kurie galėjo ir norėjo”, – LRT lai-
doje ,,Šiandien” sakė Nepriklausomy-
bės Akto signatarų klubo prezidentė.

Pasak B. Valionytės, įžeisti pasi-
juto ir jai skambinę kiti signatarai.

Prezidentė D. Grybauskaitė  va-
sario 18 d. pažymėjo, kad tokie apdo-
vanojimai valstybei sunkmečiu kai-
nuotų apie 1 mln. litų.

,,Galiu tik tiek pasakyti, kad visi
pasirašę 124 signatarai yra labai ger-
biami žmonės. Per 20 metų jie buvo
daugelį kartų apdovanoti įvairiau-
siais valstybės apdovanojimais, be-
veik visi gavo žemę, beveik visi gavo
po automobilį”, – žurnalistams sakė
D. Grybauskaitė.

B. Valionytė tvirtino, kad Kovo
11-osios akto signatarams apskritai
nėra skirta jokių apdovanojimų, iš-
skyrus atmintinį dešimtmečio proga
išleistą Lietuvos nepriklausomybės
medalį.

Pasak naujienų tinklalapio
delfi.lt, pats signatarų klubas nefor-
maliame pokalbyje su Prezidentūros
atstovais yra pasiūlęs apdovanoti sig-
natarus Vytauto Didžiojo ordino Di-
džiuoju kryžiumi.

,,Aš visiškai nenoriu dabar kal-
bėti apie jokį prašymą ar neprašymą.
Aš kalbu apie valstybės nuostatą ši-
tuo klausimu. Mes susitikome su Lie-
tuvos prezidente, tada mes ją pasvei-
kinome dėl inauguracijos, jai primi-
nėme tokį dalyką, kad šis klausimas
yra neišspręstas. Ji tada pasakė, kad
jokių  problemų, mes išspręsime”, –
tvirtino Nepriklausomybės Akto sig-
natarų klubo prezidentė

,,Ne apie sunkmetį, ne apie pini-
gus eina kalba. Suprantame, kad tai
gali kainuoti pinigų. Išleiskite dekre-
tą, tai galima susitarus padaryti vi-
soms valdančioms institucijoms ir pa-
sakyti antruoju punktu: dėl sunkme-
čio tai yra atidedama. Tai yra požiū-
rio klausimas”, – teigė B. Valionytė.

Nepriklausomybės Akto signa-
tarų klubo prezidentės teigimu, Lat-
vijos ir Estijos Aukščiausios tarybos
nariai buvo apdovanoti aukščiausiu
valstybės apdovanojimu.

Did∂s mokestis už JAV vizas

Šiaurès ir Baltijos šalis vienija 
bendri siekiai

Žurnalas ,,Miesto IQ” taps ,,IQ. The Economist”

Išvykstançius iš Britanijos keiçia 
atvykstantys rytû europieçiai

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Kultūros žurnalas ,,Miesto IQ” taps
politikos, ekonomikos ir kultūros
žurnalu ,,IQ. The Economist”.

,,Šiuo metu buriame žurnalistus,
pirmasis ‘IQ. The Economist’ nume-
ris pasirodys jau balandžio mėnesį”, –
sakė ,,IQ. The Economist” vyriau-
siuoju redaktoriumi pakviestas dirbti
politologas Vladimiras Laučius.

Žiniasklaidos bendrovė ,,Intelli-
gent Media” pasirašė naują bendra-
darbiavimo sutartį su Didžiosios Bri-
tanijos savaitraščio ,,The Economist”

leidėjais.
Pagal sutartį dalį ,,IQ. The Eco-

nomist” žurnalo turinio sudarys
,,The Economist” apžvalgininkų raši-
niai,  bendrovė ,,Intelligent Media”
įsigijo išskirtines teises lietuvių kalba
ir Lietuvos teritorijoje skelbti ,,The
Economist” straipsnius tiek spaudo-
je, tiek internete.

Žurnalas ,,IQ. The Economist”
bus leidžiamas kas mėnesį, platina-
mas Lietuvoje visose spaudos preky-
bos vietose. Numerio kaina sieks 4,9
lito. 

Atkelta iš 1 psl.           ir kviečiu
apsilankyti Rusijos Federacijoje Jums
patogiu laiku. Manau, kad galėsime
aptarti visumą Rusijos ir Lietuvos
santykiams svarbių klausimų bei nu-
matyti dvišalio bendradarbiavimo su-
aktyvinimo kelius”, – rašoma Rusijos
prezidento laiške.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
komentuodama Rusijos vadovo laišką
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo jubiliejaus proga, teigia, jog tai
yra svarbus Rusijos žingsnis kuriant
gerus kaimyninius santykius su Lie-
tuva.

„Palankiai vertinu faktą, kad Ru-
sijos prezidentas D. Medvedev pa-
sveikino Lietuvą ir su Valstybės at-
statymo, Vasario 16-tosios, ir su Ne-
priklausomybės atkūrimo, Kovo 11-
tosios, dienomis. Lietuvos interesas
yra geranoriški, abipuse nauda ir pa-
garba paremti santykiai su visomis
kaimyninėmis valstybėmis. Dvišalė
darbo viešnagė būtų gera proga su
Rusijos vadovu aptarti Lietuvai
svarbius klausimus ir galimybes plė-
toti dvišalį ekonominį, kultūrinį
bendradarbiavimą”, – kalbėjo valsty-
bės vadovė.

Atkelta iš 1 psl.
Pirmą kartą Šiaurės ministrų ta-

rybos posėdis vyksta ne vienoje iš
Šiaurės šalių, o Lietuvoje.

,,Lietuvos bendradarbiavimas su
Šiaurės šalimis yra vienas svarbiau-
sių mano vykdomos užsienio politi-
kos tikslų. Baltijos ir Šiaurės šalis
vienija bendri siekiai, todėl glaudus
bendradarbiavimas išplėstų regiono
galimybes ir sustiprintų mūsų vaid-
menį Europoje ir pasaulyje”, – kal-
bėjo prezidentė D. Grybauskaitė.

Lietuvos vadovė pažymėjo, jog
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
Šiaurės šalys buvo vienos pirmųjų,
kurios mūsų šalyje įsteigė savo infor-
macinius centrus ir diplomatines at-
stovybes bei nuolatos reiškė paramą
Lietuvos valstybingumo įtvirtinimui.

Pasak valstybės vadovės, puikūs
sėkmingo Šiaurės ir Baltijos šalių
bendradarbiavimo pavyzdžiai yra
Baltijos jūros regiono programos įgy-

vendinimas, Šiaurės ministrų tary-
bos remiamas Europos humanitari-
nis universitetas (EHU) Vilniuje,
bendri regiono energetikos ir trans-
porto projektai.

Šiaurės šalių ministrų ir jų kole-
gų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos su-
sitikime diskutuojama apie glaudesnį
Šiaurės ir Baltijos šalių bendradar-
biavimą, Europos Sąjungos Baltijos
jūros programą ir Baltarusiją, pagrin-
dinį dėmesį skiriant EHU, tremtyje
veikiančiam Baltarusijos universitetui.

Šiaurės šalys yra pasirengusios
suteikti šiam universitetui papildomą
300 tūkst. eurų finansavimą.

Šiaurės ministrų taryba yra vy-
riausybinio bendradarbiavimo foru-
mas, jungiantis penkias valstybes –
Daniją, Islandiją, Norvegiją, Suomiją
ir Švediją, taip pat autonomijos teises
turinčias Grenlandiją, Farerų ir Alan-
dų salas.



KIJEVAS
Ukrainos ministrės pirmininkės

pirmasis pavaduotojas Oleksandr
Turčynov įspėjo, kad bet kurie mė-
ginimai surengti Regionų partijos
vadovo Viktor Janukovyč, kaip pre-
zidento, inauguraciją bus vertinami
kaip mėginimas perimti valstybės
valdžią. Jis priminė, kad Ukrainos
Aukščiausiasis administracinis teis-
mas, gavęs Julijos Tymošenko ieški-
nio pareiškimą, sustabdė Centrinė
rinkimų komisija protokolo dėl rin-
kimų oficialių rezultatų nustatymo
galiojimą. 

MASKVA
Netoli Kinijos ir Rusijos pasienio

vasario 18 d. įvyko 6,7 balo stiprumo
žemės drebėjimas. Pranešimų apie
aukas ar padarytą žalą negauta. Dre-
bėjimo epicentras buvo pusiaukelėje
tarp Rusijos Vladivostok miesto ir
trečiojo pagal dydį Šiaurės Korėjos
miesto Čongdžin. Jo židinys buvo
563 km gylyje, pranešė JAV geolo-
gijos tarnyba. Tai galingas drebėji-
mas, bet jo padarinius turėjo sušvel-
ninti tai, kad jo židinys buvo giliai po
žeme.

WASHINGTON, DC
Aštuoni amerikiečiai misionie-

riai teisėjo nurodymu buvo paleisti iš
kalėjimo Haityje, tačiau dar dviejų
suėmimas buvo pratęstas, siekiant
gauti daugiau informacijos apie įta-
riamą vaikų pagrobimo atvejį. De-
šimt amerikiečių, dauguma kurių
priklausė Aidaho Baptistų Bažnyčiai,
buvo suimti praeitą mėnesį. Jie kal-
tinami mėginę be reikiamų doku-
mentų išvežti iš šalies 33 haitiečius
vaikus po sausio 12 d. Haitį nunio-
kojusio žemės drebėjimo. Amerikie-
čiai išvyko į JAV ambasadą Port o
Prenso. 

* * *
JAV neprieštarauja, kad Rusija

padėtų Meksikai kovoti su narkotikų
kontrabanda ir organizuotu nusi-
kalstamumu, teigia JAV valstybės
departamento atstovas Mark Toner.
Rusija pastaruoju metu nuolat kar-
toja, kad nori padėti Meksikai kovoti
su narkotikų kontrabanda ir orga-
nizuotu nusikalstamumu. Jungtinės
JAV ir Meksikos pastangos įveikti šią
problemą sulaukia daug kritikos. 

SOFIJA
Bulgarijos ir JAV vyriausybės

nesidera dėl priešraketinės gynybos
(PRG) sistemos elementų išdėstymo,
praneša Bulgarijos televizijos kana-
las ,,bTV”, remdamasis bendru Bul-
garijos užsienio reikalų ir gynybos
ministerijų vadovų Nikolay Mladenov
ir Anyu Angelov pareiškimu. Pareiš-
kimas buvo paskelbtas po ministrų
dalyvavimo parlamento užsienio rei-
kalų ir gynybos komisijos posėdyje. 

KOSOVAS
Kosovo ministras pirmininkas

Hashim Thaci pareiškė, kad, NATO
sumažinus savo pajėgas šioje nedide-
lėje prieš dvejus metus nuo Serbijos
atsiskyrusioje Balkanų valstybėje,
saugumo spragų nebus. Pasak jo,
NATO apmokytos Kosovo pajėgos
turėtų perimti ,,visų saugumo pajė-
gų, kokios yra nepriklausomoje vals-
tybėje”, pareigas. Kosovas ketina
stoti į Europos Sąjungą, nepaisyda-
mas jo suvereniteto nepripažįstančių
Rusijos bei Serbijos prieštaravimo.
Kosovą pripažino JAV ir dauguma
ES valstybių.

MINSKAS
Minsko srities rajono teismas

priėmė sprendimą, kad Ivenčiaus
gyvenvietėje (Minsko srityje) esantys
Lenkų namai, dėl kurių kilo nesu-
tarimai, liks oficialiai pripažintosios
Baltarusijos lenkų sąjungos nuosa-
vybe, pranešama BBC tinklalapyje.
Baltarusijos lenkų padėtis sukėlė
susirūpinimą ir Lenkijoje. 

PARYŽIUS
Praėjus penkioms savaitėms po

smarkaus žemės drebėjimo Haityje
Prancūzija pažadėjo šaliai 326 mln.
eurų paramą. Sugriautoje sostinėje
Port o Prenso viešintis prezidentas
Nicolas Sarkozy pareiškė, kad į mi-
nėtą sumą įskaičiuotas ir 56 mln. eu-
rų skolos nurašymas, praneša agen-
tūra AFP. N. Sarkozy yra pirmasis
valstybės vadovas, aplankęs Haitį po
žemės drebėjimo. Haitis yra buvusi
Prancūzijos kolonija, kuri 1804 m.
tapo nepriklausoma.

EUROPANauja NATO programa sukèlè
nerimâ Maskvoje

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Vasario 18 d. Zagreb mieste įvyko
naujojo Kroatijos prezidento inaugu-
racija. Socialdemokratas Ivo Josipo-
vič buvo prisaikdintas sostinės Šv.
Morkaus aikštėje. Sausio 10 d. jis
laimėjo antrąjį prezidento rinkimų
ratą ir tapo trečiuoju – po Franjo
Tudžman ir Stjepan Mesič – 1991
metais nepriklausomybę paskelbu-
sios respublikos vadovu.

Kvietimai apsilankyti šią dieną
Zagreb buvo išsiuntinėti visų šalių,
su kuriomis Kroatija palaiko diplo-
matinius santykius, vadovams. Jį
gavo ir Serbijos prezidentas Boris
Tadič, bet tiek jis, tiek šalies ambasa-
dos Kroatijoje atstovai iškilmėse
nedalyvavo. Mat į iškilmes atvyko
Kosovo vadovas Fatmir Sejdiu, ir Ser-
bijos vadovybė nusprendė, kad jai to-
kia draugija nepriimtina.

Rusijai iškilmėse atstovavo Vals-
tybės Dūmos vicepirmininkas Alek-
sandr Babakov.

I. Josipovič – universiteto profe-
sorius, teisės mokslų daktaras, 50-
ties baudžiamosios ir tarptautinės
teisės darbų autorius. Naujasis res-
publikos prezidentas gimė Zagreb
1957 metais. Lygiagrečiai su sostinės
Zagreb universiteto Teisės fakultetu
jis baigė Muzikos akademijos Kom-
pozicijos fakultetą. I. Josipovič sukū-
rė kūrinių styginiams ir simfoni-
niams orkestrams, kurie pelnė tarp-
tautinių ir Kroatijos apdovanojimų.

Kaip pažymi stebėtojai, preziden-
tas susidurs su rimtomis vidaus prob-
lemomis, pirmiausia – su visuotinės
ekonomikos krizės padariniais, taip
pat su korupcija ir organizuotu
nusikalstamumu. 
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Pasaulio naujienos

RUSIJA

JAV

Vilnius, vasario 18 d. (Delfi.lt) –
Maskvai kelia nerimą naujoji NATO
programa, kurioje numatoma, kad
organizacija gali naudoti jėgą visame
pasaulyje, praneša newsru.com. Ši
programa „ne visai suderinama su
JTO konvencija, todėl nenuostabu,
kad mums tai kelia nerimą”, per susi-
tikimą su Rusijos nevyriausybinėmis
organizacijomis (NVO) pareiškė Ru-
sijos užsienio reikalų ministerijos
vadovas Sergej Lavrov.

Jis priminė, kad NATO ir toliau
plečiasi, be to, kuriama nauja organi-

zacijos strateginė programa, kurioje
kaip viena iš galimybių numatyta
NATO veikla visame pasaulyje, įskai-
tant ir jėgos panaudojimą. Nauja
organizacijos strateginė programa
įsigaliojo praėjusių metų balandžio
mėn., per NATO aukščiausiojo lygio
susitikimą Strasbūre. Kaip praneša
ITAR-TASS, šis dokumentas turi
nustatyti ateinančio dešimtmečio
organizacijos užduotis ir apibrėžti jų
įgyvendinimo metodus. Programoje
tiriamos visiškai naujos grėsmės,
įskaitant galimas krizes, susijusias su
pasauliniu atšilimu, energijos ištek-
lių tiekimu, kibernetiniais išpuoliais
ir jūrų piratavimu. NATO generali-
nis sekretorius pranešė, kad šio do-
kumento rengimas turi tapti skaid-
riausiu visoje NATO istorijoje.

Šūkį pasiūlė NATO generalinis
sekretorius Anders Fogh Rasmussen:
„NATO gynyba prasideda už jos
slenksčių.”

Rusijos Valstybės Dūmos Tarp-
tautinių reikalų komiteto pirminin-
kas Konstantin Kosačiov, išreikšda-
mas Maskvos nuomonę šiuo klausi-
mu, pasakė: „Tai, kas vyksta už
NATO ribų, negali tapti kažkokia
monopoline NATO įtakos zona. Ne-
norėtume, kad mūsų santykiai virstų
varšymusi kažkokioje pasaulio daly-
je.”

Îvyko naujojo Kroatijos prezidento
inauguracija

Naujoje programoje numatyta NATO
veikla visame pasaulyje, įskaitant ir
jėgos panaudojimą. 

A. Didžgalvio nuotr.

Kroatijos prezidento I. Josipovič inauguracija.                            EPA nuotr.
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Lietuvos tenisininkas Ričardas
Berankis praėjusią savaitę ATP teni-
so turnyre ,,SAP Open” netikėtai
prasiveržė iki ketvirtfinalio, tačiau
jam nepavyko nugalėti 11 pasaulio
raketės Fernando Verdasco.

F. Verdasco yra stipriausias žai-
dėjas, prieš kurį R. Berankiui teko
žaisti, tad lietuvis rungtynes F. Ver-
dasco pralošė 3–6, 6–7. Per savo žygį
į ketvirtfinalį R. Berankis nugalėjo
amerikietį Robby Ginepri 6–7, 6–2,
6–3 bei vokietį Bjorn Phau 7–6, 6–3.

Turnyro baigiamosiose rungtynė-
se ispanas F. Verdasco nugalėjo ame-
rikietį Andy Roddick 3–6, 6–4, 6–4.

Kituose praėjusios savaites tur-
nyruose ,,ABN AMRO World Tennis
Tournament” pergalę šventė švedas
Robin Soderling. ,,Brasil Open” tur-
nyre pergalę šventė ispanas Juan
Carlos Ferrero, 6–1, 6–0 nugalėjęs
lenką Lukasz Kubot.

Margumynai

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

R. Berankis nustebino, bet nelaimėjo

Praėjusią savaitę Švedijoje prasi-
dėjo Pasaulio ralio lenktynės (WRC).
Pirmose lenktynėse pergalę šventė
suomis Mikko Hirvonen.

Suomis jau įpusėjus lenktynėms
įsiveržė į priekį ir neleido čempiono
vardą ginančiam Sebastian Loeb jo
aplenkti. Šešiskart planetos čempio-
nas nuo suomio atsiliko 42,3 sek.
Trečias liko dar vienas suomis. Jari-
Matti Latvala nugalėtojui pralaimėjo
1 min. ir 15,4 sek.

Netikėtai tik 30-oje vietoje liko
buvęs ,,Formulės-1” čempionas Kimi
Raikkonen. Jis lenktynių pradžioje
buvo pirmajame dešimtuke, bet po
avarijos šeštame ruože nukrito net į
50-ąją vietą. Iki lenktynių pabaigos
jis sugebėjo pakilti dvidešimčia vietų.

Dėl to, kad WRC patvirtino tą
pačią taškų sistemą, kaip ir ,,For-
mulė-1” su 25 taškais, čempionate

pirmauja M. Hirvonen. 18 taškų tu-
rintis S. Loeb yra antras, J. Latvala
turi 15 taškų.

Švedijos lenktynes laimėjo M. Hirvonen

NBA visų žvaigždžių rungtynėse
Rytų konferencijos komanda nugalė-
jo vakarus 141:139. Naudingiausiu
žaidėju buvo išrinktas Miami ,,Heat”
žaidėjas Dwyane Wade.

Rungtynių žiūrėti susirinko iki
šiol didžiausias žiūrovų skaičius –
108 tūkst. 713. Tai ne tik žvaigždžių
dienos, bet ir krepšinio laimėjimas.
Kaip jau minėjome, naudingiausiu
žaidėju išrinktas D. Wade, pelnęs 28
taškus ir atlikęs 11 rezultatyvių per-
davimų. LeBron James iš Cleveland
,,Cavaliers” pelnė 25 taškus. Vakarų
konferencijai daugiausia taškų pelnė
Carmelo Anthony, įmetęs 27 taškus ir
atkovojęs 10 kamuolių. Dirk Nowitz-
ki įmetė 22 taškus. Rungtynėse dėl
asmeninių priežasčių nežaidė Allen
Iverson, dėl susižeidimų – Kobe Bry-
ant, Chris Paul, Brandon Roy.

Dėjimų į krepšį rungtį trečią kar-
tą karjeroje ir antrą kartą iš eilės lai-
mėjo 175 cm ūgio žaidėjas iš New
York ,,Knicks” Nate Robinson. Ant-
ras liko Toronto ,,Raptors” žaidėjas
DeMar DeRozan. 

Tritaškių metimo konkursą
laimėjo Boston ,,Celtics” žvaigždė
Paul Pierce. Jis paskutiniame rate
surinko 20 taškų. Praėjusių metų nu-
galėtojas Daequan Cook iškrito jau

po pirmojo rato.
,,Skills Challenge” rungtyje nu-

galėjo kanadietis Steve Nash. Grįžęs
iš Kanados po Vancouver olimpinių
žaidynių atidarymo, jis paskutiniame
rate per 29,9 sek. įveikė atstumą ir
tapo nugalėtoju. Antras liko Utah
,,Jazz” įžaidėjas Deron Williams, pas-
kutiniajame rate atstumą įveikęs per
37,8 sek. Praėjusių metų nugalėtojas
Chicago ,,Bulls” žaidėjas Derrick Ro-
se rungtyje šiemet nedalyvavo.

,,Shooting Stars” rungtį laimėjo
Texas komanda, sudaryta iš Dallas
,,Mavericks” žaidėjo Dirk Nowitzki,
San Antonio ,,Silver Stars” žvaigždės
Becky Hammon ir buvusio Houston
,,Rockets” žaidėjo Kenny Smith. ,,H-
O-R-S-E” rungtyje antrą kartą iš
eilės laimėjo Kevin Durant, prametęs
tik tris kartus.

Naujokų ir antramečių rungty-
nes po aštuonerių metų pertraukos
laimėjo naujokai – 140:128. Nuga-
lėtojams 26 taškus pelnė ir naudin-
giausiu rungtynių žaidėju pripažin-
tas Tyreke Evans iš Sacramento
,,Kings”. De-Juan Blair iš San Anto-
nio ,,Spurs” atkovojo net 23 kamuo-
lius. Antramečiams 40 taškų pelnė
Russell Westbrook.

Vienas snieglenčių sporto mėgė-
jas iš Vokietijos šešias valandas išbu-
vo įstrigęs viename slidininkų keltu-
ve Austrijoje, tačiau sugebėjo išsigel-
bėti degindamas turėtus banknotus.
Kaip rašo vokiečių žurnalas „Spie-
gel”, jis buvo pastebėtas, kai siek-
damas atkreipti kitų žmonių dėmesį
degino savo paskutinį 20 eurų bank-
notą.

22 metų Dominik Podolsky iš
Miuncheno į Hochcilertalio slidinėji-
mo kurortą Austrijos Alpėse leidosi
keltuvu žemyn, kai šis apie 4 val. p. p.
buvo sustabdytas. Snieglentininkas
spaudžiant 18 laipsnių Celsijaus šal-
čiui įstrigo maždaug 10 metrų aukš-
tyje virš žemės. Turistas buvo užmir-
šęs pasiimti mobilųjį telefoną, o jo
šauksmų nesigirdėjo dėl tolumoje
važinėjančių sniego motociklų ūžimo.

Valandos bėgo, o šaltis stiprėjo.
D. Podolsky, kuris atliko karinę tar-
nybą viename kalnų dalinyje, prisi-
minė savo mokytojų patarimus, kaip
išvengti sušalimo. Jis susikišo rankas
po pažastimis ir įtempė raumenis, ta-
čiau galiausiai turisto galūnės nutir-
po, o jis pradėjo snūduriuoti.

Išradingas turistas sugalvojo,
kad žmonių dėmesį gali patraukti
ugnis. Jis žiebtuvėliu padegė turėtas
popierines nosines ir savo piniginės
turinį, pradėjęs nuo vizitinių ir res-
toranų nuolaidų kortelių, o vėliau pe-
rėjęs prie banknotų. D. Podolsky pe-
lenais iš viso paleido 80–100 eurų
(276–345 litus). Vieno sniego moto-
ciklo vairuotojas pastebėjo ugnelę,
kai nelaimėlis padegė savo paskutinį
20 eurų banknotą, ir iškvietė pagal-
bą.                                            BNS

Keltuve įstrigęs turistas išsigelbėjo 
degindamas pinigusNBA visų žvaigždžių rungtynėse 

pranašesni buvo Rytai

Atkelta iš 5 psl.
Kaip pranešama, šventėje daly-

vavusiems sportininkams reikėjo su-
gaišti apie 12 valandų, nes vien tik
atvažiavimas iš olimpinio kaimelio į
Vancouver miestą truko 2 valandas
(tiek pat, žinoma, grįžimas). Ilgai
laukti teko ir didžiulėje salėje (ji tal-
pino apie 60 tūkst. žmonių), kuri bu-
vo įrengta baiminantis galimo lietaus
(atidarymo metu kaip tik ir pylė). 

Atidarymo metu buvo surengta
įspūdinga programa, nors ir su tech-
ninėmis kliūtimis, uždegtas olimpinis
deglas.  

Žuvo gruzinas sportininkas

Olimpiados dalyvius sukrėtė dar
prieš atidarymą įvykusi nelaimė, kai
treniruotės metu žuvo 21 metų am-
žiaus gruzinas, rogučių sporto atsto-
vas Nodar Kumaritashvili. Jis, skrie-
damas 140 km per valandą greičiu,
nesuvaldė rogučių ir trenkėsi į trąsos
kraštą. Šio sportininko gyvybė užge-
so ligoninėje.

Šis faktas buvo paminėtas ir
olimpinių žaidynių atidarymo metu.
„Mintimis esame su sportininko šei-
ma ir draugais. Visa olimpinė šeima
prislėgta tragedijos, kuri meta šešėlį
ant šių žaidynių”, – sakė tarptautinio
komiteto prezidentas Jacques Rogge.

Pradžioje  pirmavo amerikiečiai

Po šeštadienio varžybų, kur buvo
išdalyti 5 rungčių medalių komplek-
tai, pirmavo amerikiečiai, iškovoję 4
medalius – po vieną aukso ir sidabro
bei du bronzos. Pietų Korėjai teko
antroji vieta. Ji turėjo du medalius –
aukso ir sidabro.

Amerikos čiuožėjams greitojo
čiuožimo trumpuoju taku atstovams
Apolo Ohno ir J. K. Celski nusišypso-
jo laimė sugriebti sidabrą bei bronzą,

kai prieš baigiant rungtį pargriuvo
du korėjiečiai.

Pirmuoju olimpiniu čempionu ta-
po Šveicarijos šuolininkas su slidėmis
Simon Ammann, kuris nuo tramply-
no nuskriejo 108 metrus ir surinko
276,5 balo. Antrą vietą čia užėmė len-
kas Adam Malysz, per savo karjerą iš-
kovojęs jau trečiąjį sidabro medalį.

Slidininkė Irina Terentjeva – 
tik 64-a

Pirmoji iš Lietuvos slidininkių
olimpiadoje  pasirodė Lietuvos vėlia-
vą atidaryme nešusi I. Terentjeva.
Tačiau ji pirmadienį pasirodė gerokai
prasčiau nei tikėtasi. 10 km lenkty-
nes laisvu stiliumi sportininkė baigė
64-oje vietoje (per 28 min. 52,2 sek.).
Irina pranoko tik 14 varžovių. Auksą
šioje rungtyje  laimėjo švedė Charlote
Kalla, nuotolį įveikusi per 24 min.
58,4 sek. Ji I. Terentjevą pralenkė 3
min. 53,8 sek. Sidabrą iškovojo mūsų
kaimynė estė Kristina Sigun-Valtu
(25 min. 5 sek.).

Po šių lenktynių Lietuvos atstovė
sakė, jog yra nusivylusi. „Svajojau
apie vietą pirmame trisdešimtuke,
gal net aukščiau. Nesitikėjau, kad
taip viskas baigsis”, – liūdnai sakė ji.

Aleksejui Novoselskiui – dar
liūdniau

Jeigu lietuvės moterys nedžiugi-
no savo pasiekimais, tai pirmasis žai-
dynėse  dalyvavęs  vyras pasirodė dar
prasčiau. A. Novoselskis 15 km. sli-
dinėjimo  rungtyje buvo tik 71-sis iš
95 slidininkų. Jo rezultatas – 38 min.
1,6 sek. Šioje rungtyje laimėjo 23 m.
amžiaus šveicaras Dano Cologna,
rungtį baigęs per  33 min. 36,3 sek. 

Mūsų sportininkai dar turės ir
daugiau pasirodymų – gal kiti  iš jų
bus laimingesni?

Olimpinėse žaidynėse lietuviai
gerais rezultatais nestebina

Pagerintas nekvėpavimo po vandeniu laikas
Šveicaras pagerino pasaulio ne-

kvėpavimo po vandeniu laiką ir išbu-
vo be oro 19 minučių ir 21 sekundę,
praneša Dailymail.co.uk.

38 metų Peter Colat sakė, kad
pirmąsias 12 minučių jis išbuvo po
vandeniu „be jokių problemų”. Jis
pagerino italo Nicola Putignan laiką
19 sekundžių, iš viso prabuvęs be oro
19 minučių ir 21 sekundę.

Prieš panerdamas po vandeniu,
pagal Pasaulio Guinness rekordų
knygos taisykles, P. Colat dešimt mi-
nučių kvėpavo švariu deguonimi.
Vyras pasakojo: „Pirmas 12 minučių
ištvėriau be jokių problemų, ir pirmą
norą įkvėpti pajutau pakankamai
vėlai, gal todėl tas noras buvo stipres-
nis nei paprastai.”

Alfa.lt
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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
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Pavasarį į Baltijos jūrą bus at-
gabentas povandeninis robotas, kuris
ieškos nuo Antrojo pasaulinio karo
laikų jūros dugne likusių minų.

Rusijos, Vokietijos ir Nyderlandų
bendrovė „Nord Stream”, tiesianti
Baltijos dugnu 1214 kilometrų ilgio
dujotiekį, pasamdė D. Britanijos ben-
drovę „Bactec International”, kuri
turės išvalyti jūros dugną numaty-
tame vamzdyno kelyje nuo giluminių
bombų, minų ir kitų sprogmenų,
pranešė „Infrastructurist.com”. Du-
jotiekio teismo darbus jūroje ketina-
ma pradėti balandžio mėnesį, tad
britų bendrovė jau esą ruošiasi imtis
paieškos ir išminavimo darbų.

Baltijos dugnui žvalgyti „Bactec
International” naudos specialiai šiam
tikslui pagamintą povandeninį ro-
botą. Toks robotas jau darbavosi jū-
ros gelmėse prie Folklendo salų, ieš-
kodamas nesprogusių minų. Išanks-
tiniais duomenimis, „Nord Stream”
dujotiekio kelyje, einančiame Suo-
mijos, Švedijos ir Danijos teritoriniais

vandenimis, yra apie 70 nuo Antrojo
pasaulinio karo užsilikusių minų ir
giluminių bombų. Jas reikia surasti
ir nukenksminti iki dujotiekio teismo
darbų pradžios.

Sprogmenų paieškos ir nukenks-
minimo darbus vykdančios „Bactec
International” vertinimais, iš viso
Baltijos jūros dugne yra apie 150,000
nesprogusių bombų ir kitų pavojingų
sprogmenų. Antrojo pasaulinio karo
metais minas ir bombas Baltijoje
naudojo Vokietijos ir Sovietų Sąjun-
gos karo laivai.

Didžioji dalis „Nord Stream”
kelyje esančių nesprogusių bombų
turi 300 kg sprogstamųjų medžiagų
užtaisus, dauguma iš jų guli jūros
dugne į pietus nuo Suomijos. 

Pranešama, kad vienos gilumi-
nės bombos sunaikinimas užtruks
dvi dienas. Tai reiškia, kad viso du-
jotiekio kelio išvalymo darbams „Bac-
tec” prireiks mažiausiai 140 dienų.

Balsas.lt

Baltijos jūrą valys anglų robotas

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 168

Likome vieni, be jokios čekistų
priežiūros, ir jautėmės kaip laisvi
darbininkai. Be vairuotojo sunkveži-
mio kabinoje važiavo vienas civilis
tarnautojas, kuris turėjo palydėti
mūsų žvejų brigadą į tą vietą, kur
telkiasi daugiausia žuvų.

Kai pasiekėme ledjūrio pakrantę,
aš pamačiau nuostabų jūros vaizdą.
Jūra buvo rami ir lygi. Tik joje plū-
duriavo daugybė ledo lyčių, ant kurių
prieš saulutę kaitinosi ruoniai (,,ner-
py”), o tarp jų – kotikai, kiauksėdami
kaip šunyčiai. Po kalnų virtinės kraš-
to 3–5 kilometrų pločio pakrantė bu-
vo lygi, kaip stalas, ir tęsėsi keliolika
kilometrų.

Mes išsikrovėme visą mantą ir iš
atlydėjusio civilio gavę kai kurių nu-
rodymų bei patarimų, pradėjome
statyti savo stovyklavietę. Pirmiausia
pasistatėme palapinę, o joje – 6 lovas-
gultus, kuriuos kartu su patalyne bu-
vome atsivežę. Paskui sunešėme vi-
dun krosnį bei visą kitą mantą. Kros-
nį užsikūrėme, nes dar buvo gerokai
šalta. Kol viską susitvarkėme, jau ir
sutemo. Susėdę arčiau linksmai be-
sikūrenančios krosnies, aptarinėjome
rytdienos darbus bei pasiruošimą
žvejybai.

Man buvo daug neaiškumų. Dar
prieš išvažiuojant čia, niekaip nesu-
pratau, kuriam galui kartu su visais
kitais daiktais vyrai pakrovė ir vinčą
(,,lebiodka”). Nenorėdamas išsiduoti,
kad nieko neišmanau apie jūrinę žve-
jybą, aš susilaikiau nuo profaniškų
klausimų.

Kitą rytą, kai mes pradėjome
ruoštis žvejoti, šį mechanizmą, kuris
man sukėlė didžiausią smalsumą, nu-
tempėme prie kranto. Čia jį pri-
tvirtinome ilgais (apie 1,5 m ilgio)
metaliniais strypais, įkaldami juos į
amžinai įšalusią žemę. Visiems veiks-
mams vadovavo tiedu žvejai, o mes
tik kantriai vykdėme jų nurodymus,
smalsaudami, kada galėsime išvysti
pirmąjį laimikį. Keturiese vyrai plušo
išvyniodami tinklą, o mano užduotis
buvo pritvirtinti tinklo galą prie
vinčo lyno. Atvežus, luotas buvo iš-
krautas visai arti kranto; tai mes jį
gan greitai ir lengvai nustūmėme į
vandenį, kad įmirktų, nes kai kur dar
sunkėsi vanduo. Vandens paviršius
nuo kranto plokštumos skyrėsi kokiu
pusmetriu. Toks nedidelis aukščių
skirtumas nesutrukdė mūsų valčiai
stabiliai patekti ant vandens. Vėjas ir
bangos į šią mūsų pasirinktą įlankėlę
buvo suvaręs daug ledo lyčių, kurios
trukdė žvejybai. Luotą kuriam laikui
net teko ištraukti atgal į krantą. Čia
ir mūsų žvejai buvo bejėgiai – jiems
dar neteko žvejoti tokiuose lediniuo-
tuose vandenyse. Dėl labai nepalan-
kaus vėjo tą dieną mes visai nežvejo-
jome.

Manydamas, kad tos ledo lytis čia
bus amžinai, aš niekaip negalėjau
suprasti, kaip mes rytoj galėsime žve-
joti su tinklais, jeigu visur plaukioja
ledai. Bet tikri žvejai nusišypsojo ir
nuramino mane:

– Pamatysi pats. Šios ledo lytys
rytoj ryte bus jau pakankamai nuto-
lusios nuo kranto.

Kitą dieną laukėme iki dvyliktos
valandos, kol iš lėto, po truputį ledai
pradėjo trauktis. Dar kažkiek del-
sėme, nes stipresnio vėjo nesijautė, o
ledai, lyg tyčiodamiesi iš mūsų žvejy-
bos, lėtai šliaužė viens į kitą tranky-

damiesi, lyg būtų susipykę. Apie 500
metrų atitolus ledams, mes pagaliau
nuleidome luotą.

Pakrovę tinklą, keturi vyrai irk-
lais nusiyrė nuo kranto. Kiek atitolę,
dviese tinklą mėtė vandenin, o kiti du
lėtai irklavo tolyn nuo kranto. Val-
timi nubrėždami lanką, jie vėl artėjo
kranto link taip, kad būtų išnaudotas
visas tinklo ilgis. Mūsų tinklo plotis
(grimzda) buvo apie 4–5 metrai, o
ilgis siekė apie 70. Padarę lanką vyrai
priplaukė prie tos pačios vietos, nuo
kurios pradėjo, t.y. išmestu tinklu
padarydami lyg kokį maišą. Antrąjį
tinklo galą pritvirtinome prie storo
metalinio strypo, kurį netoli vinčo
buvome įkalę į žemę. Po to įsitvėrę į
dvi vinčo rankenas, pasikeisdami po
du, suprakaitavę sukome vinčo būg-
ną, kuris vyniojo plieninį lyną, kartu
traukdamas ir tinklą į krantą.

Tąsyk ištraukėme daugiau nei
40–45 kilogramų kuprės (,,garbuša”)
– lašišinės žuvies, sveriančios po 2–3
kg, o kai kurios iki 5 kg; kelias stintas
(,,koriuška”) – nedidelės, į silkes pa-
našios plačianugarės žuvys; skum-
brės bei keliolika plekšnių bei kitų
rūšių žuvų.

Kitos dienos ryte nuo kranto le-
dų nesimatė, tik kur ne kur dar plau-
kiojo kelios nedidelės lytys, ant kurių
prieš saulę šildėsi jūros gyvūnai.

Žvejai man paaiškino, kodėl čia
tiek daug ruonių ir kotikų. Netoli
nuo mūsų, už kokių 3 km, kalno pa-
pėdėje, stovėjo ,,Vostočnyj” lageris, iš
kurio per garsiakalbius pastoviai skli-
do įvairi rusiška muzika. Ant ledo
lyčių gulintys jūros gyvūnai, matyt,
mėgo tuos garsus, o kotikai – ,,jūri-
niai šunys” net pritarė kiauksėdami
iš pasitenkinimo.

* * *
Kiek toliau nuo mūsų stovykla-

vietės buvo vietinių Čiukotkos gyven-
tojų čiukčių jurtos. Pirmieji jie mus
aplankė pasidomėti, kokiu tikslu mes
apsistojome jų kaimynystėje. Po dar-
bo dienos ir mes kartais nueidavome
aplankyti šių nuoširdžių ir išmin-
tingų šiaurės žmonių, kuriuos ru-
siškasis šovinizmas pavertė savo
anekdotų personažais (surado, mat,
vargšeliai dar kvailesnių už save ir
džiaugiasi; graudu pastebėti, kad
anekdotai apie čiukčius tapo ir su-
komsomolinto Lietuvos jaunimo ,,są-
mojingumo” šaltiniu).

Po kelių susitikimų supratę, kad
mes esame jų likimo broliai, tik
prievarta nublokšti nuo savo pa-
vergtų tėvynių, čiukčiai įsidrąsino ir
tapo mums atviresni. Mums buvo
ypač įdomu sužinoti, ar tiesa buvo
tai, ką dažnai pasakodavo kiti kali-
niai, kad kartais vietiniai gyventojai
sugebėdavo ištrūkti iš už ,,geležinės
uždangos” ir per užšalusį Beringo
sąsiaurį pasiekdavo Aliaską? Mums,
politiniams kaliniams, nors ir teorinė
galimybė pasiekti išsvajotą laisvę,
kurią šiuo atveju simbolizavo Jung-
tinės Amerikos Valstijos, buvo kaip
kokie narkotikai, kurie gundė, viliojo
ir jaudino mūsų vaizduotę.

Vienas atviresnis senyvo amžiaus
čiukčius su skausmu širdyje, dūsau-
damas man papasakojo tragišką savo
šeimos istoriją. Jis buvo vienas tų,
kurie apsilankydavo Amerikoje ir vėl
grįždavo į Sovietiją. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.   tėvynėje sakydavo
„televizija, radija”, tik vėliau atsirado
šis mūsiškių įsimylėtas nevykėlis, grei-
čiausiai iš rusiško „televizor”. „Nu
vot”, ar ir tą mums atpūs šiaurys?

Pabaigai primintina, kad didžiau-
sią atsakomybę neša redakcija. Juk
redaktoriai, kaip ir mokytojai, taiso
visas klaidas (neiškreipiant minties).
Tai jų pagrindinė pareiga! Tai jie turi
atidžiai vykdyti. Graudu, o kai kas

šaukia apmaudu, „Draugo” 6–7 pus-
lapiuose skaityti „laineris”, „ekska-
vatoriai” ir kitus iškeverzotus „žem-
čiūgus”, o jau 1 puslapyje pakartotini
„identitetas” ir „reisai” žadą užgniau-
žia griozdiška rašyba. Jau seniai  Vil-
niaus oro uoste ant sienų iškabose
„skrydžiai” išstūmė „reisus”. O mes
vis dar „žavimės” jais garbingo „Drau-
go” „durų vizitinėje”? Ar mums ne
gėda?

Nepjaukim šakos, ant kurios sėdim!

Sukurtas per kelis mėnesius suyrantis plastikas
Britų mokslininkai iš cukraus

sukūrė naujos rūšies plastiką, iš
kurio pagamintos maisto produktų
pakuotės suyra per kelis mėnesius.

Londono Imperinio koledžo mok-
slininkai rado būdą, kaip iš cukraus,
esančio sparčiai augančiuose medžiuo-
se ir žolėse, pagaminti polimerą, tin-
kamą naudoti gaminant plastikines
maisto pakuotes.

Nors rinkoje jau yra iš natūralių
medžiagų, pavyzdžiui, kukurūzų, ga-
minamų plastikų, jų irimo laikas yra
gerokai ilgesnis. Naujasis atradimas

ne tik leis sumažinti naftos poreikį
plastikų gamyboje, bet ir išvengti ap-
linkos taršos. Skirtingai nuo iš naftos
gaminamų plastikų, kurie suyra tik
per kelis šimtus metų, iš cukraus iš-
gaunamas polimeras suskyla vos per
kelis mėnesius.

Pasak Imperinio koledžo moks-
lininkų, šiuo metu nagrinėjamos ga-
limybės, kaip iš naujo polimero būtų
galima gaminti masinei rinkai skirtas
maisto pakuotes. Manoma, kad jos
galėtų atsirasti rinkoje per artimiau-
sius 5 metus.                      Balsas.lt
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Vyresnio amžiaus čikagiečiai dar
prisimena kunigą Joną Plankį, savo
laisvalaikį skyrusį poezijai. Lietuvoje
atskira knygute išleista jo istorinė
baladė ,,Trakų ku nigaikštis”. Šios
baladės istorija ro mantiška ir nepa-
prasta. Jaunas lite ratas ir kunigas
Jonas Plankis (1911 m. vasario 11 d.
– 1991 m. spalio 25 d.) paskiriamas
vikaru į Betygalos pa rapiją – į
Maironio tėvoniją. 1940 m. jis išlei-
džia pirmą ir vienintelį savo poezijos
tomelį „Gėlės ant sniego”.

1951 metais, kunigas J. Plankis,
kaip ir daugelis lietuvių tuo metu,
atvyksta į Čikagą. Jaunas poetas tę -
sia didžiojo Dainiaus tradicijas, net
būdamas toli nuo Lietuvos ir kuni-
gaudamas Čikagoje. 

Ilgus metus buvo manoma, kad J.
Plankio kūryba dingusi, nors artimie -
ji žinojo, kad plunksnos jis niekada
neapleido. Tačiau likimas lėmė, kad
po ilgų ieškojimų buvo atrasti kunigo
ir poeto archyvai. Juose – J.  Plankio
eilėraščiai, ir antroji jo poezijos knyga
„Ramunės ir edelveisai”, dalis laiškų,
rašytų draugui Ignui Urbonui, lyri -
niai eskizai, istorinės baladės ir galop

– satyra.
Čikagoje kunigas parašė ir ro -

man tinę baladę apie kunigaikščio
Kęs tučio ir Birutės meilę, Trakų pilį,
jos drąsiuosius karius. Baladė ,,Tra -
kų kunigaikštis” mums primena Lie -
tu vos praeitį, jos, kaip valstybės, tūk-
stantmetę istoriją. Šiais metais, re -
miant ir globojant prelatui Ignui
Urbonui, baladė išvydo dienos šviesą,
ją išleido ,,Alkos” leidykla Vilniuje.

Knyga – įdomaus – pailgo – for-
mato, spalvinga. Knygos gale Juozo
Nekrošiaus straipsnis ,,Dviejų poetų
susitikimas kunigaikščių mieste”, su
kunigo poeto nuotrauka ir Maironio
eilėraštis ,,Trakų pilis”.

Aišku, mums, dabartiniams skai -
tytojams, kunigo kūryba gali pasiro -
dyti senamadiška. Autorius laiške
savo draugui kun. I. Ur bonui rašo:
,,Mano mūza surimtėjo. Neseka pa -
sau lio madas. Ji ir tautiš kuose rū -
buose maloni ir graži”. 

Tačiau kaip pristatydamas knygą
skaitytojams rašo poetas Juozas Nek -
rošius: ,,... gal labai nerūstaukime
ant poeto Jono Plankio dėl naivių se -
nienų, mielų niekučių ar tarp pagel-
tonijusių puslapių, sudžiovintų ra -
munių...

Svarbiausia – ačiū Aukščiausia -
jam – grįžo, nepaklydo...  Jo poetinė
giesmė pagaliau suskambėjo Lietuvos
padangėje.” O kad ji galėjo suskam-
bėti tu rime padėkoti ir prelatui I. Ur -
bonui.

Paruošė Laima Apanavičienė

Vasario 14 d., sekmadienį, popu-
liariame  ,,Rau do nosios žuvies” (,,La
Poi sson Rouge”) klube Man hattan,
New York vyko koncertas ,,Meilės
laiškai Haiti” (,,Love letters to
Haiti”). Šio labdaringo koncerto tik-
slas buvo surinkti lėšas Haiti gyven-
tojams, nukentėjusiems nuo baisaus
žemės drebėjimo, paremti. 

Koncerto sumanytojas, ,,Metro- 
p o  lis Ensemble” dirigentas ir vado -
vas Andrew Cyr, pasikvietė visą būrį
ryškiausių jaunų muzikų, kurie at -
liko 26 kūrinius. Kai kurie jų buvo
parašyti būtent šiai progai. ,,La
Poisson Rouge” klubo vadovams pa -
siūlius Andrew Cyr surengti Valen -
tino dienos koncertą, pastarajam
pasirodė labai tinkama proga paro-
dyti pasauliui ir Amerikos visuome -
nei, kad jauni, iškilūs šių dienų mu -
zikai profesionalai yra neabejingi
kitų vargui bei kančiai, kad jie savo
kūryba ir menu nori ir gali padėti
nukentėjusiems žmonėms. 

Koncertas sulaukė didžiulio JAV
spaudos susidomėjimo. Apie jį rašė

,,New York Times”, (kritikas Alann
Kozinn) bei ,,USA Today”. Viena iš-
kiliausių šio dvi valandas trukusio
koncerto akimirkų tapo pianisto
Edvino Minkštimo ir jo fortepijoninio
trio ,,Avenue 9” pasirodymas.  Kartu
su trio Edvinas Minkštimas atliko du
Astor Piazolla kūrinius – ,,Oblivion”
ir ,,Primavera”, o taip pat  Sergej
Rachmaninov ,,Vocalise” kartu su
violončelininku Dane Johansen bei
Debussy ,,Claire de Lune” kartu su
smuikininku Sean Lee.

Fortepijoninis trio ,,Avenue 9”
šiuo metu – viena ryškiausių jaunų,
kylančių kamerinės muzikos grupių
JAV. Dane Johansen yra daugelio
tarp tautinių konkursų laureatas,
Juilliard aukštojoje muzikos akade -
mijoje studijuojantis ,,Artist Diplo -
ma” programoje. Sean Lee, grojantis
1724 metų gamybos Antonio Stra -
divari smuiku yra Paganini tarptau-
tinio smuikininkų konkurso nu ga -
lėtojas, Itzhak Perlman moki nys. 

Koncerte buvo atlikti didžių
praeities klasikos meistrų Ravel,

Trio ,,Avenue 9” (iš kairės): smuikininkas Sean Lee, pianistas Edvinas Minkš ti -
mas ir violončelininkas Dane Johansen.  Nuotr. iš E. Minkštimo asmeninio albumo

Jaunieji menininkai — nukentėjusiems Haiti

Lietuvoje išleista čikagiečio
kunigo knygelė

Lietuvos kryždirbystės 
paroda Jungtinėse Tautose 

Kryždirbystės parodos Jungtinių Tautų patalpose rengėjai (iš kairės): LR ge -
neralinis konsulas New York, ambasadorius Jonas Paslauskas; JAV LB Kul-
tūros tarybos narė  Dalė Lukienė, dailininkas  Saulius Valius, UNESCO atstovė
Rochelle Roca-Hachem, ambasadorius prie Jungtinių Tautų Dalius Čekuolis ir
Jungtinių Tautų korespondentė Ann Charles.                    Algio Luko nuotr.

Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos pastate, New York va-
sario 12 d. buvo atidaryta ilgai pla-
nuota ir laukta paroda ,,Kryž dir bystė
Lietuvoje”. Parodos vietą pa rūpino
Lietuvos Respublikos nuolati nės mi-
sijos Jungtinėse Tautose am basado-
rius Dalius Čekuolis kartu su Lietu-
vos Respublikos konsulu New York
ambasadoriumi Jonu Pas lausku.
Kryždirbystės paroda sve čiuo jasi JAV
jau visi metai. Ją surengė JAV LB
Kultūros taryba kartu su Lietuvos
na cionaliniu muziejumi. 

Kryždirbystės paroda savo ke lio -
nę po JAV pradėjo Lietuvos Res pub -
likos ambasadoje 2009 m. ba lan džio
mėnesį.  Parodos išdėstymui vadova-
vo dai lininkas Saulius Valius, tam
specialiai atvykęs į JAV iš Vilniaus.
Na cio nalinio muziejaus direktorė
Birutė Kulnytė apie šią parodą sakė:
„Pa rodėlė iš Lietuvos – mažas gražios
lie tuviškos tradicijos ženklas tegul
pa sitarnaus lietuvybės medžio stipri-
ni mui. Stiprų ir gražų medį pastebės
vi si.”

Praeitais metais JAV LB Kul tū -
ros taryba šią parodą rodė South field,
MI, Dievo Apvaizdos parapijos patal-

pose, Lietuvių dailės muziejuje,
Lemont, IL ir Balzeko lietuvių kultū -
ros muziejuje Čikagoje.

,,Kryždirbystės parodą Lietuvos
ambasadoje Washington, DC ap  lankė
Jungtinių Tautų kores pondentė Ann
Charles.  Paroda jai la bai patiko ir ji
pa žadėjo dėti visas  pastangas, kad
pa roda būtų išstatyta Jungtinėse
Tautose, New York. Po daugybės
rūpesčių ir darbo valandų bei dauge-
lio asmenų pagalbos pa sisekė paro-
dyti šį lietuvių  liaudies meną pa sau -
liui.  

2001 metais UNESCO paskelbė
lietuvių kryždirbystę ir jų simboliką
nematerialaus kultūrinio paveldo še -
devru”, – kalbėjo parodos atidarymo
me tu JAV LB Kultūros tarybos narė
Dalė Lukienė, kurios pastangomis
paroda buvo atvežta į JAV.

Paroda Jungtinėse Tautose (UN
Plaza, New York) diplomatinio kor -
pu so pastate (Kuwaiti Boat Hall),
vyks iki vasario 28 d.  Kovo mėnesį
uni kalūs ir vertingi paro dos rodiniai
grįžta atgal į Lietuvos nacionalinį
mu ziejų Vilniuje.  Parodos rodiniai
yra įvertinti 200,000.00 litų. 

JAV LB Kultūros tarybos info

Massenet, Debussy, Rachmaninov,
Brahms ir šiuolaikinių kompozitorių
Ligeti, Part kūriniai. Jame taip pat
skambėjo E. Minkštimo jaunų ko -
legų, kylančių JAV kompozicijos
žvaigždžių Adam Schoenberg bei

Ryan Francis kūriniai.
Daugiau apie koncertą galite pa -

skaityti: http://www.nytimes.com
/2010/02/16/arts/music

,,Draugo” info

Jonas Plankis-Snaigė. ,,Trakų kuni-
gaikštis”. Dailininkas Vladas Kuda-
ba. – Vilnius: ,,Alka”, 2010. – 27 p.:
iliustr.

Kun. Jonas Plankis



Turine balandžio 10 dieną pra-
sidės vienas iš katalikų Bažnyčioje
labiausiai laukiamų 2010 metų įvy-
kių – Šventosios Drobulės paroda.
Šventąją Drobulę bus galima lankyti
kasdien iki Sekminių, 2010 metų
gegužės 23 dienos. Turino katedroje
vyksiančią parodą vasario 17 d., tre-
čiadienį, spaudos konferencijoje Ro-
moje pristatė Turino miesto ir arki-
vyskupijos atstovai.

Turino miesto Drobulės komisi-
jos pirmininkas Fiorenzo Alfieri
spaudos konferencijoje pranešė, kad
lankytojų sąraše jau užsiregistravo
daugiau kaip milijonas žmonių. Iš
viso laukiama apie 2 milijonus lanky-
tojų. Tarp Šventosios Drobulės lan-
kytojų bus ir popiežius, kuris yra jos
savininkas. Ją popiežius paveldėjo iš
paskutiniojo Italijos karaliaus, Um-
berto II, mirusio 1983 metais. Popie-
žius tada paskyrė Turino ganytoją
Šventosios Drobulės sergėtoju. 

Popiežiaus Benedikto XVI piligri-
mystė į Turiną ir Šventosios Drobu-
lės aplankymas įvyks sekmadienį,
gegužės 2 dieną.

Pasak Turino arkivyskupijos ko-
misijos Drobulės klausimams pirmi-
ninko, mons. Giuseppe Ghiberti, bū-
sima paroda jau susilaukė net tik

tarptautinio, bet ir kitų religijų dė-
mesio. Nors dauguma užsiregis-
travusiųjų yra iš Italijos, jis paminėjo,
kad lankytojai atvyks ir iš labai
tolimų šalių, pavyzdžiui, Japonijos.

Mons. Ghiberti taip pat atkreipė
dėmesį į didelį atgarsį, kurį sužadino
Šventosios Drobulės paroda vidurio
ir rytų Europoje, pažymėdamas, kad
yra laukiamos ortodoksų Bažnyčių
grupės iš Rusijos, Rumunijos ir
Graikijos.

Turino arkivyskupijos atstovas
tvirtino, kad Šventoji Drobulė yra
iškalbi evangelizacinė priemonė, kuri
tačiau būna rodoma tik labai retomis
progomis ir taikant labai griežtus
reikalavimus – visiškai aptamsintoje
patalpoje, todėl kad Šventojoje Dro-
bulėje esantis atvaizdas palaipsniui
blunka. Jis ateityje gali tapti visai ne-
matomu, – tvirtino mons. Ghiberti. 

Šventoji Drobulė yra 4,42 m. ilgio
ir 1,12/13 m. pločio lininis įkapių
audeklas, dažnai vadinamas „Kris-
taus kančios ikona”, todėl kad jame
įsispaudusio mirusio vyriškio su
plakimo ir nukryžiavimo bei kitomis
žaizdomis atvaizdas primena Evan-
gelijų pasakojimus apie Jėzaus patir-
tas kančias ir mirtį ant kryžiaus bei
palaidojimą Jeruzalėje. 

Šventoji Drobulė nuo seniausių
laikų traukia žmonių dėmesį, o mo-
derniaisiais laikais pradėti jos tyri-
mai iškėlė aibes neatsakytų klausi-
mų. Įvairių sričių mokslininkai ligi
šiol nesugeba nustatyti, kokiu būdu
audekle atsirado mirusio žmogaus
atvaizdas.

Labai didelį atgarsį visame pa-
saulyje sukėlė žinia apie 1988 metais
atliktų radioaktyviosios anglies C14
tyrimų išvadas. Pasak jų, audeklas
yra ne iš Kristaus laikų, o viduram-
žių. Kai kurie tyrinėtojai dabar tiki-
na, kad tuomet per tyrimą padarytos
pakankamai rimtos klaidos neleidžia
vienareikšmiškai priimti tyrimo iš-
vadų. Mat iš audeklo tyrimui paimti
mėginiai galėjo būti „užkrėsti” 1532
metų gaisro, kai išsilydęs sidabras
pradegino suvynioto audeklo kampą. 
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

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.

Turino Drobulę pamatyti
užsiregistravo per milijoną

žmonių

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Aktorius LEONAS

BARAUSKAS

PRIE AKTORIAUS KARSTO
Leonui Barauskui

Juoda uždanga atsiskleidė,
Ir tu dabar vaidini
Rolę, kaip mirtis, didelę,
Tu žengi per tokią platumą,
Akimi neapmatomą,
Neaprėpiamą širdimi.

Mes tik stovim ir klausome tylūs
Vidury bekraštės daubos,
Kur aktoriaus balsas pakyla
Ligi kurtumo ribos...

O, uždėki ranką ant pulso,
Kad neišlėktų paukščiu.
Bet po drebančiu delnu
Aš jo nejaučiu –

Uždanga nusileido
Siena akmenine –
Kas nušluostys tau grimą nuo veido,
Virstančio amžinybe...

Kazys Bradūnas

Liūdinti šeima

Kol kas nėra tikslaus atsakymo,
ar kada nors netolimoje ateityje bus
pakartotas radioaktyviosios anglies
datavimo ar kiti tyrimai. Mons. Ghi-
berti pažymėjo, kad per pastaruosius
10 metų nebuvo daromi nauji moks-
liniai tyrimai. Po paskutinės parodos
vykusio mokslininkų simpoziumo iš-
vados buvo perduotos Šventajam
Sostui. Mons. Ghiberti neatmetė ga-
limybės, jog šio simpoziumo išvados
ir siūlymai bus iš naujo apsvarstyti
pasibaigus šių metų parodai.

Turine labai kruopščiai prižiūri-
ma ir saugojama Šventoji Drobulė
tradiciškai būdavo rodoma kas 25
metus. Įvairios pastaraisiais dešimt-
mečiais pasitaikiusios progos nulėmė
dažnesnį jos parodymą visuomenei.
Viena iš jų buvo 1997 metų gaisras,
padaręs didelių nuostolių XVII am-
žiaus pabaigos Guarinio koplyčiai,
pastatytai Turine vien tik Šventosios
Drobulės saugojimui. Po šio gaisro,
sukėlusio rimtą grėsmę pačiai Kris-
taus kančios relikvijai, kurią išgel-
bėjo greit atskubėję ugniagesiai,
buvo nuspręsta Šventajai Drobulei
suteikti kur kas tinkamesnę ilgalaikę
apsaugą. Ta pačia proga buvo atlikti
Šventosios Drobulės konservavimo
darbai.

2002 metais nuo Šventosios
Drobulės buvo pašalintos 1532 metų
gaisro žymės, nuimti vienuolių kla-
risių po gaisro užsiūti lopai, nuimtas
1534 metais ant išorinės drobulės

pusės prisiūtas olandiškas pamušalas
ir pritaikytas naujas. Ta pačia proga
buvo pašalinti amžių bėgyje ant
Šventosios Drobulės susikaupę neš-
varumai ir dulkės. Tą kartą apžiūrint
audeklą buvo rasta, kad nežymus
rusvas atvaizdas yra tik vienoje jo
pusėje, o antroje nėra atvaizdo, o tik
kraujo dėmės. 

Šventoji Drobulė paskutinį kartą
buvo viešai rodyta 2000 metais. Tai
buvo ilgiausias jos parodymas, trukęs
72 dienas. Tuomet daugiau kaip mi-
lijonas žmonių aplankė Turino kate-
droje nuo rugpjūčio 12 iki spalio 22
dienos rodytą Šventąją Drobulę.

Iškiliausias 1998 metų parodos
piligrimas buvo Garbingasis Dievo
tarnas popiežius Jonas Paulius II. Jis
buvo vienas iš 2 milijonų 400 tūk-
stančių maldininkų, per 57 dienas,
nuo balandžio 18 iki birželio 14 d.,
aplankiusių Šventąją Drobulę.

Turino miesto ir arkivyskupijos
informacija apie būsimą Šventosios
Drobulės parodymą yra pateikta spe-
cialiame arkivyskupijos interneti-
niame puslapyje „sindone.org”. Jame
trimis kalbomis, itališkai, angliškai ir
ispaniškai, galima užsiregistruoti
lankymui, pasirenkant ne tik dieną,
bet ir valandą. Pasak organizatorių,
patartina užsisakyti lankymą šiokia-
dieniais, nes savaitgaliai jau beveik
visai užimti. Paskaičiuota, kad pili-
grimai galės pabūti prie Šventosios
Drobulės ne ilgiau kaip 3/4 minu-
tes.

Turino miestas ir arkivyskupija
Šventosios Drobulės parodos proga
rengia įvairias kitas parodas. Viena
jų bus skirta Kristaus atvaizdui italų
dailėje amžių bėgyje. Paroda kara-
liškuose rūmuose „Reggia di Vena-
ria” bus inauguruota balandžio 1 d.

Sutrumpinta

,,Vatikano radijas”
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�Vasario 21 d. ir 28 d. Čikagos
arkivyskupijos parapijose skaičiuoja-
mi visi šv. Mišių dalyviai, įskaitant ir
vaikus. Kviečiame gausiai dalyvauti
visose lietuviškose parapijų baž ny čio -
se aukojamose šv. Mišiose.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte vasario 24 d., trečiadienį, 1
val.  p. p. kviečia į filmų popietę. Bus
ro domas  doku men tinio filmo ,,Sau lė -
lydis Lietuvoje” (apie žydus Lietuvoje
Antrojo pasaulinio karo metu).  Fil -
mai ro domi PLC skaitykloje, šalia Bo -
čių menės.

�Kun. Gin taras Jonikas iš Det -
roit atvyksta vesti Susikaupimo šeš-
tadienį, vasario 27 d., Atei tininkų na -
muose, 1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL. Pradžia – 9 val. r.  Renginį
globoja Akade mi nis skautų sąjūdis ir
Atei tininkų na mų valdyba. Regist -
ruotis prašome pas Vi dą Maleiškienę
tel.: 630-257-8087 arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Garbingas svečias monsinjoras
Alfonsas Svarins kas, 28 metus kalin-
tas Sibiro kalėjimuose, trem ti nys,  il -
gametis Lietuvos laisvės, tikėjimo liu -
dytojas bei kovotojas, dabartinis Lie -
tuvos partizanų kapelionas vasario
28 d. lankysis Čikagoje. ,,Draugas”
or ganizuoja susitikimą su garbingu
svečiu ir kviečia tautiečius  minėtą
die ną 2 val. p. p. atvykti į Jaunimo
centro kavinę. Pagerbkime kun. Al -
fonsą Svarinską savo atsilankymu.

�Primename, kad kandidatus į
Lietuvių Fondo (LF) ta rybą ir Kont -
rolės komisiją galite siūlyti iki kovo 1
d. Rinkimai vyks  gegužės 1 d. LF 47-
ajame metiniame narių suvažiavime
Pa sau lio lietuvių centre.  Daugiau in -
for macijos gausite tel.: 630-257-1616
arba rasite LF internetinėje svetainė-
je: www.lithuanianfoundation.org. 

��Ateitininkų Šalpos fondo meti -
nis suvažiavimas ir vakarienė įvyks
kovo 13 d. Ateitininkų namuose. Su -
važiavimo pradžia 4 val. p. p. Vaka -
rienė 6 val. v. Vietas vakarienei  pra -
šo me užsisakyti tel.: 708-246-0049.

��Kviečiame į Lietuvos pop sce-
nos princo Ryčio Cicino koncertą,
kuris vyks Pasaulio lietuvių centre

kovo 27 d. 8 val. v. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir kavi-
nėje ,,Smilga”. Daugiau informacijos
tel.: 773-788-1362 arba tel.: 708-594-
5622.

�Kviečiame kartu paminėti 92-
ųjų Lietuvos Nepriklausomybės pa-
skelbimo ir 20-ųjų LR Nepriklauso-
mybės at statymo metinių! Visų New
Jersey lie tuvių lauksime vasario 28
d., sekma dienį, Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčioje 11 val. r.  Pelegentas – Colum-
bia Uni ver sity dės tytojas prof. Ri-
mas Vaičaitis iš New York. Šventinę
programą atliks Eli  za beth, NJ apy-
linkių vaikų choras ,,Var pelis”, lietu-
viško jaunimo choras iš New Jersey ir
New York choras ,,Vėjas” bei lituanis-
tinės Vinco Kudirkos mo kyklos auk-
lėtiniai.

�WSU Lietuvių kambario (Li -
thua nian Room at Wayne State Uni -
versity. Detroit, MI) komitetas visus
maloniai kviečia dalyvauti Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 20-ųjų
ir Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių mi -
nėjime, kuris vyks vasario 28 d. 2 val.
p. p. Manoogian Hall, Lietuvių ir
Len  kų kambariuose. Kalbėtojai – dr.
Leo nardas Gerulaitis ir dr. Romual -
das Kriaučiūnas. Bus meninė progra-
ma ir vaišės. Aukas siųsti Algiui Kau -
neliui adresu: 33324 Oak land Ave.,
Farmington, MI 48336. 

�Greater St. Louis, IL  Lietuvių
Bendruomenė Nepriklausomy bės
die  ną švęs vasario 28 d. 10 val. r.  Švč.
Mergelės Mari jos Ne kaltojo Prasidė-
j imo lietuvių katalikų parapijos salėje
(1509 Baugh Ave., East St. Louis, IL).

�Nepriklausomybės dienos mi -
nė jimas ir Boston apygardos suva žia -
vimas vyks Providence, RI  vasario 28
d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi -
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje (350
Smith st. Providence, RI 0202908)
Pagrindinis kalbėtojas – bendruo me -
ni  ninkas Gintaras Čepas. 1 val. p. p.
pra sidės Boston apygardos suvažiavi-
mas. Dalyvauja apylinkių valdybos ir
JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim -
ku vienė-Rosen. Daugiau informaci-
jos tel.: 401-831-4270 (Aldona). 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Aleksandras Makejevas
Lietuvos pop roko at likėjas, 
parašęs dainą, suvaidinęs 

lietuviškame seriale 
„Nekviesta meilė”, 

išleidęs 6 muzikinius albumus 
kovo 13 d. 8 val. v. 

koncertuos 
Šv. Kazimiero parapijos 

didžiojoje salėje, 
2718 St. George St., Los Angeles,

CA 90027. 
Bilieto kaina – 25 dol. 

Dainų tekstuose vyrauja įvairios ironiškai ir kartais aštriai pateikia mos
temos: meilė, mirtis, karas, narkotikai, kriminalai. Pagrindinis atlikėjo
muzikinis instrumentas – gitara. Žymiausios dainos: „Tėvelis”, „Miražas”,
„Gelbėk save”, „Tyliai Saldžiai”, „Menininkas”.

A. Makejevas rašo dainas ir kitiems atlikėjams. A. Makejevo kūrinius at-
liko Jurga Šeduikytė (dainos „Niekas negirdi”, „Sulaukę rudens”), merginų
grupė ,,69 danguje” (daina „Supermergaitės”), „Olialia blondinės” ir kitiems.
2004-ųjų liepos 5 d. Alytaus piliakalnio papėdėje įvyko roko operos „Žu via -
ganys” premjera. Vieną iš pagrindinių vaidmenų joje atliko Aleksandras Ma-
kejevas.

Paruošta pagal lt.wikipedia.org

A. Makejevas
L. Vaičytės nuotr.

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija savo narius ir svečius vasario 13 d, šeštadienį, pakvietė jau į 59-ąjį tradicinį ,,Šiupinio” pokylį, vykusį Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus ,,Gintaro” salėje. Meninę programą atliko solistė Nida Grigalavičiūtė, jai akompanavo Manigirdas Motekaitis (nuotraukose). Tik kartą
metuose pokylio svečiai turėjo progą paragauti dar Kristijono Donelaičio poemoje ,,Metai” paminėto mažlietuvių patiekalo ,,Šiupinys”. Sočiai pavalgius,
Algimantui Barniškiui užgrojus, visi buvo pakviesti į šokių aikštelę. Kantriausieji turėjo progą ne tik visus šokius iššokti, bet ir dalyvauti loterijoje.

Dalios Cidzikaitės nuotr.

,,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

JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
metinis suvažiavimas

JAV lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) suvažiavimas įvyks kovo 12–14
dienomis Či kagoje.  Penktadienį, kovo 12 d., – su si pažinimo vakaras. Apie šio
renginio vietą pranešime vėliau.

Šeštadienį, kovo 13 d., suvažiavimas nuo 9 val. r. iki 6 val. v. vyks Willow-
brook Holiday Inn., 7800 S. Kin gery Hwy., Willowbrook, IL. Suvažiavime bus
aptarta metų veikla, vyks balsavimas į naująją JAV LJS valdybą. Po suvažiavi-
mo – vakarienė ir meninė programa. 

Sekmadienį, kovo 14 d. – laisva diena. PLC vyks skautų Kaziuko mugė,
tad kviečiame visus suvažiavimo dalyvius joje dalyvauti. 

Viešbutis Willowbrook Holiday Inn. užsakytas ,,Lithuanian Youth As -
sociation” vardu. Kambarius galite užsisakyti pa skambinę tel.: 630-335-6400
arba  tel.: 800-972-2494.  Suvažiavimo re gistracijos mokestis 30 dol.  Apie da -
ly vavimą prašome pranešti el. pašto adresu: javljsvaldyba@gmail.com 

LJS valdybos info

Daugiau informacijos – www.lithuanians.com arba tel.: 323-360-7786.


