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•Sportas: futbolas, lengvoji
atletika, pasaulio sportas
(p. 2, 8)
•Du kreipimaisi dėl dvi-
gubos LR pilietybės (p. 3, 8)
•K. Girniaus skiltis (p. 3, 9)
•Detroit lietuvių telkinio
naujienos (p. 4, 11)
•PLC kviečia į tradicinę,
bet kartu ir naują madų
popietę (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(31) (p. 9)
•Pirmieji lietuviai Čika-
goje (p. 10)
•Su R. Mozoliausku atsis-
veikinant (p. 10)

Atminimo akmuo išpildo paskutinî
monsinjoro K. Vasiliausko norâ

Priimtas ilgai lauktas Pilietyb∂s îstatymas d∂l dvigubos pilietyb∂s
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Bus vystomas Baltijos
ir Šiaur∂s valstybi¨ bei
JAV užsienio reikal¨

žinyb¨ dialogas
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Prezidentei D. Grybauskaitei skirtas
,,Met¨ moters” vardas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Washington, DC, lapkričio 4 d.
(LR ambasados Washington, DC
info) – Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos politikos direktorius Eit-
vydas Bajarūnas lapkričio 4–5 d. Wa-
shington, DC dalyvauja Baltijos,
Šiaurės valstybių ir JAV užsienio rei-
kalų ministerijų politikos direktorių
susitikime. Šis susitikimas vyksta
kaip dalis Sustiprintos partnerystės
Šiaurės Europoje (E-PINE) programos.

Susitikime aptariami santykių
su Rusija, Kinija ir Europos Sąjungos
Rytų partnerystės šalimis klausimai,
pasiruošimas NATO valstybių vado-
vų susitikimui, vyksiančiam Lisabo-
noje lapkričio 19 d., NATO naujoji
strateginė koncepcija, Irano bran-
duolinė politika ir kibernetinis sau-
gumas.

Greta politikos direktorių pasi-
tarimų, vyks Baltijos ir Šiaurės vals-
tybių bei JAV pareigūnų susitikimai
su svarbiausių Washington strategi-
nių centrų atstovais. Viena iš išplės-
tinių sesijų vyks Lietuvos ambasado-
je Washington, DC.

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) –

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Vilniuje, šalia Šv. arkangelo Rapolo
bažnyčios įrengtame skvere, atideng-
tas ir pašventintas paminklas mon-
sinjorui Kazimierui Vasiliauskui.
Gausiai lyg į atlaidus paminklo ati-
dengimo iškilmėse susirinkusių žmo-
nių mylėtą ir tebemylimą dvasininką
nuo šiol primins apie tris tonas sve-
riantis granitinis lauko riedulys, in-
krustuotas metalo žolynais, ir atmi-

nimo lenta su K. Vasiliausko gyveni-
mo ir darbo Šv. Rapolo bažnyčioje
1975–1989 metais datomis.

Paminklo atidengimo iškilmes
pagerbusi Seimo pirmininkė Irena
Degutienė vylėsi, kad monsinjoras
bus mylimas tol, kol mes čia gyven-
sim. Monsinjoro K. Vasiliausko para-
mos fondo pirmininkas poetas Justi-
nas Marcinkevičius pažymėjo: ,,Iš-
pildome paskutinį monsinjoro žodį,
nedrąsiai pareikštą norą ir valią pas-
kutiniame interviu, kaip jis norėtų
įsivaizduoti savo gyvenimo kapą – jis
norėjo matyti prie savo kapo paprastą
laukų riedulį, akmenį. Šį norą įvyk-
dome, deja, praėjus beveik dešimtme-
čiui nuo monsinjoro mirties, galbūt
ne toje vietoje, kur jis galvojo. Tačiau
akmuo yra, tas akmuo, apie kurį tada
monsinjoras išsitarė: akmuo – sun-
kus ir pilkas mano gyvenimas.”

Monsinjoro atminimo akmenį su-
kūrė skulptorius Jonas Gencevičius,
skverą vienoje iš judriausių sostinės
vietų netoli Žaliojo tilto suprojektavo
architektas Tauras Budzys. Pamink-
las pastatytas privačiomis žmonių ir
įmonių lėšoms.

Atidengtas atminimo akmuo monsin-
jorui K. Vasiliauskui.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Žurnalas ,,Glamour” Lietuvos prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei ir dar
17-kos šalių vadovių moterų skyrė
,,Metų moters” vardą.

,,Moterys yra labiau susitelku-
sios savo šalyse siekti gyvenimo ko-
kybės”, – JAV žiniasklaidos grupei
,,Conde Nast” priklausančio mote-
rims skirto žurnalo interneto svetai-
nėje cituojama Lietuvos prezidentė.

Be D. Grybauskaitės, į specialią
,,Metų moters” kategoriją ,,Šalių va-
dovės moterys: išrinktosios” dar pa-
teko Vokietijos, Kosta Rikos, Slova-
kijos, Trinidado ir Tobago, Bangla-
dešo, Islandijos, Kroatijos, Kirgizijos,
Suomijos, Liberijos, Argentinos, Bos-
nijos ir Hercegovinos, Šveicarijos, In-
dijos, Australijos ir Airijos preziden-
tės bei Vyriausybių vadovės.

,,Jos suskirstytos be aiškios tvar-
kos: aštuonių anūkų močiutė, poetė,
kovos menų juodojo diržo savininkė,
buvusi studentų organizacijos vice-
prezidentė, sociologė ir buvusi mo-
kytoja. Jos tikrąja to žodžio prasme

yra galingiausios pasaulio moterys:
18 premjerių ir prezidenčių”, – teigia
žurnalas.

,,Šis skaičius nuo 1990 metų pa-
dvigubėjo – ir ačiū Dievui, nes mote-
rys vadovės keičia istoriją ne tik pu-
sei pasaulio gyventojų moterų, bet vi-
siems mums”, – rašo ,,Glamour”.

Žurnalas ,,Glamour” Lietuvos prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei skyrė
,,Metų moters” vardą.

K. Čachovskio nuotr.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Pritarta Pilietybės įstatymo projek-
tui, kuriuo apibrėžiamos dvigubos pi-
lietybės sąlygos bei išplečiamos ribos.
Tiesa, dėl pastarojo straipsnio atiti-
kimo Pagrindiniam šalies įstatymui
dar bus kreipiamasi į Konstitucinį
Teismą. Už Pilietybės įstatymo
projektą ketvirtadienį balsavo 88,
prieš – 8, susilaikė 25 parlamentarai.

Pagal naują Pilietybės įstatymą

Lietuvos Respublikos (LR) pilietis
galės būti kartu ir kitos valstybės pi-
lietis, jeigu jis LR pilietybę ir kitos
valstybės pilietybę įgijo gimdamas ir
jam nėra sukakę 21 metai; yra as-
muo, ištremtas iš okupuotos LR iki
1990 m. kovo 11 d. ir dėl to įgijęs ki-
tos valstybės pilietybę, ar jo palikuo-
nis, dėl asmens tremties įgijęs kitos
valstybės pilietybę; yra lietuvių kil-
mės asmuo, išvykęs iš LR po 1990 m.

kovo 11 d. ir įgijęs Europos Sąjungos
ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organi-
zacijos valstybės narės pilietybę. Lie-
tuvos pilietybę galės turėti ir lietuvių
kilmės asmuo, tradiciškai gyvenantis
valstybėje, su kuria LR skiria valsty-
bės siena; sudarydamas santuoką su
kitos valstybės piliečiu dėl to savaime
(ipso facto) įgijo tos valstybės pilie-
tybę ir nuo santuokos sudarymo nėra
praėję 3 metai; yra LR piliečių (pilie-

čio) įvaikintas asmuo; yra LR pilietis,
įvaikintas kitos valstybės piliečių (pi-
liečio) ir dėl to įgijęs kitos valstybės
pilietybę; LR pilietybę įgijo išimties
tvarka, būdamas kitos valstybės pi-
lietis; LR pilietybę įgijo turėdamas
pabėgėlio statusą LR.

Naujos redakcijos įstatymas įsi-
galios nuo 2011 m. balandžio 1 d.
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LENGVOJI ATLETIKA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS
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Po dvejų metų svarstymo –
atidėliojimo, stabčiojimo, delsi-
mo – lapkričio 4 d. Seimas pri-
ėmė prieštaringai vertinamą
naujos redakcijos Pilietybės
įstatymą, išplečiantį dvigubos
pilietybės ribas. Kad naujas įsta-
tymas iš tiesų prieštaringai ver-
tinamas parodo šios dienos
„Drauge” išspausdinti 2 atviri
laiškai, šią savaitę pasirodę
lietuviškoje internetinėje erd-
vėje. Po vienu – raginančiu Sei-
mą nepriimti naujų pataisų –
pasirašo grupė intelektualų (3
psl.). Kitą laišką ,,Dėl pilietybės
įstatymo”, kuriuo Seimas ragi-
namas priimti ruošiamą įstaty-
mą, pasirašo nevyriausybinių
organizacijų koordinacinė ta-
ryba (8 psl.). Nors Seimo spren-
dimas patenkino antrosios gru-
pės prašymą, tuo džiaugsimės
neilgai – Seimas iškart ketina
kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT)
dėl jo konstitucingumo. O KT
nuomonė, kaip žinome, išsaky-
ta dar 2006 metais, tokiam nau-
jam įstatymui nebuvo palanki.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Pralaimėjo be kovos

„Lituanicos” futbolo komanda,
praėjusį sekmadienį Lemont turėjusi
žaisti „Metropolitan” lygos I divizijos
pirmenybių rungtynes, nesusirinkus
visai komandai vėl negalėjo rungty-
niauti. Į varžybas atvykę „Lions” klu-
bo futbolininkai taškus gavo be žaidi-
mo. Jiems įrašyta pergalė 3:0.

Komandos treneris Algis Gro-
chauskas negalėjo tiksliai paaiškinti,
kodėl nesusirinko bent 11 žaidėjų
(pasirodė tik 9), nors buvo žadėję at-
vykti 14 futbolininkų. Dėl to jis labai
išgyveno.

Dar šį sezoną „Lituanica” turėtų
žaisti „Wings” aikštėje lapkričio 7 d.
numatytose paskutinėse šių metų
rungtynėse. Tačiau, rašant šias eilu-
tes, nebuvo žinoma, ar „Lituanicai”
pasiseks surinkti varžyboms koman-
dą.

Tarp 7 komandų „Lituanica” už-
ima priešpaskutinę vietą ir turi su-
rinkusi 3 taškus. Lentelės uodegėlėje
yra FC „Serbska” su 1 tašku.

Veteranams sekasi geriau

„Lituanicos” veteranai (vyresni
nei 30 metų) praėjusį šeštadienį aikš-
tėje prie Pasaulio lietuvių centro, Le-
mont, veteranų lygos rungtynėse
įveikė paskutinių kelių metų čempio-
nus „Concordia” vienuolikę 2:1. Abu
įvarčius įmušė (vieną iš 11 metrų
baudinio) dabar Čikagoje viešintis ir
už „New England Revolution” profe-
sionalų  komandą MLS lygoje žaidęs
Edgaras Jankauskas. Šis 35 metų
futbolininkas jau baigia profesiona-
laus futbolininko karjerą ir žada tapti

treneriu. Tikimasi, kad šis buvęs
Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas
dar bent savaitę pabus Čikagoje ir ga-
lės sužaisti dar vienerias rungtynes.

„Lituanicos” veteranų futbolo
komanda yra sužaidusi 9 rungtynes –
pelnė 5 pergales ir patyrė 4 pralaimė-
jimus. Pirmenybių lentelėje ji dalijasi
5–6 vietomis.

Jai dar yra likę du susitikimai.
Jei iš jų bent vieną laimėtų, patektų į
šešetuką, kuris jau kitą pavasarį tęs-
tų kovas dėl apdovanojimų.

,,Lituanicos” veteranų komando-
je žaidžia visi buvę „Lituanicos” vyrų
komandos žaidėjai. Juos treniruoja
„Lituanicos” vienuolikės futbolinin-
kas Laimonas Bytautas, kuris mums
praneša  apie šios komandos varžy-
bas. Treneris pasidžiaugė neseniai
komandą  papildžiusiu pajėgiu varti-
ninku Irmantu Šatu ir  tikisi ateityje
sulaukti daugiau pergalių. Porą metų
ir ,,Lituanicos” vienuolikė yra buvusi
senjorų lygos čempionė.

„Lituanicos” futbolo klubo vyrų
komanda sekmadienį nežaidė

EDVARDAS ŠULAITIS

17-metis Lukas Veržbickas, gyve-
nantis Čikagos pietvakarinėje dalyje
ir lankantis Sandburg gimnaziją,
šiuo metu, be abejo, yra pats žymiau-
sias lietuvių kilmės sportininkas
Amerikoje. Jis vadinamas „Wonder
Boy”, „Iron Man” ir kitais vardais,
mat, gyvendamas Amerikoje, vaiki-
nas yra laimėjęs tiek daug bėgimo ir
triatlono varžybų, kad jų visų net
neprisimena. Sportininkas žinomas
ir plačiau, mat yra laimėjęs pasaulio
duatlono varžybas ir užėmęs IV vietą
pasaulio jaunimo triatlone Vengrijo-
je.

Laukia įdomiausia rungtis 
karjeroje

Dabar Lukas ruošiasi vienai įdo-
miausių rungčių savo karjeroje – Illi-
nois valstijos didžiųjų gimnazijų (3A)
krosui, įvyks šį šeštadienį Peoria, IL.
Pernai šiame bėgime jis buvo pirmas.
Tiesa, vaikinui nepavyko tada su-
mušti 38 metus išsilaikiusio sporti-
ninko Craig Virgin geriausio rezulta-
to, tačiau tai Lukas ketina padaryti
šiemet. O gimnazijoje peršokus vieną
klasę, šis ruduo  yra paskutinė gali-
mybė tai įgyvendinti, nes ateinan-
čiais metais jis jau pradės lankyti
universitetą (jau sulaukė daug pasiū-
lymų iš įvairių JAV aukštojo mokslo
įstaigų).

Dėl pasaulio triatlono varžybų
Vengrijoje vėlokai prisijungęs prie
gimnazijų kroso, šį rudenį Lukas
skina pergales vieną po kitos. Spalio
16 d. Channakon Parke Southwest
Suburban Conference bėgime  jis pa-
gerino (14:35,2) šio bėgimo geriausią
rezultatą ir, aišku, laimėjo pirmąją
vietą.

Po šių rungtynių Luko Veržbic-
ko gimnazijos treneris leido jam pail-
sėti ir nedalyvauti kitose gimnazi-
jos varžybose. Tačiau spalio 30 d.
Lukas vėl rungtyniavo Lockport, IL,
vykusiose vadinamosiose „sectional”
lygos rungtynėse, kur užėmė I vietą,
3,1 mylios nuotolį įveikęs per 15
minučių ir 9 sekundes. Som Telfer
(15:39) iš Lyons gimnazijos liko
antras, o Ben Silver (15:48) iš Dow-
ner’s Nort’s gimnazijos atbėgo tre-
čias.

Lukas šiose varžybose neparodė
visko, ką gali, nors ir daug prisidėjo
prie savo Sandburg komandos pasi-
rodymo (jo gimnazija ir kaip koman-
da pateko į komandines varžybas
Illinois pirmenybėse lapkričio 6 d.).

Svarbiausios 
varžybos

Atrodo, kad lapkričio 6 d. Luko
Veržbicko laukia stipriausias var-
žovas Jack Driggs iš York gimna-
zijos, kuriam iki šiol puikiai sekėsi.
Tačiau lietuvaitis tikisi, kad jam
pavyks šį sportininką įveikti. Vaikino
dėmesys sutelktas į 38 metus išsi-
laikiusio Illinois gimnazijų varžybų
laimėtojo Craig Virgin rezultato
pagerinimą.

Visi lietuviai sporto mėgėjai turi
,,laikyti kumščius”, kad mūsų jau-
nam tautiečiui pavyktų pasiekti šį
tikslą, kuriam Lukas skiria daug
dėmesio ir pastangų. Linkime jam
sėkmės.

Panevėžio ,,Ekrano” futbolo ko-
manda praėjusį sekmadienį, spalio 31
d., namuose įveikusi ,,Šiaulių” vie-
nuolikę 2:1 (1:0), jau trečią kartą iš
eilės  užsitikrino Lietuvos futbolo A
lygos nugalėtojo vardą.

,,Ekrano” naudai įvarčius pelnė
Egidijus Varnas (22 min.) ir Deiman-
tas Bička (52 min.). ,,Šiaulių” koman-
dos naudai iš 11 m baudinio  rezulta-
tą (89 min.) sušvelnino Igoris Kozlo-
vas. Šia pergale džiaugiasi ,,Ekrano”
treneris Valdas Urbonas, kurio vado-
vaujami panevėžiečiai visą sezoną
pirmavo.

Šios rungtynės sukėlė  didelį
susidomėjimą, nes jas stebėjo arti
5,000 žiūrovų. Kas vietinės lygos
susitikimuose  nėra dažnas  reiški-
nys.

Dėl sidabro medalių A lygos pir-
menybėse varžosi VMFD ,,Žalgiris”
(55 taškai) ir Marijampolės ,,Sūduva”
(52 taškai), kurios dar turi sužaisti
dvejas rungtynes Jos ir nulems vice-
čempiono  vardą.

Iš viso Lietuvos A. lygoje rungty-
niauja 10 komandą. Rezultatyviausi
pirmenybių žaidėjai V. Rimkus ir P.
Lukšys, įmušę po 15 įvarčių.

Panevėžio ,,Ekranas” vėl čempionai

Lietuvos futbolo rinktinės buvęs žai-
dėjas Edgaras Jankauskas, baigęs
profesionalaus futbolininko karjerą
JAV, šiuo metu lankosi Čikagoje. Pra-
ėjusį šeštadienį jis žaidė už ,,Litua-
nicos” futbolo komandą.

Jaunasis Lukas 
ruošiasi svarbioms 

varžyboms

Lietuvos futbolo rinktinė žais  draugiškas rungtynes
Lietuvos futbolo rinktinė šių me-

tų sezoną baigs draugiškomis rungty-
nėmis, kurios įvyks svečiuose  Vengri-
joje lapkričio 17 d. Rinktinės treneris
atstovauti Lietuvai yra  pakvietęs 19
žaidėjų, tarp jų yra ir naujų  vardų,
kurie pirmą kartą išbandys savo jėgas
tokio lygio susitikime.

Treneris Raimundas Žutautas
žada leisti pažaisti Mantui Fridrikui

ir Arvydui Novikovui, kurie gerai pa-
sirodė U-21 varžybose. Tačiau į  Ven-
griją negalės važiuoti net 5 patyrę
futbolininkai, kurie gydosi traumas.

Šiemet Lietuvos rinktinė rungty-
niavo neblogai. Varžybose dėl  pateki-
mo į Europos futbolo pirmenybių bai-
giamąją grupę Lietuva  įveikė stiprią
Čekijos  rinktinę ir sužaidė lygiomis
su Škotija.
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LR Seimas mėgina priimti Pilie-
tybės įstatymo pataisas, kuriomis bū-
tų įteisinta galimybė išlaikyti Lietu-
vos pilietybę visiems asmenims, tapu-
siems kitų ES ir NATO šalių pilie-
čiais. Įstatymo pataisos svarstomos
moralinio ir psichologinio spaudimo
Seimui sąlygomis, pasitelkiant atvirą
demagogiją, šiurkščiai iškraipant
svarstomo klausimo esmę ir klaidi-
nant visuomenę.

Svetur gyvenantys ir kitų valsty-
bių pilietybę savanoriškai pasiren-
kantys asmenys, kurie tik dėl to pra-
randa Lietuvos pilietybę, nepagrįstai
vaizduojami kaip „neteisingumo”
aukos. Melagingai įrodinėjama, kad
šitaip iš jų tariamai atimama prigim-
tinė teisė į Lietuvos pilietybę nuty-
lint, jog visi šie asmenys šios teisės at-
sisakė patys, sąmoningai ir savo noru
pasirinkdami kitos valstybės piliety-
bę.

Visuomenei atkakliai peršama
mintis, jog galimybė išsaugoti dvi-
gubą pilietybę padėtų išlaikyti svetur
išvykusių asmenų ryšį su Tėvyne ir
net tautinį tapatumą.

Demagogiškai teigiama, kad ki-
tos valstybės pilietybę pasirinkę, bet
formaliai turintys Lietuvos pilietybę
asmenys galėtų būti naudingesni
savo tautai ir valstybei.

Šalies visuomenė yra sąmoningai
apgaudinėjama melagingai teigiant,
jog dvigubos pilietybės įteisinimas
yra visuotinai paplitusi ir kone ma-
sinė tarptautinė praktika, nors iš tik-
rųjų tokią pilietybę ribotai toleruoja
tik kai kurios šalys. Tačiau ir jose
masinė dviguba pilietybė, visiškai
atsaistyta nuo bet kokių asmens įsi-
pareigojimų valstybei, įstatymiškai
nėra skatinama.

Didžiulė Lietuvos gyventojų emi-
gracija yra nacionalinio masto nelai-
mė, už kurią atsakingos visos lig šios
šalį valdžiusios politinės jėgos ir vy-
riausybės. Tokio masto emigracija
kelia tiesioginį pavojų tautos ir vals-
tybės egzistavimui ir yra daugybės
šalies gyventojų asmeninių nelaimių
ir net tragedijų priežastis.

Emigracijos reiškinį ir jos pada-
rinius būtina vertinti blaiviai ir są-
žiningai. Negalima beatodairiškai
kaltinti ar smerkti tų žmonių, kurie
emigranto dalią pasirinko ne savo
noru, o verčiami būtinybės ir neturė-
dami kitokio pasirinkimo. Tačiau
gyvenimas svetur savaime nėra pag-
rindas priimti kitos šalies pilietybę.
Tai darantys asmenys turėtų atsa-
kingai apmąstyti ir pasverti tokio
žingsnio padarinius, vienas iš kurių
yra ankstesnės pilietybės praradi-
mas. Jie turėtų suvokti ir sąžiningai
pripažinti, kad neturi teisės reikalau-
ti, kad jiems būtų išsaugota ir Lie-
tuvos pilietybė.

Dvigubos pilietybės masinis įtei-

sinimas nepriimtinas dėl moralinių,
politinių, teisinių ir socialinių prie-
žasčių. Įteisinus dvigubą pilietybę
rastųsi dvi nelygiaverčių Lietuvos
piliečių kategorijos: asmenys, nuo-
latos vykdantys valstybės piliečio
pareigas, ir asmenys, faktiškai besi-
naudojantys tik valstybės piliečio
teisėmis. Neretai pateikiamas argu-
mentas, kad tokie asmenys taip pat
padeda savo valstybei materialiai
remdami čia gyvenančias šeimas ir
artimuosius, yra niekinis, nes tą patį
daro ir šalyje gyvenantys piliečiai,
kurie savo valstybei dar moka ir mo-
kesčius. Savanoriška ir privati išvy-
kusiųjų materialinė parama savo šei-
moms ir nuolatinis privalomas pa-
reigų savo valstybei vykdymas yra
visiškai skirtingos ir net nelygintinos
asmens ryšio su valstybe formos.

Antrąją, „atsarginę” Lietuvos
pilietybę turintys asmenys išsaugotų
politines teises, tarp jų – balsavimo
teisę. Tokios teisės turėjimas reikštų,
kad svarbiausius valstybės gyvenimo
klausimus spręstų ir sprendžiamojo
balso teisę turėtų ne tik joje nuolatos
gyvenantys piliečiai, bet su valstybe
menkai susiję, realiai jai niekuo neįsi-
pareigoję ir nuo jos reikalų faktiškai
atitrūkę asmenys. Tokiomis sąly-
gomis autentiška valstybės piliečių
politinės valios raiška ir jos tinkamas
atstovavimas tampa iš principo neį-
manomi. Jie gali būti ne tik iškreipti,
bet tapti šalies politinio nestabilumo
priežastimi ir grėsmių pačiai valsty-
bei šaltiniu.

Juridiškai įtvirtinus dvigubą pi-
lietybę, būtų šiurkščiai pažeisti pa-
matiniai teisinės valstybės principai.
Būtų neįmanoma realiai įgyvendinti
visų piliečių lygiateisiškumo prin-
cipo, nes tokį lygiateisiškumą būtų
įmanoma laiduoti tik nepagrįstai
privilegijuojant kitos šalies pilietybę
turinčius asmenis. Teisės, kuriomis
naudotųsi piliečio pareigų nevykdan-
tys asmenys, galėtų egzistuoti ir būti
įgyvendinamos tik kaip nepelnytos
privilegijos, diskriminuojančios šalyje
nuolat gyvenančius ir visas pareigas
valstybei vykdančius piliečius.

Dvigubos pilietybės įteisinimas
lėtintų ir stabdytų Lietuvos valstybės
ekonominę ir socialinę raidą, nes
tokiai pilietybei tapus masiniu reiš-
kiniu, politikams ir valdžios instituci-
joms atsivertų plačios galimybės lais-
vai manipuliuoti statistika. Formalių
piliečių gausa leistų paslėpti ir toliau
ignoruoti šalyje susikaupusias eko-
nomines ir socialines problemas, le-
miančias didžiulę šalies gyventojų
emigracijos spartą ir mastą.

Priešingai negu tikimasi ir ža-
dama, galimybė išsaugoti Lietuvos
pilietybę asmenims, pasirinkusiems,
kitos valstybės pilietybę, ne stiprintų
išeivių ryšius su Tėvyne, bet taptų
galingu tautinę ir valstybinę sąmonę
griaunančiu veiksniu. 

Nukelta į 8 psl.

Lietuvos pilietybės atsisakantys
ir svetimą pilietybę savanoriškai
priimantys asmenys nepagrįstai

vaizduoja save aukomis
Grupė Lietuvos intelektualų (sąrašas po tekstu)

Reikia atsispirti 
Lenkijos spaudimui

KÊSTUTIS GIRNIUS

Jau kurį laiką blogėja Lietuvos santykiai su Lenkija. Bet pastaruoju
metu vis daugiau lenkų politikų atvirai ir griežtai kritikuoja Lie-
tuvą. Jau peržengta padorumo riba. Apie pašlijusius santykius kal-

ba Europos politikai ir rašo pasaulio spauda. Ir šiame neoficialiame pro-
pagandos kare, jei galima jį tokiu vadinti, pralaimi Lietuva.

Pernai rudenį lenkų europarlamentaras Janusz Wojciechowski ragino
Lietuvą pulti visuose tarptautiniuose susitikimuose už įstatymų laužymą
ir aiškų lenkų mažumos diskriminavimą. Grupė Lenkijos europarlamen-
tarų kreipėsi į Europos Parlamentą, nes Lietuvoje lenkai esą baudžiami
dėl savo gimtosios kalbos vartojimo netgi tuose rajonuose, kur jie sudaro
80 proc. gyventojų. Įtakingas lenkų dienraštis „Rzeczpospolita” aiškino,
kad Lietuvos valstybė savo prigimtimi yra nepalanki kitataučiams. Tuo-
metis Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski teigė, kad Lietuvos laikyseną
pasų klausimu lemia menka jos, kaip demokratinės valstybės, patirtis.

Per pastaruosius mėnesius Lietuvos kritika įgijo pagreitį. Rugpjūtį
„Rzeczpospolita” rašė, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra blogi, ir
klausė, kada tai atvirai pripažins abiejų šalių politikai ir ką jie darys. Į
retorinius ginčus energingai įsiliejo Lenkijos užsienio reikalų ministerija.
Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Janusz Skolimowski kalbėdamas su
„Lietuvos žiniomis” pareiškė, kad ne vienus metus Lietuvos valdžia pažei-
dinėja arba neįgyvendina lenkų mažumos teisių. Jis minėjo žemės grąži-
nimo Vilniuje ir Vilniaus krašte, lenkų švietimo išlaikymo, vardų ir pa-
vardžių rašybos asmens dokumentuose, gatvių pavadinimų rašymo dviem
kalbomis lenkų apgyvendintose vietovėse problemas. Panašiu laiku Len-
kijos ambasadorius Latvijoje Jerzy Marek Nowakowski apkaltino Lietuvą
diskriminuojant Lenkijos investuotojus. Neabejoju, kad abu ambasadoriai
vykdė savos vyriausybės nurodymus.

Šią savaitę prabilo kaimynų užsienio reikalų ministras Radek Sikors-
ki, kuris išreiškė didėjantį Varšuvos nepasitenkinimą, jo manymu, dėl
Vilniaus nenoro spręsti lenkų mažumos ir lenkams priklausančios ,,Ma-
žeikių naftos” gamyklos problemų. Pats premjeras Donald Tusk pasakė,
kad Lenkija neatsisakys savo reikalavimų, bet nenaudos „brutalių ar
neatidėliotinų” priemonių spausti Lietuvą. Tonas stebina, lyg atsisakymas
griebtis „brutalių priemonių” būtų savitvardos ir draugystės įrodymas. Ne
tik priekaištaujama, bet ir kenkiama, jei galima pasitikėti savaitraščio
„European Voice” teigimu, kad Varšuva užkerta Lietuvos įsitraukimą į
naują Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos pajėgų dalinį – „Veimaro kovinę
grupę”.

Lenkija mėgsta aiškinti, kad ji tvirtai palaikė Lietuvos siekį tapti
Europos Sąjungos (ES) ir NATO nare, buvo ištikima jos šalininkė, o
Lietuva yra tiesiog nedėkinga. Lenkų argumentai nelieka be atgarsio. Net
toks Lietuvos draugas kaip „The Economist” bendradarbis Edward Lucas
siūlo sudaryti tarptautinę komisiją padėčiai ištirti. Komisijos išvados esą
„leistų Lietuvai grakščiai nusileisti nesijaučiant pažemintai, o Lenkija
gautų ko nori, nepiktdžiugaudama dėl to”. Jis mano, jog komisija ragins
Lietuvą nusileisti, taigi ir kad pagrindinė atsakomybė tenka Lietuvai, kuri
kažkaip skriaudžia lenkus.

Lietuvos padėtis yra nepavydėtina. Pirma, nepašalinus nesutarimų,
sustiprės Valdo Adamkaus užsienio politikos sukurtas įvaizdis, esą Lie-
tuva yra užsispyrusi, nelanksti valstybė, ko gero, ir ne itin demokratiška.
Antra, Lietuva negali visiškai pasiduoti tokiam atviram spaudimui, nes
atrodytų silpna ir lengvai paveikiama. Atseit, vos lenkai pamoko, pabara
ir spaudžia, Lietuva nuolankiai nusileidžia. Trečia, lenkų kilmės Lietuvos
piliečiai neturėtų nukentėti dėl Lenkijos nedraugiškų veiksmų. Nesvarbu,
kokie būtų Lietuvos santykiai su Lenkija, vietos lenkų teisės turi būti ger-
biamos.

Atrodo, kad ieškoma išeities. Spalio 29 d., ketvirtadienį, premjeras
Andrius Kubilius pasakė, jog Vyriausybė šią savaitę patvirtino „labai am-
bicingą planą” dėl žemės grąžinimo spartinimo Vilniaus rajone. Tai įvyk-
džius, vienas pagrindinių ir teisėtų vietos lenkų reikalavimų būtų paten-
kintas.

Lietuva nėra visiškai nekalta. Nesuprantu, kodėl lenkų gyvenamuose
rajonuose negalima gatvių pavadinimų rašyti abiem kalbomis, juolab kad
Vilniuje nuorodos į turistinius objektus rašomos ir anglų kalba. Seniai
lenkams reikėjo suteikti teisę oficialiuose dokumentuose rašyti savo pa-
vardes tokias, kokios jos yra. Kodėl prievarta sulietuvinti pavardę žmo-
gaus, kuris to nenori? Bet pavardės rašymas pase neturėtų būti su-
reikšmintas. Tai ne esminė, o kosmetinė žmogaus teisė. Anksčiau būtų bu-
vę galima lengvai reikalą išspręsti, bet po Konstitucinio Teismo paaiški-
nimo ir atkaklaus Lenkijos spaudimo padėtis tapo sudėtingesnė.

Kai kuriais kitais klausimais Lenkijos priekaištai neturi tvirtesnio
pagrindo. Sunku rimtai žiūrėti į Varšuvos užuominą, jog ,,Mažeikių
naftos” gamyklos pirkimas buvo Lietuvos valstybės rėmimas. Verslas yra
verslas. Neabejoju, jeigu Mažeikių gamykla būtų pelninga, „PNK Orlen”
neskubėtų dalytis dividendais su Lietuvos iždu. Kartais aiškinama, kad
Lenkijos spaudimas padidėjo, nes siekiama                     Nukelta į 9 psl.

Lapkričio 2 d. Lietuvos dienraščio ,,Lietuvos rytas” internetinėje svetainė-
je, skyrelyje ,,Laiškai redaktoriui”, pasirodė grupės Lietuvos intelektualų
viešas laiškas dėl dvigubos Lietuvos pilietybės įteisinimo. Kviečiame su juo
susipažinti.                                                                                  Redakcija
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JONAS URBONAS

Laikas greitai, nesulaikomai bė-
ga. Prieš pusantrų metų skaitėte ma-
no žinutes iš Detroito padangės, pas-
tabas apie Dievo Apvaizdos lietuvių
parapiją, jos šimtmečio paminėjimo
iškilmes. Tuo metu parapijai vadova-
vo kun. Ričardas Repšys, ir, bent jau
bent man, atrodė viskas gražu, gerai.
Vėliau skaitėte mano pastabas apie
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
prasidėjusius neramumus, nes ne visi
buvo patenkinti kun. Repšiu. Būta
daug skundų, kaltinimų ir susiskal-
dymo tarp parapijiečių. Todėl Det-
roito vyskupija kun. Repšį perkėlė į
Šv. Antano lietuvių parapiją, o Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijai paskyrė
kun. Gintarą Joniką. Bet nespėjus
tiems pertvarkymams prasidėti, kun.
Repšys tragiškai žuvo, gelbėdamas iš
Lietuvos atvykusį ir pas jį besisve-
čiavusį giminaitį. Jo palaikai buvo
pervežti ir palaidoti Lietuvoje. Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijai vadovau-
ti ėmė kun. Jonikas. 

Ne visuomet būnu namuose Det-
roite, dažnai mane galite pamatyti
sekmadieniais Lemont misijoje, o po
to Pasaulio lietuvių centre, kur kiek-
vieną savaitgalį vyksta įvairūs ren-
giniai. Bet po savaitės kitos vis su-
grįžtu į Detroitą, sekmadieniais – į
Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją.
Gal ne tiek, kiek Čikagoje ar Lemon-
te, bet ir čia vyksta įvairūs renginiai. 

,,Dainavos” ir ,,Aido” koncertai

Štai spalio 17 d. čia lankėsi Čika-
gos ,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas, atlikęs meninę programą orga-
nizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” su-
ruoštame renginyje, kurio tikslas –
surinkti lėšų organizacijos projek-

tams vykdyti. Kiek žinau, Detroite
šiai organizacijai vadovauja Rūta Mi-
kulionienė ir Rasa Karvelienė. Salė
buvo pilna žiūrovų ir, atrodo, rengėjai
buvo neapvilti. 

Spalio 10 d. pasirodė detroitiečių
choras ,,Aidas”. Kun. Jonikas  nese-
niai lankėsi Lietuvoje, Šiaulių vysku-
pijoje. Ten jam besilankant, jis išgir-
do Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bar-
tulio prašymą – parvykus į Detroitą
paieškoti finansinės paramos Šiaulių
vyskupijos pastoracinio centro staty-
bos projektui. Spalio 10 d. kun. Joni-

kas apie tai  pranešė Dievo Apvaizdos
parapijiečiams, o kad nebūtų viskas
taip paprastai, siekiant paįvairinti
susibūrimą, meninę programą atliko
Detroito choras ,,Aidas” (vadovas
Eimas Kasputis). Choras ,,Aidas”
atstovavo Detroitui, Toronto mieste
vykusioje Dainų šventėje liepos mėn.
pradžioje. 

Žinutės ir pastabos iš Detroit padangės

DETROIT, MI

Šiuo metu vyksta vajus Šiaulių
vyskupijos pastoracinio centro staty-
bos projektui paremti, aukos buvo
renkamos visą spalio mėnesį ir, kiek
žinau, parapijiečiai šį projektą re-
mia. 

Visuotinis parapijos 
susirinkimas

Spalio 24 d. įvyko Dievo Apvaiz-
dos lietuvių parapijos visuotinis su-
sirinkimas. 

Šv. Mišių, kurias atnašavo ne-

seniai Detroito Šv. Antano ir Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijų klebonu
paskirtas kun. Gintaras Jonikas, pa-
moksle jis priminė, kad čia yra mūsų
su visų lietuviška parapija, centras ir
turime ją išlaikyti. Po to rinkomės į
parapijos kultūros centrą, kur, pasis-
tiprinę lietuviškais koldūnais ir pyra-
gėliais, dalyvavome parapijos susirin-
kime.

Jį atidarė  ir vedė Pastoracinės
parapijos tarybos pirmininkė Rasa
Karvelienė. Po trumpo atidarymo žo-
džio ji pakvietė kun. Joniką sukalbėti
invokaciją. 

Praėjusių metų visuotinio susi-
rinkimo protokolas, kadangi buvo iš
anksto išplatintas, nebuvo ištisai
skaitomas. Nuskambėjo pora pasta-
bų, bet jis buvo priimtas toks, kaip
surašytas. Klebonas kun. Jonikas
pranešė, jog šiuo metu parapijai prik-
lauso 234 šeimos (370 asmenų). Per
praeitus metus  palaidota 15 parapi-
jiečių, pakrikštyta – 7. Turėtos dvejos
vestuvės. Informavo, kad pagal die-
cezijos nurodymus pertvarkyta para-
pijos pastoracinės tarybos sudėtis.
Vyskupija mano, jog esame tvarkin-
ga parapija – sakė kunigas. Visi esa-
me viena šeima, pajėgi  išspręsti kilu-
sius klausimus patys, čia. Finansiš-
kai parapija taip pat kol kas išsilai-

ko. Kunigas padėkojo parapijiečiams
už aukas. Užsiminė apie prieš porą
metų turėtą parapijos šimtmečio mi-
nėjimą, kurio proga buvo planuotas
išleisti leidinys, kurį redaguoja Vida
Juškienė. Jis greitai turėtų pasiro-
dyti.

Kun. Jonikui baigus savo prane-
šimą, buvo užduota porą klausimų
dėl leidinio ir pastoracinės parapijos
tarybos pertvarkymo.

Toliau buvo skaitomi pastoraci-
nės parapijos tarybos pirmininkės R.
Karvelienės ir kitų komisijų praneši-

mai: Liturgijos (Asta Jurgutytė-Pies-
tienė), Švietimo (Aldona Šontienė),
Krikščioniškos tarnybos (Elena Alku-
vienė), Administracijos (Juozas
Orentas), finansinę apyskaitą pri-
statė (Alma Sventickienė). Komi-
sijos, jų vadovai, talkininkai įdėjo
daug pastangų ir darbo, kad parapija
išliktų geros būklės. Baigiantis susi-
rinkimui jiems visiems buvo nuo-
širdžiai padėkota.

Iš Tarybos administracinio komi-
teto pirmininko pareigų pasitraukė J.
Orentas, į jo vietą pasisiūlė Robertas
Selenis. Įvyko ir kitų mažų pasikei-
timų, oficialiai buvo patvirtinta ir
pristatyta nauja pastoracinės tarybos
sudėtis. Taip pat buvo patvirtintos
naujos pastoracinės tarybos nuosta-
tos-gairės. Atrodo, laikas išgydė žaiz-
das. 

Susirinkimas baigtas malda, ku-
rią sukalbėjo kun. Jonikas. 

Pensininkų pietūs

Spalio 24 d. vyko pensininkų pie-
tūs, kuriuos jau daug metų ruošia
krikščioniškos komisijos narės – pir-
mininkė Elena Alkuvienė ir Korsa-
kienė. Šį kartą pietų programą vedė
Robertas Selenis. 

Nukelta į 11 psl.Parapijos susirinkimo dalyviai.

Dalis Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos tarybos narių: Linas Orentas, Janina Udrienė, Ramunė Mikailienė, Alma
Butkūnienė, Elena Alkuvienė, Juozas Orentas, kun. Gintaras Jonikas, pirm. Rasa Karvelienė, Rūta Baublytė, Dalia
Viskantienė, Aldona Šontienė ir Asta Piestienė.

Rasa Karvelienė, pirmininkė. Aldona Šontienė.Juozas Orentas. Asta Jurgutytė-Piestienė. Elena Alkuvienė.
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PLC kviečia į tradicinę, 
bet kartu ir naują madų popietę

DALIA CIDZIKAITÈ

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiais, Pasaulio lietuvių centre (PLC)
vyks madų popietė, kuri šiek tiek
skirsis nuo ankstesnių, mat ją jau
nuo pavasario organizuoja naujas
moterų būrys: Linda Rugienienė,
Lilija Kelpša, Armida Sopa ir Daiva
Gedgaudienė. Atidesni Centro lanky-
tojai jau pastebėjo, jog šie metai
Centre yra ypač gausūs renginių ir
įvykių, vis dėlto madų paroda turbūt
yra bene yra vienintelis toks ren-
ginys, sutraukiantis ne tik naujausia
mada besidominčias moteris, bet ir
stipriosios lyties atstovus. 

Telefonu pakalbinta viena iš ma-
dų parodos komiteto rengėjų Linda
Rugienienė sakė, jog šiais metais
drabužius pasiūlė gerokai didesnis
skaičius parduotuvių. Tai: „Banana
Republic”, „Christos Fur Salon”,
„XXI Forever”, „Elegance Under-
neath”, „Windsor” ir „White Hou-
se/Black Market”. Renkantis parduo-
tuves norėta, kad jos būtų žinomos
paprastam pirkėjui, tam, kuris nere-
tai drabužius perkasi prekybos cent-
ruose, Amerikoje vadinamais „mall”.
Rugienienė teigė, jog prikalbinti par-
duotuves pateikti drabužius parodai
buvo lengva. ,,Sunku šiais laikais, –
sakė ji, – žmonės neperka, todėl par-
duotuvės nori, kad pirkėjai ir vėl su-
grįžtų į jas.” Madų popietės rengėja
pažadėjo, jog bus parodyta daug dra-
bužių: kiekviena parduotuvė, o jų bus
šešios, susirinkusiesiems pasiūlys po
kasdieninę ir vakarinę aprangą. 

Madų parodoje drabužius rodys
ir moterys, ir vyrai, ir net vaikai. Visi
jie – Amerikos lietuviai: draugai,
pažįstami, kuriuos padėjo surasti
komiteto narės. ,,Norime, kad dau-
giau įvairių žmonių, ypač lietuvių iš
Lietuvos, ateitų į mūsų renginį, – sa-
kė pašnekovė. Todėl kvietėme žmo-
nes, kurie anksčiau madų parodos
komitete nedalyvavo. Gal tokiu būdu
jie prisidės ir prie PLC veiklos.”

PLC direktorius Artūras Žilys
įsitikinęs, jog tai labai gražus gestas,
ne tik siekiant padėti, bet ir begalinis
noras sutraukti ir vienyti čia gyve-
nančius lietuvius, nepriklausomai
nuo jų amžiaus ir kartos. ,,Esu dė-
kingas buvusiai šio renginio organi-
zatorei V. Kosmonienei, kuri tiek
daug metų renginį rengė, – sakė jis, –
bei moterims, kurios perėmė tą veik-
lą. Jos imasi to su nauju vėju, auko-
damos brangų asmeninį ir šeimos
laiką.”

Ir ne tik. Pasak Žilio, kasmet
nežinant, ar madų paroda įvyks,
galvota, ar madų rodymo pakylą
vertėtų patiems pasigaminti, ar vis
nuomotis. Tad keletą metų iš eilės
pakyla buvo nuomojama. ,,Tačiau

šiais metais atsiradus naujoms orga-
nizatorėms, nutarėme pasigaminti
savo nuosavą pakylą, – džiaugėsi PLC
vadovas. – Esame dėmingi Lindos
Rugienienės vyrui Algiui, labdaringai
šią pakylą mums pagaminusiam.
Turint ją visiems laikams reikės ir
renginį kasmet organizuoti” – į ateitį
žvelgė Žilys.

Šiųmetinės madų popietės, pa-
vadintos ,,Įspūdinga popietė”, ren-
gėjos žada porą netikėtumų, kurių
anksčiau tokiuose renginiuose nebu-
vo. Norintys pasidaryti naują šukuo-
seną, galės sėsti į kirpėjo kėdę, o tie,
kurie nuspręs renginio metu pasi-
gražinti ir pasidažyti, – bus pama-

loninti makiažo meistrų.
Prie programos prisidės ir čika-

giškiams jau neblogai žinoma, ne taip
seniai savo penktąjį gimtadienį
atšventusi šokių studija „Dance
Duo”. Išalkusius ir ištroškusius pa-
maitins ir pagirdys restoranas „Ku-
nigaikščių užeiga”. 

Nebus nuskriausti ir tie, kurie į
renginį ateis dėl loterijos. Kaip sakė
Rugienienė, madų parodos dalyvių
lauks ir dar vienas netikėtumas – po
drabužių parodymo veiks krautuvėlė,
kur žmonės galės nusipirkti papuo-
šalų ir ir kitų dalykų. Artėjant Ka-
lėdoms Naujiesiems Metams tai bus
puiki proga apsirūpinti bent dalimi
dovanų iš anksto. 

,,Labai džiaugiamės būsimu ren-
giniu, bet truputį jaudinamės”, – at-
viravo Rugienienė. Juk visoms ren-
gėjoms tai bus pirmas kartas, taigi,
pirmas blynas, kuris, tą gerai žinome
iš savo senolių, kartais išeina ir pri-
svilęs. Bet Rugienienė to nė kiek
nebijo – juk norėta išbandyti naujus
dalykus, todėl, pasak jos, ,,Nebūsime
nusiminusios, jei pirmasis blynas bus
šiek tiek ir prisvilęs, juk visko negali-
ma įgyvendinti pirmaisiais metais.”
Maža to, madų parodos komitetas,
dar net nepraėjus renginiui, jau gal-
voja ir ruošiasi kitų metų madų paro-
dai, kurioje bus ir tokių dalykų, kurių
šiais metais dėl vienokių ar kitokių
priežasčių nepavyko įgyvendinti. 

Belieka priminti, jog visos šio
renginio metu surinktos lėšos bus
skirtos PLC paremti, todėl neabejingi
Centrui, ieškantys progos prisidėti
prie jo tolimesnio gyvavimo, yra kvie-
čiami su šeimomis ir draugais apsi-
lankyti ,,Įspūdingoje popietėje”. Žilys
teigia, jog iki šiol visos mados po-
pietės buvo pelningos – ir būtent jų
organizatorių entuziazmo dėka. To
naujosioms madų popietės šeimi-
ninkėms tikrai netrūksta. Ateikite ir
patys tuo įsitikinkite.

Madų paroda „Įspūdinga popie-
tė” įvyks lapkričio 14 d., sekmadie-
nį, 12 val. p. p. PLC didžiojoje salėje.
Bilieto kaina 35 dol.

APIE „REKAŠIAUS SROVÈS ŽMONES”
Niekaip nesuprantu, kodėl Kęs-

tutis Skrupskelis atsakymą į mano
,,Drauge’’ (2010 m. spalio 7 d.) iš-
spausdintą rašinį „Nusikaltimas ne-
turi tautybės ir pilietybės” adresavo
man, jeigu tame „atsakyme” net ne-
užsimenama apie mano svarstomą
klausimą (tautos ar valstybės atsa-
komybę už atskirų jos piliečių veiks-
mus ir pan.), o kalbama apie volde-
marininkus, tautininkus, prez. A.
Smetoną – dalykus, kurie mano ra-
šinyje nepaminėti nė vienu žodžiu.

Vienintelis Skrupskelio teiginys,
su kuriuo visiškai sutinku, tai – kad
mano straipsnis mėgėjiškas. Ir tuoj
pat jis pradeda aiškinti, kad aš pa-
mirštu, jog, veikiant Laikinajai Vy-
riausybei, Lietuva buvo okupuota,
vyko karas, reikėjo okupantui patai-
kaujančios retorikos, turėjome ir vo-
kiečiams būti dėkingi ir t. t. O aš
manau, kad ir mėgėjiškai polemikai
galioja dėsnis kalbėti apie tekstą, o ne
apie jo autorių ir jo motyvus (ad rem,
ne ad hominem). Todėl nebandysiu
spėlioti, kodėl Skrupskelis verčia
mane aiškintis, kad Alzheimerio liga
dar nesergu. 

Tačiau jokiu būdu negaliu sutikti

su tolimesne Skrupskelio laisva kūry-
ba, nors joje minima ir mano pa-
vardė, nors aš su jo piešiamais įvy-
kiais niekada nieko bendra neturėjau
ir net nesuprantu, ar jis čia kalba
rimtai, ar juokauja. Jis rašo, kad „Re-
kašiaus srovės žmonės nuo pat pra-
džios Laikinąją Vyriausybę puolė” ir
paaiškina, kodėl jie taip darė. Pasi-
rodo, todėl, kad ši į Vyriausybę ne-
pakvietė vokiečiams pataikauti lin-
kusio elemento. O tas vokiečiams pa-
lankus elementas įsteigė naciona-
listų partiją. Šios partijos pagrindas –
voldemarininkai ir tautininkai –
„išeivijoje pasivadino liberalais ir
pagimdė Santarą-Šviesą”.

Kodėl voldemarininkams ir tau-
tininkams prieš Santaros-Šviesos
gimdymą reikėjo pakeisti vardą į libe-
ralus, paaiškinti negaliu. Klauskite
autoriaus, nes aš šią pasaką girdžiu
pirmą kartą. Taip pat nežinau, ką joje
reiškia toji mano srovė. Jei būčiau
truputį jaunesnis, spėčiau, kad tai
turi ką nors bendro su vystyklais. Bet
pasakoje aptariamu laikotarpiu aš
jau buvau trylikos metų…

Zenonas V. Rekašius
Wilmette, IL

KAS LIETUVOJE IŠRADO KREPŠINIO 
RUNGTYNES SU KETURIAIS KÈLINIAIS?

Gyvendamas JAV, kur krepšinio
rungtynės turi du kėlinius, labai
nejaukiai galiu „suvirškinti” dabar
Lietuvoje jau visuotinai naudojamą
keturių kėlinių sistemą. Įdomu, kas
tai išrado ir kokie galvočiai pasis-
tengė sukvailinti Lietuvos žurnalis-
tus (ne vien tik spaudos, bet ir radijo,
televizijos), kad visi šoktų pagal jų
muziką?

JAV amerikiečių žiniasklaidoje
niekur neteko skaityti reportažuose
ar girdėti radijo bangomis, kad krep-
šinio rungtynės turėtų keturis kėli-
nius.

Čia jau kuris laikas (turbūt nuo
tada, kai profesionalų krepšinio
rungtynės buvo prailgintos iki 48
minučių) du kėliniai buvo dar pada-
lyti į dvi dalis: po 12 minučių žaidi-
mo, padarant trumpą pertraukėlę.
Tačiau jokiu būdu nesakoma, kad
pradedamas antrasis kėlinys, o tik
antras ketvirtis.

Antrasis kėlinys, kaip ir anks-
čiau, pradedamas po ilgosios per-
traukos, kai pasikeičiama krepšiais,
kaip būdavo seniau (tada prasideda
trečiasis ketvirtis).

Apskritai, JAV nėra tokio žodžio
kaip ,,kėlinys”: čia kėlinys (20 ar 24
min.) yra puslaikiai, o 12 minučių –
periodai-ketvirčiai. Tokiu būdu profe-
sionalų puslaikis turi du ketvirčius, o
didžiojoje pasaulio lygoje – JAV
kolegijų bei universitetų – NCAA tri-
juose divizionuose iš viso puslaikis

yra be pertraukos – žaidžiama ištisai
20 minučių (žinoma, čia neskaičiuo-
jamos ,,minutės” pertraukėlės, ku-
rias savo nuožiūra gali imti koman-
dos).

Taigi, krepšinio profesionalų –
NBA – lygoje yra du kėliniai, kiek-
vienas jų padalytas į dvi dalis su
trumpa pertraukėle. Tokiu būdu yra
ne 4 kėliniai, bet 4 ketvirčiai. Taip
rašoma ir JAV spaudoje, nušviečiama
per radiją bei televiziją. Studentų
lygoje yra tik du kėliniai po 20 mi-
nučių be jokių pertraukų (su pertrau-
ka tik tarp kėlinių).

Nežinau, kodėl Lietuvai, jos žur-
nalistams reikia klaidinti skaitytojus
ir krepšinio rungtynėse išvardyti 4
kėlinius. Negi jiems taip yra įdomiau
ar suprantamiau? Mano nuomone,
tai yra tik žmonių klaidinimas ir
nieko daugiau!

Gaila, kad ir kai kurie rašantys
JAV lietuvių spaudoje perima šį nie-
kuo nepagrįstą „išradimą” ir krepši-
nyje vietoj 4 ketvirčių atranda 4
kėlinius.

Pats laikas susiprasti ir Lietuvos
žiniasklaidai – vietoje klaidingai
skambančių 4 kėlinių reikėtų naudoti
4 ketvirčių sistemą, kaip tai daroma
Amerikoje (tai netaikoma studentų
lygoms, kuriose ketvirčių iš viso
nėra).

Edvardas Šulaitis,
Cicero, IL

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Madų parodos šiųmetinės rengėjos (iš k. į d.): Lilija Kelpša, Armida Sopa,
Linda Rugienienė ir Daiva Gedgaudas.
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Vilnius, lapkričio 3 d. (URM
info) – Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis lapkričio
3 dieną apsilankymu Tokijuje vyks-
tančiame Lietuvos kultūros festiva-
lyje „Bendrystė. Kelionė į Lietuvą”
pradėjo viešnagę Japonijoje. 

A. Ažubalis, sveikindamas Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
20-osioms metinėms paminėti skirto
renginio dalyvius, Japonijoje gyve-
nančių Lietuvių Bendruomenės ir
Lietuvos-Japonijos draugystės są-
jungos narius, pasidžiaugė, kad Lie-
tuva Japonijoje turi tiek ištikimų
draugų ir kad mūsų tolimas šalis sie-
ja aktyvūs kultūriniai mainai. 

Tokijo kūrybinės komunikacijos
centre „Amu” vyksta tekstilės meno
grupės „Baltos kandys” paroda
„Šventė” ir teoriniai-praktiniai vil-
nos vėlimo seminarai, pristatoma tra-
dicinės ir šiuolaikinės tekstilės darbų

instaliacija „Dialogas” bei specialiai
šiam renginiui paruošta lietuvių kul-
tūros ir istorijos artefaktų fotografijų
paroda su paaiškinimias japonų kalba. 

Numatyta paskaita apie lietuvių
kulinarinį paveldą ir tradicinių val-
gių ragavimu. Festivalio uždaryme
koncertuos sutartinių giedotojų gru-
pė „Trys keturiose”, kuri atliks prog-
ramą „Lino laikas” su vaizdo meno
projekcijomis.

Vėliau ministras ir jį lydinti vers-
lo delegacija susitiko su Lietuvos gar-
bės konsulu Japonijoje Takeo Obaya-
shi, ketvirtosios pagal dydį šalyje sta-
tybų bendrovės „Obayashi Corpora-
tion” direktorių valdybos pirmininku
ir ilgamečiu Lietuvos draugu, buvu-
siu Japonijos užsienio reikalų mi-
nistru Hirofumi Nakasone, nuo 2003
metų einančiu draugystės su Lietuva
grupės pirmininko pareigas Japonijos
parlamente.

Etikos sarg¨ vadovas nusiženg∂ Seimo statutui

Ministras A. Ažubalis lankosi Japonijoje

Vilnius/Skopjė, lapkričio 4 d.
(ELTA) – Makedonijos MOT teatro
festivalio  vertinimo komisija Oskaro
Koršunovo režisuotą spektaklį ,,Va-
sarvidžio nakties sapnas” pagal Wil-
liam Shakespeare išrinko geriausiu. 

Skopjės mieste rugsėjį vykusio
tarptautinio teatro festivalio komisi-
jos narius sužavėjo režisieriaus fanta-
zija įgyvendinant savo idėją – spek-
taklyje įvairiai panaudoti vieną deta-
lę – lentą, ir į vaidinimą pasinėrę ak-
toriai. Anot komisijos, tai žadino žiū-
rovų kolektyvinę vaizduotę ir juos vi-
siškai įtraukė į spektaklį.

Šis apdovanojimas – ne tik statu-
lėlė bei tarptautinės teatro bendruo-
menės pripažinimas, bet ir MOT fes-
tivalio įsipareigojimas tapti OKT/ Vil-

niaus miesto teatro projektų kopro-
diuseriu. 

Iš Seulo (Pietų Korėja) teatro fes-
tivalio į Vilnių grįžtantys OKT akto-
riai vėl užsidarys repeticijų salėje. Iki
gastrolių po Prancūziją bus parodyti
trys O. Koršunovo spektakliai. 

Buvês Alytaus meras paleistas 
iš tardymo izoliatoriaus

O. Koršunovo spektakliui –
Makedonijos festivalio laurai

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Reikalaujama nežlugdyti regionin∂s spaudos

Vilnius, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Seimo Etikos ir procedūros komisija
nustatė, kad šios komisijos vadovas
socialdemokratas Algimantas Sala-
makinas pažeidė Seimo statutą ir Po-
litikų elgesio kodeksą.

Savo kolegų nemalonę A. Sala-
makinas užsitraukė dėl savo pasisa-
kymų žiniasklaidoje apie į Tailandą

keliavusį Remigijų Ačą.
Už nepalankų A. Salamakinui

sprendimą balsavo 6 etikos sargai. A.
Salamakinas nedramatizuoja Seimo
Etikos ir procedūrų komisijos spren-
dimo, tvirtindamas, kad yra ,,ramus
kaip visada”. Jo vertinimu, tai yra
daugiau politinis, o ne teisinis spren-
dimas.

Kaunas, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Buvęs Alytaus meras Česlovas Dau-
gėla paleistas iš Kauno tardymo izo-
liatoriaus. Kardomoji priemonė suė-
mimas jam pakeistas į raštišką pasi-
žadėjimą neišvykti ir kartą per sa-
vaitę registruotis policijoje.

Č. Daugėla taikyta kardomoji
priemonė suėmimas 15 parų vėliau
buvo pratęstas dar 15 parų.  Specia-
liųjų tyrimų tarnyba (STT) Alytaus
miesto merą sulaikė spalio 6 d., at-
likdama ikiteisminį tyrimą dėl gali-
mų nusikaltimų, susijusių su Alytaus
stadiono Birutės gatvėje, futbolo
aikštės su lengvosios atletikos sekto-
riais statybos darbų projektavimu,
viešaisiais pirkimais ir šių darbų at-
likimu.

Be Č. Daugėlos, buvo sulaikyti
Alytaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Giedrius Če-
reškevičius, savivaldybės Statybų
skyriaus vedėjas Sigitas Stumbras,
Statybų skyriaus vyriausioji specia-
listė Jūratė Sadauskienė ir bendrovės
,,Kortas” direktoriaus pavaduotojas

Eimutis Biekša. Šie keturi įtariamieji
buvo apklausti ir paleisti.

Įtarimai buvo pareikšti ir kon-
servatorei dabar jau buvusiai vice-
merei Rimai Rakauskienei bei savi-
valdybės administracijos direktoriaus
pavaduotojui Jonui Palioniui.

Tuometiniam Alytaus merui pa-
teikus kaltinimus, spalio 21 d. miesto
taryba nušalino jį nuo mero pareigų.
Po interpeliacijos iš pareigų pasi-
traukė ir laikinai merės pareigas ėju-
si konservatorė Rima Rakauskienė.
Laikinai mero pareigas eiti taryba pa-
vedė vicemerei liberalcentristei Nijo-
lei Makštutienei.

Socialdemokratai ir kiti tarybos
opozicionieriai interpeliaciją Alytaus
miesto vadovams pasiūlė, kai buvo
pareikšti įtarimai dėl piktnaudžia-
vimo tarnyba, dokumentų klastojimo
ir pusės milijono svetimo turto iš-
švaistymo.

Kauno apygardos teismas, iš-
nagrinėjęs korupcija įtariamo Aly-
taus miesto mero skundą dėl laikino
nušalinimo nuo pareigų, jį atmetė.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Seimo frakcijos Tvarka ir teisingu-
mas seniūnas Valentinas Mazuronis
kreipėsi į susisiekimo ministrą Eligi-
jų Masiulį, reikalaudamas nežlugdyti
regioninės spaudos ir kaimo žmonių
galimybės ją gauti.

Taip jis reagavo į Nacionalinės
rajonų ir miestų laikraščių leidėjų
sąjungos pateiktą informaciją, kad
Lietuvos paštas 2011 m. ketina di-
dinti laikraščių pristatymo kaimo te-
ritorijose kainas (kai kuriais atvejais
– net 65 proc). Atvirame laiške V. Ma-
zuronis reikalauja, kad ministras ne-
delsiant imtųsi priemonių. 

Anot Seimo nario, paštininkas
kaime yra vienintelis šios paslaugos
teikėjas bei vienintelė žmonių sąsaja
su aplinka už jų kiemo ribų. Todėl pa-
kėlus regioninės spaudos pristatymo
kainas regionų gyventojai netektų
dažnu atveju vienintelio informacijos
šaltinio, kuris supažindina juos su ra-
jono naujienomis, problemomis, vie-
tos valdžios darbu, teikiamomis pa-

slaugomis.
,,Mūsų nuomone, spaudos pri-

statymo kainų pakėlimas būtų ne kas
kita, kaip vietos laikraščių ir infor-
macijos sklaidos žlugdymas, nes siū-
lomomis naujomis kainomis vietiniai
leidėjai nebeįstengs vykdyti leidinių
prenumeratos. Negalima tokių
sprendimų priimti remiantis tik fi-
nansiniais dalykais. Juo labiau kad
tai tiesiogiai liečia kaimo žmones.
Spauda jiems yra paskutinė likusi ga-
limybė sąlyginai nebrangiai šviestis,
sekti įvykius. Lietuvos kaimuose jau
išnaikinome mokyklas, kultūros
centrus, ligonines, baigiame sužlug-
dyti ir bažnyčias. Dėl šių priežasčių
vietos spaudos platinimo kainos jokiu
būdu neturi būti didinamos, o susi-
dariusiems nuostoliams padengti rei-
kia rasti kitų būdų. Kaimo žmogus
šiuo atveju turi likti nepaliestas. Ne-
leiskime suskirstyti žmones į pirma-
rūšius, galinčius skaityti spaudą, ir
antrarūšius, to daryti neturinčius ga-
limybės”, – teigė V. Mazuronis.

Šiauliai, lapkričio 4 d. (DELFI.
lt) – Lietuvos karinių oro pajėgų
Aviacijos bazėje Šiauliuose NATO są-
jungininkų oro pajėgų vadavietė
Ramšteine (Vokietija) rengia septin-
tąją Baltijos šalių karinių oro pajėgų
vienos dienos treniruotę BRTE VII
(Baltic Region Training Event). Šia
treniruote siekiama parodyti NATO
įsipareigojimus kolektyviniam saugu-
mui, sąjungininkų solidarumą ir pa-
sitikėjimą. 

BRTE VII, kuri vyks Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos oro erdvėje, – puiki

galimybė pamatyti JAV transporto
lėktuvus „Hercules C-130J”, iš kurių
bus vykdomas taktinis iškrovimas,
šiuo metu NATO oro policijos misiją
vykdančių JAV naikintuvų F-15C
„Eagle” pakilimą ir NATO ankstyvo-
jo perspėjimo ir kontrolės sistemos
(Airborne Warning and Control Sys-
tem, AWACS) lėktuvo „Boeing 707”
nusileidimą Lietuvos karinių oro pa-
jėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose.  

AWACS – skraidantis radaras,
vadinamas „NATO akimis ore” ir ga-
lintis aptikti lėktuvus, esančius ore
400 km spinduliu. NATO turi 17 to-
kių lėktuvų, pasiruošusių sudėtin-
giausiose misijose suteikti reikalingą
informaciją ir valdyti savus lėktuvus. 

Į Šiaulius atskridę du transporto
lėktuvai „Hercules C-130J” vykdys
skirtingas užduotis. Pirmas lėktuvas
Šiaulių kariniame aerodrome vykdys
taktinį iškrovimą. Pasak NATO avia-
cijos bazės Ramšteine štabo karinin-
ko majoro Enrique Hemendez-Medel,
atsakingo už šias pratybas, „Hercules
C-130J” gali leistis ant trumpo pras-
tos būklės nusileidimo tako, krovinį
iškrauti neišjungęs variklių, paskui
vėl pakilti. Po to tą patį gali pakartoti
kitas lėktuvas.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) – ,,Gilės” vaikų globos namuose surengta
jau aštuntosios ,,Išsipildymo akcijos” spaudos konferencija. ,,Išsipildymo ak-
cijos” pristatyme dalyvavo lapkričio 3 d. 83-ejų sulaukęs prezidentas Valdas
Adamkus.                                               Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

DELFI.lt nuotr.

Režisierius Oskaras Koršunovas.



žurnalistinius tyrimus. Informaciją
apie žurnalistų sekimą neigia tiek
Prancūzijos prezidento partija, tiek
šalies žvalgyba. 

KIJEVAS
JAV pasirengusios padėti Uk-

rainai įgyvendinti rinkimų įstatymų
pertvarką, nes neseniai vykę Ukrai-
nos savivaldos rinkimai neatitiko
teisingumo ir skaidrumo reikalavi-
mų, pareiškė JAV valdžios atstovai.
Pareiškime, kuris buvo paskelbtas
JAV ambasados Kijeve internetinia-
me puslapyje, teigiama, kad stebėto-
jai Ukrainos savivaldos rinkimų,
kurie vyko spalio 31 dieną, metu nus-
tatė daug procedūrinių pažeidimų.
Ukrainos savivaldos rinkimų įstaty-
mas įvardijamas kaip rinkimų trū-
kumų šaltinis.

ATĖNAI
Graikijos policija ketvirtadienį

paskelbė perėmusi ir nukenksminusi
jau 14-ą pašto siuntoje paslėptą bom-
bą, kai Prancūzijos ambasados dar-
buotojai kreipėsi į pareigūnus dėl at-
gabento vieno įtartino siuntinio.
Sprogstamasis užtaisas buvo siunti-
nyje, tariamai atsiųstame iš graikų
ortodoksų arkivyskupijos Atėnuose  –
bomba rasta knygoje išpjaustytais
lapais, nurodė policija. 

* * *
Siuntinį su sprogstamuoju įtaisu

Vokietijos kanclerei Angela Merkel
išsiuntė jaunuolis, susijęs su Grai-
kijos anarchistinėmis grupuotėmis, –
jį iš vaizdo kamerų įrašų atpažino po-
licija. Antradienį Vokietijos federa-
linio kanclerio žinyba Berlyne gavo
siuntinį, kurį tariamai atsiuntė
Graikijos ekonomikos ministerija.
Jame buvo sprogstamasis įtaisas,
kurį specialistai nukenksmino.

ROMA
Marihuaną Italijos ministro pir-

mininko Silvio Berlusconi rengiamų
vakarėlių svečiams atgabendavo
asmeninis politiko lėktuvas, skelbia
,,The Daily Telegraph”. Anot šalti-
nio, tokią informaciją pateikė prosti-
tutė Nadia Macri, kuri Italijos mi-
nistrui pirmininkui du kartus teikė
sekso paslaugas. Pasak moters, vaka-
rėlių Sardinijoje esančioje S. Berlus-
coni viloje metu ,,žolės” buvo galima
rasti kiekviename kambaryje. Prosti-
tutė tvirtina, kad pats S. Berlusconi
ja nesisvaigino.
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LONDONAS
Londono Big Ben nebėra aukš-

čiausias pasaulyje laikrodis. Didžiosios
Britanijos sostinės įžymybę nurungė
neseniai Mekoje, Saudo Arabijoje,
pastatytas Šveicarijos inžinierių su-
kurtas laikrodis, kuris yra daugiau
nei penkis kartus didesnis už Big
Ben. Laikrodis rekordininkas įreng-
tas 425 metrų aukštyje bokšte, kuris
yra Mekoje pastatyto viešbučio „Fair-
mont” dalis. Laikrodžio ciferblatas –
45 metrų ilgio ir 43 metrų pločio. 

BERLYNAS
Vokietijos policijos pareigūnai

sulaikė 23 žmones, susijusius su ne-
legalia neonacistines idėjas skelbian-
čia internetine radijo stotimi. Skel-
biama, kad 20 reidų dešimtyje Vokie-
tijos žemių dalyvavo beveik 270 pa-
reigūnų. ,,Pasipriešinimo radijas”
transliavo muziką ir laidas, atspin-
dinčias neonacių idealus, o tai Vokie-
tijoje prieštarauja įstatymams. Kal-
tintojai teigia, kad sulaikytiesiems
bus pateikti kaltinimai nusikalsta-
mos grupuotės organizavimu ir rasi-
nės neapykantos kurstymu.

PARYŽIUS
Prancūzijos pareigūnai sunaiki-

no dvi nelegalias čigonų gyvenvietes.
Lione nugriauta čigonų stovykla, bu-
vusi pačiame trečiojo pagal dydį
Prancūzijos miesto centre. Neteisėta
stovyklavietė buvo įrengta prie pat
šio didmiesčio centrinės geležinkelio
stoties ir gerai matoma visų, kurie
atvykdavo į Lioną traukiniu. Iškel-
dinimo metu stovykloje buvo apie
pusę šimto žmonių, beveik pusę jų
sudarė vaikai. Kita neteisėta čigonų
gyvenvietė buvo sunaikinta Pary-
žiaus priemiestyje Kretėjuje. Ten bu-
vo iškeldinta apie 50 žmonių.

* * *
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy asmeniškai atsakingas už
žurnalistų šnipinėjimą, skelbia ,,The
Independent”, remdamasis Prancū-
zijos šaltiniu ,,Le Canard Enchai-
ne”. Skelbiama, kad buvo šnipinėti
korespondentai, kurie atliko su
Prancūzijos prezidentu susijusius

EUROPAGalingiausiu pasaulio žmogumi
išrinktas Kinijos prezidentas

Pasaulio naujienos

New York, lapkričio 4 d. (BNS) –
Amerikiečių žurnalas ,,Forbes” galin-
giausiu pasaulio žmogumi išrinko
Kinijos vadovą Hu Jintao. Jis iš pir-
mosios atitinkamo sąrašo vietos iš-
stūmė JAV prezidentą Barack Oba-
ma.

67 metų Hu Jintao yra Kinijos
komunistų partijos generalinis sekre-
torius ir didžiausios Žemės tautos
vadovas. Pirmiausiai JAV baiminasi
Kinijos tapimo supervalstybe ir skiria
šiai šaliai gerokai daugiau dėmesio
nei, pavyzdžiui, Europai.

Hu Jintao gali statyti miestus,
kišti į kalėjimus disidentus ir cenzū-
ruoti internetą, ciniškai rašo ,,For-
bes”. Antrojoje vietoje likęs B. Oba-
ma esą gali guostis, kad vis dar va-
dovauja didžiausiai pasaulio armijai
ir dinamiškiausiai ekonomikai. 

Į pirmąjį 68 galingiausiųjų pen-
ketuką dar pateko Saudo Arabijos
karalius Abdullah bin Abdul Aziz al-
Saud, Rusijos premjeras Vladimir
Putin ir popiežius Benediktas XVI,
kurį žurnalas pavadino ,,didžiausiu
žemišku autoritetu 1,1 mlrd. sielų”. 

Saudo Arabijos karalius Abdul-
lah al Saud, kuris taip pat yra ir
šalies ministras pirmininkas, netikė-
tai atsidūrė trečioje sąrašo vietoje.
Žurnale jis apibūdinamas kaip „abso-
liutus apleistos karalystės, kuri turi
didžiausias žaliavinės naftos atsargas
pasaulyje ir dvi švenčiausias islamo
vietas, vadovas”.

Į dešimtuką taip pat pateko
Didžiosios Britanijos ministras pir-
mininkas David Cameron (7 vieta) ir
Indijos Nacionalinio kongreso parti-
jos prezidentė Sonia Gandhi (9 vieta).

Į galingiausiųjų sąrašą įtraukti ir
ūkio atstovai. Aštuntasis yra JAV fe-
deralinio atsargų banko vadovas Ben
Bernanke, neseniai į rinkas vėl nu-
kreipęs milijardus. Į dešimtuką pate-
ko ir ,,Microsoft” įkūrėjas Bill Gates.

Iš 6,8 mlrd. pasaulio gyventojų
sudaromas 68 pačių galingiausių pa-
saulio žmonių sąrašas yra sudaromas
vertinant galią ir įtaką, o ne pagal
moralinius įsitikinimus. Tai paaiški-
na, kaip teroristų vadovas Osama bin
Laden atsidūrė 57 sąrašo vietoje.

B. Obama prisipažino, kad
demokratai buvo „sutriuškinti”

Washington, DC, lapkričio 4 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama trečiadienį, baigiantis valan-
dinei spaudos konferencijai, sutiko,
jog jo demokratai patyrė „sutriuški-
nimą” (shelllacking) nuo respubli-
konų per kadencijos vidurio rinki-
mus. Jis taip pat prisipažino, kad jam
buvo sunku matyti, kaip amerikiečiai
kovoja su vangiai atsigaunančia eko-
nomika, kai jam pačiam teko didžiulė
atsakomybė prezidento pareigose. 

„Nelinkėčiau nė vienam būsi-
mam prezidentui patirti tokį sutriuš-
kinimą, kokį patyriau aš praėjusią

naktį”, – sakė B. Obama. 
Prezidento B. Obama pripažintas

„sutriuškinimas” per emocijų protrū-
kį spaudos konferencijos metu pri-
minė buvusio prezidento George W.
Bush prisipažinimą, kad jo partija
gavo stiprų smūgį (a thumpin) 2006
metais per kadencijos vidurio rinki-
mus. Prezidentas B. Obama pasirodė
žurnalistams praėjus kelioms valan-
doms nuo tos akimirkos, kai respub-
likonai atsikovojo daugumą Atstovų
rūmuose ir padidino savo narių dalį
Senate, kuriame daugumą sudaro vis
tik demokratai.

A. F. Rasmussen teigia, kad NATO nekeis
požiùrio î Gruzijâ

Maskva, lapkričio 3 d. (ELTA) –
Per artėjantį NATO viršūnių susi-
tikimą Lisabonoje organizacijos nuo-
monė dėl Gruzijos narystės nesikeis,
pareiškė Maskvoje viešintis NATO
generalinis sekretorius Anders Fogh
Rasmussen.

Gruzija jau seniai siekia narystės
organizacijoje, tačiau viltys gauti Na-
rystės veiksmų planą, o vėliau ir pri-
sijungti prie organizacijos per NATO
viršūnių susitikimą Bukarešte 2008
metais žlugo, kai tam pasipriešino
Vokietija ir Prancūzija. Vietoj to orga-
nizacija pareiškė, kad Gruzija galiau-
siai prie NATO prisijungs, tačiau neį-
vardijo, kada.

,,Gruzija gali tikėtis tokio paties
sprendimo kaip per viršūnių susi-
tikimą Bukarešte 2008 metais. Kaip
turbūt prisimenate, 2008 metais nus-
prendėme, kad Gruzija prie Aljanso
prisijungs tada, kai atitiks reikiamus

kriterijus. Tokia nuomonė nesikeis ir
per susitikimą Lisabonoje”, – atsaky-
damas į žurnalisto iš Gruzijos klau-
simą kalbėjo A. F. Rasmussen.

NATO generalinis sekretorius
pripažino, kad Gruzija yra viena iš
temų, kuriomis išsiskiria NATO ir
Rusijos požiūriai. ,,NATO reikalauja
pagarbos Gruzijos suverenumui ir
teritoriniam vientisumui. Abchazijos
ir Pietų Osetijos klausimu organiza-
cija laikosi griežtos nuostatos nepri-
pažinti Gruzijos separatistinių regio-
nų nepriklausomybės”, – sakė A. F.
Rasmussen ir pridūrė, kad, nepaisant
nesutarimų dėl Gruzijos, NATO ir
Rusija skatins bendradarbiavimą ten,
kur jų nuomonės sutampa. 

,,Labai svarbu, kad gerai žinomi
Rusijos ir NATO nesutarimai netruk-
dytų bendradarbiavimui srityse, kur
siekiai sutampa”, – sakė NATO ge-
neralinis sekretorius.

Kinijos prezidentas Hu Jintao.
AFP/Scanpix nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Praėjusią savaitę Kanadoje vyku-
siose antrose šių metų „ISU Grand
Prix of Figure Skating” varžybose
moterų varžybas laimėjo amerikietė
Alissa Czisny.

Po trumposios programos vargu
ar galima buvo pagalvoti, jog A. Czis-
ny laimės. Programos metu ji užėmė
ketvirtą vietą. Pirma po trumposios

programos buvo kanadietė Cynthia
Phaneuf, antra – rusė Ksenia Maka-
rova, trečia – amerikietė Agnes Za-
wadzki. Po ilgosios programos viskas
apsivertė aukštyn kojom. Į pirmąją
vietą po gražiai atliktos programos
pakilo A. Czisny, o vienintelė čiuožė-
ja, išsaugojusi vietą trejetuke liko K.
Makarova. Praėjusių metų Rusijos
čempionė, liko antra. Į trečią vietą iš
penktos pakilo kita kanadietė Amelie
Lacoste. C. Phaneuf, kuri po trumpo-
sios programos buvo pirma, nukrito į
ketvirtąją vietą.

Vyrų varžybose aukso medalį iš-
kovojo kanadietis Patrick Chan, si-
dabro – japonas Nabunari Oda, bron-
zos – Adam Rippon.

„Skate Canada International” 
laimėjo Alissa Czisny

Paskutinį šių metų moterų teniso turnyrą
laimėjo K. Clijsters

Paskutinį šių metų „Women’s
Tennis Association” (WTA) turnyrą
laimėjo belgė Kim Clijsters.

Šių metų paskutinis moterų teni-
so turnyras „2010 WTA Tour Cham-
pionships” vyko Katare. Į „WTA
Tour Championships” kasmet paten-
ka aštuonios geriausiai per metus
žaidusios tenisininkės. Šiemet  varžy-
bose dėl traumos nedalyvavo praė-
jusių metų čempionė Serena Wil-
liams.

Kaip ir kasmet, šiais metais tur-
nyrą sudarė trys ratai: grupės, pusfi-
nalis ir baigiamosios rungtynės. Aš-
tuonios tenisininkės buvo suskirsty-
tos į dvi grupes po keturias. Kaštoni-
nėje grupėje varžėsi Caroline Woz-
niacki, Fransesca Schiavione, Sa-
mantha Stosur ir Elena Dementieva,
o baltojoje – Vera Zvonareva, Kim
Clijsters, Jelena Jankovič ir Victoria

Azarenka.
Pirmojoje grupėje pirmąją vietą

iškovojo australė S. Stosur, laimėjusi
susitikimus su C. Wozniacki ir F.
Schiavione, tačiau pralaimėjo rusei
E. Dementieva. Antroje vietoje liko
danė C. Wozniacki, kurį taip pat
laimėjo du susitikimus, tačiau  nusi-
leidusiai būtent australei S. Stosur.
Po šio rato iš kovos pasitraukė F.
Schiavione ir E. Dementieva. Kitoje
grupėje pirmą vietą laimėjo rusė V.
Zvonareva, laimėjusi visus trys susi-
tikimus. Antra liko belgė K. Clijsters,
pralošusi tik rusei. J. Jankovič ir V.
Azarenka iškrito iš tolimesnės kovos.

Antrajame turnyro rate, dalyva-
vo pirmąsias dvi vietas grupės kovose
iškovojusios tenisininkės. Pirmąją
vietą kaštoninėje grupėje užėmusi S.
Stosur žaidė prieš antrąją vietą balto-
joje grupėje iškovojusią K. Clijsters, o
pirmąją vietą baltojoje grupėje užė-
musi V. Zvonareva žaidė su antrąją
vietą kaštoninėje grupėje laimėjusia
C. Wozniacki.

C. Wozniacki, kuri pusfinalio me-
tu užsitikrino šių metų pirmosios Pa-
saulio raketės vardą, 7–5, 6–0 lengvai
įveikė rusę V. Zvonareva. Kitoje kovo-
je tarp K. Clijsters ir S. Stosur per-
galę (7–6(3), 6–1)  iškovojo belgė.

Baigiamosiose rungtynėse K. Cli-
jsters 6–3, 5–7, 6–3 nugalėjo danę C.
Wozniacki ir trečią kartą karjeroje
(2002, 2003, 2010) laimėjo „WTA
Tour Championships” turnyrą.

Dvejetų varžybas laimėjo argen-
tinietė Gisela Dulko ir italė Flavia
Pannetta. Jos baigiamosiose rung-
tynėse 7–5, 6–4 nugalėjo čekę Kveta
Peschke ir slovėnę Katarina Srebot-
nik.

Nevyriausybinių organizacijų,
padedančių stiprinti Lietuvos valsty-
bės gynybinius pajėgumus, koordi-
nacinė taryba išplatino kreipimąsi
,,Dėl pilietybės įstatymo”.

Jame teigiama: ,,Lietuva 1918
metais atsikūrė savo etninėse žemėse
ant lietuvių tautos pamatų. Kovo 11-
osios aktu po okupacijų valstybės
nepriklausomybė vėl buvo atkurta,
LR Konstitucijose preambulėje kaip
Lietuvos valstybės kūrėja įvardijama
lietuvių tauta. Konstitucijos 2 straip-
snis skelbia, kad Lietuvos valstybę
kuria Tauta. Suverenitetas priklauso
Tautai.

Sovietinės okupacijos metu išei-
vija buvo atskirta nuo Lietuvos. Deja,
ir po Nepriklausomybės atkūrimo
buvusios sovietinės nomenklatūros
pastangomis pavyko išlaikyti soviet-
mečiu buvusią padėtį. (...) Nepanai-
kinus šių okupacijos pasekmių, Lie-
tuvos nepriklausomybė ir demokrati-
nis valdymas yra esmingai pažeisti.
Lietuva nieko vertingesnio už savo
žmones, kad ir kur jie gyventų, ne-
turi. Kasmet po keliasdešimt tūks-
tančių išvykusių lietuvių netenka
Lietuvos pilietybės, Lietuvai nenau-
dinga išvykusiems lietuviams neleisti
išsaugoti pilietybę. Tai naudinga tik
tiems, kurie nori silpnesnės Lietuvos.

Didžiulėmis geros valios politikų,
visuomenės veikėjų ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės pastangomis pa-
vyko pasiekti, kad pilietybės įstatymo

projekte būtų bent iš dalies įtvirtinta
prigimtinė teisė į LR pilietybę. 7-ame
straipsnyje numatoma Lietuvos pi-
lietybę suteikti lietuvių kilmės asme-
nims, išvykusiems iš Lietuvos po
1990 metų Kovo 11-osios ir įgijusiems
ES ar NATO valstybės narės piliety-
bę.

Dėl viso pilietybės įstatymo bus
balsuojama artimiausiomis dienomis.
Mus jaudina šiomis dienomis skelbia-
ma informacija, kurioje tam tikros
politinės jėgos grasina blokuoti šį
įstatymą, priėmus šį įstatymą, ren-
giasi daryti spaudimą Konstituci-
niam Teismui. Šioms jėgoms naudin-
ga, kad Konstitucinis Teismas būtų
represinis aparatas, uždraudžiantis
nacionaliniams interesams naudin-
gus įstatymus. Dėl to visus raginame
susitelkti ir priimti paruoštą įsta-
tymą.”

Šį dokumentą pasirašė Antanas
Burokas, Vytautas Čepukas, Laimis
Dieninis, Gintarė Skaistė, Namida
Pocienė, Jonas Čeponis, Jonas Buro-
kas, Romas Žibas, Auksutė Rama-
nauskaitė-Skokauskienė, Antanas
Plieskis, Bronius Pacevičius, Alek-
sandras Dagys, Jonas Gečas, Jeroni-
mas Kraulys, Alfonsas Svarinskas,
Juozas Dringelis, Teodora Dilkienė,
Romualdas Povilaitis, Saulius Povi-
laitis, Alfonsas Augulis, Onutė Vove-
rienė.

Bernardinai.lt

Raymond Domenech, Prancūzi-
jos futbolo rinktinės treneris, kuris
turėjo palikti šias pareigas  po Pasau-
lio taurės varžybų P. Afrikoje, iš
Prancūzijos futbolo federacijos reika-
lauja  daugiau nei 4 mln. dolerių atly-
ginimo, kad jam buvo neleista daly-
vauti naujojo trenerio konkurse.

R. Domenech iš pareigų buvo at-

leistas dėl Pasaulio pirmenybėse  pa-
darytų trijų klaidų: nenusikalbėjimo
su žaidėjais ir N. Anela pašalinimo  iš
rinktinės, žaidėjų streiko nesuvaldy-
mo ir dėl to, kad po pralaimėjimo
prieš P. Afrikos Respublikos  koman-
dą nepaspaudė rankos varžovų ko-
mandos treneriui Alberto Parreira.

E. Š.

Buvęs Prancūzijos futbolo rinktinės treneris 
reikalauja 4 mln.

Atkelta iš 3 psl.
Norimos priimti Pilietybės įsta-

tymo pataisos iš tikrųjų grindžiamos
paslėpta nuostata, kad nacionalinė
valstybė mūsų laikais yra tapusi
atgyvena, o piliečio ryšys su ja neturi
būti kaip nors įpareigojantis. Siekia-
ma teisiškai legitimuoti nuosekliai
diegiamą ir plintančią nuostatą, jog
savo valstybės pilietybės savanoriš-
kas atsisakymas yra nereikšmingas
veiksmas, negalintis turėti jokių rea-
lių moralinių, politinių ir teisinių
padarinių turėtos pilietybės sava-
noriškai išsižadėjusiam asmeniui.
Priėmus įstatymo pataisas būtų to-
liau ardoma ir taip smarkiai sunykusi
daugelio Lietuvos piliečių teisinė ir
politinė sąmonė ir dar labiau būtų
pakirsta pati lojalumo savo valstybei
samprata.

Tokias įstatymo pataisas, kurias
priėmus dviguba pilietybė taptų ma-
siniu reiškiniu, laikome pragaištin-
gomis tautos ir valstybės ilgalaikių
interesų požiūriu. Esame įsitikinę,
kad sprendžiant dvigubos pilietybės
įteisinimo klausimą būtina nuosek-
liai ir nenukrypstamai vadovautis
šiomis pamatinėmis nuostatomis:

Įstatymo pataisos, kuriomis sie-
kiama masiškai įteisinti dvigubą pi-
lietybę, neturi būti priimtos. Užuot
teisiškai kūrus sąlygas rastis milži-
niškam skaičiui formalių piliečių,
būtina pradėti vykdyti tokią ekono-
minę ir socialinę politiką, kuri leistų
ne tik veiksmingai mažinti emigraci-
jos mastus, bet ir skatintų išvyku-
siuosius grįžti namo;

Nors dabartinė emigracija iš Lie-
tuvos didžiąja dalimi yra du dešimt-
mečius šalyje vykdytos ydingos eko-
nominės ir socialinės politikos pada-

rinys, jos negalima tapatinti su po-
kario emigracijos banga. Kadangi
pastarąją lėmė politinės priežastys,
šiai bangai priklausantiems išei-
viams, jų vaikams ir anūkams turi
būti laiduota teisė turėti ir antrąją –
Lietuvos Respublikos – pilietybę;

Lietuvos pilietybė turi būti su-
teikiama kitos valstybės pilietybę
turintiems asmenims tik ypatingais
atvejais, vadovaujantis svariais ir
teisiškai tiksliai fiksuotais pagrin-
dais;

Turi būti įstatymiškai garantuo-
ta teisė automatiškai susigrąžinti
Lietuvos Respublikos pilietybę vi-
siems ją turėjusiems asmenims, jų
vaikams ir anūkams su sąlyga, jeigu
jie atsisako kitos valstybės pilietybės.

* * *
Julius Andrejevas, Nijolė And-

rejevienė, Antanas Andrijauskas,
Vytautas Berenis, Ričardas Čekutis,
Tomas Čyvas, Eduardas Daujotis,
Vytautas Daujotis, Kęstutis Dubni-
kas, Algirdas Endriukaitis, Bronis-
lovas Genzelis, Arvydas Janulaitis,
Arvydas Juozaitis, Alvydas Joku-
baitis, Danutė Jokubėnienė, Jonas
Juškaitis, Algirdas Kazlauskas, Ge-
diminas Karalius, Saulius Lapienis,
Faustas Latėnas, Bronius Leona-
vičius, Marcelijus Martinaitis, Linas
Medelis, Irma Mikulėnienė, Valen-
tinas Mitė, Romas Pakalnis, Petras
Plumpa, Vidmantas Povilionis, Ro-
mualdas Ozolas, Vytautas Radžvilas,
Gediminas Ringys, Arnas Simutis,
Vytautas Sinica, Eugenijus Skrups-
kelis, Nerijus Staniulis, Algirdas
Šidlauskas, Jonas Vaiškūnas, Gra-
žina Vitartaitė.

Lietuvos pilietybės atsisakantys...

,,Lietuva nieko vertingesnio už savo
žmones, kur jie begyventų, neturi”



Nedidelio miestelio centrinėje
Italijoje meras siūlo uždrausti jo gy-
ventojams sirgti, praneša bbc.co.uk.
Kairiųjų pažiūrų Acquapendente
miestelio meras Albero Bambini
sakė, jog taip nori atkreipti dėmesį į
regiono gubernatorės sprendimą
uždaryti miestelio ligoninę. Nuo 2011
m. sausio 1 d. miestelis turės tik šiek
tiek daugiau nei greitoji pagalba.

Meras sakė, kad žmonės turėtų
vengti bet kokių negalavimų ar ligų,
ypač neatidėliotinų, dėl kurių gali
prireikti gydymo ligoninėje.

Pripažindamas, kad elgėsi „pro-
vokuojančiai”, jis perspėjo, kad tas,
kas susidurs su miestelio teisėsauga
dėl tokių nusižengimų, bus „priver-
stinai nuvežtas į Belcolle ligoninę”,
esančią maždaug už 45 km, arba
„nubaustas pinigine bauda pagal tai,
kokio sunkumo jo liga”.

A. Bambini taip pat įsakė gyven-

tojams vengti bet kokio elgesio, kuris
gali turėti įtakos jų sveikatos pa-
blogėjimui, patardamas neišeiti iš
namų dažnai ir nesportuoti, kad iš-
vengtų traumų. Bbc.co.uk meras
sakė, kad nori „pritraukti žiniasklai-
dos dėmesį, kad pasaulis pamatytų,
kokių problemų šis Italijos regionas
turi”.

Lazio regiono merai taip pat
skundžiasi sveikatos sistema. Pasak
A. Bambini, dauguma regiono merų
buvo susitikime dėl susidariusios
padėties. Acquapendente meras tiki,
kad Roma išleidžia visus pinigus,
priklausančius Lazio regionui. Tyri-
mai rodo, kad Italijoje Lazio turi
mažiausiai pinigų sveikatos sistemai
plėtoti.

Nors Italijos sveikatos sistema
visada buvo vertinama labai gerai,
dėl krizės finansavimas labai suma-
žėjo.                                        Lrt.lt
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 31

Margumynai

Italijoje įstatymai draus sirgti?

Paskutinius lašus butelyje Algis
,,Seniui” paaukos tada, kai mes bū-
sime pasiekę tikslą. Nuo tada mūsų
etapas pereis į kitą mato grupę ir taps
jau istorija. O mes tapsime tais bu-
riavimo ,,mamutais”, kurie jau bus
ragavę Indijos vandenyno. 

Tiems, kurie nežino kas yra
,,Senis”, tai toks diedas, kuris valdo
vandens plotus. Jį dar kartais vadina
Neptūnu, bet jis, kaip ir kiekviena
dievybė, turi aibes vardų. Ypač mėgs-
ta didelius vandenynus. Ten jam yra
kur pasireikšti. Kartais būna labai
rūstus, kartais ne... Palankumą irgi
išreiškia savotiškai ir santūriai, pa-
prastai nepadarydamas kokios nors
kiaulystės.

Kokios Kalėdos be eglutės! O kai
atsiduri kitoje žemės rutulio pusėje ir
ryšys su namais apsiriboja kukliais
laiškeliais, ta eglė tampa tikru namų
ilgesio simboliu. Kažkur ten, kur mė-
nulis teka ir leidžiasi įprastu keliu,
kur ciklonai sukasi prieš laikrodžio
rodyklę ir žiemos metu yra žiema, o
ne vasara ten toli yra Lietuva. Ten
prie Kūčių stalo sėdi mūsų artimieji
ir galvoja apie mus. 

O mes... Tunas pagautas, išdoro-
tas, žuvėdros ar albatrosai, jau neži-
nau, prie kurių jas ten priskirti,
pamaitinti. Sėdime kokpite, viduryje,
ant groto gervės – eglė. 

Kokpitas, kaip normaliam žmo-
gui vasarinė svetainė. Geru oru jis
tampa pagrindine gyvenimo laive
vieta. Sėdime tam kokpite ir galvo-
jame apie tai, kad dar viena naktis ir
viskas. Pabaiga. Adelaidė pasiekta.
Užleidžiame savo vietas kitiems, o
patys, kas iškart, kas po kelių dienų,
grįžtame namo, į savo įprastą gyve-
nimą. Liks tik prisiminimai – apie
audras, štilius, negyvenamas salas,
kurių taip ir nesugebėjome aplankyti,
tunus, kurie nutrūko, apie tą fan-
tastinę draugiškumo nuotaiką, kuri
lydėjo mus visą nuostabią kelionę
tolimu Indijos vandenynu. Pasaulis
tapo dar mažesnis. 

Visiems skaitantiems – šiltų
namų aplinkos Kūčių vakarą ir
linksmų bei ramių Kalėdų. 

III etapo įgulos vardu 
Romanas Borisovas

Tūkstantmečio kviesliai 
sveikina su šventėmis!

Esame per toli, kad galėtume
visus palinkėjimus išsakyti kiekvie-
nam tiesiogiai. Todėl, naudodamiesi
moderniosiomis technikos naujo-
vėmis, norime visus pasveikinti. Su
Šventomis Kalėdomis, mūsų mielo-
sios ir mielieji! ,,Ambersail’’ įgula III
etapas Cape Town – Adelaidė.

Sėdint dieną ant įkaitusio denio
ar šąlant naktį, apsivilkus visus
audros rūbus ir reguliariai gaunant
šalto antarktinio vandens į veidą,
nepamiršti, kad čia mes viso labo
svečiuose ir kažkur toli, toli, kitame
žemės pusrutulyje, visų mūsų laukia
artimi žmonės. Ten irgi ruošiamasi
Kalėdoms, suaugusieji galvoja apie
Kūčių stalą, vaikai skaičiuoja dienas,
likusias iki atostogų, visiems perka-
mos kalėdinės dovanos. Ten yra mū-
sų tikrasis gyvenimas, nes būtent ten
liko mūsų artimieji.

Su Šventom Kalėdom, mūsų
mielosios ir mielieji! 

,,Ambersail’’ įgula 

2008-12-24
Tiesiai – arčiau, 
aplink – greičiau

Dabar, kai iki tarpinio taško
Adelaidėje, galima sakyti, ranka pa-
duoti, orai tapo ypatingai svarbūs.
Bet orai ,,Ambersail” tapo ne tokie
palankūs – tarsi tyčia kantrybę
bando. 

Savaitgalį kapitonui Taurui Ry-
moniui teko spręsti ar mėginti
,,pasikinkyti” nedidelį, tačiau smar-
kiu vėju pasišiaušusį cikloną ir skrie-
ti plačiu lanku palei Australijos pa-
krantę ar ieškoti kito kelio – slėptis
nuo ciklono ir laukti. Kapitonas pa-
sirinko antrąjį variantą 

Kapitonas rašė: ,,Savaitgalį per
paskutinio ciklono viršų eiti neri-
zikavome, ten rodė stiprų vėją, todėl
nutarėme kabinti pati kraščiuką
apatinės ciklono dalies su silpnesniu
beidevindo vėju, bet vis tiek gavome
iki 25 mazgų. Du kartus traukėmės į
pietus nuo žaibavimo ir vėjo su-
stiprėjimo. Galvojau, kad tas ciklon-
palaikis bus paskutinis, bet kur tau,
ateina dar vienas.”

Pirmadienį ,,Ambersail” buvo
labai ramių orų zonoje, kiek į pietus
nuo Didžiosios Australijos įlankos.
Berods, teko įjungti motorą ir rinktis,
ką daryti toliau. Juk artėja dar vieno
ciklono (šis slinks gerokai piečiau
Australijos) pakraštys ir jame vyrau-
jantis stiprus nepalankios krypties
vėjas. Nėra kito kelio tiktai beidevin-
du, galbūt, halfindu skintis kelią
tikslo linkui. 

Ir tiktai kuomet šis ciklonas
nutols, iš vakarų priartėjusi aukšto
slėgio sritis pagaliau atneš palankios
krypties vėją. Jachta plačiu lanku
galės artėti prie Adelaidės.

Taigi, ne viskas taip prarasta.
Belieka tik tikėtis, kad pietuose
slenkantis ciklonas bus ne toks vėjuo-
tas, kaip dabar atrodo, o aukšto slėgio
sritis pastūmės laivą smarkiau, nei
dabar galima tikėtis. Gero vėjo! 

Naglis Šulija 
Metereologas 

VI įgulos narys

2008-12-25
Kaip GRIB’as diktuoja 

laivo kelią

Net į patį didžiausią keltą li-
pantys keleiviai stengiasi apie plauki-
mo sąlygas sužinoti kuo daugiau, o
buriuotojas be padorios orų progno-
zės – tiesiog pusiau aklas. Nuo žinoji-
mo, kaip keisis orai, priklauso ir
plaukimo strategija, ir taktika. Lie-
tuvos buriuotojai dabar nuolatos
naudojasi pagal GRIB (GRIdded Bi-
nary) matematinį modelį pateikia-
mais duomenimis. 

Tai iš tiesų patogus būdas apžvel-
gti, kaip keisis vėjo, slėgio ir kitų
svarbūs metereologiniai duomenys
ateityje. Paviršius (tarkim, vandeny-
no) yra sudalytas į daugybę smulkių
kvadratėlių, kuriems ir daromi ap-
skaičiavimai. Apskaičiavimų žingsnis
– trys valandos, tad galima pažvelgti,
kaip, keisis orai kas tris valandas sa-
vaitę į priekį. Buriuotojai išties dė-
kingi tam GRIB’ui. 

Vėlgi, tarp buriuotojų net savo-
tiškas žargonas atsirado: ,,GRIB’as
rodo, kad...”. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.       parengti dirvą
įmonės pardavimui Rusijos bendro-
vei. Esą pardavus ,,Mažeikių naftos”
gamyklą bus aiškinama, kad Lietuva
nesudarė sąlygų jai normaliai ir pel-
ningai dirbti. Bet juk Lenkija žino,
kad Lietuva negali uždrausti tokio
sandorio, net jei norėtų, ir kad nebus
lengva parduoti įmonę be didelių
nuostolių.

Tarptautinė komisija galėtų
suvaidinti teigiamą vaidmenį, pašali-
nant nesutarimus. Bet jos užduotis
negali būti tokia, kokią siūlo Lucas.
Komisija negali vienašališkai tirti
lenkų priekaištų Lietuvos valdžiai.
Jei tiriama vienos šalies mažumų
politika, reikia tirti ir kitos. Komisija
turi tiek pat dėmesio skirti lietuvių
priekaištams lenkams. Ir nevalia
pagrindinį dėmesį skirti pavardžių
rašybai ir kitoms smulkmenoms.
Komisija turi įvertinti bene svar-
biausią klausimą, būtent – kokios
sąlygos sudaromos lietuvių ir lenkų
tautinėms mažumoms plėtoti savo
kultūrą, laiduoti jos tąsą, perduoti ją

ateinančioms kartoms. Jei Lenkija
nepritartų tokios komisijos sudary-
mui, neturėtų to siekti ir Lietuva.

Reikia rasti modus vivendi su
kaimynu, ES ir NATO partneriu.
Tačiau Lenkijai turi būti nedvipras-
miškai pasakoma, kad šitoks nepri-
imtinas spaudimas smarkiai pakenkė
tarpusavio santykiams. O valdžia
turi klausti, ar verta siekti glaudes-
nių ryšių su šalimi, kuri taip ne-
draugiškai elgiasi. Lenkijos laikysena
dar kartą primena, kad reikia labiau
krypti į Baltijos ir Skandinavijos val-
stybes, negu į kompleksuotą kaimy-
ną.

,,Lietuvos žinios”

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir centri-
nių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Reikia atsispirti Lenkijos spaudimui

Libaniečiai sumušė ankstesnį
portugalams priklausiusį pasiekimą
ir pasiekė naują Guinnes laimėjimą
už didžiausią – 2,4 m aukščio ir 1,65
m pločio – vyno taurę. Beirute buvo

taip pat pakeltas didžiausias tostas
pasaulyje. Šalies vyndariai tikisi, kad
šis pasiekimas padidins jų gaminamo
vyno pardavimus visame pasaulyje.

Delfi.lt

Libane pristatyta didžiausia pasaulyje vyno taurė
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Šv. Kazimiero kapinėse supiltas
dar vienas kapelis. Amžinybėn iš -
ke  liavo skulptorius, menininkas
Ra   mojus Mozoliauskas (g. 1925 m.
lapkričio 30 d. Kaune). Mirė likus
lygiai mėnesiui iki jo 85-ojo gimta-
dienio. Atrodo, kad visada buvęs
kuklus, nemėgęs pompastikos, di -
de lis gamtos mylėtojas paskubėjo
išeiti prieš garbingą sukaktį, kad
ne būtų sveikinimų, kalbų, pami -
nėjimų. 

R. Mozoliauskas – dar vienas
gar siosios Frei burg meno mokyklos
(Ecole des Arts et Métiers – Dailės
ir amatų mokykla) mokinys. Deja,
visi jo darbai, nors ir skirti dažniau -
siai lietuviams ,,apsigyveno” Ame -
rikoje.

Kaip rašoma A. V. Škiudaitės
kny goje „Lie tuvių pėdsakai Ame ri -
koje”, Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, kur palaidoti pokario imig -
rantai, „viena krenta į akis – čia vy -
rauja savito lietuvio skulptoriaus Ra -
mojaus Mozoliausko stilius (gal per
šimtą paminklų yra jo kalti arba pro-
jektuoti).” 

Vaikštant Lietuvių tau tinėse
kapinėse taip pat užtiksite ne vieną
skulptoriaus darbą. R. Mozoliauskas
sukūrė antkapius kolegoms daili nin -
kams Z. Kolbai, A. Varnui, A. Ku -
rauskui ir Mikui J. Šileikiui. 

Daugiausia R. Mozoliauskas su-
kūrė neoklasicistinio stiliaus ant -
kapinių skulptūrų, tačiau nemažai
yra ir kitokių jo darbų. Jais papuošti
bažnyčių, visuomeninių namų inter-

jerai, parkai. Jo skulptūra, įvertinta
Miko J. Šileikio premija, stovi iškalta
iš gra nito Pasaulio lietuvių centro
sodelyje Lemonte. 

Pačiu geriausiu savo kūriniu dai -
lininkas laikė apie 7 tonas sveriančią
granitinę jaučio skulptūrą viename
parke Čikagos šiaurinėje dalyje, iš -
kaltą pagal jo modelį. Arti 40 metų
savo darbus jis darė didžiulėse dirb-
tuvėse šalia savo namų, Lemonte. 

Skul ptorius pelnė nemažai ap do -
vanojimų (The John Howard Benson,
The American Institute of Com me -
mo rative Art, JAV LB Kultūros ta ry -
bos). Vienintelio gaila, kad Lietuvoje
šio puikaus menininko darbų taip ir
nėra, nors skulptoriaus vardas ten ži -
nomas. 

Bet šalia visų laimėjimų, darbų
mes, žmogų pažinojusieji, dažniausiai
jį prisimename kaip asmenybę. R.
Mozoliauskas, gamtos mylėtojas, ais t -
ringas žvejas, buvo puikus pašneko-
vas, turėjo gerą humoro jausmą. Net
ir sunkiai sirgdamas jis jo neprarado.
Kai prieš metus paskambinau jam
paklausti man iškilusių klausimų
apie dailininką Adomą Var ną, jis
juokaudamas atsakė: ,,Žinai, dabar
negaliu tau pasakyti, bet greit aš su
juo susitiksiu, paklausiu ir tau pa -
skambinsiu.”

Menu jį ir kaip puikų vertinimo
komisijos narį, kai teko kartu dirbti
nutariant, kam skirti JAV LB Kul -
tūros tarybos Dailės premiją. Porą
kartų susirinkę mano namuose mes
ne tik aptarėme, kam skirti premiją
(reikia pasakyti, kad nutarti, kam ją
skirti nėra lengvas darbas), čia aš su  -
žinojau ir kur geriausios žuvys kim ba,
ir kaip jam patinka gamtos tyloje pa -
būti.

Dažnai persimesdavome žodeliu-
kitu ir parodų atidarymuose. Tik pas-
taruoju metu jo nebesutikdavau, o kar-
 tą paskambinus sužinojau, kad jis yra
po keletos operacijų, sunkiai se r ga.

Iškilo dar vienas kauburėlis. Ant
jo per kitas Vėlines uždegsime dar
vieną žvakelę. Kas pastatys paminklą
ant didžiojo skulptoriaus kapo? O gal
ir nereikia paminklo? Tegul ilsisi ra -
mybėje po didelių darbų, o mūsų
širdyse menininkas tegul išlieka toks
ramojiškai šiltas, su šypsena veide. 

Laima Apanavičienė

Su R. Mozoliausku atsisveikinant

Šios Žadeikių dvaro liepos dar mena Didįjį Lietuvos vėliavnešį Augustą Ken -
kelį, vėliau tapusį čikagiečiu.                                 www.google.com nuotr.

Ramojus Mozoliauskas.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Pirmieji lietuviai Čikagoje
PETRAS PETRUTIS

Vienų šaltinių žiniomis, 1870 m.
Čikagoje apsigyveno keliolika lietu-
vių. Visi buvo suvalkiečiai. Visi susi-
rado darbą prie tiesiamo geležinkelio
ir gyveno miesto šiaurinėje dalyje.
1871 m., kilus gaisrui, vienas iš jų
tragiškai žuvo.

Kitų šaltinių teigimu Čikagos
Romos Katalikų vyskupas, Foley jau
1869 m. buvo paskyręs lenkiškai kal-
bantį lietuvį kunigą Juozą Juškevičių
prižiūrėti lenkų statomos bažnyčios
darbus.

Kun. J. Juškevičius buvo „svieto”
matęs žmogus. Jam teko dalyvauti
lietuvių-lenkų sukilime. Jis buvo su-
imtas ir vėliau ištremtas į Sibirą.
Teigiama, jog ir tremtyje jis nenuri-
mo ir pasitaikius progai, per Japoniją
pabėgo pirmiausia į Braziliją, o vėliau
pasiekė JAV.

Įpusėjus prižiūrimos statybos
darbams, ėmėsi parapijos  organiza-
vimo. Jo pastangomis ir parapijiečių
parama buvo pastatyta Šv. Stanislavo
Kostkos bažnyčia.

Tais seniai prabėgusiais laikais
Čikagoje gyveno dar vienas lietuvių
kilmės ateivis. Jis taipogi buvo 1863
m. sukilimo dalyvis. Tai Augustas
Dzialinskis, Vokietijoje (išeivijoje) ofi-
cialiai pasivadinęs Kenkelio pavarde.
Jis buvo vedęs didiko Čartoriskio
(Czartoryski) dukterį Isabelę. Turi-
mais duomenimis jis valdė Žadeikių
dvarą. Dzialinskis (Kenkelis) buvo
Didysis Lietuvos vėliavnešys, Lietu-
vos dvaro maršalka. Jis buvo ne tik
aukšto rango, bet ir didelės įtakos
žmogus. 1858 m. jis lankėsi pas Ru-
sijos carą, siekdamas lengvatų Lietu-
vai ir platesnių teisių užtikrinimo. De ja,
į jo pastangas nebuvo atsižvelgta.

Teigiama, jog Rusijos didžiūnai
neparodė pritarimo lietuvių pagei-
davimams. Susidariusi padėtis pri-

vertė pradėti sukilimą. Kaip žinia,
sukilimas prasidėjo 1863 m.

Nepavykus sukilimui, A. Dzia-
linskis-Kenkelis, o taip pat visa eilė
kitų sukilimo dalyvių, per Vokietiją
pasiekė JAV valstybes.

A.  Dzialinskis (Dzialynski) –
Kenkelis, apsigyvenęs Čikagos mies-
te, ėmėsi prekiavimo istorinėmis ver-
tybėmis. Deja, 1895 m. liepos 31 d. jo
gyvenimas baigėsi netikėta mirtimi.
Anuometiniuose laikraščiuose rašo-
ma, jog jis buvo užpultas savo se-
nienų parduotuvėje, 2413 South Sta-
te Street, ir revolverio šūviais nužu-
dytas. Deja, šis įvykis nebuvo nuo-
dugniai ištirtas, kaltininkai nebuvo
surasti. Viename dienraštyje buvo
užsiminta, jog nusikaltimą galėjo at-
likti Rusijos caro agentai.

A. Dzialinskis-Kenkelis palaido-
tas Oak Woods kapinėse. Ant kapo
stovi didokas paminklas. Jam yra
įrašas: „Dzialinski de Szedejuen,
great bannerbearer of Lithuania.
Died July 31, 1895. aged 72. Regis,
jog čia yra palaidota ir anksčiau
mirusi jo žmona Isabelė.

Sukilimo dalyvių kun. Juškevi-
čiaus ir A. Dzialinskio-Kenkelio atvy-
kimo į Čikagą datos nėra nustatytos.
Todėl  neaišku, kuris iš jų yra pirma-
sis lietuvis, apsigyvenęs Čikagoje.

Žinoma, bet kokią pasitaikančią
žinią apie 1863 metų sukilimą nega-
lima laikyti naujiena. Nėra nieko
ypatingesnio išgirsti ir apie kadaise į
užjūrį patekusius iš čia Amžinybėn
iškeliavusius dalyvius. Vienok, yra
sunkiai suprantama ir vargu ar pa-
teisinama mūsų buvusiųjų ir esa-
mųjų veiksnių ir pabrėžtinai patrio-
tiškumą puoselėjančių organizacijų
laikysena.

P. S. Naudotasi Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centro archyvais.

Gerbiamieji tautiečiai,  ,,Draugo”
skaitytojai, 2011 m. planuojame minė-
ti fotografo Juozo Kazlausko 70-metį.

Ta proga ruošiamas spaudai
fotoalbumas, kuriame bus publikuo-
jamos geriausios Juozo Kazlausko fo-
tografijos, atspindinčios lietuvių tau-
tos tremties vietas, įvykius Lie tu voje,
siekiant nepriklausomybės (Są jūdžio
mitingai, Kovo 11-oji, Sausio 13-osios
bei Medininkų tragedijos), iš ekspedi-
cijų po Arkties vandenyno sa lynus.
Dėl leidinio finansavimo pla nuoju
pateikti paraišką Kultūros rėmimo
fondui prie Lietuvos Res pub likos
kultūros ministerijos.

Šiuo metu jau sudarinėjama kny -
ga, skenuojamos fotografijos, rengia-
mas maketas, atliekami kiti paruo -
šia mieji darbai, kurie jau dabar
reikalauja lėšų.  

Su Juozo Kazlausko kūryba gali-
ma susipažinti Lietuvos fotome ni -
ninkų sąjungos svetainėje www.
photography.lt: pagrindinio pusla-
pio kairėje spausti nuorodą fotografai
ir pagal abėcėlę surasti Kazlauskas

Juo zas. 
2007 m. sausio-vasario mėnesiais

Juozo Kazlausko fotografijų paroda
„Ilga kelionė į laisvę”  buvo rodoma
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
Čikagoje, „Draugas” spausdino infor-
maciją ir menotyrininkės įspūdžius iš
parodos. O Lietuvių dailės muziejuje,
Lemonte galima įsigyti fotoalbumą
anglų kalba „Sausis. Laisvės foto g ra -
fija” ir atvirukų su Juozo Kazlausko
fotografijomis (kreiptis į Dalią Šlenie -
nę).

Dėkoju iš anksto visiems, kas pa -
au kos Fotografo Juozo Kazlausko
paramos ir labdaros fondui (kodas
302429617), ir pažadu viešai įvar -
dinti rėmėjus knygoje „Juozas Kaz -
lauskas. Fotografija”.

Fondo sąskaita atidaryta Danske
Bank A/S Lietuvos filiale. Sąskaitos
Nr. LT567400034235923810.

Daugiau informacijos: Kanklių g.
10–10, Vilnius, LT-12130; Tel.: (85)
234 1835, mob.: 8 675 06477; El. paš-
tas: dabe ka @ gmail.com

Dalia Kazlauskienė

Juozo Kazlausko sukakčiai artėjant
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

SIÙLO DARBÂ

A † A
Mokytoja ADELĖ RUTKAITĖ

STRIUPAITIENĖ
Po trumpos ligos staigiai mirė 2010 m. lapkričio 2 d., sulaukusi

59 metų.
Gimė Southern Pines, North Carolina valstijoje, gyveno Čikago-

je ir Palos Heights, IL.
Nuliūdę liko: vyras Petras, sesuo Daiva Orentienė su vyru Alfre-

du, visi Orentų šeimos nariai, brolis Justinas Rutka, brolienė Susan
Sakai, sūnėnai Ian ir Erik, dėdė Balys Kėkštas, pusbrolis Ričardas
Kėkštas su žmona Diane ir vaikais, visi Boese-Lapinskų šeimos na-
riai, krikšto dukra Christine Konzcal ir jos tėvai Dennis ir Nijolė
Konzcal, kiti giminės ir draugai JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 5 d., nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Highway, Palos Hills.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 6 d., su aplankymu 9 val.
ryte Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Park. Po aplankymo šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. r.

Po šv. Mišių a. a. Adelė bus palaidota Šv. Kazimiero  lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidotuvių direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Atkelta iš 4 psl.
Aš pirmą kartą juose dalyvavau,

nes ne visada būnu Detroite, kada jie
ruošiami. Šiais metais susirinko gra-
žus skaičius vyresniųjų. Žinoma, jie
susirenka ne tik papietauti, paben-
drauti, rengėjai turi paruošę progra-
mas, į kurias pakviečiami paskai-
tininkai ir kiti žmonės. 

Šiemet pietų programos tema
buvo Halloween – iš kur šis paprotys
kilo, kaip dar pagonybės laikais lietu-
viai minėdavo vasaros pabaigą. Prog-
ramą atliko Rūta Mikulionienė, Li-
nas Mikulionis ir Robertas Selenis. R.
Mikulionienė, pasinaudojusi ,,Lietu-
vių enciklopedijos” informacija, pa-
pasakojo, kaip senovės lietuviai tai
minėdavo. Vėliau jie nuvedė mus į
pasakų pasaulį su raganomis ir kara-
laičiais. Nežinau, kodėl buvo pasi-
rinkta tokia tema, manau, ji būtų
labiau tikusi vaikučiams. Kaip ten
bebūtų, vyresniesiems tai buvo gera
proga pabendrauti ir skaniai papie-
tauti. Bravo rengėjoms. 

Laukia nauji renginiai

Tad į Dievo Apvaizdos parapiją
sugrįžta ramybė, pagarba vieni ki-
tiems. Prie jos įvairių darbų darbelių
prisijungė gražus būrys parapijiečių.

Daug naujų veidų, tarp jų ir naujai
atvykusių į šį kraštą. Dedamos pas-
tangos, kad ir kiti pasektų jų pavyz-
džiu ir prisijungtų prie parapijos
veiklos, nes, kaip kun. Jonikas sakė,
čia mūsų visų namai, čia mūsų Lie-
tuva. 

JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito apylinkė lapkričio mėn. 14
dieną Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijoje (25335 W. Nine Mile Rd.,
Southfield, MI) rengia šventę, skirtą
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
20-mečiui. Iškilmės prasidės  ,,Padė-
kos už laisvę” šv. Mišių auka, kurias
atnašaus kun. Gintaras Jonikas.

Pirmą valandą po pietų Kultūros
centre bus atidaryta paroda, kurioje
bus parodyti amerikietiškos ir lietu-
viškos spaudos ištraukų rinkiniai,
įvairūs dokumentai, nuotraukos, ka-
rikatūros, plakatai, filmų ištraukos iš
1990–1991 metų laikotarpio. Svar-
biausius įvykius apibendrins visuo-
menininkė Liūda Rugienienė. Meni-
nėje programos dalyje išgirsite mūsų
vietinius talentus.

Gruodžio 4–5 d. vyks prieškalėdi-
nės rekolekcijos, o gruodžio 5 d. kun.
Joniko – Dievo Apvaizdos lietuvių pa-
rapijos klebono įvesdinimo priesaika-
pietūs. 

Žinutės ir pastabos iš Detroit

Linas Mikulionis, Rūta Mikulionienė ir Robertas Selenis.

Pensininkų pietūs.                                              Jono Urbono nuotraukos

Matadorai garsėja ne tik vikru-
mu, bet ir įmantriais kostiumais.
Neseniai Kolumbijoje, San Chosė de
Fraga mieste, matadoras per koridą
liko be kelnių. Bulius puolė Alvaro
Marino ir suplėšė ragais jam kelnes.
Marino nesutriko ir vikriai apsisuko

klubus drabužiu. Jo nepakako nar-
suoliui prisidengti, tad pranešėjas
paprašė žiūrovui mestelti matadorui
kelnes. Marino numetė havajietiškus
šortus.

Delfi.lt

Margumynai

Kolumbijoje bulius suplėšė matadorui kelnes

Vyras gailisi, kad bulvių dietos pasižadėjo 
laikytis 60 dienų

Viena amerikiečių šeima tikrai
žino, kokius patiekalus galima paga-
minti iš bulvių, mat jų šeimos galva
pasižadėjo 60 dienų valgyti vien bul-
ves. Tiesa, šiandien vyriškis jau gai-
lisi, kad laikytis pažado turi ne 30, o
60 dienų, ir svajoja apie 61-osios die-
nos pusryčius. Jo žmona jau yra su-
galvojusi, ką paruoš pirmiesiems pus-
ryčiams po dietos.

„Tikiuosi, pusryčių patiekale
nebus smulkiai supjaustytų paskru-
dintų bulvių”, – sako vyriškis. Chris
Voigt, kuris yra Washington bulvių
komisijos vadovas, sumanė įrodyti,
kad bulvės yra labai naudingos svei-
katai ir kad iš jų galima pagaminti
bet kokį patiekalą. Nuo dietos pra-

džios jau praėjo 27-ios dienos, ir bul-
vės ant jo stalo buvo patiektos paga-
mintos įvairiausiais būdais: virtos,
virtos garuose, keptos ant grotelių,
čirškintos aliejuje. 

Voigt paragavo ir bulvių košės.
Vyriškis taip pat pamėgino marinuo-
tų bulvių. „Antradienis man buvo
tikrai sunki diena – man būtinai rei-
kėjo suvalgyti ko nors marinuoto”, –
aiškino jis. Voigt žmona yra pagami-
nusi jam bulvių ledų.

Bulvių dietą jis pradėjo spalio 1-
ąją. Tada vyriškis tikino, kad „bet kas
ištvertų 30-ies dienų bulvių dietą”,
todėl metė iššūkį ir paskelbė dietos
laikysiantis 60 dienų.

Lrt.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta palaimintą-
ja. Šv. Mišios bus aukoja mos šešta-
dienį, lapkričio 6 d., 9:30 val. r.  se-
selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chic a go. Mišias au-
kos Šv. Ritos parapijos klebonas kun.
Tony Pizzo, OSA. Po Mišių – kavutė.
Kviečiame dalyvauti.

��Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
sklypų savininkų draugija kviečia
lietuvių visuomenę lapkričio 7 d. 1
val. p. p. prisiminti ir pagerbti miru-
siuosius. Prie Steigėjų paminklo
padėsime vainiką. Dalyvaus kapinių
direktorius prelatas Jonas Kuzins -
kas, Skly pų savininkų draugijos na-
riai, garbės sargybą eis jūrų ir sausu-
mos šaulių rin ktinių nariai. 

��Lapk ričio 7 d. po lietuviškų šv.
Mišių 11:30 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
Mozerio salėje Gedimino lituanis-
tinės mokyklos direktorė Violeta Rut-
kauskienė skaitys paskaitą apie Lie-
tuvos istoriją. Po paskaitos – pa ben -
dravimas, pietūs. Ren gia parapijos
lietuvių choras. Tel. pasiteiravi mui
773-627-2137. 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Lapkričio 10 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Lietuvos pilys”. Filmai rodomi
PLC skai tykloje. Maloniai kviečiame
atvykti.

��Lapkričio 14 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centro konferencijų
salėje vyks bendrijos ,,Viltis” susiti-
kimas ir 19-ųjų  bendrijos metinių
paminėjimas. Maloniai kviečiame at-
vykti.

��Lapk ričio 19 d., penktadienį,
7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks žinomo Lietuvos
menininko Algio Griškevičiaus foto -
grafijos parodos ,,Kasdieniniai ste-
buklai” atidarymas. Kviečiame daly-
vauti.

��Ateitininkijos šimtmečio šven -
tė je lapkričio 26 d. penktadienio va -
karo meninę programą atliks jaunieji
muzikai Kęstutis Daugirdas, gitaris-
tas Vaidas Razgaitis, solistė Vakarė
Pet roliūnaitė ir ,,Dainavos” ansamb -
lio vyrų vienetas. Koncertas vyks
,,Marriot Magnificent Mile”, 540 N.
Michigan Ave., Chicago) Pradžia 8:30
val. v. Prašome užsiregistruoti inter-

netinėje svetainėje www.100metis.
ateitis.org (čia rasite ir visą savait-
galio programą) arba kreipkitės į Ritą
Rušėnienę tel. 630-355-4445. Malo -
niai kviečiame lietuviškąją vi suo -
menę atvykti į šią gražią šventę. 

��New York Maironio lituanis ti -
nė mokykla šiemet švenčia savo
brandų 60-ąjį gimtadienį. Kviečia-
me jus, jūsų šei mas, draugus ir pažįs-
tamus lapkričio 13 d., šeštadienį,
6  val. v. atvykti į Our Lady of Mt.
Carmel parapijos salę (North 8th St.
ir Ha ve meyer St. sankryža) ir kar-
tu su mu mis atšvęsti šį gražų ju-
biliejų.

��Kviečiame lapkričio 13 d. 6 val.
v. į Šv. Trejybės parapijos salę (53
Capi tol Ave., Hartford, CT), kur vyks
iškilmingas Žalgirio mūšio 600 me ti-
nių minėjimas. Dalyvaus prof. R. Pet -
rauskas iš Lietuvos, JAV LB Kul tūros
tarybos vicepirmininkė Dalia Ja kie -
nė. Meninę programą atliks Kęs tutis
Daugirdas (pianistas, kompozito-
rius), Simona Jakubėnaitė (vo kalas),
Liutauras Janušaitis (saksofo nas),
Vitalijus Lisovskis (saksofonas), Do -
natas Bukauskas (trombonas). Po
programos – diskoteka, kurią ves Ri -
mas ir Arvydas. Veiks baras, bus už -
kandžių. Ren ginį ruošia JAV LB New
Haven apylinkė kartu su Connecticut
apy gar da. Vietas užsisakyti galite tel.
203-494-6857 (Rolandas Kiaulevi-
čius) ir tel. 860-678-0869 (Asta Ne-
nortienė).

��Lapkričio 14 d., sekmadienį, po
sekmadieninių pietų, 3:30 val. p. p.,
Lietuvių klube, 4880 46th Ave.,
North St. Petersburg, FL 33714. vyks
populiariosios muzikos atlikėjos Ro -
mos Mačiulytės iš Lietuvos kon cer -
tas. Surinktos lėšos bus skiriamos
Lie  tuvių Fondui.

��Lapkričio 20 d. 7 val. v. Ho lly -
wood Center Performing Arts Center,
1770 Monroe St., Holywood, FL
33020, vyks Violetos Cucchiara ir
draugų koncertas. Bilietų kaina – 20
dol.  Kviečiame atvykti. 

��ŠALFASS suvažiavimas vyks
lapkričio 20 d., šeštadienį, Lietuvių
klube, 877 E. 185th St., Cleveland,
OH. Pradžia – 11 val. r. Darbotvarkę
rasite tinklalapyje www.salfass.org
Lietuvių klubo salėje tą patį vakarą
koncertuos estradinės muzikos atli -
kėja Roma Mačiulytė. Bi lietus galite
užsisakyti tel. 440-669-4145 (Rūta).

IŠ ARTI IR TOLI...

Neseniai Milwaukee, WI įsikūrė nauja lituanistinė mokyklėlė. Spalio 23 d.
Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) lankėsi tos mokyklos direktorė Jolanta
Juozaitytė. Ji atvyko susipažinti ČLM veikla, peržiūrėjo mokomąją medžiagą,
lankėsi klasėse.

Nuotraukoje ČLM direktorė Jūratė Dovilienė ir Milwaukee naujosios mo -
kyklos direktorė Jolanta Juozaitytė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Švietimo premija 2010!
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją” švietėjui, kuris

ilgus metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame
lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų, pasižymėjusių lietuviško švietimo srityje, leidžiant ir
redaguojant vadovėlius bei knygas, tobulinant programas, gaires, ilgus metus
dirbusių ar tebedirbančių mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: Lithuanian
Educational Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu:
donavickas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlomas kandidatas švietimo
premijai.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
Daiva Navickienė. 

Švietimo premija 2009 m. buvo įteikta  Dalilei Polikaitienei. Premiją
anksčiau yra gavę: Regina Kučienė, Danutė Bindokienė, Bronius Krokys, Vida
Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena
Ruzgienė. 

Švietimo premijos mecenatas šiais metais yra JAV LB Švietimo taryba.
JAV LB Švietimo tarybos info

JAV LB Lemonto apylinkė ir Lietuvių dailės muziejus 
lapkričio 13 d., šeštadienį, 6:30 val. v. 

kviečia į Lietuvos tūkstantmečio parodos 
,,LIETUVA: KULTŪRA IR ISTORIJA”,

kuri vyks Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, atidarymą. 

Paroda veiks iki gruodžio 5 d. 

Lietuvos dailės muziejus Vilniuje savo parengtą visos parodos kopiją
padovanojo JAV Lietuvių Bendruomenei.

Pirmoji asmeninė
RASOS KLUONIUS 

tapybos paroda 
Hilligoss Galleries, 
520 N. Michigan Ave., 

Chicago, IL 60611 
(pačiame Čikagos miesto centre)  

atsidaro jau šį penktadienį,
lapkričio 5 d. 5 val. p. p. 

Kviečiame nepraleisti progos su-
sipažinti su įdomia lietuvių daili-
ninke. Šeštadienį paroda veiks nuo 1
val. p.p. iki 5 val. p. p. 

Tel. pasiteiravimui 312-755-0300.
Rasos Kluonius ,,Laimingos saulė-
grąžos”, aliejus.


