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Darbâ pradèjo 112-asis
JAV Kongresas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) – Nor-
vegija pritaria Baltijos šalių požiūriui
dėl Rusijos galimos grėsmės jų suve-
renumui sulaikymo, prieš pusantrų
metų vykusiame uždarame susitiki-
me kalbėjo Norvegijos užsienio reikalų
ministras, rodo nutekintas JAV diplo-
matinio susirašinėjimo dokumentas.

,,WikiLeaks” dokumentą, kuria-
me aprašomas 2009 m. rugpjūtį įvy-
kęs ministro Jon Gahr Stoere susiti-
kimas su JAV ambasadoriumi prie
NATO Ivo Daalder, paskelbė Norve-
gijos dienraščio ,,Aftenposten” inter-
neto svetainė.

Susitikime J. G. Stoere teigė, kad
Norvegija jaučia ypatingą artumą
Baltijos šalims. Ministras taip pat pa-
sveikino naują požiūrį į NATO prieš-
raketinės gynybos sistemą. J. G.
Stoere išsakė nuostatą, kad reikia iš-
laikyti pusiausvyrą ,,tarp Rusijos in-
formavimo, tuo pačiu užtikrinant,
kad tai nenulemtų NATO priešra-
ketinės gynybos politikos”. Kaip tei-
giama dokumente, Norvegija nepri-
tarė ankstesnei JAV administracijos
priešraketinės gynybos politikai, ku-
rią aštriai kritikavo ir Rusija.

Washington, DC, sausio 6 d.
(BNS) – Respublikonų partija trečia-
dienį po 112-ojo Kongreso prisaikdi-
nimo oficialiai perėmė Atstovų rūmų
kontrolę, žadėdama rimtus iššūkius
demokratų prezidentui, o jos ryžtas

Vilnius, sausio 6 d. (URM info) –
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijos (ESBO) pirminin-
kas ir Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis sausio 5
d. Vilniuje dar kartą pabrėžė, kad yra
ypač svarbu, jog ESBO tęstų veiklą

Baltarusijoje.
Susitikime su ESBO atstovybės

Minske vadovu ambasadoriumi Be-
nedikt Haller A. Ažubalis sakė, kad
ESBO atstovybė Minske, teikdama
paramą ir objektyvias įvykių išvadas,
buvo naudingas šaltinis Baltarusijos
institucijoms ir pilietinei visuome-
nei. Ministras dar kartą pakartojo gi-
lų nusivylimą Baltarusijos valdžios
sprendimu nutraukti ESBO atstovy-
bės Minske mandatą.

ESBO atstovybės Minske man-
datas atnaujinamas 56 organizacijos
šalių narių bendru sutarimu. Man-
datas baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d.

A. Ažubalis taip pat pabrėžė
ESBO misijų įvairiuose regionuose –
Pietryčių Europoje, Rytų Europoje,
Pietų Kaukaze ir Vidurinėje Azijoje –
atliekamo darbo svarbą. Misijos pa-
deda jas priimančioms valstybėms
įgyvendinti jų, kaip ESBO narių, įsi-
pareigojimus.

Lietuva pradėjo diplomatinius
pasitarimus su ESBO narėmis, siek-
dama rasti sprendimą, kuris leistų
ESBO tęsti savo veiklą Baltarusijoje.

rodyti savo politinius raumenis rodo,
kad per likusius dvejus Barack Oba-
ma kadencijos metus įstatymų leidy-
ba veikiausiai bus aklavietėje.

Du dešimtmečius Kongrese dir-
bantis respublikonas John Boehner,
kilęs iš Ohio valstijos darbininkų kla-
sės, perėmė Atstovų rūmų pirminin-
ko plaktuką iš demokratės Nancy Pe-
losi. Ši liberalių pažiūrų politikė iš
San Francisco prieš ketverius metus
tapo pirmąja moterimi, kuriai buvo
patikėtas Atstovų rūmų vairas. Pre-
zidentui ir viceprezidentui negalint
eiti pareigų, Atstovų rūmų pirmi-
ninkas perima valstybės vadovo įga-
liojimus.

Tuo tarpu Senate po kadencijos
vidurio rinkimų demokratų persvara
sumažėjo, tačiau jie vis dėlto išsau-
gojo daugumą. Tai reiškia, kad že-
muosius Kongreso rūmus kontro-
liuojančių respublikonų galimybės
įgyvendinti savo ambicingą darbo-
tvarkę – menkos.

Vienas pirmųjų darbų šioje dar-
botvarkėje – kitą savaitę numatytas
skubus balsavimas dėl prezidento
sveikatos apsaugos sistemos per-
tvarkos atšaukimo. Tačiau dabar res-
publikonai gali siūlyti įstatymus ir
rengti priežiūros svarstymus, kurie
Baltiesiems Nukelta į 7 psl.

100 vietų aukštuosiuose Kongreso
rūmuose demokratų persvara su-
mažėjo iki 53 vietų. Reuters nuotr.

Strasbūras, sausio 6 d. (ELTA)
– Lietuva pažeidė iš Lietuvos prezi-
dento pareigų prieš šešerius metus
pašalinto Rolando Pakso teises, nu-
sprendė Europos žmogaus teisių teis-
mas, skelbiama Europos žmogaus
teisių teismo (EŽTT) tinklalapyje.

,,Nuolatinis ir neatšaukiamas bu-
vusio prezidento nušalinimas nuo
parlamentinio pareigų, įvykęs po jo
nušalinimo apkaltos tvarka, buvo ne-

proporcingas” – tokį sprendimą pa-
skelbė EŽTT Didžioji kolegija dėl ap-
kaltos tvarka iš Lietuvos prezidento
pareigų pašalinto R. Pakso skundo.

Strasbūro teismas Didžioji kole-
gija, kurią sudarė 17 teisėjų, paskel-
bė, kad Lietuva pažeidė Europos
žmogaus teisių pirmojo protokolo 3
straipsnį dėl teisės į laisvus rinki-
mus, neleisdama R. Paksui dalyvauti
rinkimuose į Lietuvos Seimą.

Remdamasis šiuo protokolu R.
Paksas skundėsi, kad Lietuvos rinki-
mų įstatymas buvo savavališkai pa-
keistas. Strasbūro teismo sprendimas
yra privalomas. Vadinasi, Europos
Sąjungai priklausanti Lietuva priva-
lės imtis deramų veiksmų ir užkirsti
kelią tokio pobūdžio žmogaus teisių
pažeidimams ateityje. Teisėjai R. Pak-
sui piniginio žalos atlyginimo neskyrė,
teigdami, kad pats teismo nuosprendis

savaime yra ,,teisingas ir pakankamas
teisingumo siekio patenkinimas”.

R. Paksas pabrėžė, jog jis nesiby-
linėjo su Lietuva, bet siekė įrodyti,
kad tuometinės valdžios sprendimai
jo atžvilgiu buvo neteisėti ir neteisin-
gi: ,,Paksas yra ne prieš Lietuvos val-
stybę, bet prieš tuometinį valdžios
klaną, organizavusį ir įvykdžiusį per-
versmą nušalinant žmonių teisėtai iš-
rinktą valstybės vadovą.”

Lietuva pradėjo diplomatinius pasita-
rimus su ESBO narėmis dėl organi-
zacijos atstovybės veiklos Baltarusijo-
je. lrytas.lt nuotr.
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Sakoma, kad reikia geru
laiku atsidurti geroje vietoje.
Reikėjo gi benamiui amerikie-
čiui Ted Williams stovėti būtent
toje gatvės sankryžoje, pro
kurią važiavo „Columbus Dis-
patch” žurnalistas ir išgirdo jo
auksinį balsą. Gražaus balso
savininkas jau ne tik gavo keletą
darbo pasiūlymų, bet ir tapo
tikra žiniasklaidos žvaigžde –
vaizdo įrašą apie jį rodo visos
televizijos stotys, kiekviename
laikraštyje gali išvysti jo nuo-
trauką. O ,,Cleveland Cavaliers”
krepšinio klubas pakvietė jį
dirbti ir suteikė jam gyvenamąjį
plotą. Kalėjime už vagystę sė-
dėjęs vyras sakosi, kad buvo
nusiritęs labai žemai, bet šiuo
metu teigia nevartojąs nei nar-
kotikų, nei alkoholio. „Dėl mais-
to padarysiu viską. Ir jeigu tai
bus darbas balsui – tegu Dievas
laimina mano sielą”, – radijo
stotyje kalbėjo vyras. Ką gi, be-
lieka tikėtis, kad šis vyras mokės
pasinaudoti savo sėkme.
Redaktorė Laima Apanavičienė

EDVARDAS ŠULAITIS

Nuo šio sezono pradžios prie Lie-
tuvos krepšinio komandos, kuri daly-
vauja moterų Eurolygos pirmeny-
bėse, prisijungė dvi lietuvių kilmės
žaidėjos – viena iš JAV, kita – iš Ka-
nados.

„Viči-Aisčių” krepšinio komandą
papildė dvi krepšininkės – Amanda
Kemežys, baigusi St. Louis (MO)
University, bei iš Kanados kilusi ir
University of Vermont rinktinėje
žaidusi (ji atstovavo ir Kanados rink-
tinei) Courtnay Pilypaitis.

Šios dvi krepšininkės buvo vie-
nos iš geriausių savo komandose, tad
jų agentai pasiūlė merginoms va-
žiuoti žaisti į Lietuvą. Merginos pa-
siūlymą priėmė ir pasirašė dvejų
metų sutartį su Kauno „Viči-Aisčių”
komanda. Sportininkės pabrėžia, jog
atvykimą į Lietuvą lėmė jų lietu-
viškos šaknys, nes šioje šalyje yra gi-
mę jų seneliai. Nepaisant, kad savo
šeimose krepšininkės dažnai girdėjo
lietuvių kalbą, jos lietuviškai beveik
nebekalba.

Abi mokosi kalbėti lietuviškai

Jau daugiau kaip tris mėnesius gy-
venančios Kaune, Amanda ir Court-
nay stengiasi pramokti lietuvių kal-
bos, joms padeda ir komandos drau-
gės lietuvaitės. Legionierės ne tik mo-
kosi kalbėti lietuviškai, bet ir valgo
tradicinius lietuviškus patiekalus.

Pilypaitis teigia, jog jai patinka
kugelis, ji sako, kad namuose tėtis jį
kepdavęs – tik tėčio keptasis nebū-
davęs toks skanus kaip Kaune.

Abi lietuvaitės prieš atvykdamos
į Kauną viena kitos nepažinojo, užtat
Lietuvoje jos tapo geromis draugė-
mis. Merginos gyvena netoli viena ki-
tos, važinėja tuo pačiu automobiliu ir
kartu mokosi savo senelių kalbos. 

Žada pamatyti visą Lietuvą

Sugrįžusios iš atostogų abi mer-
ginos žada aplankyti kitus Lietuvos
miestus. Jos ketina pradėti nuo sos-
tinės Vilniaus, o tada pasuks į savo
senelių gimimo vietas – viena į Ma-

rijampolę, kita – į Mažeikius.
Tikėtina, per dvejus metus šios

krepšininkės nusižiūrės sau patin-
kančius lietuvaičius, su kuriais su-
sidraugaus, o gal net sukurs šeimas.
Kas žino, ką likimas joms iškrės
ateityje.

O dabar joms svarbiausia įsitvir-
tinti naujoje komandoje ir stengtis,
kiek galima geriau pasirodyti. Kol
kas „Viči-Aisčių” komandai Euroly-
goje nelabai sekasi, iš 8 žaistų rung-
tynių turi tik 3 pergales. Bet krepši-
ninkės ir jų komandos draugės tikisi,
kad ateityje laimėjimų bus daugiau,
ypač kai rungtyniaus su kitų valsty-
bių komandomis.

Dvi lietuvių kilomės krepšininkės
žaidžia Lietuvoje

Amanda Kemežys, kai ji žaidė uni-
versiteto komandoje JAV.

David Beckham žais
Anglijoje

Vienas iš žy-
miausių Anglijos
futbolininkų – Da-
vid Beckham, šiuo
metu žaidžiantis
Los Angeles „Gala-
xy” klube, norėtų
grįžti pažaisti į sa-
vo gimtinę tuo me-
tu, kai Amerikoje
žiemą futbolo var-
žybų nėra.

Los Angeles „Galaxy” vadovybė
yra davusi leidimą Beckham kelis
mėnesius rungtyniauti su Totten-
ham „Hotspur” komanda. Žymus 35
m. amžiaus futbolininkas sako, kad,
žaisdamas Anglijoje jis galėtų išlai-
kyti sportinę formą ir, grįžęs  atgal į
JAV, vėl įsilieti į „Galaxy” vienuolikę,
kuri praėjusį sezoną gerai pasirodė.

„Spurs” komanda D. Beckham,
kuris yra buvęs Anglijos rinktinės
kapitonas, žada mokėti apie 120,000
svarų per savaitę, o už jo paskolinimą
„Galaxy” gautų apie pusę milijono
svarų. Galvojama, kad D. Beckham
Anglijos komandoje galėtų sužaisti 8
rungtynes.

Italas G. Buffon –
geriausias vartininkas

pasaulyje

Tarptautinė futbolo istorijos ir
statistikos federacija paskelbė, kad
geriausiuoju vėliausio dešimtmečio
vartininkas pripažintas italas iš Tu-
rino miesto, „Juventus” klubo fut-
bolininkas Gianluigi Buffon.

Vartininkas buvo išrinktas iš 76
pasaulio žaidėjų. Antroje vietoje šioje
grupėje liko ispanas iš Madrido
„Real” komandos, o trečioje – čekas
Peter Chech, žaidžiantis Londono
„Chelsea” komandoje.

M. Stankevičiaus
komandos draugas bus

prancūzas Adil Rami

Lietuvos futbolo rinktinės žai-
dėjo Mariaus Stankevičiaus klubas –
Ispanijos „Valencia” nusipirko gerą
futbolininką iš Prancūzijos „Lille”
komandos. 25 m. prancūzo sutartis
pradės galioti tik nuo šių metų liepos
1 d., šiuo metu jis kaip tik tai pačiai
Ispanijos vienuolikei yra paskolintas.
Manoma, kad už prancūzą ispanai
gavo mažiausiai 11 milijonų eurų.

Paruošė Ed. Šulaitis

Kanadoje gimusi krepšininkė Court-
nay Pilypaitis jau atvyko žaisti Lie-
tuvos komandoje.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS),
kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių
atletų sąjunga (LAUNA) ir Amerikos
lietuvių gydytojų sąjunga (ALGS)
kaip ir kiekvienais metais 2011
metų kovo 19–26 dienomis sporto
mėgėjus iš JAV, Kanados ir Lietuvos
kviečia į slidinėjimo kelionę Telluride
Ski Resort, Telluride, CO. Kelionėje
su šeimomis dalyvauti gali tiek pa-
tyrę slidinėtojai, tiek neslidinėjantys.
Norėdami užsiregistruoti viešbutyje,
kreipkitės į ,,Mountain Vacation Spe-
cialist” Carol Pasternak el. paštu:

carol@ski.com arba telefonais 800-
525-2052 (x3319), 970-925-9500
(x3319). Norėdami gauti nuolaidą,
prisistatykite kaip ,,Lithuanian Ski
Group” narys ar nariai.

Apsistoti patariame ,,The Peaks
Resort”. Šis viešbutis yra netoli nuo
gerų slidinėjimo takų, parduotuvių,
kavinių, restoranų ir kitų pramogų.
Kelionės rengėjų dėka ,,The Peaks
Resort” lietuvių slidinėjimo grupei
bus taikomos specialios nuolaidos.
Tad patariame ilgai nelaukti ir užsi-
sakyti kambarius kuo anksčiau, nes
vėliau kambarių už specialią kainą

gali nebelikti. 
Slidinėjimo varžybos vyks trečia-

dienį, kovo 23 d., 10 val. r. Registruo-
tis varžyboms bus galima antradienį,
kovo 22 d., 5:30 val. p. p. viešbučio
,,The Peaks Resort” vestibiulyje
(,,lobby”).

Norėdami gauti daugiau infor-
macijos apie kelionę, kreipkitės į Ed
Mickus el. paštu: edmickus1@aol.
com arba į dr. Vytą Saulį el. paštu:
vsaulis@sbcglobal.net 

Pagarbiai ŠALFASS slidinėjimo
ir ALGS valdybos

ŠALFASS ir ALGS vėl kviečia slidinėti



Vancouver žiemos olimpinėse žai-
dynėse Lietuvos vėliavą nešęs sli-
dininkas Mantas Strolia prisipažįsta,
kad vieną dieną ryžtis mesti profe-
sionalųjį sportą ir palikti Lietuvą
nebuvo lengva. Tuo labiau kad gim-
tinėje liko mylimas žmogus. Šiandien
24 m. sportininkas dirba viename
Londono viešbučių, viliasi čia baigti
mokslus. Ir sako atsidūręs didžiulėje
kryžkelėje.

Svajonėmis sotus nebūsi

– Kas nutiko, kad apsispren-
dėte palikti didįjį sportą ir emi-
gruoti iš Lietuvos?

– Pirma, nei Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas, nei Olimpinis
sporto centras, nei Lietuvos slidinėji-
mo asociacija nenori pasirašyti jokios
sutarties su sportininkais, tad baigęs
studijas oficialiai tapau bedarbiu ir
likau be jokio socialinio užnugario.
Antra, noriu studijuoti sporto medi-
ciną arba finansus, bet tai neįma-
noma – Lietuvoje mokslai labai bran-
gūs, o aš ir taip nemokamai šešerius
metus studijavau, tad valstybė mano
studijų jau nefinansuos. Trečia, pini-
gai, kuriuos Lietuvoje gauna sporti-
ninkai, yra juokingi. Mums mokėda-
vo po 800 litų per mėnesį. Pavasarį
dažniausiai porą mėnesių pinigų
apskritai nemoka (sutarties nėra, tai
neturi kam pasiskųsti). Ketvirta,
finansavimas pasirengti varžyboms
sumažėjo keturis kartus. Penkta,
būdamas 24-erių nebegaliu gyventi
su mama ar dalytis su kuo nors kam-
bariu bendrabutyje. Trumpiau ta-
riant, mokslus baigiau, Lietuvos
sporte perspektyvų nėra, o aš žiūriu į
ateitį.

– Pasiryžti išvykti turbūt
nebuvo lengva?

– Žinoma, nebuvo, bet reikia žiū-
rėti į ateitį, svajonėmis sotus ilgai
nebūsi.

– Kaip šią žinią sutiko Jūsų
mama, Lietuvos slidinėjimo rink-
tinės trenerė Kazimiera Strolie-
nė? Jai, ko gero, labai skaudėjo
širdį. Ar ilgai mėgino jus atkal-
bėti?

– Nežinau, ar jai skaudėjo širdį,
juk jos sūnus metė patį sunkiausią
darbą, už kurį mokami tik grašiai, at-
sistojo ant kojų ir pradėjo savo gyve-
nimą. Taip, jai trūksta manęs kaip
sportininko, bet atkalbėti nemėgino.

Atsidūrė aklavietėje

– Pasaulyje gabūs sportinin-
kai, tuo labiau – olimpiečiai, yra
gerbiami, tausojami ir mylimi.
Koks požiūris Lietuvoje į profe-
sionalius sportininkus?

– Deja, Lietuvoje taip nėra. Ma-
žai kas žino, kas mes esame ir ką mes
darome. Dauguma pyksta, kad švais-
tome mokesčių mokėtojų pinigus. Bet
jei žvelgtume plačiau, per visos eko-
nomikos prizmę, suprastume, jog
sportininkai papildo valstybės biu-
džetą. Aš asmeniškai daugiau dėme-
sio sulaukiau tik po Vancouver olim-
pinių žaidynių, nors buvau ne ką
prastesnis ir pastaruosius ketverius
metus.

– Į Londoną išvykote studi-
juoti verslo subtilybių. Ar ne-
svarstėte mokytis ir kartu toliau
sportuoti Lietuvoje?

– Lietuvoje galėjau stoti tik į
sporto pedagogikos doktorantūros
studijas, bet tai buvo labai nesaugu.

Turėjau būti pasirengęs ne tik dar
ketverių metų studijoms, bet ir spor-
tuoti. Jei per tuos ketverius metus
mesčiau sportą, studijų nebegalėčiau
tęsti, nes prarasčiau savo darbo
pagrindą, tektų grąžinti valstybei
pinigus už studijas, kurių nebaigiau.

Norėjau studijuoti sporto medi-
ciną, inžineriją arba finansus ir in-
vesticijas, bet, gaunant 800 litų spor-
tininko pašalpą, man studijos Lietu-
voje yra neįkandamos. Bakalauro ir
magistro studijas man, kaip gerai
besimokančiam studentui, finansavo
valstybė. O antrų studijų valstybė ne-
finansuoja. Kur studijuosiu Didžio-
joje Britanijoje, kol kas dar nežinau.

Grįžti į sportą visada norės

– Lietuviai Jus turbūt visada
pirmiausia prisimins kaip žmo-
gų, kuris nešė Lietuvos vėliavą
Vancouver olimpinėse žaidynėse.
Palyginkite – kaip pasikeitė Jūsų
tikslai, norai, svajonės.

– Niekas nepasikeitė, savo sporto
šaką ir dabar myliu. Jei dabar nega-
liu padėti savo komandai kaip spor-
tininkas, gal ateityje galėsiu padėti
kaip vadovas.

– Olimpiada buvo didžiausia
Jūsų sportinė siekiamybė?

– Didžiausia siekiamybė buvo pa-
tekti į sporto elitą (tarp geriausiųjų),
o tada – į viršūnę olimpinėse žai-
dynėse. Bet į elitą prasimušti nepa-
vyko, Lietuvai kol kas tai neįma-
noma, tad olimpinės žaidynės buvo
tik renginys, kuriame pasirodėme
pagal mūsų šalies finansinius, mok-
slinius ir medicininius išteklius. Ži-
noma, tai buvo gražus renginys, kurį
prisiminus ir dabar užima kvapą.

– Kiek laiko atimdavo treni-
ruotės? Ar jo likdavo poilsiui,
laisvalaikiui, draugams, kelio-
nėms?

– Treniruotės trukdavo nuo 5 iki
6 valandų per dieną šešias dienas per
savaitę. Jei kalbėtume apie tai kaip
apie darbą ir skaičiuotume pasiruo-
šimą treniruotėms, viskas trukdavo
nuo 10 iki 12 valandų per dieną. Žie-
mą – ir iki 14 valandų. Vidutiniškai
per mėnesį būdavo viena laisvesnė
savaitė, kai treniruočių perpus ma-
žiau. Bet grįžus iš užsienio tekdavo
skirti laiko mokslams ir asmeniniams
reikalams tvarkyti. Tad ištaikydavau
tik susitikti su mergina, o draugų
gretos smarkiai išretėjo. Kelionės
apsiribodavo Lietuva, na, kartais
nuvažiuodavau į Latviją.

– Ar dabar, pasitraukęs iš
profesionaliojo sporto, dažnai
stosite ant slidžių? Nebijote, kad
vieną dieną kils noras vėl su-
grįžti, bet bus vėlu?

– Grįžti į sportą visuomet norė-
siu, tačiau žinau, kokios galimybės ir
kokios perspektyvos manęs laukia.
Kada atsistosiu ant slidžių, sunku
pasakyti – nei Didžioji Britanija, nei
Lietuva nėra tos šalys, kurios leistų
lengvai patenkinti šį malonumą.
Kaip gyvenimo keliai pasisuks, nie-
kas nežino. O dabar stoviu didžiulėje
kryžkelėje.

Galimybių dar ieško

– Ar prieš išvykdamas mora-
liškai ruošėtės tam, kad Lietuvo-
je Jus gali pradėti smerkti, kal-
tinti patriotizmo stoka? Teko
susidurti su tokia reakcija?
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OLIMPIETIS M. STROLIA: PALIKTI
LIETUVĄ NEBUVO LENGVA Esame teisūs,

mylėdami Tėvynę

EDMUNDAS SIMANAITIS

Pasitikome Naujuosius metus nesiblaškydami. Vidaus politikos sri-
tyje spręstinų reikalų ir negerovių negali nebūti, bet tvarkomės.
Pagrindinis rūpestis buvo, tebėra ir bus ateityje – valstybės saugu-

mo politika. Buvome priversti realiai suvokti – vieniša Lietuva tėra tik
masalas agresoriui ir grobikui. Prieš 70 metų Baltijos šalyse būta daug
nerimo. Agresorių vadeivų Stalin ir Hitler 1939 m. suokalbis (S–H paktas)
pradėti Antrąjį pasaulinį karą nulėmė ne tik Baltijos šalių likimą, bet ir
viso pasaulio įvykių eigą. Bendro likimo bičiulis Stasys paklausė: „Sakyk,
ar narystės NATO ir ES sąlygomis sumažėjo grėsmių Lietuvos suveren-
itetui?” „Taip”, – atsakiau, bet mano atsakymas bičiulio nepatenkino.
„Juk visas kagėbynas išliko ir tebeveikia ir ten, ir čia”, – atšovė. Susilai-
kiau komentuoti nepatikrintus faktus. 

Sugrįžęs namo panaršiau internete, pavarčiau enciklopedijas. Sudo-
mino ketvirtą dešimtį pradėjęs rusų istorikas ir publicistas Aleksandr
Diukov, einantis fondo „Istorinė atmintis” („Istoričeskaja pamiatj”, rus.
k.) generalinio direktoriaus pareigas, kuris, pažiūrėjęs latvių režisieriaus
Edvins Snore filmą „Sovietų istorija”, internete, savo tinklaraštyje, para-
šė, kad jam kilo noras „užmušti filmo režisierių ir sudeginti nacher Lat-
vijos pasiuntinybę”. Žodžio ,,nacher” neverčiu į lietuvių kalbą, nes visi Lie-
tuvos Respublikos piliečiai, kuriems pavyko išlikti ir sugrįžti į Tėvynę iš
Stalino „kurortų”, puikiai žino šio visuotinai čekistų vartoto ir GULAG’o
sąlygomis įprasto „pasveikinimo” reikšmę, vis dar neretai teršiančią mū-
sų gimtąją kalbą. O minimas filmas daugeliui tautiečių ir man padarė
stulbinantį įspūdį ir nuliūdino – kodėl mūsų filmininkai nesusuko nieko
panašaus, juk medžiagos – pilni archyvai? 

Istorijos mokslų daktaras Aleksej Miller rašo: „Aleksandr Diukov –
‘Istorinės atminties’ fondo direktorius. Jaunas žmogus, jam 30 su trupu-
čiu, atrodo, baigė Istorijos archyvinį, po to pagal profesiją niekada nedir-
bo. Iki paskutiniojo meto. Sudarė fondą ir dabar kasmet išleidžia po tris,
keturias knygeles. Kieno finansuojamas fondas, belieka spėlioti. Spėjau
perskaityti dvi knygeles. Pirmoji skirta ukrainiečių sukilėlių armijos
(UPA) politikai žydų atžvilgiu. (...) Kas šioje knygelėje krinta į akį, tai
didelis skaičius dokumentų iš FSB archyvų, kurie, kaip teigiama, pirmą
kartą patenka į mokslinę apyvartą. Kaip jis juos gavo? Reikėtų paklausti
‘Memorialo’ darbuotojų, kaip jie gauna dokumentus iš FSB? Matyt, tai
įprastinis paprastas reikalas.” 

Naivus klausimas – KGB–FSB archyviniai dokumentai duodami ne
bet kam, o asmenims, vykdantiems konkrečias užduotis su aiškiu tikslu,
kurį suformuluoja politikos užsakovas. Čia mano minimas jaunasis istori-
kas šį užsakymą vykdo nuosekliai ir sparčiai.

Gerokai stebina, kodėl Diukov vengia plačiau nušviesti epochinių nu-
sikaltimų pradžią. Juk minėtas 1939 metų S–H suokalbis pradėti Antrąjį
pasaulinį karą laikytinas ir genocido operacijų planavimo ir vykdymo už-
grobtose teritorijose pagrindu. Tiesiog būtina nušviesti šį karo nusikal-
timą, o kartu ir nusikaltimą žmoniškumui, pasinaudojant KGB–FSB ir
GeStaPo bei Schutzstaffel (SS) archyvais ir lyginant abiejų nusikaltėliškų
režimų dokumentus. 

Diukov tylomis apeina sovietų įvykdytas lenkų karininkų masines žu-
dynes Katynėje, Pravieniškėse, Rainiuose ir kitose okupuotų šalių vieto-
vėse. Ar šis nutylėjimas nerodo, kad istorikas nuo pat tyrimo pradžios
vykdė „iš aukščiau” gautą nurodymą – kritiškai vertinti ir peikti tik nacis-
tinio režimo nusikaltimus, o komunizmo-bolševizmo piktadarystes nuty-
lėti arba jų aukas priskirti nacių kolaborantų grupei? 

Šventvagiška būtų nutylėti pirmaisiais sovietinės okupacijos metais
vykdytus masinius trėmimus. Ši aplinkybė verste verčia paminėti unikalų
veikalą – „Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas”. Tarptauti-
nis tribunolas dirbo Vilniuje 2000 metais. Kaltintoja – Lietuvos atstovė
Zita Šličytė – pareiškė, kad XX amžiaus realusis komunizmas – tai ne ide-
ologija, o tik teorinis karinių, kriminalinių nusikaltimų žmoniškumui ir
žmonijai pateisinimas” (p. 834) Nuosprendis bylojo: ,,Visas komunistinės
ideologijos atmainas būtina suprasti kaip antihumaniškas totalitarines
ideologijas, kurių įkvėpėjų ir vykdytojų padaryti nusikaltimai kelia grės-
mę visai civilizuotai žmonijai ir prilygsta tarptautinės bendrijos jau pas-
merktai nusikaltėliškai nacizmo ideologijai ir net pranoksta ją mastu ir
klastingumu.” (p. 916).

Minėto rusų istoriko rašiniuose minimi ir tendencingai nagrinėjami
tiek nacių ir su jais kolaboravusių, tiek rusų, tiek ir vokiečių okupuotų
kraštų gyventojų nusikaltimai. Išankstinis nusiteikimas užsitempti
teisuolio marškinius ir vienašališkai vertinti bendrai ar atskirai padary-
tus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai neginčijamai rodo tyrimų
neobjektyvumą. Tai nėra mokslinis tyrimas. 

Pilietinė savivoka reikalinga ne tik darbuojantis pramonės, žemės
ūkio, mokslo, švietimo kultūros ir kituose baruose, bet ir šventėse.
Naujieji metai – viltingų lūkesčių šventė. Sugrįžėlių iš GULAG’o ir Sibiro
sparčiai mažėja. Okupantai naikino, trėmė ir privertė pasitraukti iš
Gimtinės bemaž trečdalį mūsų gentainių – Valstybės piliečių. Štai kodėl
derėtų prie šventinio stalo pirmų pirmiausia keletą minučių mintimis
pabūti kartu su visais Pasaulio lietuviais, su Žuvusiais, su Nesugrįžusiais,
su iškeliavusiais Anapilin mūsų Broliais ir Sesėmis. O po to pasimėgauti
nuoširdžiu ir linksmu bendravimu – buvome ir esame teisūs, mylėdami
Tėvynę ir gindami Laisvę! Laimingų Naujųjų metų!
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Ruduo pralėkė, įžengėme į Ad -
ven  to laiką... Vis dažniau prisimenu,
jog rei kia Jus aplankyti laiškeliu, pa -
sidaly ti savo gyvenimu. 

Pas mus sniego gausu, nors nėra
la bai šalta. Darbai veja darbus, regis,
net nespėji apsižvalgyti, o savaitės
jau ir nėra. Turėjau vilčių, gal nors
Ad  ven to laikotarpiu tempas kiek su -
ma žės, bet kur jau ten... Visi taip sku -
ba gyventi. Čia jau mūsų laikme čio
problema. To je pašėlusioje skuboje
vis bandau su stab dyti gyvenimo aki -
mirkas kviesda ma vaikus maldai, ra -
miam pabuvimui prie žvakės... Sun -
ku pasipriešinti iš ap lin kos bru ka -
mam švenčių įvaizdžiui, ku ris, ma no
nuomone, yra gerokai iš kreip tas, taip
nutolta nuo esminių da ly kų... Kai visi
prekybos centrai, televi zi ja, ži nias-
klaida tiesiog rėkte rėkia, jog jau
švęskime, net neprabuvus to su si kau  -
pimo meto, netgi nepasiruošus tik  ra -
jai šventei, visa blizga, išpuošta, vi  lio -
ja, kviečia švęsti tuoj ir dabar. Kvie  čia
besaikiam vartojimui, net ne mąs tant
nei kam, nei dėl ko. Netgi mo kyk lo je
viskas gerokai anksčiau. O vaikams
rei kia perteikti tikrąją pra s mę. Pri -
valu. Ir tai nelengva. Pa si priešinti
tam, kas tiesiog veržte ver žiasi iš viso
mus su pančio pa sau lio. Keliu sau
uždavinį for muoti vai kams tikrųjų
švenčių įvaizdį, padėti jiems prisilies-
ti prie tik rų jų vertybių, at mesti tai,
kas tuščia ir iš nyks, ne spė jus nė ap-
sidairyti, kaip kad ir tas mū sų laikas,
kuris pralekia la bai grei tai.

Sumažėjo lankytojų 
skaičius

Kaip žinote, sumažėjo mūsų lan -
ky tojų skaičius. Natūraliai mokslo
me tų pa baigoje vaikų skaičius su ma -
žė jo, nes Žil vinas (vienas centro lan -
ky tojas, vė liau savanoris, kuris mokė
vai kus apie kom piuterius – R. K.) iš -
vy ko studijuoti, ke letas vaikų išvyko
su tėvais į užsienį. Bet nėra taip, jog
ne būtų norinčių lan ky ti centrą. Tie -

siog privalėjome atrinkti tuos, ku -
riems labiausiai reikalinga pa galba,
tuos, kurie lankytų kiekvieną die ną.
Kal bėjome su LR Socialinės ap sau gos
ir darbo ministerijos (jie finan suo ja
mū sų projektą) atstovais, ir aš su tin -
ku su jais, jog geriau mažiau, bet ko -
ky biškiau. Žinoma, idealu būtų, jei
skir  tų lėšų pakankamai, tada galėtu -
me iš spręsti tą problemą, priimtu mė -
me vi sus norinčius. Tenka pasispaus -
ti. Kai at rinkome tuos vaikus, kurie
iš ties kasdien lanko, dalyvauja prog -
ra mose, pa si matė, jog vaikams po vei -
kis yra geresnis. Procesas nebuvo la -
bai sunkus, nors teko labai padirbėti.
Jei matau, kad kuriam nors vaikui
mo kykloje sun ku, turi problemų, vis

tiek kviečiu ateiti, bent laikinai. Da -
bar, kai nusisto vė jo mūsų narių skai -
čius, užsimezgė dar glaudesni ryšiai.
Cen tre labai jau čia mas šeimos po jū -
tis. Suprantama, kiek vienam dar
dau  giau dėmesio kliūva. 

Pagausėjo tvarkingų, bet
skurstančių šeimų

Nemėgstu dejuoti ir skųstis, nuo  -
lan kiai priimu esamą padėtį, bet šį

,,Gerai, kad yra darbo, vadinasi, gy ve  ni mas – ne tuščias”

sykį lei siu sau kiek pasiguosti. Me tai
jau į pa baigą, galiu atsigręžusi pa ban -
dyti įver tinti. Ir turiu pasakyti, jog jie
labai sun kūs buvo. Gal mies tuo se
taip nesi jau  čia, bet pas mus la bai
daug tamsu mos. Žmonės neturi dar -
bų, daugelis gy ve na iš pašalpų. Pa -
gausėjo tvarkingų, bet skurstančių
šei mų. Tai labai jaučia si, į centrą
atėję vaikai nori valgyti. Kai nos
smar kiai pakilo, tai gerokai rei kia pa -

taupyti, mąstyti, kaip sočiai ir pi giai
pamaitinti vaikus, kurie, nors ir gau  -
na pietus mokykloje, į centrą at le  kia
po pamokų gerokai išalkę. O ži nant,
jog dauguma, grįžę namo, ne ka ži ką
ras vakarienei, stengiamės dar pa val  -
gyti prieš išsiskiriant. Daug pi nigų iš  -
eina maistui, ir visai ne si le pi nant. O
kur dar pabrangusi elektra, kuras.
Kaž  kaip net baisu darosi. Ne galiu net
ap  sakyti, kokia svarbi mums Jūsų
pa ra  ma. Mes be jos bū tu me pražuvę.
Ne no  riu net galvoti, kaip būtų. Užtat
ir sa  kau, jog ne si no ri labai guostis,
nes Jūs mums taip la bai padedate.
Dėkoju Die  vui už tai. Už Jus, Jūsų
rūpestį.

Stengiamės dalytis 
su kitais

Stengiamės iš to, ką turime da ly -
tis su tais, kuriems labiausiai reikia.
Mok  slo metų pradžioje surinkome
vai kams hi gienos priemonių bei mo -
kyk los reik me nų rinkinius. Tai buvo
di delė parama. Labai nudžiugino pa -
va sarį gautos iš Jūsų dovanos. Taip
lai ku. Daugumą iš sidalijome, bet kai
ką atrinkau (ke pu res, pirštines, šil -
tes nius drabužėlius) ir pa likau kalė -
di nėms dovanoms. Juk bus šventė,
vai kai lauks dovanų. Reikės suk tis.
Per visą rudenį rinkau iš ben druo me -

nės žmonių atnešamus jiems ne rei ka -
lingus daiktus, visa, kas tiktų do va -
noti, atidėjau į Kalėdų šventei skir tą
dėžę. Esame jau prikaupę. Prieš
šven  tes su Gitana turėsime darbo su -
rū  šiuo ti, supakuoti visiems po do va -
nė lę. Mū sų vaikai nėra išlepę, jie mo -
ka džiaug tis. Nuolat kalbame apie
tai, kaip svarbu dalintis, kaip svarbu
bū ti dė kingiems. 

Ir patys stengiamės dalintis ge -
ru mu. Šiuo metu ruošiame seneliams
(ne  to liese gyvenantiems senelių na -
muo se) do vanėles, eisime aplankyti
prieš šven tes. Su „Vėrinėlių” teatro
va dove vaikai ruo šia spektaklį, kurį
pa rodys ne tik se ne liams, bet ir mies -
te lio vaikams per ka lėdinę šventę. 

Aš taip jais didžiuojuosi. Juk
dau  gu ma iš jų turi specialiųjų ugdy-
mosi po reikių, mokykloje jiems sun -
ko kai se ka si, dauguma dirba pagal
jiems pritai ky tas programas, bet pas
mus jie taip gra žiai skleidžiasi. Spalio
mė nesį per mo kytojo dienos šventę
mū sų vaikai pa ruošė programą mo -
ky tojams. Ir kaip bu vo daugelis mo -
ky tojų nustebę, pa ma tę, ko galima
pa siekti, pamatę tuos pa čius vaikus
vi sai kitoje šviesoje. Ma čiau, jog kai
kas net ašarojo. Ar iš ne ti kė tumo? Ar
dėl to, kad širdyje jau buvo juos nu -
ver tinę kaip niekam tinkamus? Ir
štai, pasirodo, jie gali. Gali būti sce -
no  je, gali tarti gražius žodžius savo
mo  ky tojams.

Daug tokių mažyčių dovanų grįž-
ta kas dienoje, kai stebiu savo vaikus.
Tai neį kainojama. Tada taip širdis
pri sipildo pasididžiavimo ir dėkingu-
mo. Tai at perka visą nuovargį ir sun -
ku mus. 

Programos ir užsiėmimai

Nuo rugsėjo pradėjome vesti cha -
rak terio ugdymo programą („Vaiko
var tai į mokslą” pirmoji programa,
2010 m. buvo išleista nauja papildyta
lai  da, kurią redagavo organizacijos
ko  ordinatorė Lietuvoje, soc. darbuo -
to ja Žyd rūnė Liobikaitė ir jos kolegė
Li na Ger vytė – R. K.). Vaikams labai
pa tinka. Ve dame kartu su Gitana,
kar tais, kai ji ne gali, aš viena. Kol
dir bam gru pė mis, gru pelėms talkina
trys mer gi nos sa va no rės. Kaip minė-
jau, vaikai, pa dedami va dovės Linos,
sta to spek tak liukus, ruo šia pasirody-
mus įvai rioms progoms. Nuo šių me -
tų rugsėjo tu rime naują pa gal bininkę
Lau rą, ji kaž kada buvo ma no moki nė,
talkindavo pirmose stovyk lo se, kai
dar centro ne buvo. Dabar bai gė uni -
versitetą ir grį žo į Kalvariją, lai ki nai
dirba kultūros     Nukelta į 11 psl.Nuotr. iš centro „Vilties vėrinė liai” archyvo

Lap kritį org. ,,Vaiko vartai į mokslą” re  miamam centrui „Vilties vėrinė liai” su kako 5 metai
2011 m. sausio 30 d. Pasaulio lie  tu vių centro didžiojoje salėje, Lemonte,

vyks org. „Vaiko vartai į mok slą” (www.childgate.org) metinė ata skaita ir
pranešimas apie 2010 m. or ganizacijos veiklą. Čikagos ir apy lin kių lietuvių
vi  suomenė kviečiama da lyvauti.

Organizacijos parama 11 po mo kyk   linių dienos centrų ir laikinosios glo   -
bos namų Lietuvoje skiriama ka len  do  riniams metams, ji pervedama ke lis kar  -
tus per metus. Centrai veikia pa  gal mok  slo metų kalendorių. Įžval go mis apie
pirmus 2010–2011 mokslo me tų mė  nesius, pomokyklinių dienos cen trų dar  bą
ir nuotaikomis geriausiai gali pa  si  dalyti centruose su ri zi kos grupės šei  mų
jaunimu dir bantie ji. Pateikiame iš  trau kas iš Že mai čių Kalvarijos die nos cen -
tro „Vilties vė rinėliai” progra mos va dovės Jo lan tos Virbickienės laiš ko or -
ganizacijos val dybai. Jai leidus jo mis pa si da lija me ir su „Draugo” skai ty -
tojais. 

Ramunė Kubiliūtė
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Australiečio sporto spaudos darbuotojo
A. Laukaičio prisiminimai

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau daugiau nei 50 metų artimai
pažįstu vieną žymiausių lietuvių
sporto darbuotojų ne tik Australijoje,
bet turbūt ir visoje išeivijoje – Antaną
Laukaitį. Šis vyras ne tik užsiėmė
organizacine sporto veikla, bet ir rašė
apie sportą mūsų bei Australijos lie-
tuvių spaudoje. 

Kai „Draugo’’ dienraštyje reda-
gavau sporto skyrių, iš jo dažnai su-
laukdavau reportažų apie kengūrų
krašto lietuvių sportinį gyvenimą.
Tuokart Antanas buvo Australijos
lietuvių savaitraščio „Mūsų pastogė”
sporto skyriaus redaktorius. 

Neseniai el. paštu mane pasiekė
jo laiškelis, kuriame Antanas rašė:
„Aš išėjau į pensiją ir dabar domiuosi
tik tuo, kas Lietuvos ir pasaulio spor-
tiniame gyvenime dedasi.’’ 

Žinoma, nėra ko dėl tokios žinios
stebėtis, nes šis sporto bičiulis yra gi-
męs 1926 m. sausio 10 d. ir nemažas
amželis slegia jo pečius. Už pasieki-
mus sporte jis 2001 m. buvo apdovano-
tas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio or-
dinu. 

Sportinio kelio pradžia

Paprašėme, kad apie savo ilga-
metę veiklą sportiniame gyvenime
Antanas papasakotų ir mūsų skaity-
tojams. 

„Turkijoje vyko pasaulio krepši-
nio pirmenybės, kur sėkmingai daly-
vavo ir Lietuva. Mūsų laiku kiekvie-
ną vidurnaktį internete su didžiausiu
įdomumu stebėdavau ir jaudinda-
vausi dėl lietuvių žaidimo. Dar nese-
niai ir aš pats, tikriausiai, būčiau as-
meniškai ten dalyvavęs ir savo įspū-
džius perdavęs mūsų spaudai. Tačiau
jaunystės dienų sportas padarė savo
ir dabar, sulaukus jau garbingo am-
žiaus, atsiliepia tai kojoms, tai širdži-
ai. O tie jau beveik 85-eri mano
gyvenimo metai, atrodo, prabėgo taip
greitai. Rodos, taip neseniai buvo
vaikystė, kai pradėjau žaisti krepšinį
ar, geriau sakant, mėtyti kamuolį į
bačkos lanką gimtajame Leipalingyje,
gražiame Dzūkijos miestelyje. Čia jau
1939 metais, Lietuvai tapus Europos
čempione, tada dar studentas Balys
Čiurlionis, vėliau Amerikoje labai iš-
garsėjęs inžinierius-mokslininkas,
mokyklos kieme su kitų pagalba pa-
darė krepšinio aikštelę ir Šv. Onos
didžiųjų atlaidų metu surengė pir-
mąsias rungtynes su kaimynų Seinų
krepšininkais, kur ir aš, pats mažiau-
sias bei jauniausias, pradėjau savo
karjerą’’, – prisiminimais dalijosi A.
Laukaitis 

Apie išvykas į Lietuvą

„Po 2009 m. surengtų Pasaulio
lietuvių sporto žaidynių, į kurias kaip
vadovas buvau atvežęs apie 100 jau
net ir trečios kartos mūsų Australijos
lietuvių sportininkų, atvykau į savo
gimtinę Leipalingį, – toliau pasakojo
žymus tautietis. – Šio miestelio dvaro
rūmuose veikė gal vienas didžiausių
mūsų krašto kraštotyros muziejų,
kurį įkūrė, ilgus metus jame dirbo ir
plėtė mano jaunystės dienų draugas
mokytojas Algirdas Volungevičius,
kurio vardu po jo mirties ir pavadin-
tas šis muziejus. Jame už nuopelnus
Dzūkijai ir Lietuvai buvo pagerbti
mano tėvas – vaistininkas Antanas

Laukaitis bei dėdė – prelatas Juozas
Laukaitis, iš dalies ir aš. Muziejuje
buvo įrengtas labai gražus Laukaičių
kambarys. Jame – istoriniai, asme-
niniai ir kiti svarbūs dokumentai,
nuotraukos bei atributika. Kambario
oficialus atidarymas vyko per Šv.
Onos atlaidus tais 2009 metais, kai
ten lankiausi, po iškilmingų už miru-
sią šeimą laikytų pamaldų Leipalin-
gio vidurinės mokyklos gražioje salė-
je, kuri yra šalia dvare esančio muzie-
jaus. Iškilmėse dalyvavo vietos bei
Druskininkų valdžios atstovai ir gau-
siai į renginį susirinkę gyventojai. Vė-
liau vyko krepšinio varžybos su kai-
mynais iš Seirijų. Po to mokyklos kie-
me buvo surengtas didžiulis koncer-
tas, o man įteikta daugybė gėlių, su-
laukiau ir gražių sveikinimų. Krep-
šinio rungtynes vedė Druskininkų
miesto sporto direktorius Julius Ma-
tulevičius. Jų nugalėtojams skyriau
didžiulę pereinamąją A. Laukaičio
taurę. Visos iškilmės buvo rodomos
per Lietuvos ir Alytaus miesto tele-
vizijas, aprašytos spaudoje. Šiais me-
tais vėl vyko jau tradicinėmis tapu-
sios mano vardo pereinamosios krep-
šinio taurės rungtynės tarp Leipalin-
gio ir Seirijų, kurias vedė Druskinin-
kų sporto direktorius.”

Apie savotišką pasiekimą

„Noriu pasigirti savotišku savo
veiklos pasiekimu, – dėstė A. Lau-
kaitis. – Australijoje esu vienintelis
dar likęs sportininkas ir vadovas, be
išimčių dalyvavęs visose mūsų 60-yje
sporto švenčių. Aš taip pat vadovavau
ir dalyvavau visose Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse Kanadoje, Ameri-
koje, Lietuvoje ir čia, Adelaidėje. Ne-
žinau, ar be manęs dar yra tokių likę. 

Į Alytų, kur pradėjau savo spor-
tinę karjerą nuo pirmų mokslo metų,
pernai prieš pasaulines lietuvių žai-
dynes buvau atvežęs ir mūsų krep-
šinio žaidėjus vyrus bei merginas. Čia
jie buvo gražiai ir vaišingai – tikrai
dzūkiškai priimti miesto mero, spor-
to valdžios bei buvusios mano gim-
nazijos, kuri dabar pavadinta A.
Ramanausko-Vanago vardu ir kurioje
rengiamas krepšinio turnyras mano
įsteigtai taurei laimėti, sportininkų.” 

Teko žaisti Kaune, Vokietijoje,
Italijoje

„Tėvui anksti mirus, motinai ir
studentei seseriai persikėlus gyventi į
Kauną, pradėjau mokytis čia, Kauno
4-ojoje, dabar Dariaus ir Girėno gim-
nazijoje, – prisiminė A. Laukaitis. – Ši
gimnazija jau tada, o ir vėliau pasi-
žymėjo gerais sportininkais. Taigi ir
aš aktyviai įsitraukiau į jos sportinį
gyvenimą – žaidžiau krepšinį ir stalo
tenisą, gindamas jos garbę sportinėse
varžybose. Karo audrų nublokštas ir
laimingai po jų išlikęs, atsidūriau
Vokietijoje, gyvenau keliose pabėgė-
lių stovyklose. Įsisteigus prie Ameri-
kos kariuomenės lietuvių sargybų ir
inžinerijos kuopoms, įstojau į inži-
nerijos kuopą. Čia vėl pradėjau spor-
tuoti. Kuopa turėjo labai gerų spor-
tininkų, tarp jų ir krepšininkų. Jų
gretose buvo žinomi broliai A. ir F.
Andruliai, tad ir prieš amerikonų ko-
mandas laimėdavome. Emigruojant į
Australiją, pakeliui kurį laiką teko
gyventi Neapolio pereinamojoje sto-
vykloje Italijoje. Čia žinomo Lietuvos
sportininko Leono Baltrūno pastan-
gomis buvo suburta stipri lietuvių
krepšinio komanda, kuri žaidė su
vietos italų ir kitomis komandomis. O
man ir mano geram draugui – to
meto iškiliam krepšininkui R. Gasiū-

nui – gavus specialų leidimą, buvo
pasiūlyta kurį laiką žaisti vienoje
Neapolio komandoje, ką mes ir pa-
darėme.’’ 

Gyvenimas Australijoje

„Atvykęs į Australiją ir išdirbęs
dykumose dvejų metų privalomą su-
tartį, keikiau ją, o kartu ir visą Aust-
raliją, – toliau pasakojo žymus tau-
tietis. – Po gyvenimo palapinėse, pa-
tirtų karštų smėlio audrų, nuolatinės
gyvačių, vorų ir skorpionų baimės,
atsiradau Sidnėjuje. Čia prasidėjo vi-
sai kitas gyvenimas. Baigęs Pašto ins-
titutą, turėjau labai gerus valdiškus
darbus, kur išdirbau iki pensijos net
25 metus. Sidnėjuje įsijungiau ir į
mūsų lietuviškąjį sportinį gyvenimą.
Įsteigėme ‘Kovo’ klubą, kuriame
žaidžiau krepšinį, žaidžiau ir visos
Australijos lietuvių rinktinėse. Bu-
vau gana geras stalo tenisininkas.
Raginami tuometinio lietuvių sporto
atstovo Australijai Leono Baltrūno,
įsteigėme Australijos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungą, kuriai
vėliau daug metų vadovavau. Palai-
kėme glaudžius ryšius ir su ŠALFASS
Amerikoje bei Kanadoje. Šiandien,
jau po 60 metų, su dideliu džiaugsmu
ir pasigėrėjimu galiu stebėti, kad
mūsų darbas bei pastangos tada, o ir
vėliau, nenuėjo niekais. Šiandien jau
net trečios kartos jaunimas aktyviai
dalyvauja mūsų lietuviškame sporti-
niame gyvenime. Nuvykęs su jais į Lie-
tuvą, negalėjau atsistebėti, kaip vai-
kai iš mišrių šeimų, nekalbantys lie-
tuviškai, žavėjosi bei džiaugėsi būda-
mi savo tėvų ir senelių gimtinėje, ma-
tydami tas nuostabias vietas – Kryžių
kalną, Kernavę, Vilnių...”, – rašo
Australijoje gyvenantis A. Laukaitis. 

Apie mūsų tautiečio iš Australi-
jos gyvenimą bei veiklą galima pa-
skaityti 2003 m. Vilniuje išleistoje
knygoje „Antanas Laukaitis. Gyveni-
mas sūkuriuose’’. Tai tikrai gražus
šio veiklaus vyro, sporto bičiulio dar-
bų įvertinimas. Knygoje spausdina-
ma ir daug nuotraukų. 

Linkiu kolegai Antanui dar daug
ilgų gyvenimo metų. Taip pat dėkoju
už pakvietimą atvykti į jo dukrų ren-
giamą 85-erių metų sukaktuvinę puo-
tą, kuri, žinoma, bus tolimoje Austra-
lijoje ir kur šiuo metu yra šilta ir
smagu. Tačiau, gaila, į tokią tolimą
kelionę leistis negalėsiu, bet bent jau
mintimis tikrai būsiu su šiuo darbš-
čiu kolega.

Sukaktuvininkas Antanas Laukaitis kartu su Lietuvos prezidentu Valdu Adam-
kumi, gavus LDK Gedimino ordiną Lietuvos prezidentūroje.

Australijoje gyvenantis sporto ir sportinės spaudos darbuotojas, kuris netru-
kus minės savo 85-ąjį gimtadienį, prie savo darbo stalo.

,,Draugo” archyvo nuotr.
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Vilnius, sausio 6 d. (ELTA) –
Baltarusijos diktatorius Aleksandr
Lukašenka Vilniuje be skrupulų auk-
lėjo prezidentę Dalią Grybauskaitę,
nors ši jį pasikvietė priminti žmogaus
teisių. Anot „Kauno dienos”, tai rašo-
ma „WikiLeaks” dokumente, kuria-
me atskleidžiami ir JAV diplomatų
šaltiniai Lietuvoje. 

Kaip nurodoma dokumente, pre-
zidentės patarėjas užsienio politikos
klausimais Darius Semaška JAV dip-
lomatams teigė, jog A. Lukašenka re-

akcija į ES jam iškeltus demokratiza-
cijos reikalavimus buvo tai rami, tai
agresyvi, priklausomai nuo pokalbio
tono. Kitas Lietuvos diplomatas Lau-
rynas Jonušauskas amerikiečiams
esą perdavė tokius A. Lukašenka žo-
džius: „Jei ES mūsų nenori, ji mūsų
nematys.” Dokumente cituojamas
prezidentės patarėjas D. Semaška esą
tvirtino, kad žmogaus teisės buvo pa-
grindinė priežastis, dėl kurios A. Lu-
kašenka apskritai buvo pakviestas į
Vilnių.

Vilnius, sausio 6 d. (ELTA) –
Vienoje sostinės centre esančių kavi-
nių triukšmingai gimtadienį atšven-
tęs Generalinės prokuratūros Orga-
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos ty-
rimo departamento vyriausiasis pro-
kuroras Algimantas Kliunka pats pa-
kliuvo į pareigūnų rankas – jis nuša-
lintas nuo pareigų. Dėl jo elgesio pra-
dėtas ir tarnybinis patikrinimas. 

Kaip teigiama Generalinės pro-
kuratūros pranešime, A. Kliunka vie-
noje iš Vilniaus miesto kavinių šventė

savo gimtadienį, kur dėl jo elgesio bu-
vo iškviesta policija. 

Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato pranešime pa-
tikslinama, kad prokurorą apie 2 val.
nakties Pylimo gatvėje esančiame ba-
re sulaikė apsaugos darbuotojas, vė-
liau buvo iškviesta policija. Jis triukš-
mavo, keikėsi ir įžeidinėjo barmenę.
Policijos komisariate prokuroras blai-
vumą tikrintis atsisakė. Antradienį
ryte A. Kliunka buvo darbe. Jam nu-
statytas 0,61 promilės girtumas. 

Po triukšmingo gimtadienio
prokuroras A. Kliunka atsistatydina

Popiežius Jonas Paulius II dar šiais metais
gali bùti paskelbtas palaimintuoju

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, sausio 6 d. (ELTA) –
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos na-
rys Petras Auštrevičius siūlo įsteigti
Sausio 13-osios – Laisvės premiją. Pa-
sak parlamentaro, ši data svarbi ne
tik Lietuvai, bet ir viso Rytų bei Vi-
durio Europos regiono politinei rai-
dai, todėl premija galėtų būti teikia-
ma asmenims ar organizacijoms už jų
indėlį ginant žmogaus teises, plėto-
jant demokratiją, skatinant tarpvals-
tybinį bendradarbiavimą kovoje už
Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą
apsisprendimą ir suverenitetą.

,,Šiemet minime Sausio 13-osios
dvidešimtmetį. Per tą laiką įrodėme,
kad net ir susidurdami su sunku-
mais gebame egzistuoti kaip visateisė
savarankiška valstybė, branginame
laisvę ir suprantame nepriklausomy-
bės įtaką mūsų gyvenimams. Dabar
mums privalu pasidalinti Sausio 13-
osios įvykių dvasia, toliau skleisti

laisvės idealus. Šia premija mes ska-
tinsime demokratijos plėtrą, žmo-
gaus teisių įtvirtinimą, teisinės vals-
tybės kūrimą ir lygiateisį tautų bend-
radarbiavimą”, – sako Seimo narys
liberalas P. Auštrevičius.

Parlamentaro siūlomame Seimo
nutarime, kuriuo būtų įsteigta
Sausio 13-osios – Laisvės premija, nu-
matyta, kad pretenduoti į premiją ga-
lėtų tiek Lietuvos, tiek kitų Rytų ir
Vidurio Europos regiono gyventojai
ar organizacijos bei kiti regiono lais-
vei, demokratijai ir žmogaus teisėms
nusipelnę asmenys bei organizacijos.
Premija turėtų būti teikiama kasmet,
Laisvės gynėjų dienos (Sausio 13-
osios) proga.

Tam, kad Sausio 13-osios – Lais-
vės premija būtų įsteigta, šalies par-
lamentas privalo priimti tai numa-
tantį Seimo nutarimą.

Dauguma Lietuvos gyventojû mano, 
kad turètû bùti parengti šalies gynybai 

Sausî – istorinès atminties renginiai
Vilnius, sausio 6 d. (Bernardi-

nai.lt) – Prasidedant 2011 metams
sausio mėnesį Vilniuje vyksta dvi itin
svarbios istorines Lietuvos sukaktis
žyminčios parodos: Nepriklausomy-
bės Dvidešimtmečiui skirta lituanis-
tikos paroda Lietuvos Respublikos
Vyriausybės rūmuose ir Žalgirio mū-
šio pergalės minėjimui skirta paroda
Radvilų rūmuose.

Tarp lituanistikos parodoje ro-
domų per Nepriklausomybės laiko-
tarpį sukurtų svarbiausių lituanisti-
kos darbų ir muziejinių vertybių, Val-
dovų rūmų muziejus pristato 37 litu-
anistinio paveldo vertybes bei archeo-
loginius rodinius ir informaciniuose
stenduose parodos lankytojams patei-
kia informaciją apie Vilniaus Žemu-
tinės pilies teritorijoje vykdytus arche-
ologinius tyrimus ir jų rezultatus. Ši
paroda tęsis iki sausio vidurio.

Tuo tarpu tarptautinėje parodoje
„Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšy-
je... Žalgirio atodangos”, skirtoje 600-
ųjų Žalgirio pergalės metinių minėji-

mui, dar visą sausio mėnesį Valdovų
rūmų muziejus su bendraorgani-
zatoriais lankytojams pristato beveik
300 Žalgirio atminties rodinių, ku-
riuos šia proga skolino 12 muziejų ir
mokslo bei kultūros organizacijų iš
Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos. Prie
šios parodos organizavimo prisidėjo
34 institucijų mokslininkai bei mu-
ziejininkai iš Vokietijos, Austrijos,
Šveicarijos, Čekijos ir kitų valstybių. 

Be kitų vertybių Žalgirio parodos
lankytojai supažindinami su Žalgirio
laikų ginklais, rekonstruotomis kry-
žiuočių vėliavomis, 1852 m. skulpto-
riaus Tomasz Oskar Sosnowski Ro-
moje sukurta balto marmuro skulp-
tūra „Jogaila ir Jadvyga”. Parodoje
taip pat pristatoma J. Matejkos pa-
veikslo „Žalgirio mūšis” kopija (au-
torius – Juozas Ignatavičius, sukurta
Lietuvoje 1927 m.) ir to paties pava-
dinimo Tadeusz Popiel ir Zygmunt
Rozwadowski 1910 m. nutapyta dio-
rama, atkurianti mūšio pergalingos
baigties įspūdį.

Si∆loma steigti Sausio 13-osios premijâ

Roma, sausio 6 d. (ELTA) – Po-
piežius Jonas Paulius II, anot italų ži-
niasklaidos, dar šiais metais gali būti
paskelbtas palaimintuoju. Milano
dienraštis ,,Il Giornale”, remdamasis
Vatikano šaltiniais, rašo, kad atitin-
kama medikų komisija pripažino vie-
ną stebuklą, priskiriamą Benedikto
XVI pirmtakui.

Sausio viduryje šį klausimą ap-
tars Šventųjų skelbimo kongregacijos
kardinolai ir vyskupai, laikraščiui sa-
kė Vatikano specialistas Andrea Tor-
nielli. Jei jie sutiks, Benediktas XVI
esą dar iki vasaros lenką Karol Woj-
tyla gali paskelbti palaimintuoju.

Minėtas stebuklas yra prancūzų
vienuolės Marie Simon-Pierre pagiji-

mas nuo Parkinsono ligos. Šia liga
sirgo ir Jonas Paulius II. Jis Katalikų
Bažnyčiai vadovavo nuo 1978 iki
2005 metų.

Popiežius Benediktas XVI 2005
m. gegužę paskelbė apie savo pirm-
tako paskelbimo palaimintuoju pra-
džią. Paprastai Vatikanas prieš pra-
dėdamas šią eigą laukia penkerius
metus. Dar ilgiau trunka paskelbi-
mas šventuoju. Kad Jonas Paulius II
būtų paskelbtas šventuoju, jam turi
būti priskirtas dar vienas stebuklas.

Benediktas XVI visą eigą nori
sutrumpinti. Po Jono Pauliaus II mir-
ties tūkstančiai tikinčiųjų reikalavo
pontifiką skelbti šventuoju nedel-
siant.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su apdovanotaisiais.                    ELTA nuotr.

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sveikino tarptautinių moksleivių
olimpiadų nugalėtojus, jų mokytojus
ir komandų vadovus. Kreipdamasi į
olimpiadų prizinių vietų laimėtojus,
Lietuvos vadovė pažymėjo, jog jų ryž-
tas, užsispyrimas ir troškimas laimėti
įkūnija pačius aukščiausius olimpi-
nius idealus, o pasiekti laimėjimai ro-
do jų pasirengimą kurti gražesnę Lie-
tuvos ateitį. Pasak Lietuvos vadovės,
šių jaunuolių talentas yra neįkaino-
jamas šalies turtas. 

,,Jūsų laukia įspūdinga ateitis
siekiant tolesnių mokslo aukštumų,
renkantis profesiją, siekiant sėkmin-

gos karjeros. Nuoširdžiai tikiu, kad
moksleiviškų metų sėkmė paskatins
jus savo talentus ir žinias panaudoti
Tėvynėje, visų Lietuvos žmonių la-
bui”, – sakė prezidentė.

Šalies vadovė taip pat padėkojo
mokytojams už jų triūsą ir indėlį ug-
dant olimpiadų nugalėtojus. Lietuvos
mokiniai užėmė prizines vietas
tarptautinėse biologijos, chemijos,
astronomijos ir astrofizikos, fizikos,
informatikos, matematikos, geogra-
fijos olimpiadose, Europos Sąjungos
gamtos mokslų olimpiadoje, Europos
vadybos ir ekonominio modeliavimo
pratybų verslo čempionate, IDEA de-
batų turnyre.

,,WikiLeaks”: A. Lukašenka auklèjo
Lietuvos prezidentê�  

Vilnius, sausio 6 d. (ELTA) – Di-
džioji dalis Lietuvos gyventojų – 69
proc. – mano, kad Lietuvos piliečiai
turėtų būti apmokyti ginti savo šalį,
rodo viešosios nuomonės apklausa.

Ginti Lietuvą eitų didžioji dalis
suaugusių Lietuvos vyrų – 59 procen-
tai. Kad Lietuvos piliečiai, esant rei-
kalui, turi būti apmokyti ginti Lietu-
vą, Krašto apsaugos ministerijos už-
sakymu atliktoje apklausoje dažniau
atsakė vyrai, mažesnių miestų gyven-
tojai, asmenys, turintys aukštąjį išsi-
lavinimą, tarnavusieji kariuomenėje,
taip pat rusų tautybės piliečiai.

Kad neturi būti vykdomas pilie-
čių pasirengimas ginti šalį, mano 18
proc. apklaustųjų. 13 proc. apklaus-
tųjų neatsakė į šį klausimą arba neži-
nojo, ką atsakyti.

Apklausa taip pat parodė, kad
ginti šalį, jei kiltų grėsmė, eitų 44
proc. visų Lietuvos gyventojų. Labiau
už kitus savo šalį ginti nusiteikę jau-
nesni nei 50 metų žmonės, miestie-
čiai, gyventojai, turintys aukštąjį iš-
silavinimą ir didesnes šeimos paja-
mas.

Ginti Lietuvą eitų didžioji dalis
suaugusių Lietuvos vyrų – 59 proc. ir
didžioji dalis tų, kurie yra tarnavę ka-
riuomenėje. 71 proc. Lietuvos kariuo-
menėje tarnavusių gyventojų atsakė
esant būtinybei eisiantys ginti savo
šalies. 

Viešosios nuomonės tyrimą lap-
kričio 12–22 dienomis atliko rinkos ir
viešosios nuomonės tyrimų bendrovė
„Baltijos tyrimai”.

Prezidentè pasveikino tarptautiniû�
moksleiviû olimpiadû nugalètojus



lard 1987 m. dėl šnipinėjimo buvo
nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Nuo
to laiko Izraelio premjerai nuolat
kreipiasi į JAV vyriausybę su prašy-
mais suteikti jam malonę. JAV pilie-
tis J. Pollard, kuris yra žydas, buvo
pripažintas kaltu dėl tūkstančių la-
bai slaptų dokumentų perdavimo
Izraeliui 1984–1985 m. Tada jis dirbo
JAV kariniame laivyne. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidento Barack Obama

atstovas spaudai Robert Gibbs ofi-
cialiai pareiškė netrukus atsistaty-
dinsiąs, bet toliau dirbsiąs su valsty-
bės vadovu ir būsiąs neetatinis pa-
tarėjas rengiantis 2012 m. prezidento
rinkimams. Tikslios savo atsistaty-
dinimo datos jis nenurodė. Tačiau
agentūra ,,Reuters”, remdamasi pre-
zidento nenurodytu administracijos
atstovu, pranešė, jog R. Gibbs iš savo
pareigų pasitrauks vasario pradžio-
je. 

* * *
Jungtinėse Valstijose organizuo-

jamos loterijos ,,Mega Millions” didįjį
aukso puodą su 355 mln. JAV dolerių
pasidalins du laimėtojai, nusipirkę
bilietus su visais šešiais laimingais
skaičiais. Sausio 4 d. vykusio lošimo
metu paaiškėjo, kad laimėtojai savo
bilietus pirko Jungtinių Valstijų
vakarinėse Aidah ir Washington val-
stijose. Pasak žaidimo organizatorių,
tai buvo vienas didžiausių aukso puo-
dų per visą JAV loterijų istoriją. 

* * *
Milwaukee katalikų arkivyskupi-

ja oficialiai pasiprašė bankrutuo-
jantiems subjektams taikomos ap-
saugos, siekdama įvykdyti finan-
sinius įsipareigojimus dėl vaikų sek-
sualinio išnaudojimo skandalo, kuris
ją krečia jau kelis dešimtmečius. Šios
arkivyskupijos kunigas Lawrence
Murphy buvo apkaltintas šimtų kur-
čiųjų berniukų seksualiniu išnaudo-
jimu praeito amžiaus 6–8 dešimt-
mečiais. Pernykštė audito ataskaita
rodo, kad Milwaukee arkivyskupija
yra atsakovė 13 bylų dėl seksualinio
išnaudojimo. Neseniai žlugo mėgini-
mas susitarti su keliais nukentėju-
siais, o lapkritį arkivyskupija patyrė
dar vieną smūgį, kai Wisconsin ape-
liacinis teismas nusprendė, jog drau-
dimo bendrovės neprivalo prisidėti
mokant žalos atlyginimą seksualinio
smurto aukoms.
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BERLYNAS
Vokietijos vartotojai sunerimę,

kad į parduotuves galėjo patekti ap-
nuodytų kiaušinių, kai paukščių pa-
šaruose buvo aptikta dioksinų, rašo
vokiečių savaitraščio ,,Der Spiegel”
naujienų svetainė. Vokietijos maisto
pramonė atsidūrė po padidinamuoju
stiklu, skandalui dėl galimai kenks-
mingų maisto produktų įgijus dides-
nį mastą. Vokietijos vyriausybė pri-
pažino, kad ši problema gali būti su-
sijusi ir su kitomis šalimis. Galimai
apnuodyti kiaušiniai, dėl kurių kilo
sąmyšis Vokietijoje, taip pat buvo
eksportuojami į Nyderlandus. 

MINSKAS
Baudžiamojoje byloje dėl masi-

nių protestų prieš Baltarusijos vado-
vo Aleksandr Lukašenka perrinkimą
kaltinamieji yra 25 žmonės, tarp ku-
rių yra 5 buvę kandidatai į preziden-
tus ir du Rusijos piliečiai. Tokius
duomenis pateikia teisių gynėjai. 

BEIJING
Rytų Kinijoje 28 vaikai, tarp

kurių buvo vos 9 mėnesių kūdikių,
paguldyti į ligonines dėl apsinuodiji-
mo švinu, kaip manoma, išmestu be
leidimo veikiančios akumuliatorių
gamyklos. Praeitą mėnesį Anhui
provincijos mieste Gaohė gydytojai
aptiko neįprastai didelį švino kiekį
trijų vaikų kraujyje, todėl vėliau
buvo ištirti dar 280 vaikų. Šis ir kiti
panašūs įvykiai atskleidžia spartaus
Kinijos ekonomikos augimo tamsiąją
pusę.

TEL  AVIVAS
Izraelio ministras pirmininkas

Benyamin Netanjahu oficialiai pa-
prašė JAV vyriausybės suteikti malo-
nę Izraelio šnipui Jonathan Pollard.
Anot Izraelio radijo, B. Netanjahu
nusiuntė atitinkamą laišką JAV pre-
zidentui Barack Obama. Baltieji rū-
mai patvirtino, kad laiškas gautas ir
kad prašymas bus įvertintas. J. Pol-

AZIJA

Kinija perka Europâ

Pasaulio naujienos

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Beijing, sausio 5 d. (Delfi.lt) –
Europos Sąjungos (ES) užsienio rei-
kalų ministrei Catherine Ashton
nepavyko įtikinti Jungtinės Karalys-
tės ir kitų Beijing politiką kritikuo-
jančių šalių panaikinti ES ginklų
embargą Kinijai. Tačiau Kinija ir to-
liau didina savo įtaką Sąjungai, pirk-
dama sunkiausiai gyvenančių euro
zonos narių obligacijas. 

„ES narės sutaria, kad dar ne
laikas panaikinti ginklų embargą.
Turime pamatyti aiškią pažangą tose
srityse, kurios, visų pirma, ir lėmė
embargą, tai yra, pilietinių laisvių ir
politinių teisių srityse”, – sakė britų
diplomatė.

Diplomatas iš vienos buvusio
komunistinio bloko šalies pridūrė:
„Iki ES užsienio reikalų ministrų
susitikimo sausio 31 d. apie tai tiesiog
nekalbama. Po Nobelio taikos premi-
jos įteikimo iškilmių ir Kinijos atsako
į tai politiškai neįsivaizduojama, kad

šiuo metu kokie nors žingsniai gali
būti įmanomi.”

2010 m. Nobelio taikos premiją
paskyrus kinų disidentui Liu Xiaobo,
Kinija boikotavo iškilmes ir ėmėsi
agresyvios diplomatijos, ragindama
Osle esančias ES šalių ambasadas
taip pat boikotuoti iškilmes, jei ne-
nori pajusti „pasekmių”. Kokios tos
pasekmės, sukonkretinta nebuvo. 

Tuo pačiu metu aukščiausi Ki-
nijos vadovai lankėsi Portugalijoje ir
Graikijoje, žadėdami pirkti vyriausy-
bines obligacijas bei padėti braškan-
čioms jų ekonomikoms. Vis dėlto Li-
sabona bei Atėnai į Nobelio premijų
įteikimo iškilmes savo ambasadorius
nusiuntė. 

Šiais metais agresyvią savo diplo-
matiją Kinija nutaikė į Vokietiją,
Ispaniją ir Jungtinę Karalystę. Šią
savaitę minėtose šalyse lankosi Ki-
nijos ministro pirmininko pavaduoto-
jas Li Keqiang.

Ginklų embargo neatsisakoma
ne tik dėl moralinių dalykų – jo atsi-
sakymas ar sušvelninimas galėtų
pakenkti ir ES bei JAV santykiams.
JAV Valstybės departamentas patvir-
tino, jog tebesilaikoma 2005 m. JAV
diplomato John Hillen išreikštos
nuostatos, kad embargo atsisakymas
„sudarytų rimtą kliūtį JAV ateityje
bendradarbiauti su Europa gynybos
srityje”.

Ginklų embargą ES įvedė 1989
m., kai Kinijos valdžia Tiananmenio
aikštėje suėmė ar išžudė tūkstančius
masinių protestų dalyvių.

Darbâ pradèjo 112-asis JAV Kongresas
Atkelta iš 1 psl.   rūmams kai-

nuos daug laiko bei energijos ir dar
labiau išryškins didžiulį susiprieši-
nimą politinėje sistemoje. 

Respublikonams susigrąžinti že-
mųjų Kongreso rūmų kontrolę padėjo
visuomenės pyktis dėl prastos eko-
nomikos padėties ir veiksmų, kurių
ėmėsi B. Obama administracija jai
gelbėti, taip pat neseniai į Amerikos
politinę areną įsiveržęs ultrakonser-
vatyvus Arbatėlės judėjimas. Dabar
respublikonams kartu su dešimtimis
Arbatėlės judėjimo remiamų kolegų
teks imtis įgyvendinti garsius paža-
dus, kuriuos jie žarstė prieš rinki-
mus: mažinti valdžią ir apkarpyti
mokesčius bei vyriausybės išlaidas. 

Trečiadienį viceprezidentas Joe
Biden prisaikdino ir naujuosius Se-
nato narius. 100 vietų aukštuosiuose
Kongreso rūmuose demokratų pers-
vara sumažėjo iki 53 vietų. Respub-
likonai lapkritį vykusiuose rinkimuo-
se atsikovojo 6 vietas Senate. 

Senato daugumos vadovas Harry
Reid leido suprasti, kad jo partija
pasirengusi kovoti už jau priimtus B.
Obama įstatymus, kad respublikonai
negalėtų jų panaikinti, ir padėti
prezidentui per ateinančius dvejus
metus toliau įgyvendinti savo darbot-
varkę. Tuo tarpu Senato respub-
likonai atkartojo partijos kolegų
Atstovų rūmuose nuostatą. Senato
mažumos vadovas Mitch McConnell
iš Kentucky valstijos sakė, kad rinkė-
jai aiškiai parodė, jog ,,nori, kad
įstatymų leidėjai suvaržytų Washing-
ton, spręstų skolos problemą, paža-
botų vyriausybę ir padėtų sukurti

tinkamas sąlygas privataus sekto-
riaus augimui”.

Kai Atstovų rūmų nariai kibs į
darbus, J. Boehner gali būti sudėtin-
ga išlaikyti savo frakcijos vienybę.
Daug respublikonų naujokų jausis
įpareigoti uoliai atstovauti juos į Wa-
shington atsiuntusių ultrakonser-
vatyvių apygardų nuostatai tokiais
ginčytinais klausimais kaip, pavyz-
džiui, poreikis didinti federalinės sko-
los apribojimą. JAV biudžeto deficitas
jau pasiekė ankstesnę valstybės sko-
los ribą, prezidentui B. Obama
smarkiai padidinus valstybės, kurios
ekonomiką užlupo didžiausias nuos-
mukis nuo praėjusio amžiaus ketvir-
tojo dešimtmečio Didžiosios depresi-
jos, išlaidas. 

Respublikonai ryžtingai nusi-
teikę apkarpyti išlaidas. Jau šiomis
dienomis Atstovų rūmų respublikonų
vadovų siūlymu bus surengtas pirma-
sis balsavimas dėl išlaidų apkarpymo
– siūloma 5 proc. sumažinti lėšas, ski-
riamas įstatymų leidėjų ir komitetų
biurams bei vadovybės padėjėjams.
Padėjėjų apskaičiavimais, tai leistų
per ateinančius 9 mėnesius sutaupyti
35 mln. JAV dolerių. 

Tačiau respublikonai supranta,
kad nuo šiol jie nebegalės paprasčiau-
siai priešintis bet kokiems B. Obama
pasiūlymams, kaip elgėsi pastaruo-
sius dvejus metus, kai demokratai
kontroliavo ir Atstovų rūmus. Tai
reiškia, kad jiems veikiausiai teks eiti
į nemalonias išlygas ir tokiu būdu
užsitraukti griežtojo kurso respub-
likonų pyktį. 

EUROPA

Šiais metais agresyvią savo diplo-
matiją Kinija nutaikė į Vokietiją, Is-
paniją ir Jungtinę Karalystę.

Corbis/Scanpix nuotr.



Lietuvė Simona Krupeckaitė
geriausios 2010 metų pasaulio treko
dviratininkės rinkimuose, kuriuos

surengė interneto svetainė Velodro-
me.org.uk, užėmė antrąją vietą. 

Geriausia 2009 ir 2010 metų
Lietuvos sportininkė surinko 23 proc.
balsų. Pernai S. Krupeckaitė šiuose
rinkimuose buvo pirma. 

Nugalėjo australė Anna Meares,
surinkusi 46 proc. balsų. Trečia liko
kanadietė Tara Whitten – 15 proc.
balsų.                                        ELTA

Daugeliui sportininkų iškovoti
tiek daug medalių, trofėjų, apdovano-
jimų, kiek jų jau pavyko sukaupti Či-
kagos pašonėje gyvenančiam Lukui
Veržbickui, užtrunka dešimtis metų –
iki pat gyvenimo pabaigos. 

Tačiau Kaune gimusiam ir į Či-
kagą vaikystėje atvažiavusiam Lukui
prireikė tik 5–6 metų, kol jis iškovojo
geriausiojo Amerikos jaunių grupės
bėgiko vardą ir kelis kartus tapo JAV

jaunimo nugalėtoju. Vėlyvą rudenį jis
net du kartus Portland, OR ir San
Diego, CA iškovojo čempiono vardą
neoficialiose JAV pirmenybėse – kro-
so varžybose, kurias surengė didžio-
sios JAV sporto bendrovės „Nike’’ ir
„Foot Locker’’. 

Pats Lukas amerikiečių spaudoje
yra vadinamas pačiais rimčiausiais
epitetais – jam numatoma kuo ge-
riausia ateitis, kurios sulaukė tik
retas sportininkas Amerikoje. 

Šiomis dienomis – 2011 m. sausio
6 d. – šis jaunuolis mini dar tik 18-ąjį
savo gimtadienį, jam prieš akis dar
didžiosios varžybos uždarose patal-
pose. Beje, Lukas planuoja patekti į
olimpines žaidynes, kuriose per pas-
kutinius dešimtmečius yra dalyvavęs
tik vienas Amerikos lietuvis – Tomas
Pukštys, gimęs jau 1968 m. gegužės
28 d. Čikagoje. 

Lukas buvo įvardintas ir kaip ga-
limos į „Amerikos lietuvio” Metų
žmogus. Rinkimuose užėmė gana
aukštą – antrąją – vietą, nedaug atsi-
likęs nuo pirmosios vietos laimėtojos.
Tikimės, kad po metų ar kitų jis bus
tituluotas ir ,,Amerikos lietuvio’’ me-
tų žmogaus nugalėtoju.

O dabar palinkėkime jam – sėk-
mės šios žiemos didžiosiose Amerikos
uždarų patalpų lenktynėse. Taip pat
m linksmo gimtadienio ir dar daug
pergalių, ypač  tarptautinėje arenoje. 

Edvardas Šulaitis
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M. Žaromskis – geriausias Lietuvos, 
o gal pasaulio kovotojas

Paskutiniąją 2010 metų dieną
Tokyo (Japonija) dėl ,,Dream” nuga-
lėtojo vardo kovėsi lietuvis Marius
Žaromskis ir japonas Kazushi Sa-
kuraba.

„Dinamite!! 2010” turnyre M.
Žaromskis turėjo ginti ,,Dream” var-

dą, kurį jis iškovojo 2009 m. liepos 20
d. Kova vyko vos 2 minutes ir 16 se-
kundžių, nors apskritai, ar kova vy-
ko, sunku pasakyti. Po pirmojo lietu-
vio smūgio japonui pradėjo bėgti
kraujas virš ausies, o dar po kelių smū-
gių jam ausis atsiskyrė nuo galvos.

M. Žaromskis yra laimėjęs 14 ko-
vų, pralaimėjo 5,  1 kova baigėsi be
nugalėtojo. Pati pirmoji kova vyko
2000 m. vasario 4 d. Šiauliuose prieš
Viktorą Kontrimą. Tą kovą M. Ža-
romskis laimėjo nokautu. Vėliau jis
persikėlė gyventi į Angliją, o 2009 m.
liepos 20 d. tapo pirmuoju ,,Dream”
pusvidutinio svorio nugalėtoju. Jam
yra 30 metų; 1,75 cm ūgio ir sveria 77
kg.

Lietuvos šachmatininkė Vikto-
rija Čmilytė Tarptautinės šachmatų
federacijos (FIDE) paskelbtoje mote-
rų lentelėje pakilo į devintąją (ELO
2526). 27-erių metų lietuvė prieš du
mėnesius pasaulio šachmatininkių
grupėje buvo trylikta. Liepos mėnesį

paskelbtoje pasaulio lentelėje V. Čmi-
lytė buvo taip pat devinta. 

Šiuo metu pirmauja Vengrijos
šachmatininkė Judit Polgar (2,686).
Antrąją vietą užima indė Humpy
Koneru (2,607), trečiąją – kinė Yifan
Hou (2,602). ELTA

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

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

LENGVOJI ATLETIKA

Lukui Veržbickui sukanka 18 metų!

Frank Edgar – vis dar čempionas
„Ultimate Fighting Champion-

ship” (UFC) 125 varžybose, vyku-
siose 2011 m. sausio 1 dieną, Frank
Edgar po nuostabios kovos išliko
nugalėtoju.

Pagrindinė kova vyko dėl lengvo-
jo svorio nugalėtojo vardo. Kovėsi
nugalėtojas  Edgar ir Gray Maynard.
Pirmąjį raundą iniciatyvą į savo ran-
kas paėmė  Maynard, tačiau antraja-
me  raunde atsigavęs Edgar po tru-
putį pradėjo taškus rinkti. Trečiaja-
me ir ketvirtajame Edgar didino savo
pranašumą, o paskutiniajame –
penktajame – raunde vyko apylygė
kova. Teisėjų sprendimu 46–48,
48–46, 47–47 kova baigėsi lygiosio-
mis. Tai reiškia, jog čempionu lieka
Edgar, tačiau šie du kovotojai tikriau-
siai greitai ir vėl susikaus dėl čem-
piono vardo, kad išspręstų, kuris iš
tiesų stipresnis.

Geriausiu turnyro nokautu pri-
pažintas Jeremy Stephens nokautas
prieš Marcus Davis. Trečiajame

raunde praėjus 2 minutėms ir 33 se-
kundėms, Stephens smūgiais įveikė
vyresnį varžovą.

Geriausiu pasidavimu pripažin-
tas Clay Guida suėmimas. Likus 33
sekundėms iki antrojo raundo pabai-
gos,  Guida smaugimu nugalėjo japo-
ną Takanori Gomi.

Kitas UFC turnyras „Fight For
The Troops 2” vyks sausio 22 dieną
Fort Hood (netoli Killeen, Texas).

Frank Edgar ir Gary Maynard.

Rafael Nadal metus pradėjo pergale
Naujus 2011-uosius metus Ispa-

nijos tenisininkas Rafael Nadal pra-
dėjo pergale parodomosiose varžybo-
se. Pirmoje vietoje „Association of
Tennis Professionals” (ATP) vertini-
mo lentelėje esantis sportininkas ant-
rus metus iš eilės laimėjo Abu Dhabi
(Jungtiniai Arabų Emyratai) rengia-

mas parodomąsias „Mubadala World
Tennis Championship” varžybas.

Šios varžybos yra rengiamos kas-
met nuo 2009-ųjų, o jose dalyvauja
tik aukščiausiai lentelėje stovintys
sportininkai. Šiemet varžybose daly-
vavo šeši žaidėjai: R. Nadal (ATP
lentelėje – 1), Roger Federer (2), Ro-
bin Soderling (5), Tomas Berdych (6),
Jo-Wilfried Tsonga (13) ir Marcos
Baghdatis (20).

Baigiamosiose varžybose susitiko
R. Nadal ir R. Federer. Dvikovą 7–
6(4), 7–6(3) laimėjo R. Nadal. Trečią
vietą užėmė švedas R. Soderling. Jis
mažosiose baigiamosiose varžybose
6–4, 7–6(3) įveikė čeką T. Berdych.

Pusfinaliuose R. Nadal (6–4, 6–4)
nugalėjo T. Berdych, o šveicaras R.
Federer (6(3)–7, 6–3, 6–3) – R. Soder-
ling.Rafael Nadal

Aštuonioliktąją sukaktį minintis gar-
siausias jaunių bėgikas JAV Lukas
Veržbickas po gruodžio mėn. San
Diego, CA įvykusių ,,Foot Locker”
surengtų JAV kroso pirmenybių su
apdovanojimais.

V. Čmilytė FIDE vertinimų lentelėje sugrįžo 
į devintąją vietą

Daugiausia vilčių teikiantis – boksininkas 
E. Petrauskas

Geriausiu 2010 metų Lietuvos
olimpinio sporto centro (LOSC) dau-
giausia vilčių teikiančiu sportininku
išrinktas boksininkas Evaldas Pet-
rauskas. Trenerio Vladimiro Bajevo
auklėtinis pernai tapo Singapūro jau-
nimo olimpinių žaidynių nugalėtoju
ir pasaulio jaunimo vicečempionu. E.
Petrauskas laureatu tapo trečius
metus iš eilės. 

Antrąją vietą užėmė irkluotojas
Rolandas Maščinskas, o trečiąją –

boksininkas Ričardas Kuncaitis. Ket-
virtoje vietoje – šiuolaikinės pen-
kiakovės atstovas Lukas Kontrimavi-
čius, o penktoje – dziudo imtynininkė
Laura Naginskaitė.

Toliau išsirikiavo: 6–7. Laura
Gedminaitė (lengvoji atletika), 6–7.
Gintarė Venčkauskaitė (šiuolaikinė
penkiakovė), 8. Eimantas Stanionis
(boksas), 9. Viktorija Andrulytė (bu-
riavimas), 10. Karolis Kozinas (leng-
voji atletika). ELTA

S. Krupeckaitė geriausios pasaulio treko 
dviratininkės rinkimuose – antra
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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. 60

www.draugas.org

2009-04-11
Pirmosios VIII etapo dienos

Iš Miami pajudėjome penkta-
dienį, balandžio 10 d., tuoj po dešim-
tos ryto. Išplaukiant iš Miami uosto,
buvome užstrigę ant seklumėlės, bet
labai trumpam – laimė, nes jei būtų
prasidėjęs atoslūgis, būtume praka-
bėję keletą valandų.

Pirmoji plaukimo diena buvo,
kaip sako įgulos nariai, šilkinis plau-
kimas. Vėjas nesmarkus, visą dieną
švietė saulutė, tai plaukėme labai
maloniai. Net ir aš, pirmą kartą daly-
vaujantis tokiame plaukime, išskyrus
porą atvejų, kai susisuko galva, jau-
čiausi daugmaž gerai. Į vakarą šiek
tiek pakilo vėjas, tai per naktinį bu-
dėjimą – vachtą – teko ir išsimaudyti
bangų pursluose.

Šiandien, antrąją dieną, dėl vėjų
šiek tiek krypstame nuo krypties, bet
normos ribose. Greitis – apie penkio-
lika mazgų, New York miestą turė-
tume pasiekti numatytu laiku, ba-
landžio penkioliktosios vakare.

Dalius Norkūnas 
VIII įgulos narys

2009-04-13
Tūkstantmečio Velykos 

vandenyne

Šv. Velykos kiekvienam katalikui
siejasi su velykiniais margučiais.
Mūsų įguloje neatsirado kitų konfesi-
jų atstovų (o gal kas ir neprisipažino),
tai mes pasitarėme ir kapitonas nus-
prendė atšvęsti šv. Velykas pagal
visus papročius. Reikia paaiškinti,
kad kapitonas laive yra pirmas as-
muo po Dievo, o jau po to visi kiti. Bė-
da tik ta, kad per rūpesčius pamir-
šome į jachtą pasiimti dažų, o kur tu,
žmogau, dabar jų surasi Atlanto van-
denyne? 

Kadangi kapitono žodis laive
įstatymas, tai nusprendėme dažyti
kiaušinius parankinėmis priemo-
nėmis, panaudojant seną gerą bobu-
čių metodą – įvynioti kiaušinius su
svogūnų lukštais į marlinį tvarstį. Šis
darbas buvo patikėtas man, laivo gy-
dytojui, kaip turinčiam didžiausią
darbo su tvarsliava patirtį. 

Dažymo būdas toks: reikia
paimti kiaušinį iš dėžutės su užrašu
„Florida eggs’’, nulupti menką lukštą
nuo amerikietiško svogūno, uždėti jį
ant kiaušinio ir viską įvynioti į lietu-
višką medicininį tvarstį. Viską reikia
daryti labai atsakingai, panaudojant
visas desmurgijos (toks mokslas apie
tvarstymą) žinias, neužmirštant, kad

tuo metu kajutėje karšta kaip pirtyje,
pučia apie 20 mazgų stiprumo bei-
devindas, jachtos greitis apie 12–15
mazgų, o kūnas krestelėjimais skai-
čiuoja bangas. Tokiomis aplinkybė-
mis buvo nudažyti 2 tuzinai kiauši-
nių ir nė vienas iš jų nenukentėjo.
Margučių spalva visiškai atitiko jach-
tos „Ambersail’’ korpuso spalvą, kuo
liko patenkinta visa įgula. Po to susi-

rinkome kokpite, kapitonas pasakė
sveikinimo kalbą, pažaidėme velykinį
lietuvių liaudies žaidimą – daužėmės
margučiais. Dalyvavo net bocmanas
Linkus, kuris šiaip kiaušinių nevalgo.
Po įnirtingo daužymosi paaiškėjo,
kad kiečiausias margutis kliuvo vai-
rininkui Linui Baubliui. Tai tokios
tūkstantmečio Velykos Atlanto van-
denyne prie Šiaurės Amerikos kran-
tų. 

,,Tūkstantmečio odisėjos” VIII
etapo įgula sveikina visus lietuvius su
šv. Velykomis! 

Darius Jauniškis 
VIII etapo įgulos narys

2009-04-16
Penkių dienų kelionė 

į New York

Kelionėje nuo Miami užtrukusi
beveik penkias paras ir įveikusi be-
veik 1,100 jūrmylių arba beveik 2,000
kilometrų, aplink pasaulį keliaujanti
ir tautiečius tėvynės tūkstantmečio
proga lankanti jachta ,,Ambersail”
trečiadienio paryčiais pasiekė New
York. Buriuotojai sako, kad kelionė
nebuvo nei baisiai sudėtinga, nei var-
ginanti, bet joje netrūko stiprių vėjų.
Dėl jų jachta ir atplaukė kone pusę
paros anksčiau nei planuota.

Septintosios įgulos palaiminta ir
perėmusi Lietuvos Prezidento vėli-
avą, kuri plukdoma per visą pasaulį
pasaulio lietuviams, aštuntoji ,,Am-
bersail” įgula iš pietinio Amerikos
Atlanto pakrantės miesto Miami iš-
plaukė penktadienio rytą. Stengtasi
nepatekti į atoslūgį, nes tuomet būtų
tekę laukti išplaukimo kone ištisą
dieną. Netoli kranto jachta buvo už-
plaukusi ant seklumos, bet įgula ją iš-
judino, ir ,,Ambersail” sėkmingai iš-
plaukė. 

Pirmoji kelionės diena buvo rami
ir kaitri, buriuotojai buvo atsipūtę ir
mėgavosi saule. Saulės netrūko ir
kitą dieną, tik jau pūstelėjo neramus
vėjas, pradėjęs jachtą mėtyti, o kartu
užgriuvo ir jūrligės paūmėjimas ne-
patyrusiesiems ir net kai kuriems jū-
rų vilkams. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
– Morališkai buvo labai sunku

Lietuvoje palikti savo merginą. O kiti
artimieji ir taip atitolo dėl nuolatinių
mano išvykų į varžybas ir treniruo-
tes. Smerkiančiųjų nebuvo, dauguma
tik palinkėjo sėkmės. Gal labiau visus
nuliūdinau.

– Kokios dabar didžiausios
Jūsų svajonės ir ambicijos, susi-
jusios su karjera ir gyvenimu?

– Stengiuosi pasirūpinti savo
finansiniu ir socialiniu saugumu bei
investicijomis į ateitį. Svajoti galima
daug, bet kol kas mąstau realiai, pa-
gal galimybes, o galimybių dar tik
ieškau.

– Ar tose vizijose minima ir
Lietuva, ar vis dėlto savo ateitį
siejate su kitomis šalimis?

– Savo šalį myliu ir į ją visuomet
norėsiu grįžti, bet viskas priklausys
nuo galimybių ir padėties gimtinėje.

– Ar jau spėjote apsiprasti su
britišku gyvenimo būdu? Kaip jis
Jums?

– Būtų gerai, jei jis būtų britiš-
kas. Kol kas dauguma mane supančių

žmonių yra emigrantai. Esu nemažai
keliavęs po pasaulį, bet tokios tautų
sangrūdos vienoje vietoje dar neteko
regėti. Vis dėlto britų tvarka man
patinka.

(...)
– Šiuo metu dirbate viename

iš Londono viešbučių. Darbą su-
siradote jau atvykęs į Londoną?

– Taip, šį darbą susiradau tik
atvykęs į Londoną.

– Kodėl pasirinkote Didžiąją
Britaniją, o ne Ispaniją, Prancū-
ziją ar Ameriką?

– Dėl palankiausių galimybių
studijuoti, palankiausios ekonominės
padėties šalyje, mažiausio atstumo
iki namų ir kalbos barjero. Kalbu tik
anglų ir rusų kalbomis.

– Kaip manote, kas Lietuvoje
turėtų pasikeisti, kad žmonės
nustotų taip masiškai iš jos bėg-
ti?

– Kai žmonės bus reikalingi ša-
liai, jie grįš. Mūsų valstybė kol kas
nežino, ko jai reikia.

Sutrumpinta
,,Londono žinios”

OLIMPIETIS M. STROLIA: PALIKTI
LIETUVĄ NEBUVO LENGVA

Margumynai

Retai pasitaiko, kad astronomijos
mėgėjai atrastų supernovas – sprogu-
sias ir ryškiai sušvitusias žvaigždes.
Tačiau 2011-ųjų sausio 2 dieną pada-
rytas UGC 3378 galaktikos rajone
esančios 17 ryškio supernovos atradi-
mas dar įspūdingesnis: šią sprogusią
žvaigždę atrado 10 metų kanadietė
astronomijos mėgėja Kathryn Aurora
Gray, pranešė „TheStar.com”.

Jos atrastoji supernova yra už
maždaug 240 milijonų šviesmečių
nuo Žemės esančioje UGC 3378 ga-
laktikoje, Žirafos žvaigždyne. Kana-
dos karališkoji astronomų draugija
pareiškė, kad Kathryn yra jauniau-
sias tokį atradimą padaręs žmogus.
Jos atradimą patikrino ir patvirtino
Tarptautinė astronomų sąjunga
(IAU), sakoma pranešime.

„Esu labai sujaudinta, jaučiuosi
labai puikiai”, – sakė mergaitė, kal-
bėdama su žurnalistais. Kadangi jos
kalėdinės atostogos dar nesibaigė,
šios naujienos jos bendraklasiai dar
nežino, išskyrus vieną pas ją užsu-

kusią draugę. „Nesu tikra, kad ji ži-
no, kas yra supernovos, bet ji sakė,
jog labai šaunu, kad ją atradau”, –
sakė Kathryn. Supernova oficialiai
pavadinta Supernova 2010lt.

Mergaitės tėtis Paul Gray padėjo
jai padaryti šį atradimą „filtruoda-
mas” dangaus skliaute matomus as-
teroidus ir tikrindamas jau žinomų
supernovų sąrašą. Supernovų pa-
prastai ieškoma lyginant senesnius
žvaigždėlapius su naujomis atitinka-
mų dangaus sričių nuotraukomis.
Ieškoti jų padeda specialios kompiu-
terinės programos, tiriančios duome-
nis ir „mirksėjimu” pažyminčios nau-
jus objektus.

Mergaitės tėtis – astronomijos
mėgėjas, o jo duktė žvaigždėtuoju
dangumi domėtis pradėjo praėjusiais
metais, sakoma pranešime. Išgirdusi,
kad 14 metų astronomijos mėgėjas
atrado supernovą, ji nusprendė, kad
ir pati gali pabandyti tai padaryti. 

Balsas.lt

Dešimtmetė kanadietė atrado supernovą
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ANTANAS PAUŽUOLIS

Jaunystėje, stovėdamas su ma -
žais vaikais prie susirinkusių Tėvų jė -
zui tų ir visuomenės veikėjų ir žiūrė-
damas į pradedamus kasti pamatus
būsimam vienuolynui ir centrui, iš -
girdau jėzuitų vadovą sakant, kad
pastatai statomi Dievo garbinimo ir
lietuvybės išlaikymo tiks lams. Tai
buvo pranašingi žo džiai. Praėjus dau-
giau nei 50 metų nuo pastatymo,
vienuolynas ir Jauni mo centras te be -
stovi, atlikdami  jiems skirtą užduotį.
Per 50 metų daug kas pasikeitė. Am -
žinybėn išėjo jos statytojai, keitėsi
apylinkės gyventojai, sumažėjo cent -
ro veikla, bet Jaunimo centras ir
šiandien gyvuoja. Pesimistinėms nuo-
taikoms spaudžiant Centro ,,pečius”,
nuomininkams laiku nesumokant
nuomos, išlaidoms didėjant, išsilai -
kome tik geradarių aukotojų dėka,
tų, kurie supranta šio Centro nau dą
lietuvių visuomenei. Nepaisant ne -
pri  teklių, Jaunimo centras ,,skamba”
nuo jaunų balsų. Kasmet didėjanti
Čikagos lituanistinė mokykla (ČLM),
įsi kūrusi Centre, šiemet mokinių
skaičiumi artėja prie 400, mokykloje
dirba 60 mokytojų. Ir tas labai džiu -
gina.

Jaunimo centre įsikūręs ir Li tua -
nistikos tyrimo ir studijų cent ras
(LTSC) su savo archyvais. Dar me na -
me laikus, kai Centro patalpose veikė
Peda goginis lituanistikos institutas,
ruo šęs mokytojus lituanisti nėms mo -
kykloms. Tačiau jau keleri metai jis
ne beveikia, nes nebeatsiranda norin -
čių mokytis lietuvių kalbos ir lite ra -
tūros. Vyrauja nuomonė, kad reikalui
esant, lituanistus bus galima pasi -
kviesti iš Lie tu vos. Buvusio Pe dago -
ginio instituto 2 klasės šiuo me tu  yra
išnuomotos ČLM.

Lietuvių visuomenė yra  dėkinga
žmonėms, dėjusiems pastangas lietu-
vybės išlaikymui. Institutui vadovavo
ir jame dirbo: Domas Velička, šio ins -
tituto steigėjas ir direktorius, Alek -
sandras Dundulis, Pranas Raz mi  nas,
Juozas Masilionis, Ramutė Plioplytė,
Stasė Petersonienė, Milda Šatienė ir
daugelis kitų, norėjusių, kad jauni-
mas nepamirštų lietuvių kal bos, lite -
ratūros, istorijos ir pap ročių.

Žmonės, neseniai stebėję ČLM
mokinių prieškalėdinius pasirody-

mus, džiau gėsi iš mokinių lūpų sklin-
dančiomis lietuviškomis dainomis,
atliekamais tautiniais šokiais ir gra -
žiai deklamuojamais eilėraščiais. 

Ste bint mo ky  tojų pagerbimo
pietus, jų veda mus užsiėmimus, jau-
tiesi tarsi būtum Lietuvoje. Moky to -
jai buvo ir yra lie tuvybės tęsėjai. 

Yra asmenų, kuriems arčiau
,,prie širdies” yra archyvai. Tačiau,
kas skaitys archyvus, jeigu nebus mo -
kančių lietuviškai?

Centre įsikūręs garsus rankų
len   ki mo klubas ,,Aidas”, savo laimė ji -
mais garsinęs  Lietuvos vardą, ne kart
skynęs laimėjimus įvairiose var žy -
bose. Klubui vadovauja Saulius Ra -
kauskas.

Penktadienio vakarais vyksta
Lie  tuvių Operos repeticijos. Šiuo
metu  ruošiamasi naujam operos pas -
ta tymui. Neseniai Lietuvių Operos
valdyba suruošė didingą pa jamų
telkimo operos pastatymui pokylį.

Centre įsikūręs ir teatro sambū -
ris ,,Žaltvykslė”, pastatęs jau ne vie -
ną spektaklį. Sukasi čia ir grakštūs
tautinių šokių ,,Suktinis” šokėjai.

Veikia Čiurlionio meno galerija,
sutraukianti lietuvius menininkus.
Jai vadovauja Laima Apanavičienė,
kasmet suruošianti ne po vieną lietu-
vių menininkų meno darbų parodą.

Lietuvių rašytojų draugijos pir-
mininkė Stasė Petersonienė kasmet
ruošia poe zijos vakarus, kuriuose

Jaunimo centro veikla, rūpesčiai ir lėšų
telkimo pokylis

poetai pristato savo naujausius kūri-
nius, rengia knygų sutiktuves. 

Centro salėse vyksta įvairūs mi -
nėjimai, kavi nės patalpose rodomi fil-
mai, vyksta susitikimai su įdomiais
žmonėmis. 

Visi norintys sales gali išsinuo-
moti savo renginiams tiek dienos me -
tu, tiek šiokiadienių ar šventadienių
vakarais. Įrengta elektroninė apsau -
ga lauke ir viduje. Visuomenines or -
ganizacijas ir pavienius asmenis kvie -
čiame pasinaudoti Jaunimo centro
salėmis ar kambariais geromis sąly-
gomis. Esant reikalui, Centro dar-
buotojai gali padėti papuošti sales ar
pa dengti stalus. 

Jau daugelį metų pirmąjį gruo -

džio mėnesio sekmadienį Jauni mo
centras ruošia lėšų telkimo pokylį.
Labai liūdna, kad šįmet buvo organi-
zacijų, kurios tą pačią dieną ruošė
savo va karus, nekreipdamos dėmesio
į nusistovėjusias kalendorines datas. 

Kaip ir kasmet, šįmet prieš po -
kylį Tėvų jėzuitų koplyčioje buvo
aukojamos šv. Mišios. Jas atnašavo
Lie  tuvos ir Latvijos jėzuitų provinci-
jolas kun. Gintaras Vitkus, SJ ir kun.
Antanas Gražulis, SJ. Giesmes giedo-
jo solistai Margarita ir Vaclovas
Mom   kai. Jiems akompanavo Mani -
gir   das Motekaitis. 

Po pamaldų visi rinkosi į didžiąją
salę akademijai ir pokyliui, kuriam
vadovavo aktorė Audrė Budrytė. JC
valdybos pirmininkė Neringa Alek so -
nienė padėkojo gausiai susirin ku -
siems svečiams ir meninės prog ramos
atlikėjams, parėmusiems Cent rą.
Taip pat padėkojo solistams M. ir V.
Momkams už giedojimą be užmo kes -
čio. Momkai yra dosnūs šio centro rė -
mėjai. Valdybos pirmininkė taip pat
išreiškė padėką ir visiems kitiems,
kuo nors prisidėjusiems prie pokylio
su ruošimo.

Milda Šatienė, JC tarybos narė ir
buvusi valdybos pirmininkė, dirbusi
10 metų  šiose pareigose, įdėjusi daug
darbo valandų, dirbant kartu su  val -
dybos nariais, tarybos pirmininku V.
Momkumi, kun. A. Gražuliu, SJ, litu-
anistinės  mokyklos vadovybe bei ki -
tomis lietuviškomis organizacijomis,
kurios naudojasi  Centro patalpomis,
padėkojo visiems už bendradarbia -
vimą. M. Šatienė valdybos pirmi nin -
kės pareigas naujajai valdybos pir mi -
ninkei N. Aleksonienei perdavė 2010
m. balandžio mėn.

Buvo padėkota Moterų klubo
pirmininkei Anelei Pocienei, vadova -

vusiai klubui 15 metų, ir  šio klubo
narėms, kurios rėmė ir remia JC
veik lą finansiškai ir talka. Klubo mo -
terys yra darbščiosios „bitelės”, be
ku rių pagalbos būtų sunku išsiversti.

Visi esame dėkingi M. Šatienei,
atidavusiai Jaunimo centrui net 10
metų. Šis laikas iš jos pareikalavo
daug sumanumo ir energijos. Ji dirbo
iš meilės lietuvybei, kartais nusk -
riausdama šeimą. Ačiū  jos vyrui Vik -
torui, sūnui Tomui ir dukrai Daliai. 

Buvo ir daugiau kalbėtojų, kurie
išsakė padėką už galimybę pasinau-
doti JC patalpomis. Naujajai ir išei -
nančiajai valdybos pirmininkėms bei
A. Pocienei buvo įteiktos gėlių puok š -
tės.

Meninę programą atliko solistė
Nijolė Penikaitė, dainavusi tau tines
bei kalėdines dainas. Jai akom panavo
Nijolė Šimulynienė. Prog ramoje daly-
vavo vaikų pop choras „Tu ir aš”,
vadovaujamas Lore tos Karsokienės.
Vadovė taip pat padainavo porą dai-
nų. Dalyviai buvo nustebinti jaunų
atlikėjų gražiais, spalvingais rūbe-
liais ir programa. Pagarba Centro
valdybai, pakvietusiai jaunimą daly-
vauti muzikinėje programoje.

Meninės programos dalyje daly -
va vo ir rūbų kūrėja Laima  Gaudins -
kienė, surinkusi gausų būrį įvairaus
amžiaus asmenų, parodžiusių jos
kur tus drabužius. Kai kurių žiūrovų
nuomone madas reikėjo rodyti  sce-
noje ant specialiai įrengto ėjimo ta-
ko. 

Meninę programą paįvairino
„Brolių Aliukų” ansamblio dalyvis
Kęstutis Kazakevičius, atlikęs porą
dainų. Jam talkino solistė L. Kar -
sokienė. 

Programa užsitęsė, tad buvo ir
ne patenkintų asmenų. Atei tyje rei -
kėtų nedaryti ilgų programų, kad ne -
prailgtų vakarienė. Gardžiavomės
,,Lithuanian Pla za” paruoštu skaniu
maistu. 

Po vakarienės  vyko loterija. Lo -
te rijos bilietų traukimui vadovavo
M. Šatienė. 500 dol. laimėjo Stasė Do -
mijonaitienė, ilgametė Jaunimo cent -
ro lankytoja. Antrasis – 250 dol. –
laimėjimas teko dr. J. Danile vičie-
nei, lietuvybės centro rėmėjai. 150
dol. laimėjo Viktorija Pikelis, 100 dol.
atiteko buvusiai Moterų klubo pir-
mininkei A. Pocienei, paaukojusiai
daug darbo valandų JC gerovei. Lai-
mėjimai bus išsiųsti paštu.

Baigiantis pokyliui Jaunimo cen-
tro  tarybos pirmininkas V. Momkus
perskaitė aukotojų, aukojusių 100
dol. ir daugiau, pavardes. Aukotojų
pavardės bus paskelbtos „Draugo”
dienraštyje. 

Šis labdaros pokylis leis toliau
tęsti Jaunimo centro kultūrinę ir
lituanistinę veiklą. Visi gerai supran-
tame, kad be rėmėjų ir au ko tojų pa -
ramos nebūtų įmanoma iš silaikyti,
nes pastatai sensta, žiemos metas rei -
kalauja tūkstančių dolerių ap mo kė -
jimui už šilumą, reikia pinigų apšvie -
timui, įvairiausiems pataisymams,
darbuotojų algoms. Kviečiame naujai
atvykusius tapti Jaunimo centro na -
riais. Čia yra Jūsų namai. Nario mo -
kestis – tik 20 dol. metams. Lau kia -
me aukų ir iš nuolatinių savo au ko -
tojų, ypač iš asmenų, kurie dėl vie no -
kių ar kitokių priežasčių ne ga lėjo at -
vykti į po kylį. Reiškiame nuo šir -
džiausią padėką visiems au ko to jams
ir rėmėjams.

Iš kairės: naujoji Jaunimo centro Moterų klubo pirmininkė Irena Dirdienė,
buvusi ilgametė JC Moterų klubo pirmininkė Anelė Pocienė ir JC valdybos pir-
mininkė Neringa Aleksonienė.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ (kairėje) kalbasi su
Ziono parapijos klebonu dr. Valdu Aušra.

Jono Kuprio nuotraukos



Arkansas miestelio Beebe gyven-
tojai pasijuto tarsi kokiame britų
režisieriaus Alfred Hitchcock trile-
ryje, kai į iš dangaus nukrito daugiau
nei tūkstantis juodųjų strazdų, o
sutrikę aplinkos apsaugos pareigūnai
pareiškė, kad šie paukščiai bus ištir-
ti.

Strazdai pradėjo kristi iš dan-
gaus Naujųjų metų išvakarėse, o su-
nerimę gyventojai pranešė apie dau-
gybę paukščių savo kiemuose ir so-

duose, nurodoma Arkansas medžio-
jamosios faunos ir žuvų komisijos
svetainėje socialiniame tinkle ,,Face-
book”. Pareigūnai sakė kol kas ne-
galintys atsakyti, kodėl krito paukš-
čiai, tačiau nurodė, kad jie bus ištirti.

Kai kurie mokslininkai iškėlė
prielaidą, kad strazdai galėjo susi-
durti su kruša dideliame aukštyje ar-
ba buvo išgąsdinti ugnies salvių, pra-
nešė savaitraštis ,,Arkansas Times”.

BNS
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Margumynai

Arkansas pareigūnams nerimą kelia iš dangaus
krintantys juodieji strazdaiAtkelta iš 4 psl.   cen tro direktore,

nors svajoja būti mo ky toja. Ji yra bai -
gu  si ir muzikos mo kyk lą, fortepijono
kla  sę. Kai grįžo, iš syk atėjo pas mus
ir pa sisiūlė padėti. Bu vau labai nu -
džiu  gin ta. Ir dar sykį ga vau patvirti -
ni mą, jog Viešpats veikia. Da bar Lau -
ra dirba su dviem mergaitėmis, moko
jas ir, man re gis, joms ge rai sekasi.
Pia niną turime sa vo, mums savo as -
me ninį išvykdamas pa do va nojo bu vęs
direktorius klebonas Nar su tis. 

Dar vienas vaikų mėgstamas už -
si  ė mi mas – žvakių gamyba. Tai sa vo -
tiš ka te rapija neramiems vaikams.
Rei  ka lau ja susikaupimo, o svylantis
vaš kas sklei džia malonų kvapą. To -
kiu me du ne  šiu padvelkia, kai Vida su
vai kais už si  ima žvakėmis. Nuo lap -
kri čio dalis vai  kų dirba keramikos
dar bus. Tai ne trum pas procesas, kol
kas iki galutinio re zultato toloka.
Šiuos darbus do va no si me savo rėmė-
jams.

Vaikai labai laukia svečių 
iš užjūrio

Vaikai labai laukia svečių iš JAV
(2011 m., kaip ir 2009 m. vasarą, Že -
mai  čių Kalvarijoje savanoriaus jauni
Ame  rikos lietuviai, kuriuos sa va no -
ria vi mui paruošia ir viešnages ko or -
di nuoja „Vaiko vartai į mokslą” val -
dy bos na rės – R. K.), vis prisimena,
kai pas mus sve čiavosi Andrytė Emi -
li  ja ir Vija. Man bus labai aktyvus tas
me tas, nes mano auk lėtiniai mokyk -
lo  je – dvyliktokai, jiems bus egzami -
nų laikas, bus nemaži rū pesčių, tad
la  bai pravers jaunų žmo nių pagalba.
O ir vaikams dovana pa ben drauti su
švie  siu, talentingu jauni mu. Nė ne pa  -
jusime, kaip toji vasara ateis. 

Apibendrinant, šiuo metu kas -
dien cen tre dirbu aš, dažniausiai tu -
riu nors po vieną suaugusį pagalbi -
nin ką. Pa de da socialinė pedagogė Gi -
ta na, teatro va dovė Lina, muzikos
mo kyti ateina Lau ra, rankdarbių ir

vais tažolių prog ra mas veda Vaiva, bi -
ti ninkystės ir vaš ko – Vida, ke ra mi -
kos ir dailės programai vadovauja
me nininkų šeima Vaida ir Vytas. Visi
jie – savanoriai, dirba be jo kio atlygi -
ni mo. Taip pat yra trys mer gi nos sa -
va norės, kurios padeda vedant cha -
rak terio ugdymo programą. Gerų
žmo  nių yra. Kartais būdavo, kai la bai
trūk davo talkininkų, bet vėl ir vėl su -
si bu ria širdies žmonių pulkelis apie
ma ne. Laikau tai ženklu, jog mū sų
veikla lai minama ir reikalinga. 

Rudenį sukako penkeri metai

Lapkritį mūsų „Vilties vėri nė -
liams” sukako 5 veiklos metai. Jau
tra  di ciškai šią datą kasmet pa mi nė -
da  vo me būtent lapkričio mėnesį, bet
šiais me tais pasitarėme su vadovėmis
bei vai kais ir sutarėme, jog organi -
zuo sime šven tę pavasarį. Juolab kad į
esamas pa talpas įsikėlėme kaip tik
ta da prieš pen kerius metus. Bus ge -
ras oras, vai kai galės pasikviesti kito
cen tro vaikų, or ganizuosime žai di -
mus lauke. Pla nuo ja me didesnę šven -
tę, kviesime svečių. 

Dar laukia kalėdinė šventė, kuri,
gal  vojau, bus labai kukli, bet štai va -
kar ga vau Žydrūnės laišką, jog gerb.
Da lilė su vyru (rėmėjai iš California –
R. K.) mums siunčia pinigėlių šven-
tei. Ir vėl mums per gerus žmones
šyp sosi Die vas. Galėsime nusipirkti
vai šių, saldu my  nų, juk žinote, vaikai,
jiems taip no ri si. Šventę esame nu -
ma tę daryti antrą Ka lėdų dieną, jei
kas nepasikeis. Kvie si me ir tėvelius.
Pra dėsime šv. Mi šio mis, paskui kul -
tū ros centre scenoje vai dins mūsų
tea triuko žvaigždės, vėliau grį šime į
cen trą, kur vaikų lauks do va nos ir
vai šės. Tai tokie planai. Kaip vi sa da
me tų pabaigoje manęs laukia krūv os
popierizmo, ataskaitos ir kita. Tai
nei švengiama, bet, kaip mėgstu kar -
to ti, gerai, kad yra darbo, vadinasi,
gy  venimas – ne tuščias. 

,,Gerai, kad yra darbo...

Brangiam vyrui

A † A
BRONIUI ARUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą savo seseriai
EGLEI, sūnui JONUI ir dukteriai RŪTAI.

Nijolė Poškus su šeima

Slidinėtojų gretos Anykščiuose gausėja
Nors ir pamažu, Anykščiai bando

varžytis su slidinėjimo keliais Latvi-
joje, kurios sutraukia daugiausiai
slidinėtojų iš Lietuvos. Gausiai pasni-
gus slidinėjimo kelias ant Kalitos
kalno – aptūptas slidinėtojų. Dau-
giausiai jų būna poilsio ir švenčių die-
nomis, todėl kai kurie slidinėti ren-
kasi ramesnį laiką darbo dienomis.

Pasak Slidinėjimo centro vadovų,
Kalitos kalnas per dieną atneša 4–5
tūkst. litų pajamų, už 300 tūkst. litų

įrengus antrąjį keltuvą kasdien
žmonių susirenka tiek, kiek pernai
per savaitgalius. Rajono valdžia trina
rankas – slidinėjimas klesti, o 700
tūkst. litų investicija į vasarą ir žie-
mą veikiančią rogučių kelią atsi-
perka. Miesto politikai ragina į Ka-
litos kalną investuoti ir verslą.

Lietuvoje yra penki slidinėjimo
keliai. Šiemet, kaip ir pernai, orai
slidinėti tinkami.

Lrt.lt

Romos viešbučių gyventojai padės išsaugoti 
senojo miesto pastatus

Nuo naujųjų metų Romoje besi-
lankantys turistai, nusprendę apsi-
stoti viešbutyje, mokės naują viešbu-
čių mokestį. Surinktos lėšos bus
skirtos didingą Romos praeitį menan-
tiems seniesiems pastatams prižiū-
rėti ir išsaugoti, rašoma telegraph.
co.uk.

Kiekvienas trijų žvaigždučių
viešbutyje nusprendęs apsistoti tu-
ristas privalės papildomai mokėti po
du eurus už naktį. Keturių ir penkių
žvaigždučių viešbučių klientai papil-
domai mokės tris eurus. Skelbiama,
kad mokestį reikės mokėti tik pir-
mąsias dešimt viešnagės viešbutyje
dienų, o atsiskaitys turistai tik iš-

vykdami iš viešbučio.
Jaunimo viešbučiai ir nakvynės

namai nuo šio mokesčio bus atlei-
džiami, tačiau Romos apylinkėse nu-
sprendę stovyklauti žmonės turės
mokėti po eurą pirmąsias penkias
dienas.

Romos savivaldos pareigūnai
planuoja, kad toks mokestis miesto
biudžetą papildys daugiau nei 80
mln. eurų per metus. Planuojantiems
netrukus lankytis Italijoje taip pat
neverta užmiršti, kad nuo naujųjų
brangiau teks mokėti ir už įėjimą į
muziejus. Romoje bilietų kainos pa-
kilo vienu euru.

Bernardinai.lt

Pietų Korėjos mokyklose anglų kalbos mokytojais
dirba robotai

Beveik trisdešimt robotų pradėjo
mokyti anglų kalbos pradinukus
Pietų Korėjoje. Engkey – toks roboto
vardas – yra kiaušinio formos, apie
vieno metro aukščio. Roboto viršuje
įtaisytas televizijos ekranas mokytojo
veidui. Jis buvo sukurtas Korėjos
Technologijos mokslų institute ir
pradėjo vesti anglų kalbos pamokas
21 pradinėje mokykloje, Korėjos piet-
ryčiuose esančiame mieste Daegu.
Robotai važinėja po klasę kalbėdami
su mokiniais, skaitydami jiems kny-
gas ir šokdami pagal muziką, judina
galvą ir rankas.

Robotas, kurio ekrane matyti
moters veidas, yra valdomas nuoto-
liniu būdu anglų kalbos mokytojo,
esančio Filipinuose. Dideliu atstumu
esantys mokytojai taip pat gali gir-

dėti ir matyti vaikus. Kameros nu-
stato filipiniečių mokytojų veido iš-
raiškas ir iš karto jas atvaizduoja ro-
boto ekrane. Gerai pasirengę ir paty-
rę filipiniečių anglų kalbos mokytojai
yra pigiau apmokami, nei tokias pat
paslaugas siūlantys jų kolegos iš Pie-
tų Korėjos.

Keturių mėnesių bandomoji
programa buvo paremta vyriausybės
1,58 milijonų vonų suma (1,37 miljo-
nų dolerių). Mokslininkai atlieka
bandomąsias programas mokyklose
nuo 2009 metų. Kuriami ir tobulina-
mi robotai, kurie moko anglų kalbos,
matematikos bei kitų dalykų įvai-
riuose mokymo lygiuose. Šioms robo-
tų pamokoms buvo skirta nuo penkių
iki aštuonių milijonų vonų.

Bernardinai.lt
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��Sausio 8 d., šeštadienį, Šv. Ka-
zimiero kongregacijos seserys malo-
niai visus kviečia dalyvauti šv. Mi-
šiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
įsteigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta palaimintąja. Mišios
įvyks 9:30 val. ryto seselių motiniš-
kame name (2601 West Marquette
Road, Chicago). Po Mišių – kava. 

��Švč. Mergelės Marijos Nekal -
tojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį,
sausio 9 d., 10:30 val. r. šv. Mišių
metu bus paminėtas Sausio 13-sios
įvy kių 20-metis.  Bus iškilminga eise-
na su žvakutėmis, Algimanto Barniš -
kio vadovaujamas choras gie dos gies -
mes, skirtas pagerbti Lietu vos laisvės
kovotojams, atidavusiems gyvybes už
savo tėvynę.

��Šį sekmadienį, sausio 9 d.
Brighton Park apylinkės JAV LB
valdyba ruošia labdaros pietus „Mar -
gučiui II” paremti. Pietūs įvyks po
10:30 val. r. šv. Mišių parapijos Mo -
zerio salėje. Kviečiame kuo gausiau
dalyvauti ir savo parama pra tęsti
„Mar gučio II” gyvavimą. Bus ren ka -
mos aukos. Iš anksto dėkojame ir vi -
sų laukiame. 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Sausio 12 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Saldutiškis” iš cik lo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skai tykloje.

��Sausio 30 d., sekmadienį, 12:15
val. p. p. PLC didžiojoje salėje bus
pristatyta organizacijos ,,Vaiko var tai
į mokslą” 2010 m. veikla. 

��Vasario 25 d., penktadienį, Dai -
lės muziejaus patalpose, PLC, Le -
mont, IL, 7 val. v. vyks Daivos Mar -
kelytės kny gos ,,White Field, Black
Sheep” pri statymas. Rengia Filis te -
rių skau tų sąjungos Čikagos skyrius.
Daugiau informacijos pas fil. Vi liją
tel. 708- 567-9611.

��Premijuoto biografinio filmo
apie Lietuvos lakūną Julijoną Kum -
pikevičių ,,Wings to Remember”
(,,Sparnams prisimint”) peržiūra
vyks sausio 14 d., penk tadienį, 7 val.
v. SLA patalpose, 307 West 30th St.,
New York. Nepamirštamą imigracijos
istoriją apie Lietuvos lakūną J. Kum -
pikevičių ir jo šeimą pasakojantis,
Čekijos Respublikoje, Lietuvoje ir
New York filmuotas dokumentinis fil-
mas buvo sukurtas 2008 m. Trukmė
47 min. Filmas – anglų kalba. Įėjimo
auka 10 dol. Renginį organizuoja
Auš ros Vartų komitetas. Tel. pa si tei -
ravimui  212-868-5860. 

��„Just Millin Around” teatro
tru pė pristato poezijos ir muzikos
spektaklį, skirtą Bernardo Brazdžio-
nio 105-osioms metinėms, „Laiškas
se  neliui, kurio niekada nemačiau”
Spektaklis vyks Šv. Kazimiero para-
pijos viršutinėje salėje sausio 15 d.
7:30 val. v. ir sausio 16 d. 12:30 val. p.
p. po šv. Mišių. 

��Laisvės gynėjų dienos – Sausio
13-osios – 20-ies metų sukaktis, bus
paminėta sekmadienį, sausio 16 d.,
Šv. Andriejaus bažnyčioje (Philadel -
phia), 10:30 val. r. šv. Mišių metu.
Mišias užsakė JAV LB Philadelphia
apylinkės valdyba. Visi kviečiami kuo
gausiau dalyvauti šiose šv. Mišiose už
Lietuvos laisvės gynėjus.

��Sausio 13-osios  laisvės aukoms
pagerbti Toronto Lietuvių namuose,
2011 m. sausio 16 d. , sekmadienį, 2
val. p. p. rengiamas  jubiliejinis semi-
naras ,,Europos Sąjungos ir Lietuvos
krizė, emigracija iš Lietuvos, lietuviai
imigrantai Kanadoje, ‘Lietuvių na -
mų’ ir kitų institucijų perspektyvos”.
Prelegentai:  prof. dr. Valdas Samonis
Rimas Sonda, Nerijus Augutis ir kiti.
Kviečiame visus besidominčius gau-
siai dalyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI...

Po keletos metų pertraukos Marquette Park parapijos žmonės pagaliau
vėl džiaugėsi atgimusia tradicija – Naujųjų metų sutikimu. Apie 120 žmonių
susirinko palydėti senuosius metus ir sutikti naujuosius Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje. Į salę  žmonės  atsinešė dovanų, blizgučių, dainų,
rožių, naujametinių kaukių ir, svarbiausia, gerą nuotaiką. Nuo pirmosios iki
paskutinės dainos šokių aikštelėje sukosi poros. Programą vedė solistė Ge-
nutė Bigenytė. Publiką linksmino Ligitos ir Algimanto Barniškių duetas. Lygiai
vidurnaktį salė pasitiko ne įprastais ugnies salvių griausmais, o pakiliu, pui-
kiai G. Bigenytės atliekamu „Meilės valsu“. 

Parapijos administracija dėkoja ,,Lithuanian Plaza” savininkams už gerą
maistą ir skanius tortus, G. Bigenytei už nuostabias dainas ir renginio vedimą,
L. ir A. Barniškiams už muziką ir visiems tiems, kurie padėjo puošti salę bei
prisidėjo prie šventės organizavimo. Na, o visiems dalyvavusiems dėkojame
už pačią geriausią nuotaiką. Ačiū.

Naujųjų Metų sutikimas Marquette Park parapijojeNaujųjų Metų sutikimas Marquette Park parapijoje

Amerikos lietuvių taryba ir JAV LB Lemonto apylinkė
rengia Sau sio 13-tosios įvykių paminėjimą, 

ku ris įvyks 2011 m. sausio 16 d., 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, didžiojoje salėje. 

Minėjime dalyvaus šių skaudžių įvykių dalyvis, Ri te rio kryžiaus kava-
lierius, apdovanotas Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinu, ka pitonas Andrius Linas
Eiva iš Wa shin gton, DC. Visuomenė nuoširdžiai kvie čiama dalyvauti ir pasi-
klausyti ka  pitono Andriaus Eivos pasakojimo apie sausio 13-osios nakties įvy-
kius ir pa siruošimą saugoti Lietuvos Seimo rū mus.

Lietuvos Respublikos ambasada ir Lietuvos nacionalinė televizija 
kviečia į diskusijos 

,,Kaip žurnalistai 1991 metų įvykius Vilniuje pavertė veiksniu, 
lėmusiu tolesnį istorijos vystymąsi?” 

filmavimą, skirtą 
1991 metų sausio 13 dienai – Lietuvos kovai už laisvę pažymėti

Kur: Newseum, The Knight Broadcasting Studio (555 Pennsylvania Ave.,
Washington, DC). Dalyvių ir svečių įėjimas iš 6th Street Entrance, tarp C St.
ir Pennsylvania Ave. Newseum pasistatyti automobilių galimybės nėra, ta čiau
siūlomi du viešieji garažai, esantys 6th St. tarp Pennsylvania Ave. ir C St.,
NW. 

Kada: 2011 m. sausio 13 d. (ketvirtadienį)
2:30 val. p. p. – 2:45 val. p. p. – Registracija ir saugumo priemonių atliki-

mas
3 val. p. p. – 4:30 val. p. p. – Diskusija ir filmavimas
4:45 val. p. p. – 6:30 val. v. – Priėmimas   
RSVP: iki 2011 m. sausio 8 d. elektroniniu paštu: leonas.garbacauskas

@ltembassyus.org Vietų skaičius televizijos studijoje ribotas, todėl registraci-
ja būtina!

Diskusijoje dalyvaus Joyce Barnathan, Kevin Klose, Andrew Nagorski,
Claudia Rosett  ir David Satter. 

Diskusijai vadovaus buvęs specialusis JAV Valstybės sekretorius James
A. Baker, Sovietų ir Baltijos reikalų patarėjas Paul A. Goble ir gerai žinoma
Lietuvos žurnalistė Rita Miliūtė.

LR ambasados Washington, DC info

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje 1991 m.          www.civis.lt nuotr.

Birutės Lukminaitės nuotraukose: Naujųjų metų sutikimo Marquette Park akimirkos.


