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•Sportas (p. 2, 8)
•Baltarusija be iliuzijų (p.
3, 8)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•St. Petersburg įvyks 11-
asis lietuvių golfo turnyras
(p. 4)
•Komentaras. Noriu pri-
dėti ir savąjį trigrašį (p. 5)
•Netikėtas susitikimas (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(71) (p. 9)
•,,Moters” redaktorė, Sei-
mo narė... (p. 10)
•Jaunatviškas lietuvių me-
nas Danijoje (p. 10)

Vilniuje – slaptas pokalbis su A. Lukašenka pasiuntiniu

Paskirstytas finansavimas užsienio
lietuvi¨ organizacijû projektams
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Lietuvoje laukiama JAV bendrovi¨

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 27 d. (URM info)
– Užsienio reikalų ministerijoje
(URM) sausio 27 dieną vykusiame
užsienio lietuvių organizacijų projek-
tų atrankos komisijos posėdyje pa-
skirstyta finansinė parama užsienio
Lietuvių Bendruomenių, organizaci-

jų ir lituanistinio švietimo įstaigų
veiklai 2011 metais.

Užsienio Lietuvių Bendruome-
nių, organizacijų ir lituanistinio švie-
timo įstaigų projektams finansuoti
šiemet skiriama 255,000 litų. Nutar-
ta visai arba iš dalies finansuoti 84
projektus.

Beveik pusė sumos skiriama kai-
myninėse valstybėse veikiančių lietu-
vių organizacijų projektams, kita pu-
sė – Europos šalių, JAV, Rusijos, Uk-
rainos ir kitų valstybių lietuvių orga-
nizacijų veiklai skatinti.

Užsienio lietuvių organizacijų
projektų atrankos konkursas vykdo-
mas įgyvendinant URM Ryšių su už-
sienio lietuviais politikos kūrimo ir
įgyvendinimo programą, kuria siekia-
ma padėti užsienio lietuviams puose-
lėti tautiškumą ir bendruomenišku-
mą, lietuvių kalbą, kultūrą ir tradici-
jas, skatinti užsienio lietuvių įsitrau-
kimą į Lietuvos gyvenimą.

Projektų sąrašas artimiausiomis
dienomis bus paskelbtas URM tink-
lalapyje, skiltyje Lietuviai pasaulyje >
Ryšiai su užsienio lietuviais > Parama
užsienio lietuvių organizacijoms.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų,
Švietimo ir mokslo, Kultūros ministe-
rijų ir Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės atstovai. URM nuotr.

Vilnius, sausio 27 d. (ELTA) –
Šių metų birželio mėnesį planuoja-
mas JAV bendrovių apsilankymas,
kuris kaip prekybos misija bus ren-
giamas pirmą kartą Baltijos regione.
Jo metu stambios amerikiečių bend-
rovės Lietuvoje dairysis partnerių in-

formacinių technologijų, programi-
nės įrangos, bioenergetikos technolo-
gijų, biomasės ir bioplastmasės gamy-
bos bei plėtros srityse.

Vyriausybėje premjeras Andrius
Kubilius drauge su JAV nepaprastąja
ir įgaliotąja ambasadore Lietuvoje

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse ir premjeras Andrius Kubilius.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 27 d. (ELTA) –
Europos Sąjungai grasinant griež-
tais apribojimais Baltarusijos vadovui
Aleksandr Lukašenka ir jo artimiau-
siems bendražygiams, aukšti Minsko
pasiuntiniai bando ieškoti užtarimo Vil-
niuje, rašo dienraštis ,,Lietuvos rytas”.

Neoficialiomis Lietuvos diplo-
matų žiniomis, prieš kelias dienas į
Lietuvą buvo atvykęs Baltarusijos
prezidento administracijos vadovas
Vladzimir Makej. Vienas artimiausių

A. Lukašenka bendražygių kalbėjosi
ir su prezidente Dalia Grybauskaite,
nors jos darbotvarkėje toks susitiki-
mas nebuvo skelbtas. Tačiau Prezi-
dentūros atstovai tikino, jog A. Lu-
kašenka pasiuntinys buvo susitikęs
tik su prezidentės vyriausiuoju pata-
rėju užsienio politikos klausimais Da-
riumi Semaška. Pasiteiravus, apie ką
buvo kalbama su V. Makej ir kas jį pa-
kvietė į Prezidentūrą, šalies vadovės
atstovas spaudai Linas Balsys sakė,

kad susitikimas buvo vienas iš serijos
diplomatinių žingsnių, kurių ėmėsi
Lietuva kaip Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijai (ESBO) pir-
mininkaujanti šalis, siekdama apginti
žmogaus teises ir žodžio laisvę Baltaru-
sijoje.

Tuo tarpu gerai informuoti dip-
lomatai teigė, jog V. Makej prašė D.
Grybauskaitės, kad Lietuva laikytųsi
neutralios nuostatos dėl galimų ES
apribojimų Baltarusijai ir Minske už-

darytos ESBO misijos.
V. Makej yra antras po A. Luka-

šenka sąraše asmenų, kurių savo te-
ritorijoje nepageidauja daugelis ES
valstybių. Praėjusią savaitę, A. Lu-
kašenka priesaikos dieną, į Lietuvą
buvo atvykę visų ES šalių, turinčių
savo diplomatines atstovybes Minske,
ambasadoriai. Taip jie reiškė protestą
Baltarusijos prezidentui ir jo vykdo-
mai diktatoriškai politikai.

Anne Derse aptarė planuojamo ofi-
cialaus JAV verslo atstovų apsilanky-
mo Lietuvoje sąlygas. Amerikiečių
bendrovių viešnagė numatoma jau
šių metų birželį, balandžio mėnesį
ketinama įvardinti ir konkrečias bend-
roves, kurių iš už Atlanto ketinama
sulaukti apie penkiolika.

Nukelta į 6 psl.

Washington, DC, sausio 27 d.
(Delfi.lt) – Stiprios sniego audros su-
griovė tūkstančių amerikiečių pla-
nus: sutrikdytas oro uostų darbas,
nepravažiuojami keliai, uždaromos
mokyklos. Trečiadienio vakarą ryti-
nėje JAV pakrantėje kilusios sniego
audros oro uostuose ir keliuose
įklampino tūkstančius amerikiečių.

Pūga visiškai sustabdė Washing-
ton, DC oro uostų veiklą, kiekvienas
Washington oro uostas per dieną
įvykdo daugiau nei 800 skrydžių. Dar
daugiau skrydžių atšaukta New
York, Philadelphia ir Boston. Vien
New York esančiuose oro uostuose
buvo atšaukta 600 skrydžių.

„Visi keliaujantys turėtų nukelti
savo išvykas, nes oro uoste įstrigsite
ilgiau, nei tikitės”, – teigė Washing-
ton „Metropolitan” oro uosto atsto-
vas.

„Patariame vykti tik pačiais sku-
biausiais atvejais. Jei taip atsitinka,
kad privalote keliauti, būtinai pasi-
rūpinkite maisto ir vandens atsargo-
mis, žiebtuvėliu, medikamentais,” –
įspėja Nacionalinio orų centro parei-
gūnai.

Jungtin∂se Valstijose
ß∂lsta pùgos
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Vieną ankstų rytą Lietuvos
menininkas Gitenis Umbrasas,
vaikščiodamas aplink Vilniaus
savivaldybę, išvydo viziją – sidab-
ru tviskantį Vytį, šuoliuojantį tarp
modernios Vilniaus architektūros.
Tuomet jis pasiryžo šią viziją įgy-
vendinti – kartu su architektu Ta-
du Balčiūnu menininkas planuoja
ant ištemptų lynų virš Vilniuje
esančios Europos aikštės paka-
binti Vyčio skulptūrą, simbolizuo-
siančią Lietuvos veržimąsi į laisvę
ir nepriklausomybę. Kad vizija
taptų kūnu, reikėtų beveik mili-
jono litų. Paklaustas, kodėl su-
galvojo Vytį iškelti į dausas, G.
Umbrasas prisiminė seną lietu-
višką mitą apie sidabro raitelį,
užjojusį ant stiklo kalno. „Manau,
per 20 nepriklausomybės metų
pribrendome šiam ženklui”, – įsi-
tikinęs menininkas. Iš karto atsi-
rado skeptikų, šį sumanymą pa-
vadinusių pinigų mėtymu vėjais, o
kiti pradėjo smalsauti, į kurią pusę
šuoliuos Vytis - į Vakarus ar į
Rytus?

Redaktorė Loreta Timukienė

Lietuvos futbolo rinktinės žaidė-
jas Tomas Danilevičius atstovauja
Italijos B lygai priklausančiai „Livor-
no” klubo komandai. Ji sausio 1 d.
namuose žaidė pirmenybių rung-
tynes su „Pudova” komanda. Nors

„Livorno” pirmavo 2:0, tačiau svečiai
iki susitikimo pabaigos sugebėjo
įmušti tris įvarčius ir iškovoti ly-
giąsias – 3:3. „Livorno” pirmenybių
lentelėje po 23 rungtynių turi 35
taškus ir užima penktą vietą.

Tomas Danilevičius žaidžia Italijoje

Lietuvos krepšininkai rungtyniauja visame pasaulyje
EDVARDAS ŠULAITIS

Pagal gyventojų skaičių Lietuvos
krepšininkų turbūt yra daugiausia
tarp kitų tautybių sportininkų, žai-
džiančių įvairiuose užsienio kraštuo-
se. Remiantis žurnalo „Mūsų krep-
šinis” (leidžiamas Vilniuje) duomeni-
mis praėjusių metų pabaigoje užsie-
nyje žaidė 77 žaidėjai iš Lietuvos: 61
vyras ir 11 moterų. Įdomumo dėlei
reikia pasakyti, kad panašus, tik di-
desnis skaičius buvo ir 2009-aisiais
(75 vyrai ir 17 moterų). 

Iš užsienio grįžo žymieji krepši-
ninkai Paulius Jankūnas, Tomas De-
lininkaitis, Šarūnas Jasikevičius (šis,
pažaidęs Lietuvoje, neseniai vėl išvy-
ko į užsienį). 

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL)
nuo pat sezono pradžios žaidžia pra-
ėjusį sezoną užsienio klubams atsto-
vavę krepšininkai: Rolandas Alijevas,
Aurimas Kieža, Edgaras Želionis,
Vidmantas Dilys, Marius Pociukonis,
Tomas Rinkevičius, Saulius Dumb-
liauskas, Mantas Ruikis, Artūras Va-
leika, Marius Janišius, Martynas Ma-
žeika, Valdas Vasylius, Žydrūnas
Stankus ir Arvydas Čepulis. 

2010 metais į užsienį žaisti išvy-
kusiųjų sąrašas yra trumpesnis ir jų
pavardės nėra tokios žinomos. 

Mažesnis ,,Eurolygos’’ klubo
žaidėjų skaičius

2010 m. sumažėjo Lietuvos krep-
šininkų, atstovaujančių garbiems
,,Eurolygos’’ (panašiai kaip JAV
NBA) klubams. Jeigu praėjusį sezoną
stipriausiems Europos turnyre užsie-
nio klubams atstovavo 11 lietuvių, tai
šį sezoną jų liko tik 7. Nors metus
prieš tai ,,Eurolygos’’ klubai turėjo
tik šešis lietuvius. 

Nedaug lietuvių likę ir kai kurio-
se Europos šalių stipriausiose na-
cionalinėse lygose: Ispanijos (nuo 6
iki 3), Graikijos (nuo 6 iki 1), Rusijos
(nuo 5 iki 1). 

Populiariausia šalis buvo
Ukraina

Du praėjusius sezonus daugiau-
sia lietuvių krepšininkų priglausdavo
Ukraina. Užpraeitą sezoną toje šalyje
profesionalų komandoje žaidė net 24
lietuviai, o pernai jų liko perpus ma-
žiau – 12. 

Finansinę krizę dar labiau pajuto
Ukrainos krepšinis šiemet, nes rei-
kėjo veržtis diržus komandų vado-
vams ir atsisakyti brangesnių krepši-
ninkų iš užsienio. Todėl šiemet
Ukrainoje darbą gavo tik 6 Lietuvos
krepšininkai.

Krizė palietė ir Rusiją. Ten prieš
metus rungtyniavo 5 mūsų tautiečiai,
o šiemet jų beliko tik vienas. 

Krito susidomėjimas lietuviais
krepšininkais ir Lenkijoje. Prieš de-
šimtmetį ten jų žaisdavo apie tuziną,
o šį sezoną – vos du. Kadangi toje
šalyje buvo panaikintas apribojimas
žaidėjams iš JAV, tai lenkai mieliau
kviečiasi tos šalies krepšininkus.
Taigi amerikiečiai tapo labiau pagei-
daujama ,,preke’’ (žinoma, čia nekal-
bama apie aukšto lygio žaidėjus, ku-
rių negali įpirkti dėl per didelės
algos). 

Mažiau lietuvių ir studentų
lygoje Amerikoje

Jaunieji Lietuvos krepšininkai
dabar jau mažiau veržiasi žaisti į JAV
universitetų ar kolegijų komandas. Šį
sezoną studentų NCAA (I divizijoje)
rungtyniauja tik 9 lietuviai. Tai ma-
žiausias skaičius nuo praėjusio šimt-
mečio paskutiniojo dešimtmečio vidu-
rio, kai kilo išvykimo į Ameriką
banga. 

Praėjusį sezoną NCAA pirmosios
pakopos komandose žaidė 14 lietuvių,
iš kurių 6 šiemet grįžo žaisti į Lie-
tuvos komandas. JAV studentų lygoje
šį sezoną ėmė žaisti tik du lietuviai:
Gilvydas Biruta (203 cm ūgio – Rut-
gers, The State University of New

Jersey) ir Martynas Bazeika (193 cm
ūgio – University of Tennessee at
Chattanooga). Apskritai, šį sezoną
žaisti tarp JAV studentų geriausiai
sekasi lietuviams Edvinui Ruzgui,
Evaldui Baniuliui ir Artūrui La-
zauskui. 

Iš vadinamųjų legionierių trys at-
stovauja NBA klubams. Jų pavardes,
be abejo, žinome. Tai Žydrūnas
Ilgauskas (,,Miami Heat’’), Linas
Kleiza (,,Toronto Raptors’’) ir Darius
Songaila (,,Philadelphia 76-sers’’).
Pastarasis beveik visą laiką pralei-
džia ant atsarginių suolelio ir, atrodo,
šiemet baigs savo karjerą stipriausio-
je krepšinio lygoje pasaulyje.

Lietuvis Gilvydas Biruta rungtyniauja
Rutgers krepšinio rinktinėje.

„Palermo” komanda –
Italijos futbolo 

taurės pusfinalyje
„Palermo” futbolo komanda tapo

pirmąja 2010–2011 metų sezono ko-
manda, iškopusi į Italijos futbolo tau-
rės pusfinalį. Ji po lygiosiomis (0:0)
pasibaigusių rungtynių ir po pratęsi-
mo likusių lygiųjų pergalę pelnė 11
metrų baudinių serijoje, kuri baigėsi
5:4 „Palermo” naudai. Ji, beje, žaidė
namuose ir įveikė „Parma” vienuo-
likę. Dabartinė taurės savininkė yra
Milano „Inter”, kuri dėl patekimo į pus-
finalį kovos su „Napoli” vienuolike.

Minske vykstančiose tarp-
tautinėse U – 18 (1944 gimimo ir
jaunesni) futbolo varžybose pirmąją
turnyro dieną sužaidė lygiosiomis
(1:1) su šeimininkais baltarusiais,
antrose rungtynėse lietuviai buvo
priversti nusileisti suomiams 0:1.
Suomiai pirmame susitikime irgi
sužaidė lygiosiomis (1:1) su belgais.

Nepaisant, kad rungtynių ge-
riausia futbolo komanda buvo laiko-
mi suomiai, jaunieji lietuviai futboli-
ninkai turėjo progų pasižymėti, ta-
čiau jiems trūko laimės.

A grupėje Lietuvos jauniai dar
turės rungtyniauti prieš  Belgijos jau-
nių rinktinę.

Lietuvos jauniai nusileido suomiams

Į Katare vykstančių 2011 metų
Azijos futbolo pirmenybių baigiamą-
sias rungtynes iš 16 komandų pateko
Japonijos ir Australijos futbolo rink-
tinės. Pusfinalyje triskart Azijos pir-
menybės (1992, 2000 ir 2004 m.) lai-
mėjusi Japonijos komanda įveikė (po
11 m baudinių) Pietų Korėją, nes
normalus laikas bei pratęsimas nu-
galėtojo neišaiškino, rezultatas buvo
lygus 2:2. Antrajame pusfinalyje  Aust-
ralija sutriuškino Uzbekistano vals-
tybinę komandą net 6:0 rezultatu.

Azijos pirmenybėse 
susitiks Japonijos ir
Australijos rinktinės
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Santykiuose su Baltarusija mes
nebeturime jokių iliuzijų: žengdami
vieną žingsnį į priekį, du žengiame
atgal. Kaimyninėje šalyje režimas
nepasikeis, nes pati baltarusių visuo-
menė to nenori, o ir nežinoma, į ką
būtų galima jį keisti. Padėtis kaimy-
ninėje šalyje Lietuvos politikus domi-
na tik tiek, kiek tai gali duoti naudos,
o baltarusiai ėmė mūsų negerbti, nes
mes blaškomės tarp savo politinių
pasirinkimų. Tokių ir panašių minčių
buvo galima išgirsti neformalioje
diskusijoje apie Baltarusijos dabartį
ir miglotas ateities perspektyvas.
Diplomatai, politologai ir žurnalistai
diskutuodami sutarė, kad nebėra
aišku, kaip kalbėtis su Baltarusija, ir
daugelis iš jų netikėjo, kad net po
dešimties metų kaimyninei šaliai
pavyks atsikratyti paskutiniu Euro-
pos diktatoriumi tituluojamo Alek-
sandr Lukašenka.

„Esame priartėję prie kritinio
dialogo politikos, kai žengiame du
žingsnius į priekį ir vieną – atgal.
Matyt, vis tiek reikės kalbėtis, nes
nesikalbėjimas niekur neveda. Netu-
rime svertų tą valstybę priversti elg-
tis kitaip”, – diskusijoje kalbėjo aukš-
tas diplomatas. Jis svarstė, kad tik
įtikinus kaimyninės valstybės vado-
vą, jog elgiantis kitaip ir dialogas gali
būti kitoks, tada pavyktų kai ko
pasiekti. Pasak diplomato, ankstesni
bandymai kalbėtis jau davė rezul-
tatų, nors dabar jų vaisiai sparčiai
naikinami.

„Svarbu neleisti įsigalėti piktam
veikimui. Jei matome, kad negalime
paveikti partnerių, kyla klausimas,
ar atvirai rodyti principinę laikyseną,
yra veiksmingiausias rezultato sieki-
mo būdas? Kai neleidi partneriui
‘išsaugoti veido’, trypi jį, apie jokį
dialogą negali būti nė kalbos”, – įsi-
tikinęs aukštas diplomatas. Anot jo,
per praėjusį mėnesį teko pamatyti
pačių įvairiausių dalykų ir dar kartą
įsitikinti, kad Europos Sąjunga –
sudėtingas organizmas, kuriam stin-
ga derinimo ir sutarimo. „Bandome
kažko siekti įtikinėjimu, bet rezul-
tatų nematyti. Manyčiau, turėtume
peržiūrėti ir savo paramą kaimy-
nams, remti tokius projektus, kurie
turėtų kuo didesnę sklaidą tarp
žmonių ir nesusitelkti į akimirksnio
revoliucijos pergales”, – svarstė jis.

Svarbu kaimyninėje šalyje padėti
kurtis pilietinei visuomenei, gausinti
opozicijos gretas, bet nežiūrėti į „pro-
fesionalius revoliucionierius”. Reikia,
kad Baltarusijoje žmonės norėtų ne
tik mitingus organizuoti, bet ir
dirbti:  tyliai ir nuosekliai siekti savo
tikslų. Pasak akademikės, dažnai

susiduriančios su Baltarusijos poli-
tikos realybe, patys baltarusiai neti-
ki, kad kažkas gali pasikeisti jų šaly-
je. Net po rinkimų, kai Minske buvo
sumušta daugybė įvairaus amžiaus ir
išsilavinimo žmonių, kilusi pasipik-
tinimo banga nepabudino tikėjimo,
kad kas nors gali keistis. Ji įsitiki-
nusi, jog Europos Sąjungos įvaizdis
kaimyninėje šalyje nėra pats geriau-
sias, nes baltarusiai mano, o tą tikė-
jimą vietinės propagandos mašina tik
pastiprina, kad ES – ekonominis da-
rinys, neturintis vertybių.

Vertybių baltarusių akyse turi
tik JAV, o štai ES ir mes neturime
jiems ko pasiūlyti ir prarandame iki
šiol turėtą įvaizdį. Kalbos apie ES
sankcijas režimui – neveiksmingos,
nes jos ir lieka kalbomis, o ištraukti
Rusijos mentaliteto iš baltarusių
sąmonės mums irgi nepavyks, juolab
kad mes parodėme savo nenuosaikią
politiką, ėmėme mėtytis tarp to, ką

remiame ir kaip tai darome. Sank-
cijos neveikia, Baltarusija ES nerūpi,
su režimu dirbama ir kalbamasi, kaip
visada – tokia, pasak mokslininkės,
yra realybė.

Diskusijoje dalyvusio žiniasklai-
dos atstovo nuomone, mes esame per
maži, kad turėtume įtakos ir galios
keisti dabartinę padėtį, kuri susik-
lostė ES dėl Baltarusijos. Esą dau-
giausia, ką galėjome padaryti, – ne-
prarasti savigarbos ir netiesti rau-
dono kilimo Lukašenka, bet tą pada-
rėme. Taip, pasak žurnalisto, mes
praradome autoritetą opozicijos aky-
se, tiesa, režimo akyse mes jo (auto-
riteto) niekada ir neturėjome. Dabar
mums beliko pripažinti, kad buvome
režimo užburti ir nebesiimti tolesnių
esminių žygių su kirtikliu rankoje
Baltarusijos link.

Politologas, kasdien dirbantis su
baltarusiais ir „Baltarusijos klausi-
mu” aiškino, kad kaimyninės šalies
fronte nieko naujo. 2010-ųjų rinkimai
buvo tokie pat, kaip 2006 metų prezi-
dentinis šou. Esą per 10 metų kai-
myninėje šalyje niekas nepasikeitė –
nepadaugėjo nevyriausybinių organi-
zacijų, neatsirado įstatymo, kuris
leistų teisėtai pervesti pinigus iš
užsienio į Baltarusiją, diskutuoti,
burtis ir net muzikuoti kartu Balta-
rusijoje vis dar draudžiama. Anot
politologo, nevertėtų žaisti geopoli-
tinių žaidimų ir aiškinti, kad „jei ES
Baltarusijoje bus daugiau, Rusijos
bus mažiau”. Esą tai – iliuzija, nes
mes net patys negalime išginti Rusi-
jos iš Lietuvos, kodėl manome, kad
galime ir turime teisę tai daryti Bal-
tarusijoje?

Nukelta į 8 psl.
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BALTARUSIJA BE ILIUZIJŲ:
NĖRA JOKIŲ SVERTŲ

PAVEIKTI A. LUKAŠENKA?

Pripažintas pirmasis
Marijos apsireiškimas

JAV
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Praeitų metų pabaigoje žiniasklaida išplatino žinią, kad Green Bay,
Wisconsin, vyskupijos valdytojas vysk. David Ricken patvirtino
pirmąjį Mergelės Marijos apsireiškimą JAV. Mergelė Marija

apsireiškė tris kartus 1859 m. spalio mėnesį Adele Brise, 28 metų emig-
rantei iš Belgijos. Apsireiškimo metu ji gyveno Robinsonville miestelyje
(dabar Champion), Wisconsin. Apsireiškimo vietoje pastatytą koplyčią
kasmet aplanko daug tikinčiųjų.

Internete duodama informacija teigia, kad dabar pasaulyje yra dvyli-
ka Mergelės Marijos apsireiškimo vietų, patvirtintų Katalikų Bažnyčios
hierarchijos. Turbūt garsiausios apsireiškimo vietovės yra Guadalupe
Meksikoje (1531), Liurdas Prancūzijoje (1858) ir Fatima Portugalijoje
(1917). JAV žiniasklaidai mažai žinomas Marijos apsireiškimas Šiluvoje,
Lietuvoje (1608).

Įdomu, kad vyskupijos valdytojas, o ne Šventasis sostas Vatikane nus-
prendžia apsireiškimų, įvykusių jo valdomoje vyskupijoje, tikimumą. Ne
visi tariami apsireiškimai – jų yra šimtai – yra Bažnyčios pripažįstami.
Netikrais apsireiškimais paskelbti ,,matymai” Necedah, Wisconsin ir Bay-
side, New York vietovėse. Prie vyskupų nepripažintų apsireiškimų taip pat
priskirtini apsireiškimai Medjugorje, anksčiau buvusioje Jugoslavijoje.
Yra dvi apsireiškimų pripažinimo pakopos. Pirmoje pakopoje vyskupas
gali patvirtinti, kad tikinčiųjų lankoma vietovė neprieštarauja tikėjimo
tiesoms ir yra skatintina arba nors nedraudžiama. Prie tokių galima pri-
skirti Medjugorje. Antroje pripažinimo pakopoje vyskupas daro išvadas
dėl paties apsireiškimo autentiškumo. Čia reikia rasti, kad įvykis buvo
viršgamtinis.

Turima informacija dėl apsireiškimo pirmenybės JAV lyg ir priešta-
ringa. Apsireiškimas Adele Brise įvyko 1859 metais, bet tik dabar vysku-
po pripažintas autentišku. Kitas, daug vėlesnis apsireiškimas vienuolei
Mary Ephrem, pirmą kartą įvykęs 1956 m. rugsėjo 25 d. Rome City, In-
diana, vyskupų buvo pripažintas daug anksčiau, nei dabar pripažintas ap-
sireiškimas buvusiame Robinsonville miestelyje 1859 metais. 

Daug metų Green Bay vyskupai rėmė maldininkų (piligrimų) bei ti-
kinčiųjų apsilankymus Champion vietoje, bet nebuvo pareiškę savo spren-
dimo dėl apsireiškimų autentiškumo. 2009 m. sausio 9 d. vyskupas David
Ricken pradėjo oficialią peržiūrą, sudarydamas specialią žinovų komisiją.
2010 m. gruodžio 8 d. tas pats vyskupas, remdamasis komisijos rekomen-
dacijomis, Champion apsireiškimą paskelbė antgamtine moraline realybe,
verta tikinčiųjų pagarbos ir dėmesio. Tačiau tas paskelbimas tikinčiųjų
neįpareigoja tuo tikėti.

Apsireiškimo metu Mergelė Marija merginai Adele Brise davė už-
duotį evangelizuoti šio ,,laukinio krašto” vaikus ir juos mokyti, ką reiškia
būti išganytam. ,,Eik ir nieko nebijok. Aš tau padėsiu”, – kalbėjusi Mer-
gelė Marija. Atsiliepdama į jai skirtą misiją, po apsireiškimo Adele Brise
tapo pranciškonų vienuole, daug keliavo po savo valstiją (daugiausia pės-
čiomis) ir, mokydama vaikus bei suaugusius, skleidė Kristaus Evangeliją.
Vėliau netoli apsireiškimo vietos ji įsteigė katalikų mokyklą ir įkūrė pran-
ciškonų bendruomenę. Šešetą metų prieš jos mirtį 1896 metais miestelis,
tada vadintas Robinsonville, pakeitė savo pavadinimą į Champion – Bel-
gijoje esantį miestelį. Miestelio vardo pakeitimas buvo padarytas jos pra-
šymu. Pasirodo, kad būdama dar vaikas, ji pažadėjo Mergelei Marijai, kad
ji įstos į belgių vienuolyną Champion apylinkėje (Belgijoje). Dabar, jau bū-
dama Amerikoje, ji savo pažadą ištesėjo, perkeldama miestelio pavadinimą
iš Belgijos į naują kraštą. Gal tai primityvus, bet labai reikšmingas savo
pažado išpildymas.

Apsireiškimų tiesiog įrodyti neįmanoma, tad reikia telkti netiesiogi-
nius argumentus. Ar apsireiškimai yra suderinami su Šventuoju Raštu, su
Bažnyčios tradicijomis ir mokymais? Taip pat svarbu nuspręsti, ar apsi-
reiškimas veda prie ,,dvasinės naudos” tikinčiųjų gyvenime. Apsireiškimą
turėjusios gyvenimas irgi gali būti dalis įvertinimo. Ar tas gyvenimas nesi-
priešino dorovei ir kitų nepiktino? Kas ypač paveikė tyrinėjimo komisiją,
buvo Adele Brise nuolankus pasišventimas iš Mergelės Marijos gautiems
nurodymams, o ne nepaliaujamas dėmesys pačiam apsireiškimui ir joje
dalyvavusiai. 

Vysk. Ricken stebina apsireiškimo vietoje išdygusios Marijos šven-
tovės atnešami vaisiai, įskaitant ir keletas stebuklų. ,,Yra daugybė teigi-
nių apie stebuklus ir išgydymus – fizinius, emocinius ir dvasinius. Jie te-
bevyksta šiandien”, – teigė jis. Dramatiškiausiu stebuklu laikomi 1871 m.
gaisras šiaurės rytų rajone, Wisconsin valstijoje. Gaisras buvo pavadintas
Peshtigo gaisru. Dėl labai sauso oro ir didelio vėjo ten kilęs eilinis gaisras
nusiaubė 1.2 milijonų akrų plotą, sudegino dvyliką miestelių. Gaisro metu
žuvo nuo 1,500 iki 2,500 žmonių. Sakoma, kad tai buvo baisiausias gais-
ras JAV istorijoje. Pastatyta Mergelės Marijos koplyčia kaip tik buvo at-
skubančio gaisro ruože. Matydama artėjantį gaisrą, vienuolė Adele su ti-
kinčiaisiais karštai meldėsi, kad gaisras nesunaikintų koplyčios ir kitų ša-
limais esančių pastatų, išsidėsčiusių 5 akrų plote. Stebuklingai gaisras, iš
abiejų pusių apjuosęs esančius pastatus, jų visai nepalietė.

JAV bent 36 valstijoje yra įvairių Marijos šventovių. Jos visos laukia
maldininkų. Yra organizuojamos išvykos, platinamos reklamos. Įdomu,
kad Champion miestelyje esanti Our Lady of Good Help šventovė, prik-
lausanti Green Bay vyskupijai, tuose sąrašuose neminima. Gal norėta ją
palikti tikintiesiems, o ne įvairių naujovių ieškantiems turistams?

Lietuva neturi jokių svertų, kad paveik-
tų kaimyninę šalį, tiesa, galėjome būti
puikūs tarpininkai, bet praradome pasi-
tikėjimą, nes mūsų politika ėmė keistis,
mėtytis, neteko nuoseklumo.
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Turbūt kiekvienam iš mūsų, gy-
venančių toliau nuo pietinių ir vaka-
rinių valstijų, norėtųsi žiemą bent
trumpam nuo šalčio ir sniego pabėgti
į saulėtąją Florida. Tad pats metas
atkreipti dėmesį į šių metų kovo 3–7
dienomis St. Petersburg (FL) kuror-
te rengiamą 11-ąjį kasmetinį lietuvių
golfo turnyrą ,,Florida Lithuanian
Open”. Pagrindinis šių varžybų orga-
nizatorius, kaip ir anksčiau, yra Lie-
tuvos Respublikos garbės konsulas
St. Petersburg Algimantas Karna-
vičius. Iki pernai šių varžybų pelnas
kasmet buvo skiriamas Lietuvos Kai-
mo fondui. Nuo šių metų tradicinio
turnyro organizatoriai nusprendė
remti „Vaiko vartai į mokslą’’ organi-
zaciją. 

Ši labdaros organizacija įsikūrė
1998 m. Čikagoje, siekdama rūpintis
Lietuvos rizikos grupės šeimų vai-
kais. JAV ,,Vaiko vartai į mokslą” pri-
pažinta savarankiška, pelno nesie-
kiančia organizacija, registruota Illi-
nois valstijoje. Tačiau organizacija
turi pavienių rėmėjų visur, o rėmėjų
būreliai veikia Cleveland (OH), Det-
roit (MI), Philadelphia (PA), Sunny
Hills (FL) ir Washington, DC mies-
tuose. „Vaiko vartai į mokslą’’ remia
11 pomokyklinių dienos centrų ir
laikinosios globos namus įvairiuose
Lietuvos miestuose. Jos misija – pa-
dėti sunkumus šeimoje išgyvenan-
tiems vaikams, sudarant palankias
sąlygas mokytis ir vaiko asmenybei
ugdyti. Organizacija rūpinasi, kad
remiamų centrų vaikai Lietuvoje lan-

kytų mokyklas. Surinktos lėšos ski-
riamos rizikos grupės šeimų vaikams
remti, parūpinant jiems maitinimą,
reikalingas mokslo priemones, bū-
tiną aprangą, buitines, sporto ir
užimtumo priemones. Dar vienas or-
ganizacijos tikslas – skatinti Ameri-
kos lietuvius, ypač jaunimą, savano-
riškam darbui su vaikais minėtuose
centruose. 

„Vaiko vartai į mokslą’’ nariai ir
jai prijaučiantys ypač džiaugiasi, kad
prie jų labdaringos veiklos šiemet
prisijungs lietuviai golfo aistruoliai.
„Florida Lithuanian Open’’ vis popu-
liarėjančiame golfo turnyre dalyvauja
mūsų tautiečiai ir jų draugai iš įvai-
rių JAV kampelių, ir ne tik. Visi ma-
loniai kviečiami į varžybas! 

Pirmasis susitikimas-susipažini-
mas planuojamas kovo 3 d., ketvirta-
dienį, nuo 12:30 v. p. p., taip pat vyks
apšilimo rungtynės St. Petersburg
County klube (2000 County Club
Way S., St. Petersburg, FL 33712).
Kovo 4 d., penktadienį, nuo 11 v. r.
dalyviai turės progą pažaisti golfą
malonioje aplinkoje ant Seminole
ežero kranto Seminole Lake County
klube (6100 Augusta Blvd., Seminole,
FL 33777). Kovo 5 dieną, šeštadienį,
vakare nuo 6 iki 9 val. visi turnyro
dalyviai ir svečiai bus pakviesti į
priėmimą, kuris vyks ,,Sirata Beach
Resort” viešbučio (jame ir siūlome
apsistoti visiems „Florida Lithuanian
Open” dalyviams) konferencijų cen-
tre (5300 Gulf Boulevard, St. Pete
Beach, FL 33706, tel. 1-800-344-
5999). Na, o sekmadienį, kovo 6 d.,

St. Petersburg įvyks 11-asis lietuvių golfo turnyras
Tradicinių varžybų tikslas – paremti organizaciją „Vaiko vartai į mokslą”

Iš kairės į dešinę: Algis Liškūnas, Rimas Karnavičius, Algimantas Karnavičius
ir Freddie Kienzler.                                                    Don Munafo nuotr.

Iš kairės į dešinę: Julius Daukas, Algimantas Karnavičius ir Andy Williams.

2010 metų kasmetinio lietuvių golfo turnyro ,,Florida Lithuanian Open” dalyviai. 

golfas bus žaidžiamas nuo 11:30 v. r.
puikiame aikštyne Bardmoor golfo ir
teniso klube (8001 Cumberland Rd.,
Largo, FL 33777). Kovo 7 dieną, pir-
madienį, vyks pagrindinės varžybos
St. Petersburg County klube, po ku-
rių bus apdovanoti laimėtojai. Regis-
tracija prasidės nuo 11:45 v. r., va-
karas klubo pokylių salėje vyks nuo
5:30 val. p. p.

Mielai kviečiame visus dalyvauti
11-ajame lietuvių golfo turnyre Flo-

rida. Čia atvykę neabejotinai sutik-
site senų draugų, susipažinsite su
naujais žmonėmis, puikiai praleisite
laiką ir tuo pačiu prisidėsite prie
garbingo labdaros projekto. 

Dėl papildomos informacijos bei
norinčius registruotis varžyboms
prašome skambinti Algimantui Kar-
navičiui tel. 727-895-4811 arba rašyti
el. paštu ltconsulfl@bayprintonli-
ne.com. Taip pat galite apsilankyti
www.LTConsulFlorida.com tink-
lalapyje. 

SLIDINÈJIMAS

ŠALFASS ir ALGS vėl kviečia slidinėti
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 slidi-
nėjimo kelionę ,,Telluride Ski Resort”, Telluride, CO. Kelionėje su šeimomis
dalyvauti gali tiek patyrę slidinėtojai, tiek neslidinėjantys. Norėdami užsire-
gistruoti viešbutyje, kreipkitės į ,,Mountain Vacation Specialist” Carol Paster-
nak el. paštu: carol@ski.com arba tel. 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 užsisakyti kambarius kuo
anksčiau, nes vėliau kambarių už specialią kainą gali nebelikti. 

Slidinėjimo varžybos vyks trečiadienį, kovo 23 d., 10 val. r. Registruotis
varžyboms bus galima antradienį, kovo 22 d., 5:30 val. p. p. viešbučio ,,The
Peaks Resort” vestibiulyje.

NUMATOMAS TVARKARAŠTIS: 
Kovo 19 d., šeštadienį: atvykimas į ,,Telluride Ski Resort” kurortą. Jei

atvyksite anksti, galima nuvykti paslidinėti. Pietūs restorane ,,Gorrono
Ranch”.         Nukelta į 9 psl.
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KOMENTARASKOMENTARAS
Noriu pridėti ir savąjį 

trigrašį
ALGIMANTAS S. GEÇYS

Puiku, kad kalbininko prof. dr.
Antano Klimo nusiskundimai dėl
sparčiai plintančios lietuvių kalbos
taršos rado atgarsį psichologo dr. Ro-
mualdo Kriaučiūno straipsniuose
(,,Draugas”, 2010 m. lapkričio 20 d. ir
gruodžio 30 d. laidos). Laiškuose re-
dakcijai įdomiai pasisakė informati-
kos srities mokslininkas prof. dr. Al-
girdas Avižienis (gruodžio 17 d.) ir
nuolatinis bendradarbis advokatas
Donatas Januta (gruodžio 22 d.). Te-
būna leista ir man, inžinieriui, Vokie-
tijoje pokario metais gavusiam lietu-
vių gimnazijos penkerių mokslo metų
pagrindus, savuoju ,,trigrašiu” prie
diskusijų prisijungti.

,,Draugo” redakcinį štabą tenka
sveikinti ne tik naujųjų metų proga,
bet ir dėl to, kad jo redaktorės suge-
bėjo iš dienraščio skilčių išpilietinti
,,kalbos šiukšlę” – ,,kolonija”. Pakai-
talas ,,telkinys” ir ausiai, ir akiai ma-
lonesnis, nepadarantis užsienio lietu-
vių kažkokiais kolonistais. Nemažiau
sėkmingai redaktorėms pavyko iš
dienraščio skilčių išginti iš rusų kal-
bos išsiverstą žodį ,,Pabaltijis”. Nau-
jai atkurta nepriklausoma Lietuvos
valstybė pagaliau yra ne Pabaltijo
valstybių, o Baltijos valstybių sudėty-
je.

Neblogai redaktorėms sekasi ir
su vietovardžių rašyba. Pamažėle pe-
reinama prie kraštų vietovių rašybos
geografinės valstybės kalba. Tai pri-
valu šiais interneto laikais. Tai pasa-
kius, manau, kad teisingai ,,Draugo”
elgiamasi lietuvių kalboje seniai įsi-
pilietinusių valstybių sostinių pava-
dinimus – Paryžius, Maskva, Mins-
kas, Viena, Berlynas, Londonas – ne-
perkrikštijant oficialiais valstybiniais
vardais. ,,Draugui” pritaikius forma-
lią rašybą Washington, DC, New
York, Atlanta, Seattle, San Francisco
vietovardžiams, vientisumui vis dar
nusikalstama, lietuviškas ,,-s” ar ,,-
as” galūnes prisegant tokiems vieto-
vardžiams kaip Oslo, Nairobi, Isla-
mabad, Bankok, Deli... Vis dėlto ma-
loniai nuteikia daugiau kaip pora mė-
nesių ,,Drauge” spausdinamas lietu-
vių jachtos ,,Ambersail” dienoraštis.
Tai daugelio ,,kronikininkų” darbo
vaisius. Pasidėjus žemėlapį, formali
vietovardžių rašyba skaitytojui leng-
vai leidžia sekti lietuvių jūrininkų ke-
lionę aplink pasaulį.

Prisimenant Cape Cod, MA lietu-
vių telkinio nepasitenkinimą jų vieto-
vę žiniasklaidoje vadinant ,,Keipo
Kodu”, noriu pastebėti, kad ,,Drau-
go” vyriausioji redaktorė dr. Dalia
Cidzikaitė ne vieną iš mūsų yra įsta-
čiusi į redakcijos pageidaujamos rašy-
bos vėžes. Praeityje aprašydamas sa-
vojo telkinio veiklą rašiau Philadelpi-
joje, Filadelfijos ar panašiai. Dabar
rašau: Philadelphia Lietuvių namų
mugė, Philadelphia apylinkėje bus
paminėta Sausio 13-sios sukaktis ir
t. t. 

Gaila, kad nepriklausoma Lietu-
va kol kas užsienio lietuviams nėra
tinkamas nuoseklios lietuvių kalbos
rašybos pavyzdys. Ankstesniame sa-

vo komentare paminėjau skaitęs 728
puslapių knygą ,,Sąjūdžio bylojimai,
1989–1992 metų užrašai” (Vilnius,
2008 m., Seimo leidykla ,,Valstybės
žinios”. Autorė – Regina Kalendraitė,
talkinant septynių žinomų asmenų
redakcinei kolegijai). Leidinyje vi-
soms gausiai minimoms rusiškoms
pavardėms prisegtos lietuviškos ga-
lūnės: M. Gorbačiovas, A. Sacharo-
vas, M. Ulijanovas, J. Velichovas, R.
Nišanovas, D. Jazovas, S. Achrome-
jevas, V. Beriozovas. Pastarasis gy-
veno Lietuvoje, buvo TLKP sekreto-
riaus Algirdo M. Brazausko pirmuoju
pavaduotoju. Knieti žinoti, ar Berio-
zovą skirdama Maskva formaliai ne-
buvo sulietuvinusi jo pavardės? Dar
didesnis nesusipratimas Vakarų poli-
tikų pavardžių rašyboje: sen. G. Miče-
las (G. Mitchell), Dž. Bušas (prez. G.
Bush), M. Tečer (Margaret That-
cher), H. Kolis (Helmut Kohl), sen.
Bredlis (sen. Bradley), Dž. Beikeris
(G. Baker). Nepavydžiu šio meto poli-
tinių mokslų studentui enciklopedijo-
je ar internete norinčiam rasti papil-
domų žinių apie leidinyje minimus
politikus. Privalu būti savotišku de-
tektyvu. Įsimintina, kad ši knyga yra
Lietuvos Respublikos Seimo leidyklos
,,Valstybės žinios” leidinys.

Į mano kritiškas pastabas ne
vienas atsakys, jog kalba kuriama
kur gyvenama tautos.  Tačiau nebūti-
na šimtu procentų sutikti  su tokiu
tvirtinimu. Teigiama, kad kalbos
naujadarai ,,skrajutė” (ang. flyer) ir
,,skaidrė” (ang. slide) buvo sukurti
išeivijoje gyvenančių kalbininkų.
Antrasis naujadaras priskiriamas
University of Pennsylvania dėsčiu-
siam prof. Antanui Saliui. Savo kailiu
esame patyrę, kad ir užsienyje gyve-
nantys gali išvalyti kalbą ir ją saugoti
nuo ,,kalbos šiukšlių”. ,,Drauge” įsi-
darbinusiems Antrojo Pasaulinio ka-
ro lietuviams pabėgėliams pavyko
nuvalyti dulkes nuo svetimybėmis ir
anglicizmais tada gausiai nusėto
dienraščio veido. Įdomu tai, kad šiuo
metu kalbos švarinimo darbus vykdo
jau trečioji dienraščio redaktorių
karta. ,,Trečiabangėms” redaktorėms
– dr. Daliai Cidzikaitei, Laimai Apa-
navičienei ir Loretai Timukienei –
patikėta šalinti į laikraštį iš neprik-
lausomos Lietuvos besibraunančias
naujas ,,kalbos šiukšles”: ,,mačus”,
,,kortus”, ,,startavimu”, ,,asus”...
Siekiant dienraštyje suvienodinti vie-
tovardžių ir nelietuviškų pavardžių
rašybą, tenka redaktorių prašyti skir-
ti papildomą dėmesį ,,Draugo” šešta-
dieniniam kultūriniam priedui. Dė-
mesys taikytinas pavardžių ir vieto-
vardžių rašybai Lietuvoje gyvenančių
autorių straipsniuose. 

Puiku, kad neseniai Lietuvoje
buvo įkurta Lietuvių kalbos gynėjų
sąjunga. Tačiau ji neturėtų apsitverti
tik etninės Lietuvos sienomis. Svarbu
kalbiniu požiūriu išlaikyti švarią už-
sienio lietuvių kalbą ir žiniasklaidą.
Nuo to priklausys, kiek sėkmingai
ateityje gebėsime tarpusavyje susi-
kalbėti. Ačiū Dievui, kol kas susikal-
bame, nors ,,trečiabangiai” mano ir
mano bendraamžių lietuvių kalbą
vadina ,,smetonine”. 

Nukelta į 9 psl.

Netikėtas susitikimas su 
D. Butkus

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

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

Šių metų sausio mėnesio pra-
džioje gyd. Jonas Prunskis, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės visuomeninių
reikalų vicepirmininkas, dalyvau-
damas gydytojų suvažiavime Las
Vegas mieste, Nevada, netikėtai susi-
tiko su vienu iš Amerikos legendinių
profesionalaus futbolo žaidėjų, lietu-
vių kilmės Dick Butkus.

Dick Butkus sėdėjo prie stalo
,,Ceasars” viešbutyje ir pasirašinėjo
savo gerbėjams. Gyd. Prunskis užkal-
bino Butkų, pasveikindamas jį lietu-
viškai – ,,Labas”. Su tuo žodeliu  pra-
sidėjo apie dvidešimt minučių trukęs
jųdviejų pasikalbėjimas. 

Dick Butkus lankė University of
Illinois. Baigęs universitetą jis 9 me-
tus žaidė Chicago ,,Bears” komando-
je. Per tą laikotarpį jis pasiekė pačius
aukščiausius profesionalaus futboli-
ninko laimėjimus. Butkus yra pelnęs
beveik visus geriausius šios sporto ša-
kos įvertinimus, buvo priimtas į
amerikietiškojo futbolo Hall of Fame.
Dabar jis laikomas amerikietiškojo
futbolo legenda. 

Butkus yra tikras lietuvis. Jo
tėvai atvažiavo iš Lietuvos į Ameriką

1904 metais. Dick yra vienas iš sep-
tynių brolių ir seserų. Jam au-
gant tėvai nekalbėjo lietuviškai, dėl
to Butkus labai gailisi. Tiesa, jis
moka ir supranta keletą lietuviškų
žodžių. 

Nors Butkus nemoka kalbėti lie-
tuviškai, jam lietuvybė yra labai svar-
bi. Prieš penkerius metus jis buvo
nuvažiavęs į Lietuvą, norėdamas su-
rasti savo tėvų tėviškę. Visaip bandė,
teiravosi pas valdžios atstovus, prašė
jų padėti. Bet, atrodo, kad valdžia
delsė ir ,,vedžiojo aplink nosį”. Nors
Butkus grįžo į Ameriką gerokai nu-
sivylęs savo paieškos rezultatais, jis
nepasiduoda – bandys toliau ieškoti.
Gyd. Prunskis pasisiūlė, kiek galė-
damas padėti Butkui įvykdyti jo no-
rus. 

Gyd. Prunskis ir Butkus kalbėjo
apie įvairius reikalus, ypač Amerikos
lietuvių veiklą ir apie galimybę But-
kui dalyvauti lietuvių renginiuose.
Gyvendamas Čikagoje Butkus dažnai
užsukdavo į savo sesers restoraną
Marquette Park.

Parengė Rimas Gadeika

Nuotr. Gyd. Jonas Prunskis kalbasi su Dick Butkus.
Nuotr. iš asmeninio gyd. J. Prunskio albumo

SUKILÈLIAI TETURÈJO VIENÂ TIKSLÂ –
IŠLAISVINTI LIETUVÂ NUO OKUPANTO 

Skaitydamas Alekso Vitkaus ra-
šinį ,,Filmas apie 1941 metų sukili-
mą” „Draugo” dienraštyje (2011 m.
sausio 6 d.), atkreipiau dėmesį į auto-
riaus pasakymą, jog sukilėliai padarė
klaidų, žiauriai nusidėjo prieš žydų
tautą. Kitur teko skaityti, kad ir tarp
žydų buvo asmenų, kurie dalyvavo
lietuvių žudynėse. Gal tie veiksmai ir
privedė kai kuriuos sukilėlius tapti
visagaliais teisėjais?

Man tuo laiku gyvenant Kauno
Žaliakalnyje, gaudavau Laikinosios
vyriausybės laikraštuką „Į Laisvę”.
Jo puslapiuose skaičiau straipsnelius,
pasisakančius prieš žydus. Man,
užaugusiam kaime, o tėvams turint
daug reikalų su žydų verslininkais ir
patyrus daug gero, matant žydus,

einančius viduriu gatvės su Dovydo
ženklu ant nugaros, akys pasrūdavo
ašaromis.

Vitkus savo rašinyje rašo: „suta-
patinti laisvės norą ir nepriklau-
somybės troškimą su žydų žudynėmis
yra tik tų darbas, kurie niekada
neatleidžia, mums nelinki gero ir juo-
dina visą mūsų valstybę plataus pa-
saulio akyse.” Reikia gerai įsidėmėti,
kad žudynes organizavo vokiečiai,
talkinant lietuviams sadistams, norė-
jusiems tapti turtingais, bet ne lietu-
vių tauta. Reikia tikėtis, kad Lietu-
vos filmo kūrėjai gerai ištirs to meto
įvykius ir juos filme pateiks teisingai,
be kaltinimų.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL
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Vilnius, sausio 27 d. (ELTA)   –
Seime įregistruotas Vaikų išlaikymo
fondo įstatymo pakeitimo projektas,
kuriuo siekiama sudaryti didesnes
teisines galimybes Vaikų išlaikymo
fondui atgauti išmokėtas išmokas iš
tų skolininkų, kurių gyvenamoji vieta
yra užsienyje, bei tokiu būdu padidin-
ti valstybės biudžeto pajamas. 

Projektą įregistravusio parla-
mentaro Eriko Tamašausko teigimu,
jei projektas būtų patvirtintas, fon-
das turėtų galimybę kreiptis į teismą,
kai skolininko gyvenamoji vieta yra
užsienyje.

,,Valstybei numatyta pareiga iš-
laikyti tuos vaikus, kurie nėra išlai-
komi tėvo, motinos ar kitų, juos pri-
valančių išlaikyti, asmenų. Esant to-
kiai padėčiai, valstybė turi teisę rei-
kalauti iš jų grąžinti išlaikymui skir-
tas lėšas ir net 5 proc. metinių palū-
kanų. Tačiau problema atsiranda
tuomet, kai skolininkas gyvena už-
sienio valstybėje, nes, remiantis tiek
Lietuvos, tiek Europos Sąjungos tei-
sės aktais, užsienyje gali būti pripa-
žįstami ir vykdomi tik teismų spren-
dimai”, – padėtį komentavo Liberalų

sąjūdžio frakcijos seniūnas E. Tama-
šauskas.

Pasak liberalo, pagal šiuo metu
galiojantį Vaikų išlaikymo fondo įs-
tatymą, sprendimą dėl fondo išmo-
kėtų lėšų išieškojimo iš skolininko
priima pats Vaikų išlaikymo fondas,
ir nei tarptautiniai teisės aktai, nei
Lietuvos su kitomis valstybėmis su-
darytos sutartys nenumato galimy-
bės tokius sprendimus vykdyti užsie-
nio valstybėje. Taigi fondo administ-
ratoriaus sprendimai dėl lėšų išieško-
jimo paprasčiausiai negali būti vyk-
domi užsienyje, ir šalies biudžetas
praranda dalį lėšų, skirtų išlaikyti
vaikus.

Teisingumo ministerijos išsakyta
nuomone, Vaikų išlaikymo fondo įs-
tatyme būtų galimybė nustatyti, kad
bylos, kuriose fondas kreipiasi dėl iš-
mokėtų išmokų išieškojimo iš skoli-
ninko, būtų nagrinėjamos supapras-
tinta tvarka. Tokia taisyklė praktiko-
je būtų taikoma tik tais atvejais, kai
fondas kreiptųsi dėl išmokėtų išmokų
būtent į Lietuvos teismą ir tik tais at-
vejais, kai konkretus skolininkas bū-
tų užsienyje.

Bus lengviau išieškoti lèšas iš 
užsienyje gyvenançiû skolininkû

Migracijos departamente mažinama pareigybi¨�  

Deklaruoti ir sumokėti
nekilnojamojo turto mokestį

privalu iki vasario 1 d.

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) –
Ūkininkai ir paslaugas jiems tei-
kiančios bendrovės turėtų atkreipti
dėmesį į Finansų ministro įsakymą
dėl pajamų iš žemės ūkio veiklos ir
neapsirinkti apskaičiuojant bei su-
mokant nekilnojamojo turto mokestį
(NTM).

Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI) praneša, kad mokesčių mokė-
tojai – fiziniai ir juridiniai asmenys –
2010 m. NTM deklaraciją apskričių
valstybinėms mokesčių inspekcijoms
turi pateikti ir mokestį sumokėti iki
šių metų vasario 1 d. Planuojama,
kad šiais metais NTM bus sumokėta
daugiau nei 260 mln. litų. Praėjusiais
metais NTM mokėtojai sumokėjo be-
veik 300 mln. litų, 2009 m. – 270,5
mln. litų.

VMI primena, kad NTM už pra-
ėjusius metus privalo deklaruoti ir jį
sumokėti juridiniai asmenys bei dalis
gyventojų (fizinių asmenų). Mokesčių
mokėtojai – fiziniai asmenys NTM
privalo deklaruoti ir jį sumokėti už
gyvenamąsias patalpas, sodų, garažų
statinius, fermas, šiltnamius, ūkio,
pagalbinio ūkio, mokslo, religinius,
poilsio arba žuvininkystės ir inžine-
rinius statinius, jei jie naudojami in-
dividualiai ekonominei veiklai, o su

šiuo nekilnojamuoju turtu susijusios
išlaidos ar pridėtinės vertės mokestis
atskaitomas.

Kitos paskirties statiniai (pvz.,
administracinės, viešbučių, prekybos,
paslaugų, maitinimo, transporto ir t.
t.), priklausantys fiziniams asme-
nims, apmokestinami NTM, neatsi-
žvelgiant į tai, ar jie yra naudojami
kokioje nors ekonominėje ar indivi-
dualioje veikloje, ar ne. NTM už to-
kius statinius ir patalpas taip pat pri-
valo mokėti jų savininkai.

NTM gyventojams nereikia mo-
kėti už statinius, jei juos naudoja kul-
to apeigų reikmenų gamybai, sociali-
nei globai bei rūpybai, pajamoms iš
žemės ūkio veiklos gauti, švietimo
darbui, teikiant laidojimo paslaugas,
statiniui esant kapinių teritorijoje,
patalpos naudojamos kaip kūrybinės
dirbtuvės individualiai kūrybinei
veiklai. Taip pat neapmokestinami
tinkamai naudoti nepripažinti stati-
niai, jeigu jie nėra naudojami.

NTM dydis, kurį nustato kiek-
viena savivaldybė atskirai, gali kisti
nuo 0,3 proc. iki 1 proc. nekilnoja-
mojo turto mokestinės vertės, be to,
savivaldybės savo biudžeto sąskaita
gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo
šio mokesčio. Visų savivaldybių nu-
statyti NTM dydžiai skelbiami mo-
kesčių inspekcijos interneto svetai-
nėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=
1095456.

Svarbu žinoti

Strasbūras, sausio 27 d. (lrytas.lt) – Strasbūre, Europos Tarybos (ET) rū-
muose, atidaryta paroda „Tautinės mažumos Lietuvoje”. Parodą atidarė Lie-
tuvos nuolatinis atstovas prie ET ambasadorius G. Šerkšnys. Ji pristato tauti-
nes mažumas Lietuvoje, jų atstovus, taip pat – norminius aktus, kurie užtik-
rina mažumų teises šalyje. Parodos atidaryme dalyvavo diplomatai, ET
parlamentinės asamblėjos nariai ir ET sekretoriato atstovai. Atidaryme svei-
kinimo kalbą taip pat sakė Lietuvos delegacijos ET parlamentinėje asamblė-
joje vadovas, Lietuvos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis
Zingeris ir ET generalinio sekretoriaus pavaduotoja Maud de Boer-Buquic-
chio. Paroda Strasbūre veiks iki vasario 4 dienos. lrytas.lt nuotr. 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) – Vy-
riausybė pritarė Vidaus reikalų mi-
nisterijos (VRM) siūlymui pertvar-
kyti Migracijos departamentą ir nuo
gegužės jame didžiausią leistiną pa-
reigybių skaičių sumažinti nuo 111
dabar esančių iki 80.

VRM skaičiuoja, kad tai per me-
tus leis sutaupyti 1,500,000 litų. Mi-
nisterija aiškina, kad pareigybių skai-
čius šioje įstaigoje mažinamas, nes
nuo 2011 m. gegužės 2 d. numatoma
Policijos departamentui perduoti
Migracijos departamento darbus, su-
sijusius su asmens tapatybę ir Lietu-

vos pilietybę patvirtinančių doku-
mentų išdavimo policijos įstaigų mig-
racijos tarnybose organizavimu.

Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Migracijos val-
dybai planuojama perduoti darbus,
susijusius su pasų išdavimu Lietuvos
piliečiams, kurie dokumentus pasui
išduoti ar pakeisti pateikė Lietuvos
diplomatinėms atstovybėms ir kon-
sulinėms įstaigoms užsienio valsty-
bėse. Taip pat ketinama peržiūrėti
kitus Migracijos departamento prie
VRM atliekamus darbus. 

Lietuvoje laukiama JAV bendrovi¨
Atkelta iš 1 psl.
Po pasitarimo JAV ambasadorė

teigė, jog šiuo metu yra dedamos di-
džiulės pastangos, kad apsilankymo
metu tarp Lietuvos ir amerikiečių
bendrovių būtų pasiekti konkretūs
susitarimai.

,,Tikimės, kad su bendrovėmis
pavyks pasiekti konkrečių sandorių
ar net, pavyzdžiui, įsteigti Lietuvoje
savo teritorinius padalinius. Jūsų ša-
lis turi daug pranašumų, kurių vie-
nas pagrindinių yra jos geografinė
padėtis. Iš čia galima pasiekti ir Eu-
ropos Sąjungos, ir Rytų šalių rinkas.
JAV bendrovėms turėtų būti puikios
galimybės čia plėtoti verslą, didžiau-
sią dėmesį skiriant eksporto ir inves-
ticijų plėtrai”,  teigė A. Derse.

Pasak Amerikos prekybos rūmų
valdybos nario Tado Vizgirdos, susiti-
kimo metu didžiausią dėmesį ruošia-
masi skirti su finansinėmis paslaugo-
mis susijusių informacinių technolo-
gijų ir programinės įrangos sritimis,
taip pat biomasės ir bioplastmasės
gamybos sektoriui bei saulės baterijų

technologijų plėtrai.
,,Mes ieškome ir dairomės tarp

10–15 konkrečių amerikiečių bend-
rovių, kurios čia turėtų atvykti ne
atostogauti, o pasirašyti prekybos ir
bendradarbiavimo sutartis. Iš Lietu-
vos pusės mes tikimės pamatyti apie
30 bendrovių. Visas darbas prasideda
dabar, kadangi mes turime sudaryti
sąlygas bendrovių suvedimui”, – pa-
žymėjo T. Vizgirda.

Ministro pirmininko patarėjo
ekonomikos ir finansų klausimais
Mykolo Majausko teigimu, tai bus
pirmoji oficiali JAV verslininkų pre-
kybos misija Baltijos regione. ,,Tiki-
mės, kad bus nemažas susidomėji-
mas. Planuojame, kad misija įvyks
jau šių metų birželio mėnesį, o konk-
rečias bendroves ketiname įvardinti
jau balandžio mėnesį. Siekiame stip-
rinti ekonominį bendradarbiavimą
tiek prekybos, tiek investicijų, tiek
bendrų projektų srityse. Turime la-
bai neblogų pavyzdžių ir jais remda-
miesi ketiname plėstis toliau”, – sakė
M. Majauskas. 

Kaunas, sausio 27 d. (ELTA)  –
Kaune, prie namo Neringos gatvėje,
kur 1960–1967 metais gyveno pirmo-
sios nepriklausomos Lietuvos prezi-
dentas Aleksandras Stulginskis, ati-
dengta jo atminimui skirta lenta. 

Ta proga miesto savivaldybės su-
rengtame paminėjime Kauno Alek-
sandro Stulginskio katalikiškos vi-
durinės mokyklos moksleiviai atliko
literatūrinę programą. Trumpą pre-
zidento biografiją pristatė jo vardu
pavadintos mokyklos direktorius Vy-
tautas Dubauskas. Miesto meras
Andrius Kupčinskas, padedamas su-
manymo autorių, atidengė atminimo
lentą, kurią pašventino Kauno Gero-
jo Ganytojo parapijos klebonas Jonas
Stankevičius.

,,Pirmasis konstitucinės Lietu-
vos prezidentas A. Stulginskis mėg-
davo sakyti, kad apie žmogų byloja ne
jo kilmė, o nuveikti darbai. Jo gyveni-
mas buvo ilgas, gražus ir prasmin-
gas”, – gražių žodžių negailėjo moks-
leiviai.

,,Buvo įdėta daug darbo, siekiant
išsiaiškinti, kur gyveno prezidentas
A. Stulginskis, grįžęs iš tremties į
gimtinę Lietuvą. Mums labai padėjo
Kultūros paveldo skyrius. Preziden-
tas visą savo gyvenimą nugyveno, lai-

kydamasis tvirtų savo vertybių, ku-
rių nekeitė, nepaisant situacijos. Jis
buvo Prezidentas iš didžiosios raidės.
Linkiu visiems mums šiandien mo-
kytis ne tik iš savo klaidų, o iš tokių
gerų pavyzdžių”, – sakė sumanymo
įrengti atminimo lentą prezidentui
autorius miesto Tarybos narys dr.
Raimundas Kaminskas.

Atidengta atminimo lenta Lietuvos
prezidentui A. Stulginskiui

Atminimo lenta prezidentui A. Stul-
ginskiui.                            ELTA nuotr.



VATIKANAS
Vatikaną saugantys šveicarų

gvardiečiai iš bendrosios Benedikto
XVI audiencijos išvedė tikintįjį, kuris
pamėgino įteikti popiežiui voką.
Laišką rankoje laikantis maldininkas
pradėjo šaukti popiežių ir pamėgino
prisibrauti prie pakylos, ant kurios
sėdėjo pontifikas. Vyrą netrukus su-
laikė Vatikano apsauga, kuri jį išly-
dėjo iš audiencijos. Kartu su tvarkos
trikdytoju audiencijoje dalyvavęs
kitas maldininkas išėjo savo noru. 

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pareiškė, kad šiais metais pri-
ims sprendimą, ar dalyvauti 2012 m.
vyksiančiuose prezidento rinkimuo-
se. Jis sakė, kad jo sprendimą nulems
tam tikros aplinkybės. D. Medvedev
prezidento pareigas perėmė iš Vla-
dimir Putin, kuris šiuo metu yra Ru-
sijos vyriausybės vadovas. Abu jie už-
siminė, kad kažkuris iš jų, tačiau ne
abu, dalyvaus prezidento rinkimuo-
se. 2009 m. Rusija pratęsė šalies pre-
zidento kadenciją nuo 4 iki 6 metų.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton paprašė Kazachstano nenu-
sižengti demokratijos principams ir
nerengti referendumo dėl prezidento
kadencijos pratęsimo. Po susitikimo
su Kazachstano užsienio reikalų mi-
nistru Kanat Saudabajev JAV valsty-
bės sekretorė pareiškė, kad nacio-
nalinis referendumas dėl prezidento
Nursultan Nazarbajev kadencijos
pratęsimo iki 2020 m. gali tapti
žingsniu atgal šalies kelyje į de-
mokratiją. 

* * *
Utah valstijos komiteto sprendi-

mas patvirtinti pusiau automatinį
M1911 modelio pistoletą kaip valsti-
jos simbolį sulaukė vietos įstatymų
leidėjų pritarimo. Tačiau tolesnis
svarstymas sukels karštas diskusijas
Jungtinėse Valstijose, kur neseniai mė-
ginta nušauti Kongreso narę Gabriel-
la Giffords. Gydytojai pranešė, kad
Kongreso narės G. Giffords, kuriai bu-
vo peršauta galva, būklė pagerėjo. JAV
didžioji komisija pateikė kaltinimus
įtariamajam 22-ejų Jared Loughner.
Jis neprisipažino kaltu dėl pateiktų
kaltinimų kėsinusis atimti gyvybę. 
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MINSKAS
Aleksandr Lukašenka teigia, kad

gruodžio 19 d., Baltarusijos preziden-
to rinkimų dieną, opozicija rengė val-
stybės perversmą. A. Lukašenka,
kalbėdamas Baltarusijos parlamente,
pareiškė, kad viskas buvo planuoja-
ma ,,aktyviai kontroliuojant kai ku-
rioms užsienio specialiosioms tarny-
boms”. Yra akivaizdžių faktų, kad
gruodžio 19 d. akcijos dalyvius prie
Vyriausybės rūmų atvedė kai kurie
buvę kandidatai į prezidentus ir jų
patikėtiniai, jie ragino imti valdžią į
savo rankas, sakė A. Lukašenka. Bal-
tarusijos prezidentas paragino nepa-
miršti istorijos pamokų ir priminė įvy-
kius kai kuriose posovietinėse šalyse
– Moldovoje, Gruzijoje, Kirgizijoje. 

RYGA
Buvęs Latvijos premjeras, Seimo

deputatas Andris Škėlė ragina Už-
sienio reikalų ministeriją pradėti
diskusijas dėl Jungtinių Europos
Valstijų sukūrimo. Kalbėdamas dis-
kusijose užsienio politikos klausi-
mais Seime A. Škėlė pabrėžė, kad
Europos Sąjunga (ES) yra didžiausia
pasaulio ekonomika ir gali likti tokia
tik su viena išlyga – Europa turi tapti
federaline sąjunga, ,,tikromis Jung-
tinėmis Europos Valstijomis”. Jis
priminė, kad pirmą kartą apie tokios
sąjungos sukūrimą kalbėjo dar JAV
prezidentas George Washington, o
buvęs Didžiosios Britanijos prem-
jeras Winston Churchill 1946 m.
sakė, kad Europos žemyne taip pat
reikės sukurti Jungtines Europos
valstijas.

LONDONAS
Aukštas JAV diplomatas paragi-

no Jungtinę Karalystę (JK) panai-
kinti galimybę šaliai kada nors išstoti
iš ES. Šį reikalavimą Louis Susman,
JAV ambasadorius JK, pareiškė kaip
tik dabar, kai visuomenė vis skeptiš-
kiau vertina ES ir jos institucijas,
kaip rodo nuomonių apklausos. Pas-
taruoju metu daug diskutuojama dėl
JK narystės ES, o britų parlamente
rengiamas su ES susijęs įstatymo
projektas.

RUSIJA

Egipte sulaikyta apie 700 
antivyriausybiniû protestû dalyviû

Pasaulio naujienos

JAV

Kairas, sausio 27 d. (BNS) – Vi-
same Egipte bandant numalšinti
antivyriausybinius neramumus buvo
sulaikyta apie 700 žmonių. Egipto
vidaus reikalų ministerija, baimin-
damasi naujų neramumų, uždraudė
susirinkimus viešose vietose ir bet
kokias masines akcijas. Ministerijos
pranešime taip pat teigiama, kad
kiekvienas, išėjęs į gatvę protestuoti
prieš šalies valdžią, bus patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn. Egipto
ministro pirmininko Ahmed Nazi
teigimu, šalies valdžia pasirengusi
,,užtikrinti saviraiškos laisvę teisi-
nėmis priemonėmis”. Premjeras
pridūrė, kad šalies policija su pro-
testo dalyviais elgėsi santūriai ir
nepiktnaudžiavo savo įgaliojimais.

Washington reikalauja, kad Egip-
tas nedelsiant panaikintų draudimą
rengti susirinkimus viešose vietose.
JAV gynybos departamentas pareiš-
kė, kad Pentagonas atidžiai stebi
padėtį dėl antivyriausybinių protestų
Egipte, Tunise ir Libane. Šią savaitę
Pentagonas rengia pasitarimą su
Egipto kariuomenės vadovais. Penta-
gono atstovas spaudai Geoff Morrell
sakė, kad JAV su Tunisu nesieja jo-
kie kariniai ryšiai, tačiau tokie san-
tykiai egzistuoja su Egiptu ir mezga-
mi su Libanu.

Baltieji rūmai nepasinaudojo ga-
limybe parodyti palaikantys H.
Mubarak, kuris vos prieš keturis
mėnesius lankėsi Washington ir susi-
tiko su prezidentu Barack Obama.
Paklaustas, ar JAV administracija iki
šiol palaiko H. Mubarak, Baltųjų
rūmų atstovas spaudai Robert Gibbs
teatsakė: ,,Egiptas – stiprus sąjun-
gininkas”.  JAV valstybės sekretorė
H. Clinton perspėjo arabų šalių
vadovus, kad jų šalyse gali įvykti su-
kilimai, jeigu nebus sprendžiamos
aštrios socialinės problemos, atsisa-
koma represijų ir mažinama korupci-
ja, supriešinusi valdžią su visuomene,
ypač išsilavinusiu jaunimu. 

Tačiau Jungtinės Valstijos, per
dešimtmečius išleidusios milijardus
dolerių, remdamos savo draugus tarp
arabų šalių, gali tapti ne menkesniu
pastarųjų neramumų taikiniu nei
sunkioje padėtyje atsidūrę autori-
tariniai režimai. JAV pareigūnai ven-
gia šią problemą vaizduoti kaip
demokratijos ir lojalumo sankirtą,
tačiau nenuoširdi Washington reakci-
ja į protestus kai kuriuose šalyse
atskleidžia sudėtingą politinio idea-
lizmo ir realiosios politikos dermę. Ji
taip pat padeda suvokti, koks nenus-
pėjamas ir pavojingas gali būti arabų
populizmas. 

Scenarijų Egipte įkvėpė įvykiai
Tunise, kur žmonės protesto akcijo-
mis privertė pasitraukti šalies val-
džią. Kaire per demonstrantų ir poli-
cijos pajėgų susirėmimus trečiadienį
žuvo dar du žmonės – protestantas ir
policijos pareigūnas. Dešimtys žmo-
nių nukentėjo. Protesto akcijos, ku-
riomis reikalaujama Egiptą 30 metų
valdančio prezidento Hosni Mubarak
atsistatydinimo ir griežtų ekonomi-
nių, politinių ir socialinių pertvarkų,
šalyje prasidėjo sausio 25 dieną.

Maskva, sausio 27 d. (BNS) –
Rusijos tyrėjai sudarė dešimties įta-
riamųjų dėl teroro išpuolio Maskvos
Domodedov oro uoste sąrašą. ,,Šiuo
metu tyrėjai yra įsitikinę, kad įrody-
mai veda į Rusijos Šiaurės Kaukazo
regioną. Teroristas mirtininkas, ku-
ris oro uoste detonavo sprogmenį, at-
vyko būtent iš ten”, – skelbia šaltinis.

Dienraštis ,,Kommersant” skel-
bia, kad policija jau išaiškino pirmąjį
įtariamąjį – Stavropolio regiono
gyventoją. Įtariamasis, minimas
Razdobudka pavarde, greičiausiai
buvo ,,Nogai Jamaat” teroristinės
grupuotės, išardytos 2010 m. spalį,
narys. Policija teigia, kad Razdobud-
ka galėjo būti vienas iš išpuolio
organizatorių ar net vykdytojų. 

Stavropolio regionas – viena
ramiausių ir taikiausių vietovių
Rusijos Šiaurės Kaukazo teritorijoje,
nors ir ribojasi su Dagestano Res-
publika, kur teroristų išpuoliai jau
nieko nebestebina.

Pasirodo, didžiausiame Rusijos
oro uoste įvykdyto sprogdinimo orga-
nizatoriai taip pat planavo surengti

didelį išpuolį Naujųjų metų išva-
karėse, tačiau šis sumanymas žlugo,
per anksti sprogus vienos mirtinin-
kės turėtai bombai, pranešė žinias-
klaida. 

Dienraštis ,,Moskovskij kom-
somolec”, remdamasis neįvardytais
saugumo šaltiniais, nurodė, kad
kovotojai iš Šiaurės Kaukazo planavo
pasiųsti mirtininkę, kuri turėjo
susisprogdinti Maskvoje Naujuosius
metus sutinkančių žmonių minioje.

Tačiau sprogstamasis užtaisas
atsitiktinai detonavo, likus kelioms
valandoms iki vidurnakčio. Tikėtina,
kad sprogimas driokstelėjo, kai mirti-
ninkės mobilusis telefonas priėmė
vieną iš Rusijoje masiškai siuntinė-
jamų SMS sveikinimų su Naujausiais
metais. Kaip rašo dienraštis, mirti-
ninkė turėjo susprogdinti bombą
Maniežo aikštėje, esančioje prie
Kremliaus sienos.

Interpolas pareiškė esąs pasi-
rengęs padėti Rusijai tirti teroristinį
išpuolį Maskvos Domodedov oro
uoste, pareiškė Interpolo generalinis
sekretorius Ronald K. Noble. 

EUROPA

Washington reikalauja, kad Egiptas
nedelsiant panaikintų draudimą
rengti susirinkimus viešose vietose.

Policija nustatè 10 îtariamûjû dèl
išpuolio Domodedov oro uoste
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,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius 
pakvietimus. Tel.: 773-585-9500

R. Berankis nužygiavo iki trečiojo rato
Pirmosiose šių metų didžiojo kir-

čio (Grand Slam) varžybose Ričardas
Berankis įveikė net buvusią trečiąją
pasaulio raketę David Nalbandian.

Nors varžybos baigiasi sausio 31-
ąją dieną, kovoje dėl vardo liko aštuo-
ni žaidėjai. Tarp jų nėra Berankio, ta-
čiau jis Lietuvos vardą „Australian
Open’’ varžybose tikrai išgarsino.

Pirmajame rate Berankis 6–4,
6–2, 7–5 įveikė australą Marinko Ma-
tosevic. Antrajame rate jam teko su-
sigrumti su buvusia trečiąja pasaulio
rakete, argentiniečiu David Nalban-
dian. Ryčka (Berankio pravardė)
pasinaudojo tuo, jog Nalbandian
sunkiai kovėsi su australu Lleyton
Hewitt pirmajame rate ir 6–1, 6–0,
2–0 sutriuškino varžovą. Trečiajame
rate Nalbandian pasidavė. Trečiaja-
me rate Berankiui teko žaisti su sep-
tintąja planetos rakete David Ferrer.
Šiame susitikime Berankis padarė
daug klaidų, dauguma jų dėl nervų, ir
pralošė 2–6, 2–6, 1–6.

Manoma, jog Berankis vasario 1
d. gali pakilti net iki 50 vietos ATP
lentelėje. Šiuo metu jis užima 95
vietą ir yra jauniausias žaidėjas šim-
tuke.

EDVARDAS ŠULAITIS

Nepaisant, kad Lietuvoje krepši-
nis yra laikomas antrąja religija, pe-
riodinių leidinių apie šią sporto šaką
beveik nėra. Anksčiau „Lietuvos ry-
to” dienraštis leisdavo savaitinį laik-
raščio priedą „Krepšinis”. Tačiau
prieš daugiau nei metus, iškilus fi-
nansinei krizei, nustojo eiti ir, atrodo,
daugiau dažnesnio krepšiniui skirto
laikraščio (ar jo priedo) daugiau ne-
turėsime.

Lietuvoje, beje, nėra ir nė vieno
žurnalo, apžvelgiančio visas sporto
šakas. Vos gyvas yra savaitinis sporto
laikraštis „Sportas”, tačiau ir jis sun-
kiai laikosi. Rodos, dar ne taip seniai
buvo leidžiami savaitiniai sporto žur-
nalai, bet jie jau senokai baigė savo
gyvavimo dienas.

Dar tebeeina, bet tik 4 kartus į
metus oficialus LTOK žurnalas
„Olimpinė panorama”, kurioje ban-
doma sutalpinti su ta organizacija
susijusią informaciją, bet tas būna la-
bai retai ir žinios yra „sukurptos”
pagal LTOK vadovų pageidavimus.

Nors, kaip žinoma, kitokio pobū-
džio leidinių, ypač skirtų moterims,
atrodo, yra daugiau negu reikia, ne-
paisant, kad jie yra gana brangūs ir
paprastiems žmonėms nelengvai
įperkami (Lietuvoje turtingų žmonių
yra nemažai ir jų vis daugėja, turbūt
vargstančiųjų sąskaita).

Iš Lietuvos savo kolegos dėka
gaunu didoką leidinį „Mūsų krepši-
nis”, kuris leidžiamas neperiodiškai.
Šis leidinys, vadinantis save „Žur-
nalu profesionalams ir mėgėjams”
numeraciją daro ne pagal metus, bet
nuo savo pasirodymo pradžios.

Neseniai mane pasiekė Nr. 36
2010 metų data. Tačiau nerašoma –
kiek numerių išėjo per metus. Tik
pažymima, kad 6 numerių prenume-

rata 36 litai. Vieno egzemplioriaus
kaina – 6.50 lito. Tiražas gana aukš-
tas – 5,000 egz.

Žurnalas turi 66 puslapius, gau-
siai iliustruotas spalvotomis nuo-
traukomis. Jo viduryje – žymesniųjų
krepšininkų didžiulės nuotraukos,
sulankstytos į 4 dalis, matyt, skirtos
pasikabinti ant sienos. Žurnalo vyr.
redaktoriumi pasirašo Dalius Mat-
vejavas, o bendradarbių sąrašas gana
ilgas, net 13, iš kurių geriausiai
pažįstamas Linas Kunigėlis. Žurnalo
leidėjas – VŠĮ LKF reklamos ir pas-
laugų biuras. Redakcijos adresas Bir-
želio 23-iosios g. Nr. 5, Lt-03206 Vil-
nius, Lithuania.

Naujausio numerio viršelyje jau
ne pirmą kartą matome NBA žaidėją
(„Toronto Raptors”) Liną Kleizą,
kuris puikiai pasirodė Lietuvos rink-
tinėje pasaulio pirmenybėse Turki-
joje.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Lenkijoje pergales šventė du lenkai 
ir šveicaras

Praėjusį savaitgalį Zakopane
(Lenkija) vykusiose trijose šuolių nuo
tramplino pasaulio taurės etapuose,
po pergalę nuskynė du lenkai ir švei-
caras.

Pirmi savaitgalio etapą laimėjo
lenkas Adam Malysz, laimėjęs pirmą
etapą nuo 2007-ųjų metų kovo mėne-
sio. Antrąją vietą užėmė austras An-
dreas Kofler, trečiąją – vokietis Se-
verin Freund.

Antrą savaitgalio etapą laimėjo
šveicaras Simon Ammann. Antrą ir
trečią vietas atitinkamai užėmė
Thomas Morgenstern ir Tom Hilde.

Trečiąjį etapą laimėjo lenkas Ka-
mil Stoch, kuris laimėjęs pirmąjį savo
karjeroje etapą. Antras liko T. Hilde,
trečias – olimpinio aukso medalio
laimėtojas Michael Uhrmann.

Likus aštuoniems etapams iki
čempionato pabaigos, pirmąją vietą
bendroje čempionato įskaitoje užima
Morgenstern, turintis 1,384 taškus.

Antrą vietą užima S. Ammann (953
tšk.), trečią – A. Kofler (915 tšk.),
ketvirtą – A. Malysz (835 tšk.), penk-
tą – T. Hilde (634 tšk.). Kovoje dėl
valstybės taurės pirmauja Austrija
(4,237 tšk.), antrą vietą užima Nor-
vegija (2,368 tšk.), trečią – Vokietija
(1,577 tšk.).

Kitas etapas vyks sausio 30 d.
Willingen (Vokietija).

Thomas Morgenstern.

Ričardas Berankis.

Christchurch, Naujojoje Zelandijoje, šių metų sausio 21–30 dienomis vyksta
Pasaulio paraolimpinės lengvosios atletikos žaidynės. Į olimpiadą, kurioje da-
lyvauja sportininkai iš 80 šalių, atvyko ir Lietuvos lengvosios atletikos sporti-
ninkai. Pirmoje eilėje (iš k. į d.) : Irena Perminienė ir grupės vadovas Gintaras
Zavackas; antroje eilėje: Eugenijus Petrokas, Ramunė Adomaitienė, Sigita
Markevičienė, Sergejus Sokolovas, Rolandas Urbonas; .

Giedriaus Šulniaus nuotr.

Lietuvos žurnalas 
,,Mūsų krepšinis”

Naujausiojo ,,Mūsų krepšinis” virše-
lyje – Linas Kleiza, šiuo metu žai-
džiantis NBA komandoje ,,Toronto
Raptors”.

Atkelta iš 3 psl.
Lietuva neturi jokių svertų, kad

paveiktų kaimyninę šalį, tiesa, ga-
lėjome būti puikūs tarpininkai, bet
praradome pasitikėjimą, nes mūsų
politika ėmė keistis, mėtytis, neteko
nuoseklumo. Politikos mokslų spe-
cialistas įsitikinęs, kad Lietuvos poli-
tikai kalbėdami apie Baltarusiją didi-
nasi politinį kapitalą, bet realiai kai-
myninė šalis jiems nerūpi. Neįdomi ji
ir ES valstybėms. „Man susidarė
įspūdis, kad iki rinkimų Baltarusija
niekam nerūpėjo, dabar atsirado poli-
tinių veikėjų, kurie bando dėtis var-
neles. Kur buvo tie žmonės prieš porą
metų?”, – retoriškai klausė politolo-
gas.

Jis įsitikinęs, kad net Lietuvoje
niekada nebuvo vieningos politikos
Baltarusijos atžvilgiu, esą skirtingos
institucijos skirtingai tą reikalą
spręsdavo, o susitarti dėl vieningo
požiūrio dėl Baltarusijos klausimo ES
beveik neįmanoma. 

„Mūsų vidaus politikos kovų
kontekste Baltarusijos klausimas yra
aukojamas, mums svarbu užsidėti
varneles, kad ES gerai atrodytume ir
nuo JAV gautume paplekšnojimą per
petį”, – kalbėjo politologas.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad
prezidento rinkimų baigtis nieko ne-
sustebino, išvaikytas mitingas buvo
logiška rinkimų baigtis, taip pat
aišku, jog įtampa šalyje po poros mė-
nesių nuslūgs, o Lukašenka vėl pa-
mažu ims flirtuoti su ES. Padėtis
Baltarusijoje pasikeistų tik atsiradus
rimtam ekonominiam spaudimui,
ekonominei visuomenes sąvivokai,
kad „geras gyvenimas” ne tik dikta-
toriaus, bet ir kaimyninių valstybių,
prekybos su ES nuopelnas.

Tiesa, vieningų, veikiančių sank-
cijų tikėtis neverta, nes ES nesugebės
susitarti, o susitarus tai nebūtų
veiksminga, nes Baltarusija visada
turėtų kitų pasirinkimų. Baltarusijos
visuomenė – homogeniška, sovietinio
mąstymo, todėl, norint ką nors keisti,
reikia ilgai ir nuosekliai rengtis, kad
ta visuomenė galėtų ir norėtų parei-
kalauti kitokios valdžios, būtų pajėgi
sugriauti valdžios vertikalę ir pasiū-
lyti kai ką naujo.

Jūratė Važgauskaitė – Lietuvos
internetinio dienraščio Bernardinai.lt
politikos temų redaktorė.

Bernardinai.lt

BALTARUSIJA BE ILIUZIJŲ...
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2009-06-12
Pakeliui į karalių kraštą!

Birželio 11 dienos rytą lygiai aš-
tuntą valanda jachta „Ambersail’’
paliko Oslo uostą ir pajudėjo link
Danijos krantų į Kopenhagą. Pirmi-
niais skaičiavimais 260 jūrmylių tu-
rėtume įveikti per 36 valandas, ta-
čiau žinome, kad vakare vėjo greitis
gali pasiekti 25, o naktį 30 mazgų. 

Be to, pučia pavėjinis vėjas, tad
jachta ruošiama nedideliam, gal net
mums asmeniškai svarbiam pasieki-
mui. Pasiekti Daniją per parą. O jei
pirmosios oro prognozės išsipildys,
tai naktį turėtume skriste skristi.
Įgulos nuotaika puiki, nes dauguma
jau laukė galimybės pasigalynėti su
jūra ir išmėginti jachtos galimybes.
Norvegijoje sutvarkėme elektroni-
nius duomenis apie vėją ir jachtą tei-
kiančius prietaisus. Kupini gerų jaus-
mų stumiamės pirmyn. 

Mindaugas Rainys 
XI etapo įgulos narys

2009-06-12
Prie Danijos krantų – rimtas
jachtos ,,Ambersail’’ gedimas

Šiandien visai netoli Danijos
krantų lūžo „Tūkstantmečio odisė-
jos’’ jachtos „Ambersail’’ gikas (hori-
zontalus buomas, skirtas ištempti ir
palaikyti pagrindines bures). Iki
Kopenhagos likusias 35 jūrmyles
„Tūkstantmečio odisėjos’’ jachtai
teks plaukti su varikliu. 

„Tai vienas rimčiausių išbandy-
mų, tekęs buriuotojams ‘Odisėjos’
aplink pasaulį metu. Atlanto, Indijos
ir Ramųjį vandenynus perplaukusią
‘Tūkstantmečio odisėjos’ jachtą ne-
svetingai pasitiko Baltijos jūra. Tai
dar kartą patvirtina seną buriuotojų
išmintį, kad sudėtingų ir pavojingų
oro sąlygų galima tikėtis bet kuriame
vandenyne ir visose jūrose’’, – teigia
„Tūkstantmečio odisėjos’’ buriavimo
programos vadovas Simonas Stepo-
navičius. 

„Po palyginti ramaus plaukimo
mus pasigavo vėjas, tačiau jis nebe-
buvo stiprus, siekė 16 mazgų, o jach-
ta plaukė 8–10 mazgų greičiu pa-
vėjine kryptimi. Su vėju sustiprėju-
sios bangos pradėjo daužyti laivo
priekį. Po keleto tokių smūgių išgir-
dome garsų pokštelėjimą ir vyrų bal-
sus ant denio: ,‘Gikas! Gikas! Lūžo
gikas!’ Jis lūžo ir pavojingai išsinėręs
pakibo ant denio, jo galas įsirėmė į
elektroninius prietaisus’’, – apie įvykį

pasakoja XI etapo įgulos narys, TV3
žurnalistas Mindaugas Rainys. 

Pasak paskutiniojo ,,Odisėjos’’
etapo įgulos kapitono Pauliaus Kovo,
įvykio metu niekas iš įgulos nenuken-
tėjo, pagrindinė burė nuleista, gikas
sutvirtintas ir taip pat nuleistas. Ke-
lionė tęsiama su varikliu. Kaip prane-
ša įgula, šiandien nuo labai ankstaus
ryto pūtė stiprus vėjas, leidęs jachtai
skrieti 15–19 mazgų greičiu. Apie
aštuntą valandą vėjas nurimo, lijo. 

Pagal numatytą Odisėjos kelią
birželio 13 dieną 3 val. p. p. jachta
„Ambersail’’ priplauks Kopenhagos
Larsens Plads krantinę. ,,Odisėjos’’
kranto komanda užmezgė ryšį su
Kopenhagos jachtų remonto dirbtu-
vėmis, kad jau šį savaitgalį gikas bū-
tų sutvarkytas ir jachta galėtų laiku
išplaukti bei tęsti kelionę. Birželio 16
d. numatoma atplaukti į Gdanską ir
susitikti su Lenkijos lietuviais. 

Nuo ,,Odisėjos’’ pradžios „Am-
bersail’’ jau nuplaukė daugiau nei 41
tūkstantį jūrmylių ir aplankė 19
lietuvių bendruomenių visame pa-
saulyje. Po 9 mėnesių kelionės aplink
pasaulį liepos 5-ą dieną „Tūkstant-
mečio odisėjos’’ jachta „Ambersail’’
LTU 1000 grįš į Klaipėdą.

2009-06-16
Po Baltiją su vėjeliu

Sekmadienio vėlyvą popietę at-
plaukusi į Danijos uostą, „Amber-
sail’’ jau pasiekė Lenkijos miestą
Gdynę. Nors orų nustatymo pro-
gramos žadėjo, kad palankus vėjas
buriuotojus lydės tik naktį iš sekma-
dienio į pirmadienį, pastarasis įgulą
džiugino iki pat pirmadienio penktos
valandos vakaro. 

Visos kelionės metu jachtą nešė
šiaurės vakarų vėjas, vidutiniškai
pūtęs apie 24 mazgų stiprumu, o
jachtos vidutinis greitis siekė apie 15
mazgų. Tiesa, sulaukėme galimybės
skristi ir 18, 19 mazgų greičiu. O
didžiausias dienos greitis buvo 21,5
mazgo. Tad Lenkijos krantus pa-
siekėme greičiau, nei tikėjomės ir ryt
neturėsime jokių nesklandumų susi-
tikti su Lenkijoje gyvenančiais lietu-
viais. Gimtoji Baltija mūsų jachtą
bastūnę priėmė labai šiltai, ir tiki-
mės, kad toks palankus vėjas lydės ją
iki pat Klaipėdos uosto.

Mindaugas Rainys
XI etapo įgulos narys
TV3 žinių žurnalistas

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.
Siūlau, kad už Mokslo ir kūrybos

simpoziumų ruošą iš dalies  atsakin-
ga Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, o
taip pat ir Lietuvos Respublikos
Seimo-PLB atstovų komisija tarpi-
ninkautų užmezgant ryšius tarp kal-
bos švarinimu besirūpinančių asme-
nų Lietuvoje ir išeivijoje. Užsienyje
gyvenantys informatikos profesiona-
lai tokie kaip prof. Algirdas Avižienis,
Antanas Dundzila ir kt. būtinai tu-
rėtų būti  įtrauktini į internetinio

,,kalbos šiukšlių siurblio” kūrybą.
Žurnalistai Laurynas Misevičius
(vadovaujantis Šiaurės Amerikos
lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjungai – ŠALFASS) ir nepailstantis
kelių laikraščių bendradarbis Edvar-
das Šulaitis  galėtų būti pakviesti į
lietuviškų sporto šakų naujadarų pa-
iešką. Tuo pačiu užsienyje gyvenan-
tys informatikos profesionalai kvies-
tini talkinti kuriant  šios srities lietu-
višką mokslinę terminologiją.

Noriu pridėti ir savąjį trigrašį

Atkelta iš 4 psl.
Kovo 20 d., sekmadienį: Slidinėjimas nuo Apres Ski kalno, esančioje

Hop Garden vietovėje, prie 4-osios pakylos. Priešpiečiai ,,Gorrono Ranch”.
Vakarienė azijietiškame restorane ,,Honga’s Lotus Petal” 7 val. v. Vietas galite
užsisakyti tel. 970-728-5134. 

Kovo 21 d., pirmadienį: Slidinėjimas. Priešpiečiai Prunskių rezidenci-
joje (130 High Country Rd.) nuo 12 val. p. p. Vakarienė ,,New Sheridan Chop-
house” 7 val. v. Vietas galite užsisakyti tel. 970-728-9100. 

Kovo 22 d., antradienį: Slidinėsime nuo Telluride kalno. Priešpiečiai
,,Tracks” kavinėje, 4-os pakylos pakalnėje, 12 val. p. p. Šią dieną registracija
varžyboms prasidės 5:30 val. p. p. viešbučio ,,Peaks Resort” vestibiulyje. Re-
gistracijos mokestis asmeniui – 25 dol. Tai bus vienintelis registracijos varžy-
boms laikas, todėl visus dalyvius prašome ateiti laiku. 

Kovo 23 d., trečiadienį: Varžybos nuo Telluride kalno. Lenktynės
prasidės lygiai 10 val. r. Priešpiečiai restorane ,,Chair 8” 12 val. p. p. Vakarie-
nė restorane ,,Rustico”, kur nuo 7 val. v. vyks varžybų laimėtojų apdovanoji-
mai. Vietas galite užsisakyti tel. 970-728-4046. 

Kovo 24 d., ketvirtadienį: Slidinėjimas nuo Hop Garden kalno. Pietūs
,,Gorrono Ranch” 12 val. p. p., o vakarienė ,,Brown Dog” picerijoje 7 val. v.
Vietas galite užsisakyti tel. 970-728-8046. 

Kovo 25 d., penktadienį: Slidinėjimas nuo Hop Garden kalno, pietūs
,,Crazy Elk” picerijoje 12 val. p. p., vakarienė meksikietiškame restorane ,,La
Cocina De Luz” 7 val. v. Vietas užsisakyti galite tel. 970-728-9355. 

Kovo 26 d., šeštadienį: Paskutinė diena pasidžiaugti kompanija ir Tel-
luride kalnu bei pasigrožėti nuostabiu gamtovaizdžiu. 

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

ŠALFASS slidinėjimo ir ALGS valdybų info

SLIDINÈJIMAS

ŠALFASS ir ALGS vėl kviečia slidinėti
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Sausio 22 d. vienoje iš Danijos
Jutlandijos regiono galerijų „Galleri
Salling” Rosleve buvo atidaryta
jungtinė dviejų lietuvių menininkų
pa roda „Be & Remember” (Būk ir
atsimink), kurioje savo darbus rodo
tapytojas Saulius Dastikas ir skulpto-
rius Martynas Gaubas. „Be & Re -
member” – tai ne pirmoji paroda, pri -
statanti turtingiausiame Danijos
rajone lietuvių jaunosios kartos me -
nininkų kūrybą, suteikiančią vietos
gyventojams puikią progą susipažinti
su mūsų šalies menu iš arčiau ir įsi-
gyti lietuvių menininkų kūrinių. S.
Dastikas ir M. Gaubas su „Galleri Sa -
lling” galerija bendradarbiauja jau
ke lerius metus ir joje yra surengę ne
vieną savo parodą. Parodos „Be & Re -
member” kuratorius Larsas Mathie -
sen. Parodą atidarė Liana Ruokytė-
Jon sson, LR kultūros atašė Danijoje,
Is landijoje ir Norvegijoje.

Tapytojas Saulius Dastikas rodo
darbus, kuriuose įamžinti įspūdžiai,
sukelti gamtos vaizdų Danijoje ir
Lietuvoje. Menininkas renkasi ne
akivaizdžiai atpažįstamas formas, o

gamtos sukurtą spalvų, jausenų pa -
saulį, todėl visi gamtiniai dalykai gali
būti tik menami ir nujaučiami.

Vienas iš parodoje rodomų jo pa -
veikslų vaizduoja jauną Alek sandrą
Didįjį, veržliai jojantį į saulę. Jau -
nasis imperatorius pažabojo žirgo ga -
lią ją panaudodamas. S. Dastikas da -
ro tą patį tapyboje. Pašėlusiame jo -
jime per drobę jaunasis menininkas
atskleidžia savo kūrybines galias.
„Saulius dalijasi su mumis džiaug s -
mu būdamas kartu per savo vaiz -
dingą tapybos kalbą. Ir jam tai pavyk-
sta. Mes lengvai užsikrečiame šiuo
jaunatvišku entuziazmu, optimizmu
ir betarpišku džiaugsmu. Tai tarsi va -
liumas (raminantieji vaistai – aut.)
nuo žiemos depresijos”, – sako gale ri -
ninkas Larsas Mathiesen.

S. Dastiko darbai pasižymi spal -
vingumu ir emocionalumu, improvi -
za cija, jie pulsuoja gyvybe ir inten-
syvumu. Jo kūryba keičiasi kartu su
autoriaus vidiniu būviu; tai tarsi
bandymas ieškoti naujos ženklų kal-
bos, kuria galėtų išreikšti dar mažai
pažintus ar intuityviai apčiuoptus
dalykus, tad dažnai pasirenkama
abstrakti forma. Jo tapyboje išryškė-
ja nuoseklus ir sąmoningas siekis,
kad jo paveikslai būtų labiau suvo-
kiami pojūčiais, o ne racionaliu pro-
tu. S. Dastiko tapybą galima įvardinti
kaip abstraktų ekspresionizmą.

Saulius studijavo tapybą ir filo -
sofiją, jis yra baigęs Šiaulių univer-
siteto Dailės fakultetą, surengęs pa -
ro dų Lietuvoje, tačiau daugiausiai
bendradarbiauja su galerijomis Dani -
joje. Prieš daugiau kaip 10 metų jis

Jaunatviškai gyvybingas, emocionalus ir šmaikštus lietuvių menas Danijoje

„Moters” redaktorė, Seimo narė, Sibiro lagerių kalinė
Stefanija Ladigienė

ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai ,,Draugui” iš Biržû

Stefanija Paliulytė – Ladigienė
gimė 1901.01.23 Vabalninke. Mokėsi
Vabalninko pradžios, Biržų keturių
klasių mokyklose, „Žiburio” gimnazi-
joje Tambove. 1918 m. grįžusi į Lie -
tuvą, dirbo korespondente Vil niuje,
padėjo kalbininkui Jonui Jab lons -
kiui.

Persikėlusi į Kauną, S. Ladigienė
dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Ji re -
dagavo pirmuosius laikraščio „Mo te -
ris” numerius, dirbo „Lietuvos” re -
dakcijoje, stažavosi Šveicarijoje, Če -
ko slovakijoje. Vėliau Kauno univer-
sitete studijavo filosofiją, pedago giką,

psichologiją, sociologiją. 1926 m. bu-
vo išrinkta Seimo nare, dvejus me tus
redagavo žurnalą „Naujoji vaidilu-
tė”.

1920-aisiais ištekėjusi už būsi -
mo jo generolo Kazio Ladigos, su juo
susilaukė šešetos vaikų: 1922 m. gi-
mė Algis Marijonas, 1925 m. – Irena,
1926 m. – Pranas Linas, 1929 m. –
Benediktas, 1931 m.  – Marija, 1932
m. – Joana Irena.

Kartu su vyru, jam išėjus į at sar -
gą,  Stefanija 1927 m.  persikėlė į Bir -
žų apskrities Gulbinėnų dvarą (da bar
Pasvalio rajonas), kur K. La diga buvo
įkūręs pavyzdinį ūkį, pa dėjo ūkinin -
kauti, aktyviai dalyvavo švietimo
veikloje, rašė straipsnius mergaičių
saviauklos ir moterų klausimais,
rengė pedagoginius kursus kaimo
moterims įvairiose Lietuvos vietose,
rūpinosi  vaikais.

Okupavus rusams Lietuvą ir
1940.08.12. suėmus generolą, jo areš -
tas atsiliepė ir artimųjų likimui.
Sovietinė valdžia nacionalizavo Gul -
binėnų dvaro turtą, Ladigų šeima iš -
sibarstė: Stefanija Ladigienė Vilniuje
dirbo amatų mokykloje matematikos
mokytoja, Irena ir Linas Vilniuje lan -
kė gimnaziją, Algis Kaune studijavo
Vytauto Didžiojo universitete, Be ne -
diktą, Marytę ir Joaną Gulbinė nuose
globojo S. Ladigienės sesuo Natalija
Paliulytė.

Okupavus 1941 m. Lietuvą vo -
kie čiams, Gulbinėnų dvaras Ladi -
goms buvo grąžintas. Ūkiu iki pat
bolševikų sugrįžimo rūpinosi vyriau-
sias sūnus Algis. 

Stefanija Ladigienė.

1946.03.14. Stefanija Ladigienė
bu vo areštuota savo bute Vilniuje,
kuris jau buvo tapęs slapta pasiprie -
šinimo kovotojų vieta. Kalėjo Lukiš -
kėse, Pečioros lageriuose, Taišete.
1956 m. paleista ir išvyko pas ištrem-
tus vaikus į Irkutsko sritį. Kartu su
jais 1957 m. grįžo į Lietuvą, gyveno
pas dukrą Mariją, mirė 1967 m.

Kazio ir Stefanijos Ladigų  vaikai
buvo blaškomi po visą pasaulį: Irena
Ladigaitė atsidūrė JAV, o jos sūnus

Andrius Eiva, JAV atsargos kariškis,
buvo vienas 1991 metų Sausio 13-
osios nakties Seimo rūmų gynybos
organizatorių. Linas Pranas Ladiga
po klajonių atsidūrė  Lenkijoje, Algis
ir Benediktas patyrė Sibiro tremtinių
dalią, Marijai ir Joanai to pavyko
išvengti ir likti Lietuvoje. 

Visi Stefanijos Paliulytės–La di -
gienės ir generolo Kazio Ladigos vai -
kai po ilgo laiko susitiko tik 1993-iųjų
metų vasarą Gulbinėnuose.

sulaukė Danijos galerininkų dėmesio
ir pasiūlymų rodyti savo darbus. Me -
nininkas yra surengęs parodas Oden -
se galerijoje „Rasmus”, Leso galerijo-
je „Anie Julie7”, Pandrup galerijoje
„Radhusgarden”, Alborg galerijoje
„Wolfsen” ir kitose. Pastaruoju metu
autorius vis labiau įsilieja ir į kul -
tūrinį gyvenimą Lietuvoje.

„Ir Martyno Gaubo skulptūros
priverčia mus šypsotis, tik šypsena
jau kitokia. Jis yra humoristinis vo -
jaristas, parodijuojantis savo skulp-
tūrose žmogaus poreikius. Jis provo -
kuoja ir išrengia mus tiesiogine ta
žodžio prasme, – ir tai ne grožis, kurį
mes išvystame po laku, – greičiau
atvirkščiai: eksponuojamą kasdienį
liūdesį, kūno nykimą, mūsų instinktų
galią ir bejėgiškumą. Ir tai daroma su

ypatingu tikslumu ir pojūčiu deta -
lėms. Tai karikatūra skulptūros pavi-
dalu, bet pateikiama su meilės blyks -
niu, – perspektyvaus jauno Lietuvos
menininko, kuris ir turi ką pasakyti
ir geba visa tai išreikšti, akimis” –
taip pristato danų publikai meni -
ninką Larsas Mathiesen.

M. Gaubo kamerinės skulptūros
intriguoja autoriaus ironišku žvilgs -
niu į žmogų ir mus supantį pasaulį.
Skulptorius šmaikštauja apie žmo-
gaus prigimtį, parodijuoja pirmykš -
čius instinktus, tyrinėja jame išlikusį
gamtinį pradą ar atvirkščiai – gyvū -
nuose ieško homo sapiens priskiria -
mų bruožų. Grubi ir neišdailinta dar -
bų faktūra yra tarsi atsvara intriguo-
jančiam ar pikantiškam skulptūros
siužetui. M. Gaubas studijavo dailės
ir dizaino specialybę Šiaulių univer-
sitete. Šiuo metu autorius yra laisvas
menininkas. Nuo 2000 metų surengė
per 20 asmeninių parodų, dalyvavo
apie 70-yje grupinių parodų, kuriose
pristatė grafikos, tapybos ir skulptū -
ros darbus. Jis yra Lietuvos daili -
ninkų sąjungos, tarptautinės skulp-
torių organizacijos „Sculpture net-
work” narys. Daugiausiai jis dirba
skulptūros srityje. Menininkas yra
sukūręs apie 500, nuo 2 cm iki 12
metrų aukščio darbų, dažniausiai iš
medžio, bronzos, akmens, metalo.

Paroda „Be & Remember” tęsis
iki vasario 20 dienos.

Parodą surengė galerija „Galleri
Salling”, bendradarbiaudama su LR
kultūros atašė Danijoje, Islandijoje ir
Norvegijoje.

Bernardinai.lt

Martyno Gaubo skulptūra.

Sauliaus Dastiko kūrybos fragmen-
tas.

Stefanijos Ladigienės anūkas Andrius Eiva 2011 m. Sausio 13-osios minėjime
Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL.

Ginto Beržanskio nuotr.



Chenonceau pilis Prancūzijoje
(Châ teau de Chenonceau)

Chenonceau pilis, stūksanti ne-
toli mažo Chenonceaux kaimelio,
pastatyta prie Cher upės. Pirmasis
dvaras, ant kurio pamatų vėliau
išaugo tokia pilis, kokią ją matome
šiandien, buvo padegtas dar 1411
metais, taip siekiant nubausti jo
savininką Jean Marques už kurstymą
maištauti. Pilis atstatyta 1430 metais
ir vėliau, kaip ir visos kitos pilys,
keliavo iš vienų savininkų rankų į
kitas. Dar vadinama Châ teau des
Dames ši pilis žavi savo įspūdingais
sodais ir šalia esančiu parku, pilies
vidus išpuoštas renesanso laikų
baldais.

Neuschwanstein pilis Vokietijoje

Pastatyta 1861 metais vėliau nu-
šalinto nuo sosto karaliaus Liudviko
II ši pilis įkūnija Richardo Wagnerio
operas, vokiečių legendas. Liudvikas
II projektavo buveinę su bokštais,
smailiais bokšteliais ir net dirbtine
ola. Jos vidus papuoštas ne vienu, bet
keliais įmantriais stiklais. Pasakų
pilimi valdovas džiaugėsi trumpai –
praėjus vos 100 dienų po to, kai į ją
įsikraustė, jis paskelbtas negalinčiu
valdyti ir iškeldintas į kitą jam
priklausančią buveinę, kurioje vėliau
mirė. Šį pilis per metus skaičiuoja
apie vieną milijoną lankytojų, joje
buvo nufilmuotas ar įkvėpimo sėmėsi
ne vienas kino filmas.

Miramare pilis Italijoje

Miramare pilis – tai XIX amžiaus
statinys Triesto įlankoje, Italijoje. Ją
pastatė austrų hercogas Ferdinandas
Maksimilianas ir jo žmona Šarlotė iš
Belgijos. Pilis užima apie 22 hektarus
žemės, viduje padalytas į keletą zonų,
pirmame aukšte įrengta Maksimi-
liano ir Šarlotės rezidencija, o antra-
sis aukštas buvo kunigaikščio Ama-
deo Daosta rezidencija, kuris joje pra-
gyveno apie septynerius metus ir pi-
lies vidų keitė pagal savo laikų stilių.
Dabar pilies viduje yra įrengtas mu-
ziejus, speciali salė, pasakojanti pilies
istoriją, o taip pat ir joje gyvenusiųjų
kambariai, išlaikę originalius baldus,
apmušalus ir kitus daiktus iš XIX
amžiaus. Ypač graži yra muzikos salė,
kur Šarlotė grodavo fortepijonu.

Ashford pilis Airijoje

Pastatyta 1228 metais Ashford
pilis yra netoli Congo miestelio,  šiuo
metu yra penkių žvaigždučių viešbu-
tis. Dėl šios priežasties Hollywood
įžymybės, kaip antai aktorius Pierce
Brosnan, kėlė čia savo vestuves. Įspū-
dinga ne tik pati pilis, bet ir parkai,
sodai ir gėlynai aplink ją. Kaip ir pri-
dera penkių žvaigždučių viešbučiui,
viskas idealiai sutvarkyta ir švaru.

Azay-Le-Rideau pilis
Prancūzijoje

Châ teau d’Azay-le-Rideau yra
viena iš gražiausių, nors ir viena
mažiausių Luaros slėnio pilių. Tai
pirmoji prancūziškojo renesanso pi-
lis. Balzakas šią pilį pavadino „Nu-
gludintu deimantu”. Pilis buvo pa-
statyta 1527 metais. Aplinkui plyti
angliško stiliaus sodas, o statinio vi-
dus tikrai ne mažiau įspūdingas savo

itališkomis skulptūromis ir papuo-
šimais menančiais apie čia gyvenu-
sius kilminguosius.

Peles pilis Rumunijoje

Peles pilis, pradėta statyti 1873
metais. Ji laikoma vienu iš architek-
tūros šedevrų. Pilyje salės išpuoštos
geriausių Europos meistrų darbais.
Įdomu, kad kiekviena salė unikali ir
įrengta tik jai būdingu stiliumi. Ši
pilis tapo tikru Rumunijos pasidi-
džiavimu.  Jos viduje galėsite aplan-
kyti net 160 kambarių, kuriuos puo-
šia puikiausi Europos meno kūriniai,
Murano stiklo žvakidės, vokiški vit-
ražo langai.

Burg Hohenwerfen pilis
Austrijoje

Burg Hohenwerfen pilis buvo
pastatyta XI amžiuje ant aukštutinės
slėnio dalies, prie Salzarch upės, 40
kilometrų nuo Salzsburgo miesto.
Pilis tapo šeimos pramogų vieta su
istoriniu centru ar su romantiška
smukle tiems, kas atvyksta su pora.

Pena rūmai Portugalijoje

Ši pasakų pilis tapo Europos
Romantinio stiliaus įkvėpimo simbo-
liu. Buvo suniokota žemės drebėjimo
ir sugriuvusi stovėjo iki 1838 metų,
kai Fernandas II ją nusipirko, nuspren-
dęs restauruoti visą vietovę. Lanky-
tojai už papildomą mokestį galės
pasigrožėti istoriniu, rūmus supančiu
sodu. Rūmai buvo paskelbti UNESCO
pasaulio paveldu 1995 metais.

Segovijos Alcazar pilis
Ispanijoje

Segovijos pilis – viduramžių pilis,
išdidžiai stūksanti ant uolos Segovi-
jos mieste, netoli nuo Madrido. Nors
archeologai tvirtina, jog šioje vietoje
įtvirtinimų būta dar romėnų laikais,
pirmieji dabartinės pilies mūrai iškilo
1120 m. – tai buvo arabų įkurta gy-
nybinė tvirtovė. Tik vėliau, Segovijai
sugrįžus į krikščionių rankas, pilis
buvo išpuošta dantytomis sienomis
bei bokšteliais. Viduramžiais ši pilis
buvo viena iš mėgstamiausių Kasti-
lijos karalystės valdovų rezidencijų ir
viena svarbiausių krašto gynybinių
pilių. Valdovams išsikėlus į Madridą,
pilis kelis šimtmečius tarnavo kaip
kalėjimas, o XVIII a. čia įsikūrė Ka-
rališkoji artilerijos mokykla.

Edinburgh pilis Škotijoje

Edinburgh pilis – pagrindinė šio
miesto peizažo dalis. Seniausia pilies
dalis yra St. Margaret koplyčia sta-
tyta XII amžiuje. Atskiros pilies dalys
statytos XII–XX amžiuje. Bėgant
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Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

10 gražiausių pasaulio pilių

Neuschwanstein pilis Vokietijoje.

Neveltui Europa vadinama „Senuoju žemynu”, kadangi per šitiek metų
išsaugojo ne vieną nuostabią pilį. Šiuose architektūriniuose šedevruose išliko
kultūra, menas, jos atspindi šalies istoriją, todėl lankytis Europos pilyse – tai
tarsi sugrįžti į praeitį ir prisiminti princesių ir riterių laikus. Nuo Rumunijos
iki Ispanijos tinklalapis EcoDiario.es siūlo pakeliauti po gražiausias Europoje
esančias pilis, kurios į trumpą kelionę išvykusiems taps tikru desertu.

metams, pilis atliko daugybę funk-
cijų: čia buvo ir tvirtovė, ir rūmai, ir
kalėjimas. Rūmuose galima apžiūrėti
Škotijos karalių regalijas ir kitas

relikvijas. Pilies didžiojoje menėje
kadaise rinkdavosi Škotijos parla-
mentas.

Balsas.lt

http://en.wikipedia.org

Azay-Le-Rideau pilis Prancūzijoje.

Ashford pilis Airijoje.

Chenonceau pilis Prancūzijoje.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Šv. Mišios už a. a. Eleną Barienę
bus atnašaujamos vasario 5 d. 11 val.
r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi -
sijoje.

��Sausio 29 d. 4 val. p. p. ir sausio
30 d. 10:30 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje bus
aukojamos šv. Mišios Palaimintojo
Jurgio Matu lai čio garbei. Sausio 29 d.
Mišiose dalyvaus vokalinis ansamblis
„Anima”, va dovaujamas muziko Ri -
čardo Soko. Po šv. Mišių ak toriai Apo -
lonija ir Pet ras  Stepo navi čiai skaitys
ištraukas iš arkivyskupo užrašų.

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

��Jaunimo centro (JC) Moterų
klubas kviečia visus sausio 30 d. po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
kop lyčioje ateiti į JC kavinę, kur klu -
bo narės vaišins mieliniais blynais ir
pačių virta obuoliene.

�,,Margučio II” rėmėjų ir klau -
sytojų dėmesiui! ,,Margučio II” valdy-
ba praneša, kad paskutinė radijo pro-
grama bus sausio 31 d. 8 val. v. Šį
nutarimą nulėmė pinigai: sumažėjo
aukos ir rėmėjų skelbimai.

��Prezidento Aleksandro Stul -
gins kio gimimo metinių mi nėjimas
vyks sekmadienį, vasario 6 d., 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje (14911 127th St., Le-
mont, IL). Garbės viešnia – Pre zi-
dento dukra dr. Aldona Juo ze vi čienė
su šeima. Programoje – Juo zas Po-
likaitis,  Stasė Peter sonienė bei dr.
Aldonos Juozevičienės asmeniniai
prisiminimai. Meninę programą at -
liks Da riaus Polikaičio vadovaujamas
vyrų oktetas. Į iškilios Lietuvos as -
menybės gimtadienio šventę, prisi -
liesti prie dalelės Lietuvos istorijos,
vi sus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie -
tuvos vaikų globos būrelis.

��Šeštadienį, vasario 12 d., 6 val.
v. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, vyks pianisto Petro
Ge niušo labdaros koncertas. Rengia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”.

��Šeštadienį, vasario 12 d., 7 val.
v. kviečiame į Peter and Solvei Stohl
parodos ,,Kauno vaizdai” atidarymą
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629). Daugiau informacijos tel.
773-582-6500.

��Vasario 12 d., šeštadienį, 8 val. v.
Willowbrool Grand Hall (buvusiame
,,Bunkeryje”) Valentino dienos proga
koncertuos Radži. Bilietus nusipirkti
galite parduotuvėje ,,Lietuvėlė ir
restorane ,,Two Rivers”. Daugiau
informacijos tel. 708-594-5622.

��ALT’as vasario 13 d. 2 val. p. p.
kviečia visuomenę į Vasario 16-osios
minėjimą Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Prieš minėjimą Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val.
r. vyks šv. Mišios. 

��Vasario 13 d., sekmadienį, JAV
LB Waukegan – Lake County apylin -
kės valdyba 3 val. p. p. kviečia į Wil -
mot Mountain, 11931 Fox River Rd.,

Twin Lakes, Wilmot, WUI 83181,
slidinėti. Už slidinėjimą mokėsite pu -
sę kainos. Atvykstančius prašome
atsivežti maisto bendram stalui. Dau -
giau informacijos su teiks Gediminas
tel. 847-362-8675.

��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.

��Vasario 5 d., šeštadienį, 5 val.
p. p. kviečiame į dainų autoriaus ir
at likėjo Arvydo Vilčinsko koncertą
,,Po 20 metų. Grįžtu namo, kol saulė
dar nenusileido”, kuris vyks St. So -
phia Ukrainian Catholic Church pa -
rapijos salėje, 5600 N. Colony Blvd.,
The Colony, TX, 75056. Dau giau in -
formacijos galite gauti el. pašto adre-
sais jurgita@centras.lt; arvydas18@
yahoo.com arba tel. 505-918-4413,
tel. 505-340-5863.

��JAV LB Vakarų apygarda ir Los
Angeles apylinkės valdyba 2011 m.
vasario 13 d. kviečia jus į  Vasario 16-
osios minėjimą. 10:15 val. r. – vėliavų
pakėlimas; 10:30 val. r. šv. Mišios Šv.
Kazimiero bažnyčioje; 12:30 val. p. p.
minėjimas Šv. Kazimiero parapijos
salėje, 2718 St. George St., Los
Angeles, CA 90027. Šventės pagrindi-
nis kalbėtojas – Donatas Januta,
teisės daktaras, inžinierius, publicis-
tas Lietuvos istorijos klausimais.
Meninę programą atliks „Spindulio”
ansamblio šokėjai, vyrų vienetas
„Tolimi aidai” ir  Šv. Kazimiero litua -
nistinės mokyklos mokiniai. Po mi-
nėjimo apatinėje salėje bus pietūs
(kaina – 25 dol.). Užsakymus pietums
priima Birutė Prasauskienė tel. 310-
326-8038 ir Lilė Pupienė tel. 323-255-
3654.

��Vasario 19 d. Boston lietuvių
piliečių klubo III aukšte, 368 West
Broadway, So Boston, MA konsulines
paslaugas teiks LR generalinio kon-
sulato New York darbuotojai. Pra šo -
me iš anksto užsiregistruoti tel. 978-
254-5160 (Remis Bistras). 

��ALT’o Boston sky rius, JAV LB
Boston apylinkė, Tau tinės sąjungos
Boston skyrius ir Šv. Petro lietuvių
parapija vasario 20 d. rengia 93-ųjų
Lie tuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo metinių paminėjimą. Šventė pra -
sidės 10:30 val. r. iškilmingomis šv.
Mi šiomis Šv. Petro bažnyčioje. Giedos
ansamblis ,,Jaunos širdys”. Po Mišių
– kavutė. 1:30 val. p. p. šventė tęsis
Lietuvių piliečių klubo salėje, 368
West Broadway, So Boston, MA.
Prelegentas – LR generalinis kon-
sulas New York Valde maras Sara pi -
nas. Meninę programą atliks Boston
lituanistinės mokyklos mokiniai ir
muziką studijuojantis lietuviškas jau-
nimas: Liutauras Janušaitis, Simona
Jakubėnaitė, Kęstutis Daugirdas, Vi -
talijus Lisovskis, Monika Liubi naitė.
Programoje dalyvaus pianistė Ginta
Bistras ir smuikininkas Konstanti-
nas Rybakovas. Minėjimo metu bus
ren kamos aukos JAV LB Krašto val-
dybai, JAV LB Boston apylinkei ir
ALT’ui.

,,Draugo” knygynèlyje

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

IŠ ARTI IR TOLI...

2011 m.
vasario 1 d.

(antradienį), 5
val. p. p.
,,Arkos”

galerijoje,
Aušros Vartų
g. 7, Vilnius,

atidaroma
Lietuvos

dailininkų
sąjungos

apžvalginė
tapybos pa-

roda „Žvilgs-
nis į save”.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Pasaulio lietuvių akademija ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Švietimo komisija skelbia

Konkursą užsienio lietuvių lituanistinių mokyklų
mokytojams

„MANO GERIAUSIA PAMOKA”

Kviečiame pateikti konkursui šių dalykų pamokų aprašus: „Mano geriau-
sia lietuvių kalbos pamoka”; „Mano geriausia Tėvynės pažinimo pamoka”.

Darbus iki kovo 1 d. galite siųsti:
1) el. paštu – adresu v.bagdonaviciene@pvt.vdu.lt
2) atspausdintus A4 formato lapuose (apimtis – iki 15 lapų) – adresu: Vy -

tau to Didžiojo universitetas, Žygimantų 5A-6, LT-01102 Vilnius, Lietuva.
Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.vdu.lt/pla

Smagu mokytis Čikagos lituanistinėje mokykloje.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Mūsų skaitytojams iš straipsnių
,,Drauge” pažįstamas žurnalistas
Algis Vaške vičius apie savo keliones
po Ameriką parašė knygą „Amerika:
ir tolima, ir artima”. Joje – autoriaus
kelionių po JAV įspūdžiai, pasakoji-
mai apie įvai riaspalvį tos šalies kul -
tūrinį gyve ni mą, gamtos ir verslo
ypa tumus, susitikimus su įdomiais
žmonėmis, apsilankymus ten, kur
retas turistas įkelia koją.

Daug vietos knygoje skirta ir
dailininkei Mag dalenai Birutei Stan -
kūnienei, su kuria žurnalistas pažįs -
ta mas jau daug metų, ne kartą lan -
kėsi jos na muose Amerikoje.

,,Tikrai žinau, kad po kelerių
me tų vėl grįšiu čia, o kol kas noriu
padėkoti visiems žmonėms, kurie su -
darė man sąlygas tokiai nuostabiai
kelionei. O dabar belieka pasakyti:
‘Good bye, Amerika’”, – rašo auto-
rius knygoje. 

Ir, atrodo, jo žodžiai pranašingi.
Š. m. gegužės mėnesį A. Vaškevičius
ruošiasi atvykti į Čikagą pristatyti
savo knygą. Taigi, kol ją dar galima

įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje, siū -
lome tą padaryti, kad, atvykus auto-
riui, galėtume užduoti jam klausimų.

Knygos kaina  – 15 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9,75
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

„Amerika: ir tolima, ir artima”


