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Prezidentas V. Adamkus priėmė svečius iš Lenkijos, Lietuvos politologus ir
istorikus. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) –
Abiejų Tautų Konstitucija ir jos ne-
atskiriama dalis – Lietuvos ir Lenki-
jos įžadas – buvo nepaprastai pažan-
gūs mūsų vieningumo ir mūsų euro-
pietiškumo dokumentai.

,,Šie dokumentai yra bendras
Lietuvos ir Lenkijos istorijos perlas,

net ir šiandien suteikiantis pasidi-
džiavimo ir dar didesnio tikėjimo sa-
vo jėgomis”, – pabrėžė prezidentas
Valdas Adamkus priimdamas konfe-
rencijos ,,Lietuvos ir Lenkijos įžado
istorinė reikšmė ir dabartis” daly-
vius. Lietuvos vadovas pasveikino vi-
sus, atvykusius į istorinį Vilnių, kur

gyva didinga Lietuvos ir Lenkijos vals-
tybės dvasia. Anot valstybės vadovo,
pirmą kartą Europos istorijoje Kons-
titucijoje buvo įtvirtinti valdžios ats-
kyrimo principai ir einama pilietinės
ir vieningos visuomenės kūrimo link.
Prezidento įsitikinimu, šie principai
neprarado savo svarbumo ir šiandien.

Prieš daugiau nei 200 metų –
1791 m. gegužės 3 d. prieštaravimų
skaldomoje Europoje priimtos Žeč-
pospolitos (Abiejų Tautų valstybės)
Konstitucijos, sustiprinusios taikų ir
partnerišką Lietuvos ir Lenkijos
sambūvį, principai gyvuoja ir šian-
dien, pabrėžta Seime surengtoje
tarptautinėje konferencijoje.

Šia proga į Lietuvą atvyko Di-
džiojo (Ketverių metų) Seimo pali-
kuonių grupė iš Lenkijos ir Belgijos.
Tai – garsių Lietuvos Didžiosios ku-
nigaikštystės (LDK) (ne Lenkijos) gi-
minių atstovai. Keli iš jų yra LDK
kanclerio, etmono, iždininko, tribu-
nolo pirmininko, Polocko vaivados
Aleksandro Mykolo Sapiegos pali-
kuonys.

Interpole dirbs
lietuvis

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Lietuva Jungtinėse Tautose (JT)
New York iškėlė jūroje paskandinto
cheminio ginklo klausimą – tai pir-
mas toks pasiūlymas JT darbotvar-
kėje.

Lietuvos nuolatinis atstovas prie
Cheminio ginklo uždraudimo orga-
nizacijos Vaidotas Verba, praėjusią

savaitę kalbėdamas JT Tarptautinio
saugumo ir nusiginklavimo komitete,
atkreipė diplomatų dėmesį į didėjantį
nerimą dėl jūrose paskandintų che-
minių ginklų ekologinių, sveikatos,
saugumo ir ekonominių pasekmių.

Cheminiai ginklai buvo skandi-
nami Baltijos, Baltojoje, Šiaurės, Tas-
manijos jūrose, Meksikos įlankoje,

Indijos ir Ramiajame vandenynuose,
tačiau uždaros ir seklios Baltijos jū-
ros ekologija yra trapiausia.

1992 m. Helsinkio komisija išty-
rė, kad cheminio ginklo keliamas pa-
vojus Baltijos jūroje nėra didelis, bet
tokią savo išvadą pagrindė prielaida,
kad šie ginklai jūros dugne nebus lie-
čiami.

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Dirbti Interpolo generaliniame sek-
retoriate trejiems metams siunčia-
mas Lietuvos kriminalinės policijos
biuro Tarptautinių ryšių valdybos
viršininkas Edmundas Jankūnas.

Kaip praneša Policijos departa-
mentas, tikimasi, kad Lietuvos pa-
reigūno darbas Interpolo generali-
niame sekretoriate leis veiksmingiau
išnaudoti organizacijos pasaulinės
ryšių sistemos ir duomenų bazių tei-
kiamas galimybes, ypač – nustatant
Lietuvos teisėsaugos įstaigų ieško-
mus asmenis.

Interpolas yra tarptautinė orga-
nizacija, skatinanti tarpvalstybinį
nacionalinių policijos organizacijų
bendradarbiavimą kovojant su nusi-
kalstamumu. Šiuo metu Interpolas
turi 187 šalis nares. Lietuva į Inter-
polą priimta 1991 metais.

•Sveikata. Mokslo me-
tams prasidėjus (p. 2)
•Kas Vakarų spaudai
Lietuvoje įdomiausi? (p.
3, 9)
•Telkiniuose. Cleveland
žinios. Dviguba West La-
fayette lietuvių šventė.
New Britain svečiai (p.
4–5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Kelionės į Lietuvą
įspūdžiai (1) (p. 9)
•Parama žuvusio kario
vaikams (p. 10)

Baltijos šalyse
vyks JAV kariû
pratybos

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) – Oro
policijos misiją vykdantys JAV kariai,
taip pat NATO pajėgos iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Danijos
ketvirtadienį Baltijos šalyse surengs
bendrą oro policijos mokymų operaci-
ją. JAV ambasada Vilniuje pranešė,
jog vienos dienos mokymų metu bus
siekiama pagerinti Lietuvos, Latvijos
ir Estijos oro erdvės kontrolės siste-
mų parengtį. Pratybose kariai bus
mokomi taikyti vieningos NATO oro
erdvės gynybos metodus.

Lietuvos ir Lenkijos îžadas –
europietiško dialogo pavyzdys

Lietuva praranda vis
daugiau savo pilieçiû

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Vis daugiau žmonių netenka Lietu-
vos pilietybės ir vis mažiau jos siekia,
tačiau tikrieji šio reiškinio mastai ne-
žinomi.

Migracijos Departamento (MD)
skelbiamo migracijos metraščio
2003–2007 m. duomenimis, 2007 m.
Lietuvos pilietybės neteko 1,015 as-

menų, iš kurių 610 – įgiję kitos šalies
pilietybę. Šie skaičiai didžiausi nuo
2003 m., kai Lietuvos pilietybę prara-
do 608 asmenys, iš kurių 372 – įgiję
kitos šalies pilietybę. Duomenų apie
tai, kokių šalių pilietybes renkasi bu-
vę Lietuvos piliečiai, MD nepateikia.

2007 m. Lietuvos pilietybė buvo
suteikta 370 asmenų, iš jų: 184 iki tol
be pilietybės buvusiesiems, 113 – Ru-
sijos, 31 – Baltarusijos, 20 – Ukrainos
pilietybę turėjusių asmenų. Lietuvos
pilietybę įgijusių asmenų skaičius
2007 m. buvo mažiausias nuo 2003
m., kai tokių buvo 389. Didžiausias
Lietuvos pilietybę įgijusių asmenų
skaičius buvo 2004 m. – 610. Daž-
niausiai Lietuvos pilietybė suteikia-
ma iki tol be pilietybės buvusiems as-
menims, po to – Rusijos, Baltarusijos
ir Ukrainos buvusiems piliečiams.

Iš MD duomenų matyti, kad skir-
tumas tarp Lietuvos pilietybės neten-
kančių ir ją įgyjančių asmenų skai-
čiaus didėja. 2003 m. Lietuvos pilie-
tybės netekusiųjų buvo 608, o ją įgi-
jusiųjų – 389, Nukelta į 6 psl.

Siùloma sprêsti cheminio ginklo klausimâ

Šių metų duomenys leidžia teigti, kad
Lietuvos piliečių mažės ir šiemet.
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Kanadoje (USD)
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• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Mokslo metams
prasidėjus

Nauji veidai, nauja klasė, naujas
tvarkaraštis... Mokslo metų pradžia
yra jaudinanti ir bauginanti tiek
vaikučiams, tiek ir jų tėveliams. Ypač
didelę įtampą ir nerimą patiria vai-
kučiai, pradėję lankyti mokyklėlę
pirmą kartą. Pasiruošimą mokyklai
reikia pradėti iš anksto. Vaikučiai yra
supažindinami su darželio ar mokyk-
los teritorija, jose esančiomis žaidimo
aikštelėmis, bandoma susirasti drau-
gų ir su jais palaikyti ryšį. Tėveliai
turi aiškinti vaikučiams, kas jų lau-
kia ateityje, kaip pasikeis dienos rit-
mas ir režimas, kaip bus įdomu iš-
mokti naujų žaidimų, sužinoti daug
įdomių dalykų. Labai svarbu pasida-
lyti mintimis su vaikučiais apie tė-
velių pirmas dienas mokyklose, ką jie
jautė, kokie buvo jų įspūdžiai, kokias
problemas jiems tekdavo spręsti.

Mokslo metai – įtampa,
susilpnėjęs imunitetas

Mokslo metų pradžia nėra leng-
vas laikotarpis ir, nors, tėveliai įdeda
daug pastangų ir darbo, tačiau vai-
kučiai patiria didesnę ar mažesnę
įtampą. Dėl kylančios įtampos pa-
didėja dirglumas, jautrumas, pasilp-
nėja imuninė sistema. Šiuo laikotar-
piu paūmėja lėtinės, alerginės ligos, o
taip pat rudenį plintančios virusinės
infekcijos. Šiuo laikotarpiu būtina
stiprinti imuninę sistemą. Geriausiai
įsisavinami natūralūs vitaminai,
esantys maisto produktuose, šviežio-
se daržovėse ir vaisiuose. Tabletėse,
sirupuose esantys vitaminai dažniau-
siai yra sintetiniai. Juos organizmas
įsisavina sunkiau. Tačiau, kai nepa-
kankamai naudojame šviežių vaisių
ir daržovių, pravartu naudoti ir sin-
tetinius.

Alergiškiems vaikučiams pata-
riami specialūs homeopatiniai prepa-
ratai. Tėvai turi konsultuotis su me-
dikais apie vaiko sveikatą, atkrei-
piant dėmesį į turimas maisto ir
vaistų alergijas. Maisto ir vaistų tar-
nybų duomenimis, 6 proc. vaikučių
iki 3 metų turi alergiją maistui. Daž-
niausiai alerginę reakciją sukelia
karvės pienas, kiaušiniai, kviečiai,
soja, austrės, krabai, žemės riešutai.

Kai kuriems vaikams alergija pasi-
reiškia tik dilgčiojimais burnoje, bet
kartais gali būti apsunkintas kvė-
pavimas, net anafilaksinis šokas. Mo-
kyklos darbuotojai privalo žinoti apie
vaikų sveikatos problemas, turi būti
apmokyti, kaip elgtis ištikus aler-
ginėms būklėms, kaip suteikti medi-
cininę pagalbą.

Atvėsus orams, pagausėja viru-
sinių infekcijų ir susirgimų gripu,
todėl yra svarbu laiku paskiepyti vai-
kučius gydytojų rekomenduojamomis
vakcinomis. Kartais tėveliai nesutin-
ka skiepyti vaikučių, tuo sukeldami
pavojų ne tik jų, bet ir aplinkinių
sveikatai.

Vaikų diena

Prasidėjus mokslo metams, ten-
ka keisti dienos režimą: rytais reikia
anksti keltis, riboti kompiuterinius ir
video žaidimus, TV žiūrėjimą. Ypač
svarbu vaikučiams pakankamai išsi-
miegoti. Geras miegas padidina jų
energiją, padeda geriau įsisavinti
žinias, o taip pat sumažina elgesio
problemas, pagerina nuotaiką ir
sveikatą.

Koks yra vaikų miego poreikis?
Normaliai, vaikučiai nuo 6 iki 9 metų
amžiaus turi miegoti 10 val. nakties
miego. Paaugliams užtenka 9 val.
Tačiau kai kuriems vaikams miego
poreikis yra didesnis. Ilgiau miegoti
privalo vaikučiai, kuriems yra sun-
kiau susikaupti, yra dirglūs ar nera-
mūs. Didesnį miego poreikį jaučia
vaikučiai, turintys neįprastai žemą
energijos ir aktyvumo lygį. Jautrūs,
dažnai ašarojantys, greitai pažeidžia-
mi vaikučiai taip pat privalo ilgiau
miegoti.

Norint užtikrinti gerą ir pakan-
kamą miegą, vaikučius reikia guldyti
kiekvieną vakarą tuo pačiu metu.
Vengti sunkiai virškinamo maisto 3
val. prieš miegą. Negerti kofeino tu-
rinčių gėrimų 6 val. prieš miegą.
Papietavus, leisti vaikučiams pažais-
ti. Prieš miegą išmokyti vaikučius
atsipalaiduoti. Tam tikslui padeda
lengvai skaitomos knygutės (jei vai-
kučiai maži – skaito tėveliai), taip pat
ramūs pokalbiai. Reikia stengtis

nejaudinti vaikučių, nespręsti sudė-
tingų problemų. Galima nuraminti,
padrąsinti vaikučius, įdiegti pasiti-
kėjimo savimi jausmą. Reikia atsi-
minti, kad tvirtų taisyklių, kiek ir
kaip miegoti, nėra, nes kiekvienas
vaikas yra skirtingas. Vieni vaikučiai
sunkiai užmiega vakarais, kiti – daž-
nai prabudinėja nakties metu. Tik
tėveliai gali teisingai parinkti tin-
kamą miego režimą.

Mityba

Svarbu dėmesį skirti mitybai,
nes nuo jos priklauso vaiko energija,
kaulų stiprumas, imuninė sistema.
Tėveliai turi sekti, ką ir kiek vaiku-
čiai valgo. Valgymo įgūdžių pasikeiti-
mas gali būti kitų problemų atsiradi-
mo ženklas. Vieną ketvirtadalį die-
nos energijos vaikai gauna užkan-
džiaudami. Dauguma jų yra greito
maisto užkandžiai, kurie yra kalorin-
gi, bet mažai maistingi. Dažnai juos
valgant, pradeda augti svoris, vėliau
vystosi nutukimas, atsiranda sveika-
tos problemų. Ilgainiui antsvoris gali
sukelti psichologines problemas –
vaikai gali susirgti bulimija ar ano-
reksija. Užkandžiauti nėra blogai.
Mažiems vaikams užkandžiai yra
reikalingi, nes jų skrandis yra mažas
ir jie negali gauti reikiamo kiekio
maistingų medžiagų valgių metu.
Labai svarbu įpratinti vaikučius val-
gyti sveikus užkandžius. Tai padary-
ti nėra lengva, bet reikia stengtis
sveikai maitinti nuo mažų dienų,
tada ir paaugę jie sveikai maitinsis.
Pavyzdžiui, vietoj ledų siūlyti jiems
šaldytą jogurtą, stengtis duoti kuo
daugiau daržovių ir vaisių: salierus
pateikti apteptus riešutų sviestu,
morkas – su neriebiu padažu. Nepa-
miršti obuolių. Svarbu, kad vaikučiai
gautų pakankamai skaidulų, kurių
yra gausu juodoje grūdų duonoje. Pa-
tariama riboti riebų maistą ir daž-
niau rinktis augalinius riebalus. Taip
pat dažniau valgyti žuvį.

Naudinga gerti vaisių sultis, bet
ne daugiau kaip 2 kartus į dieną po 6
uncijas. Tiek rekomenduoja Ame-
rikos pediatrų akademija. Sultyse yra
gausu naudingų maisto medžiagų, o
taip pat vitaminų, bet jos yra gana
kaloringos ir gali sąlygoti svorio augi-
mą bei dantų gedimą.

Fizinis aktyvumas ir
saugumas

Labai svarbu fizinis vaikų ak-
tyvumas. Kiekvieną dieną patariama
60 min. aktyvios veiklos. Sportuojant
galima sumažinti svorį, sustiprinti
raumenis, padidinti kaulų masę, o
taip pat sumažinti nerima, stresą ir

baimę.
Apie 24 milijonai vaikų į mokyk-

lą vyksta autobusais. Svarbu mokyti
vaikučius saugaus elgesio gatvėse.
Laukiant autobuso, nebėgioti, gat-
vėse, nežaisti, stovėti eilėje veidu į
autobusą, išlipus iš autobuso, greitai
pereiti į šaligatvį. Pereinant gatvę –
laukti vairuotojo ženklo ir paeiti 10
žingsnių į priekį nuo autobuso, kad
vairuotojas galėtų vaikučius maty-
ti.

Didelė atsakomybė ir kantrus
darbas tenka tėveliams: sukurti jau-
kią ir ramią namų aplinką, nuolat
sekti ir domėtis vaiko mokymuisi ir
elgesiu mokykloje, padėti įsisavinti
mokomą dalyką, palaikyti pastovų
ryšį su mokytojais. Tėveliai privalo
domėtis, kaip sūnus ar duktė pralei-
do dieną, su kokiais sunkumais jie
susidūrė, kokias problemas reikia
padėti išspręsti.

Tik tėvelių dėmesys, globa, kant-
rybė ir meilė padės vaikučiams gerai
prisitaikyti ir puikiai jaustis mokyk-
loje ištisus metus. Sėkmės!

Remtasi šaltiniais:
Federal Citizen Information Cen-

ter www.pueblo.gsa.gov/cfocus cf
school htn;

Sveikata – Zebra www.zebra.Lt.
aktualitad/sveikata;

Imunitetas.lt www imunitetas.Lt
/?aid=4218

Mažiems vaikams užkandžiai yra reikalingi, nes jų skrandis yra mažas ir
valgių metu jie negali gauti reikiamo kiekio maistingų medžiagų.

Prieš miegą reikia išmokyti vaiku-
čius atsipalaiduoti. Tam tikslui pa-
deda lengvai skaitomos knygutės
(jei vaikučiai maži – skaito tėveliai),
taip pat ramūs pokalbiai.
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Kas Vakarų spaudai
Lietuvoje įdomiausi?

MYKOLAS DRUNGA

Praėjusios savaitės pradžioje
pagrindinės Vakarų laikraščių ko-
mentarų temos sukosi apie pasaulinę
finansų krizę, Austrijos dešiniojo po-
pulisto Jörg Haider žūtį, Nobelio
taikos ir ekonomikos premijų laurea-
tus. Lietuvos Seimo rinkimai daug
dėmesio nesulaukė. Tačiau pastebi-
mas susidomėjimas Andriumi Kubi-
liumi.

Spalio 13 d. laikraščiai tik prane-
šė rezultatus be didesnių vertinimų
ar komentarų. Štai anot įtakingo Pie-
tų Vokietijos dienraščio „Süddeuts-
che”, „konservatyvioji Tėvynės są-
junga, atrodo, Lietuvoje laimėjo par-
lamento rinkimus. Jai dabar prieš
akis sunkios derybos dėl koalicijos.
Mat jos pranašumas nedidelis”.

Cituojami ir jos pirmininko A.
Kubiliaus žodžiai: „Esame pasirengę
prisiimti atsakomybę ir laukiame
Prezidento pavedimo sudaryti naują
Vyriausybę.”

Tačiau Miuncheno dienraštis pri-
duria ir tokią netikėtą mintį: „Rolan-
das Paksas iš partijos ‘Tvarka ir
Teisingumas’ ir Viktoras Uspaski-
chas iš Darbo partijos galėtų drauge
sudaryti ir centristinės koalicijos,
kuriai rūpi didesnis nepriklausomu-
mas nuo Europos Sąjungos ir geresni
santykiai su Rusija, branduolį.”

Spalio 14 d. būta detalesnių pra-
nešimų jau apie tai, kas laimėjo ir
kiek, o kas pralaimėjo. Čia ypač pasi-
reiškė Šveicarijos spauda.

Kur kas įdomesnių pasisakymų
pasitaikė prieš rinkimus.

Spalio 11 d. gerą vardą turinčio
Šveicarijos dienraščio „Neue Zür-
cher” korespondentas iš Vilniaus
straipsnyje „Pasimetimas prieš rinki-
mus Lietuvoje – neaiškios partijų
programos ir susikompromitavę poli-
tikai” pranešė, jog „sekmadienio rin-
kimuose į Lietuvos parlamentą žmo-
nės galės rinktis arba tarp įsitvirti-
nusių partijų, kurios jau kelis kartus
buvo įsivėlusios į skandalus arba afe-
ras, arba tarp naujų darinių, kurie
įkyriai žada aukso kalnus. Užtat dau-
gelis rinkėjų taip pasimetę, jog net
nenori eiti prie urnų”.

Kiek spalvingesnį straipsnį dar
spalio 10 d. pateikė Šveicarijos laik-
raštis „Basler Zeitung”. Tai jau spalio
1-ąją Vienos dienraštyje „Presse” pa-
sirodžiusio vokiškoje spaudoje dažnai
apie Baltijos šalis rašančio patyrusio
apžvalgininko Hanneso Gamillscheg
reportažo versija.

Jame teigiama, kad „Vilniuje gi-
liai įsišaknijusi rusų baimė” ir kad
„nepaisant viso programinio varžy-
mosi, partijas vienija susirūpinimas
dėl šalies savarankiškumo”.

Šiuos savo teiginius žurnalistas
pagrindė buvusio programuotojo, da-
bar ūkininko Virgilijaus Kaladės ir fi-
lologo Sigito Plaušinaičio žodžiais bei
patirtimis. Jie ir jų šeimos nukentėjo
nuo sovietų, jų pasakojimą išgirdęs
žurnalistas padarė išvadą, kad „be-
veik kiekviena šeima gali papasakoti
ką nors panašaus”. Net ir politikas
Justinas Karosas pritarė, kad „kiek-
vienas konfliktas su Rusija išjudina
senus prisiminimus”. Tie prisimini-
mai apima „okupacijas, trėmimus,
savavališkus suėmimus ir žudymus
pokario laikais. O jaunesnieji išgyve-
no bandymus palaužti Lietuvos lais-

vės kovą, Kremliaus paskelbtas eko-
nomines blokadas ir įvykius, kai so-
vietiniai tankai triuškino žmones, gy-
nusius parlamentą ir televizijos bokš-
tą. Kaime, Sudeikiuose aplink stalą
susėdę ūkininkai sutiko, „kad galime
draugauti su rusais, tačiau rankoje
visada reikia turėti akmenį”. Tas ak-
muo dabar vadinasi NATO. „Rusai
nori mus pasiimti, bet jie mūsų ne-
gaus, nes priklausome NATO”, – sa-
kė pensininkė Danguolė. Tačiau Gru-
zijos krizė vėl pakurstė senas bai-
mes. H. Gamillscheg šia tema kalbino
prezidentą Valdą Adamkų, politologą
Lauryną Jonavičių, Seimo narį J. Ka-
rosą, politiką Vydą Gedvilą, konser-
vatorių pirmininką A. Kubilių, poli-
tologą Vytautą Radžvilą ir politologą
Lauryną Kasčiūną. Pastarojo žo-
džiais, „mūsų užsienio politikos in-
teresai ir ekonominiai interesai stovi
vieni kitiems skersai kelio”. L. Kas-
čiūnas pridūrė, jog „kieta Lietuvos
linija dėl Gruzijos siutina Maskvą ir
trukdo daugeliui Europos Sąjungos
partnerių”.

Kad, esą, reikia teikti pirmenybę
ekonominiams interesams ir neerzin-
ti rusų, įsitikinęs Vydas Gedvilas, ats-
tovaujantis kairiųjų populistų Darbo
partijai. Anot jo, „mes kenkiame sau
patiems. Juk esame priklausomi nuo
Rusijos rinkos ir Rusijos energijos.
Jei kaimyną nuolatos vadini priešu,
tai taip jis ir elgsis”.

Kiek subtiliau kalbėjo socialde-
mokratas J. Karosas: „Esame maža
šalis. Pagalvojus apie mūsų geopoliti-
nę padėtį, reikia elgtis atsargiau ir
neskatinti jokių emocijų”. Lietuva,
anot jo, turėtų labiau žiūrėti į Vokie-
tiją ir Prancūziją.

A. Kubilius, priešingai, norėtų,
kad Europos Sąjunga „rodytų dau-
giau strateginio supratimo”, pripa-
žintų, jog Rusija yra „rimtas rizikos
faktorius” ir atitinkamai elgtųsi.
„Mes nemanome, kad rytoj atriedės
rusų tankai. Tačiau po Gruzijos rei-
kia savęs paklausti: kas bus sekan-
tis?” V. Radžvilo nuomone, Berlynas
ir Paryžius žaidžia su Rusija „labai
rizikingą” žaidimą. „Mes šitą kainą
pažįstame. Lietuvoje jau nebesame
tikri, kad mūsų šalis negalėtų būti
paaukojama trumpalaikiams didžiųjų
Europos Sąjungos galybių ekono-
miniams interesams”, – mano V.
Radžvilas.

Įdomu, kad žurnalistas H. Ga-
millscheg dar gerokai prieš rinkimus
rašytame straipsnyje daug dėmesio
skyrė būtent A. Kubiliaus pasisaky-
mams.

Šis, anot žurnalisto, nupiešė tokį
scenarijų: „Rusijos kariškiai galėtų
pasakyti: išbandykime nors kartą
NATO. Lietuva čia būtų lengvas tai-
kinys. Būtų paprasta surengti sabo-
tažo akciją Kaliningrado, buvusio
Karaliaučiaus, srityje. Tada atvyktų
Rusijos daliniai, ‘rusų interesams
apsaugoti’. Tikslas būtų ne ‘galutinė
pergalė’, o tik pasižiūrėti, kaip NA-
TO reaguos”, – sakė A. Kubilius.

Jei šitaip Vakarų šalies žurnalis-
tui kalba žmogus, kuris po poros sa-
vaičių gali tapti Lietuvos premjeru,
tai yra ne plepėjimas tik šiaip sau, o
rimto susirūpinimo išraiška”, – teigė
H. Gamillscheg. „Mes turime kaimy-
ną su aiškia strategija ir dideliais iš-
tekliais. O mūsų draugai europiečiai
mano, kad Nukelta į 9 psl.

Referendumo
pasekmės

BRONIUS NAINYS

Vienintelis teigiamas rinkėjų nuvylimo vaisius – referendumo dėl
branduolinės veiklos pratęsimo žlugimas, teigia Kęstutis Girnius
(„Alfa.lt”, 2008 m. spalio 15 d.), vertindamas šį bandymą gelbėti

blogą ir dar pablogėsiančią Lietuvos energetikos padėtį, jeigu pigiai elek-
trą tiekianti jėgainė Ignalinoje bus uždaryta. Ir kas čia teigiamo, tuojau
pat kyla klausimas, jeigu numatytas veiksmas plos per gyventojų kišenes,
net kelis kartus padidindamas kilovato kainą? Atsakymą bando surasti
pats teiginio autorius. Taip, Lietuvos energijos padėtis tragiška, pripažįs-
ta jis, tačiau „atsakomybė už tai tenka socdemams ir prezidentui, kurie
dešimtmetį valdė šalį ir nesiėmė konkrečių žingsnių Lietuvos energetikos
priklausomumui (nuo Rusijos – aut.) sumažinti”, – patikslina savo žo-
džius K. Girnius. O socialdemokrato premjero Gedimino Kirkilo sumany-
tas referendumas, jeigu priimtas, anot jo, būtų įgalinęs Vyriausybę už
visas dėl energetikos kilusias bėdas kaltę suversti „piktiems” Briuselio
biurokratams, nepaisantiems Lietuvos žmonių valios. Referendumo žlugi-
mas premjerui bei jo įgaliotiems dėl jėgainės darbo pratęsimo dery-
bininkams su Briuseliu, K. Girniaus nuomone, šį kozirį iš jų rankų iš-
muša.

Taip, šiais teiginiais visada logiškas politinių įvykių apžvalgininkas K.
Girnius teisus. Lietuvos žmonės norimo, pagal raidę – įstatymiško pagrin-
do Lietuvos Vyriausybei šioms deryboms nesudarė. Liaudyje ji praktiško
užnugario neužsitikrino. Juk ar Jūsų žmonių nusiteikimas nėra toks pat,
kaip ir mūsų? Kodėl Jūs, net dešimtį metų turėdami, miegojote ir kitais,
nuo Rusijos nepriklausomais, energijos tiekimo šaltiniais nepasirūpinote,
ES politikai dar kartą kirto Lietuvos vadovybei spalio 16-tą per derybas
Briuselyje. Tačiau ar referendumas iš tikrųjų taip ir sako? Ar jis tikrai žlu-
go? Nieko nepasakęs ir nieko neparodęs? Deja, ne.

Referendumui įvykti balsavime turėjo dalyvauti daugiau kaip 50 nuo-
šimčių, bent pusė plius vienas, turinčių teisę balsuoti piliečių. Tačiau da-
lyvavo tik 48 nuošimčiai. Dviejų nuošimčių balsuotojų pristigo, ir referen-
dumas neįvyko. Tačiau tų dalyvavusių 48 nuošimčių balsuotojų užteko
svarbesniam uždaviniui išspręsti – išrinkti Seimui? Taigi – Seimo rinki-
mai įvyko. Beje, Seimo sąrašinei daliai išrinkti tereikia tik 25 nuošimčių,
turinčių teisę balsuoti. Kažkaip nenuoseklu, ar ne? Išsamesniam susivo-
kimui toje painiavoje žvilgtelėkime į skaičius. Lietuvoje šiuose rinkimuose
dalyvauti teisę turėjo 2,679,783 piliečiai. Kad referendumas įvyktų, turėjo
balsuoti 50 nuošimčių, taigi – 1,339,892 piliečiai. Balsavo apytikriai
1,286,296 piliečiai. Pristigta tik 53,596 balsų. Tai juk niekis. Iš balsavu-
siųjų apie 90 nuošimčių, taigi – 1,157,667 piliečiai, pasisakė už referendu-
mo priėmimą. Dabar verskim antrą medalio pusę ir paskaičiuokim, kiek
balsų būtų reikėję referendumui priimti, jeigu būtų prie balsadėžių at-
vykę ir tie, sakykim, 53,596 „tinginiai”. Tokiu atveju būtų balsavę, kaip
jau čia minėta, 1,339,892 piliečiai. Referendumui priimti užtektų taip pat
tik truputį daugiau kaip 50 nuošimčių, irgi pusė plius vienas, balsų. Taigi
– tik (1,339,892 x 0,5 +1) 669,947 balsų. O spalio 12 d. už referendumo
priėmimą balsavo, kaip čia jau irgi minėta, 1,157,667 piliečiai, sumesdami
487,720 balsų daugiau negu reikia. Tad ar tie skaičiai ko nors nepasako?
Ko nors dėmesio atkreiptino, vertingo? Ar nepasako, kad Lietuvos žmonės
tikrai nori, jog Ignalinos branduolinės jėgainės darbas būtų pratęstas, kol
bus pastatyta nauja jėgainė ir elektros tiekimo lauke būtų išvengta Ru-
sijos priklausomybės? Negi tie pora nuošimčių, patingėjusių patenkinti
ant popieriaus surašytą atgyvenusį ir šiai dienai jau nebelogišką reikalavi-
mą, gali pakeisti tikrovę? Ar vos ne dvigubai daugiau Lietuvos piliečių
balsų, negu iš tikrųjų reikia referendumui priimti, derybose su Briuselio
biurokratais jau nebereiškia nieko? Tuo labiau, kai jie labai gerai žino,
kad mūsų vienos iš ekonominių tvirtovių panaikinimas nėra saugumo, bet
tik kažkokios tyčinės, Rusijai pataikaujančios politikos išdava.

Suprantam, Briuselis turi kozirį, beje – net du: Lietuvos prezidento ir
kartu su juo devynerius metus Lietuvai vadovavusios socialdemokratų
Vyriausybės aplaidumą, nė pirštelio nepajudinusių aprūpinti Lietuvą tin-
kama nepriklausoma elektros energijos gamyba arba nuo Maskvos ne-
priklausomu jos tiekimu – tiesiog nesusipratimas užsienio politikos erdvė-
je – ir dabar jo nusiteikimui patogią savaip aiškintis referendumo baigties
sampratą.

Tačiau tai dar nereiškia, kad Lietuva jau turi pasiduoti. Kito kelio
pradžia, tvirtai rėžia Seimo rinkimuose iš naujo apvainikuotos TS-LKD
partijos vadovas Andrius Kubilius. Tegul tai nebūna tik tušti žodžiai. Jie
turi virsti ir tvirtais to kelio vedliais. Ypač užsienio politikoje, kur vietoj
Briuseliui klusnaus nuolaidumo, kaip, pvz., Lietuvą į tokią tragišką ener-
getikos padėtį įvėlusio, būtų parodytas ir kietumas, beje, paskiausiais me-
tais jau pradėtas užsienio reikalų ministro Petro Vaitiekūno. Kažin ar
nederėtų leisti jam šioje kėdėje ir pasilikti? Tačiau visiškai kitokių reikia
kitose kėdėse, bet irgi tik ne iš Arūno Valinsko juokdarių teatro. Net ir ne
iš Seimo narių. Negi dar nepribrendo naujų profesionalų, savų, ne par-
tinių, mokyklų auklėtinių? Pagaliau, ar neatėjo laikas ir rimčiau tarp
užsienyje gyvenančių tautiečių pasidairyti, jeigu iš tikrųjų kito kelio
ieškote? Gal užtektų jų adresu taip neatsakingai spjaudyti?

Nukelta į 9 psl.
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DR. VIKTORAS STANKUS

Dr. Madeleine K. Albright, buvu-
si JAV valstybės sekretorė ir pirmoji
moteris šiose pareigose, užbūrė klau-
sytojus savo nuostabiu pranešimu,
kuris įvyko 2008 m. rugsėjo 30 d. Cle-
veland City Club Forum. Ji kalbėjo
apie dabartines Amerikos vidaus ir
tarptautines problemas ir kaip prezi-
dentinė kampanija „Obama for Ame-
rica” į jas reaguoja.

Cleveland City Club Forum
(įsteigtas 1912 m.) nuo 1930 m. yra
kalbėjęs kiekvienas JAV prezidentas
arba kandidatas į prezidentus bei kiti
žymūs asmenys, įskaitant – Vytautą
Landsbergį. City Club įrašytas pro-
gramas, pokalbius transliuoja per
Amerikos kabelinės televizijos tin-
klus bei radijo stotis.

Dr. Albright, kaip valstybės sek-
retorė ir JAV atstovė Jungtinėse
Tautose nuo 1993–1997 m., puoselėjo
ir stiprino Amerikos tarptautinius
ryšius su kitomis valstybėmis, skleidė
demokratiją ir žmogaus teises, puo-
selėjo Amerikos prekybos, verslo,
darbo ir gamtos apsaugos standartus
užsienyje. Ir iki šios dienos ji darbuo-
jasi viename iš prezidento Reagan
įsteigtų Reagan Endowment For
Democracy skyrių.

Prieš savo viešą kalbą sekretorė
Albright privačiai susitiko su apie 12
tautybių atstovų. Tarp jų ir LB Ohio
apygardos vicepirmininku dr. Viktoru
Stankumi, kuris dr. Elonos Vaišnie-
nės prašymu atstovavo Lithuanian
American Community of the WA, Inc.
Public Affairs Council. Susitikime su
Albright dalyvavo Ohio State Repre-
sentative Kenny Yuko ir Cleveland
City Council narys Michael Polensek,
kuris užtikrino Historic Register
paveldo statusą Dievo Motinos Nepa-
liaujamos Pagalbos parapijai (Our
Lady of Perpetual Help Parish)
Clevelande. Taip pat dalyvavo „Oba-
ma for America” kampanijos narys
Greg Schultz.

Pokalbyje su tautybių atstovais
sekretorė Albright apibūdino pa-
punkčiui Amerikai svarbius rūpes-
čius. Tai: globalinis terorizmas; bran-
duolinių ginklų plėtros apribojimas;
demokratija apskritai ar tai būtų

Irake, Afganistane ar kitur; globa-
lizacija – Kinijai ir kitiems kraštams
augant, mažėja maisto ir naftos ištek-
liai, kinta ekonomika; kaip elgtis su
kylančiomis Rusijos politinėmis am-
bicijomis; Amerikos įvaizdis pasauly-
je ir dabartinė ekonominė krizė
Amerikoje.

Lithuanian Community atstovo
užklausta, kokį rūpestį kelia Rusijos
agresija Gruzijoje NATO narėms
Estijai, Latvijai, Lietuvai, jų saugu-
mui, M. Albright atsakė, jog didelį ir
teigė, kad stengiamasi Baltijos šalims
saugumą užtikrinti ir įtikinti Rusiją,
kad demokratinės valstybės, esančios
jos pašonėje, nekelia pavojaus.

Buvusi JAV valstybės sekretorė
papasakojo, kaip Jelcin kartą jos pak-
lausė: „Nebėra Sovietų sąjungos, šal-
tasis karas pasibaigė, Rusija nauja,
tai kam didinti NATO?” Į tai Al-
bright atsakė: „Ir NATO naujas – tik-
slas kurti nepriklausomas demok-
ratines valstybes, kurios turėtų gerus
santykius su Rusija.”

Savo viešoje kalboje City Club
Forume beveik 200 klausytojų sekre-
torė pakartojo ir praplėtė privačiame
susirinkime pristatytą Amerikos
problemų analizę. Ji įžvalgiai ir kuk-
liai apibūdino skirtumus tarp Obama
ir McCain jiems sprendžiant šias ir

kitas Amerikos problemas. Savo kal-
boje Albright stengėsi tiksliai prista-
tyti informaciją, kad žmonės supras-
tų Amerikos problemų svarumą ir
patys suvoktų, kas Amerikai reikalin-
giausia, tinkamiausia.

Valstybės sekretorė taikliai ir iš-
samiai atsakė į klausytojų klausimus.
Buvo aišku, kad dr. Madeleine Al-
bright yra didelės erudicijos, inteli-
gencijos asmenybė, pasišventusi
Amerikai, demokratijai, laisvei ir
žmonių gerovei.

Tarp daugybės įsipareigojimų ji
profesoriauja ir Georgetown Univer-
sity School of Foreign Service, vado-
vauja National Democratic Institute
For International Affairs ir Pew
Global Attitudes Project, yra viena iš
direktorių Council in Foreign Rela-
tions ir Center for a New American
Security, vadovauja ir kitur. Yra
parašiusi tris New York Times „best-
selerius”.

Buvusiai JAV valstybės
sekretorei rūpi Amerika
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Vieną gražų rugsėjo šeštadienio
rytą West Lafayette (Indianos valsti-
ja) su sūnumis važiavau į Purdue
universiteto centrą. Ten vyko socia-
linių mokslų studentų apdovanoji-
mai. Pagerbtųjų sąraše buvo mums
gerai pažįstama Asta Balkutė. Pur-
due universitete Asta trečius metus
studijuoja socialinių mokslų dokto-
rantūrą. Taip pat dėsto du kursus ba-
kalauro studentams. Vienas iš jų yra
Socialinių mokslų dėstymas pradinė-
je mokykloje. Šio metodinio kurso
metu ji dažnai parodo studentams,
kad socialiniai mokslai tai nėra tik
istorija ir sausi faktai. Atsižvelgda-
mas į Astos pastangas, profesorius
Lynn R. Nelson nominavo jaunąją
lietuvaitę General Weichin ir Ma-
dame Pheobe Lee doktorantūros sti-
pendijai 2008-2009 metams gauti. Ši
vardinė stipendija yra skirta paremti
jaunus mokslininkus jų studijų ir ty-
rimų metu. Tai padės Astai tęsiant ir
baigiant savo mokslus.

To ryto džiugi nuotaika daugino-
si po pietų. Tuo metu šio miestelio
gyvenantys lietuviai rinkosi į pirmąjį
čia organizuotą suėjimą. Susiburti vi-
sus paskatino ką tik į miestelį at-
vykusios gyventi dvi lietuvių šeimos.
Norėjosi kuo greičiau susipažinti ir
pasidalinti įspūdžiais. Visi labai šau-
niai prisidėjo prie susitikimo organi-
zavimo. Vieni atnešė dailias mažas
vėliavėles, kuriomis papuošėme stalą,
kiti pasirūpino ir didelėmis vėliavo-
mis bei balionais. Iš tolo švietė Lietu-
vos trispalvė, kviesdama užsukti ir
seną, ir jauną. O dalyvių amžius buvo
nuo septynerių iki daugiau nei septy-
niasdešimt metų. Stalai lūžo nuo gė-
rybių – viskas taip skaniai paruošta
darbščių šeimininkių. O koks būtų
lietuvių susibūrimas be sporto? Grei-

tai susidarė dvi krepšinio komandos
ir smagiai lakstėme per aikštę. Ap-
linkui skambėjo gaivus, lietuviškas
žodis – galvotum, kad esi viename
Vilniaus (ar Lemonto) parke. Pokal-
biams nebuvo ribų – juk taip norėjosi
pakalbinti kiekvieną susirinkusį,
pasidalinti savo mintimis. O susirin-
ko mūsų ne taip jau ir mažai – su-
skaičiavome iš viso 20 žmonių! Džiau-
gėmės, kad mūsų gretos taip šauniai
auga. O man pačiam net keista. Au-
gau Lansing, Mičigane, kur mano
vaikystėje buvome penkiese, kurie
kalbėjo lietuviškai. O dabar džiau-
giuosi, kad mano vaikai turi progą su
lietuviais kaimynais bendrauti.

Tiesa, ne visi tą dieną galėjo atei-
ti, o gal dar ir liko tokių, apie kuriuos
mes net nežinome. Visų labai laukia-
me atvykstant į kitą susitikimą, kuris
planuojamas dar šį rudenį. Kažkas iš
mūsų net pasiūlė susėsti prie Kūčių
stalo kartu, kaip viena didelė šeima.
Mintis labai graži ir prasminga. Prisi-
miniau mano tėvo sakytus žodžius:
,,kad kiekvienas lietuvis, užsukęs į jų
miestą, buvo laukiamas ir mylimas,
kaip pats artimiausias šeimos narys”.
Mes norime gyventi ta nerašyta tai-
sykle ir čia – lietuvis lietuviui ne tik
draugas, bet ir brolis. Labai laukiame
naujų susitikimų ir naujų pažinčių.
Būdami toli nuo tėvynės, džiaugia-
mės ir čia turėdami mažą, bet labai
jau jaukią lietuvišką salelę. Kviečia-
me ir jus mus aplankyti ir kitiems pa-
sakyti, kad Indianos šiaurėje, valan-
da kelio nuo Indianapolio, gyvena lie-
tuvių tautos dalelė.

West Lafayette gyvenančių
lietuvių vardu –

Aldas Kriaučiūnas
(akriauci@purdue.edu)

Dviguba West Lafayette
lietuvių šventė

West Lafayette, IN lietuvių būrelis.

Apdovanojimo iškilmėse (iš kairės): fakulteto administratorė Kathy
Reppert, laikinai einantis dekano pareigas dr. Kevin R. Kelly, Asta Balkutė,
Aldas Kriaučiūnas su sūnumis Andriumi ir Gyčiu.

JAV sekretorė dr. Madeleine Albright kalba Cleveland City Club.
V. Stankaus nuotr.
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CLEVELAND, OH

NEW BRITAIN, CT

Michael Chertoff, Amerikos
Krašto apsaugos (US Homeland Se-
curity) vadovas, neseniai kalbėjo Cle-
veland apie globalinį terorizmą. Cle-
veland gyvena 110 skirtingų tautybių
žmonių, šis miestas yra ir vienas iš
didžiausių lietuvių telkinių Ameri-
koje; uostas, į kurį per Atlantą į St.
Lawrence Seaway atplaukia pre-
kybiniai laivai iš daugelio pasaulio
valstybių, įskaitant ir iš Lietuvos
Klaipėdos uosto.

M. Chertoff kalbėjo Rock and
Roll Hall of Fame and Museum pas-
tate, kuris įsikūręs Lake Erie pa-
krantėje tarp Cleveland uosto ir JAV
Kranto apsaugos (US Coast Guard)
stoties.

Savo išsamioje ir įdomioje kalbo-
je Krašto apsaugos vadovas Chertoff

du kartus pagyrė Lietuvą už jos
indėlį kovojant su globaliu terorizmu,
džiaugėsi, kad JAV turi patikimą
sąjungininkę, tokią kaip Lietuvą.

Tarp valdžios pareigūnų, spau-
dos tautybių atstovų dalyvavo ir LB
Ohio apygardos vicepirmininkas dr.
Viktoras Stankus, kuris padėkojo M.
Chertoff už dėmesį Lietuvai, o susi-
tikime dalyvavusiam JAV senatoriui
George Voinovich padėkojo už tai,
kad jis daug darbavosi siekiant
įtraukti Lietuvą į NATO ir įvesti
bevizį režimą tarp JAV ir Lietuvos.
Senatorius G. Voinovich akylai rū-
pinasi Lietuvos saugumu ir budi, kad
jos laisvė nebūtų pažeista.

Dr. Viktoras Stankus
LB Ohio apygardos

vicepirmininkas

JAV Krašto apsaugos vadovas
gyrė Lietuvą

Prieš keletą dienų tarp savo senų
ir užmirštų popierių netikėtai apti-
kau E. Buivydaitės-Prėskienienės
eilėraštį „Negrįžusiems tremti-
niams”. Nebeprisimenu nei kada, nei
iš kokio laikraščio jį išsikirpau. Iš-
karpa gana sena, laikraštinis popie-
rius gerokai pageltęs, tai Jums šį
eilėraštį sąžiningai perrašiau.

Ir vėl spaudoje pasirodžius skir-
tingiems požiūriams į Salomėją Nėrį,
gal bus ne pro šalį pažvelgti į jos pozi-
ciją, nuostatą ir kūrybą iš kitos pusės.
Būtent, iš tų pasilikusiųjų Igarkoje ar
Laptevo jūros ledynuose, kurie jau
niekados, niekados nesugrįš...

Aldona Aistienė
Temple Hills, MD

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Î S. NÈRÎ IÕ KITOS PUSÈS

Kas jus prišauks,
Kas jus prikels? –
Meilė, laikas, malda?
Kas jus lankys,
Kas apraudos? –
Saulė, žemė,
Gal paukštė balta?
Laptevų ledynuos
Kuo jūs sulaposit,
Kokiomis šakelėmis
Išsišakosit? – – –
Tyla, tyla...
Nėra vardų, nė pavardžių...
Ir aš baltoj tyloj girdžiu,
Kaip verkia žemė ir dangus,

Kaip rieda ašara juoda –
Vardų nėra, vardų nėra...
Tik kryžiai, kryžiai...
Sugriuvę kryžiai Igarkoj
Meldžiasi lietuviškai,
Ir šaltos gelmės rauda
Samanota motinų giesme:
Jau niekados, jau niekados
Mes nesugrįšim,
Iš mūsų liks tik vienas
Begalinis ilgesys Tėvynės...
Jau visados, jau visados
Uždekite žvakes aukščiausiam
kalne Lietuvos –
Jau visados...

Svečiai iš toli

Iš k.: Irena Bellanger, pirmininkė, Kevin Liudžius ir E. Malinauskas.

Rugsėjo 27 d. vakare, šeštadienį,
visi rinkosi į Šv. Andriejaus parapijos
salę, į New Britain LB rengiamą tra-
dicinį metinį renginį, visada labai
įdomų, daug darbo ir prakaito iš val-
dybos pareikalavusį. Juk reikia pa-
ruošti salę, gauti virėjus, sugalvoti
programą, rasti dovanas loterijai bei
sutvarkyti kitus reikalus, ypač rekla-
mas. O jos tikrai netrūko, ypač per
Hartfordo radijo programą „Tėvynės
garsai”, vedamą Alfonso Dziko.

Įėjus į salę įspūdis buvo stulbi-
nantis: baltai padengti stalai, serve-
tėlės, žvakės, užkandžiai skelbė, kad
bus šaunus vakaras. Nors kaina buvo
aukštoka (25 dol.), bet į ją buvo įskai-
čiuota programa, vakarienė, šokiai.
Programą atliko „Laisvės” choras iš
Philadelphia, vakarienę paruošė sam-
dytos šeimininkės, šokių muziką pa-
rinko Rimas ir Arvydas DJ’s su pui-
kia aparatūra ir net dideliu ekranu
su koncertų akimirkomis iš Lietuvoje
vykusių pasirodymų. Kas patingėjo
ar nepajėgė šokti disco stiliaus šokių,
tie galėjo grožėtis ekrane šokančio-
mis grupėmis. 

Prisirinkus pilnai salei prasidėjo
muzikinė programa. Dainavo „Lais-
vės” dainininkų grupė, dviem auto-

busiukais atriedėjusi iš Philadelphia.
Grupei vadovauja Ilona Babinskienė,
energinga ir darbšti muzikė, kuri re-
peticijas rengia sekmadieniais prieš
11:30 v. r. Mišias, o kartais ir po Mi-
šių, kai kiti tuo metu vaišinasi už-
kan džiais. „Mes repetuojame, neval-
gome” – sako Ilonos vyras Valdas.
Chore – visų nuostabai – pasirodo,
dainuoja ir pora nelietuvių, ir akom-
paniatorė ne lietuvė. 

Programa be pertraukos truko
visą valandą. Dainavo visi: ir po du, ir
solo, o pabaigoje, po visų mėgiamos
„Žemė Lietuvos” dainą „Pempel,
pempel...” sudainavo iš publikos pa-
kviestos Hartfordo choro narė Graži-
na Aleksandravičienė ir Birutė Ber-
notienė. 

Tuo baigėsi programa, ir patar-
nautojos pradėjo rinkti bilietus, įro-
dančius, kad vakarienė apmokėta.
Valgėme balandėlius, paruoštus šei-
mininkių, o kavą ir pyragus parūpino
New Britain valdyba, užkandžius pa-
ruošė A. Jonynienė. Pavalgius prasi-
dėjo šokiai. Šoko dideli ir maži, ypač
su dideliu entuziazmu ir energija
šoko svečiai iš  Philadelphia. Sakė,
kad seniai taip linksminosi. Turėjo
išvažiuoti į namus po vakarienės, bet,

Susitikimas su Michael Chertoff Rock salėje Cleveland. Pirmoje eilėje: JAV
senatorius George Voinovich, LB Ohio apygardos vicepirmininkas dr. V.
Stankus, JAV Krašto apsaugos viršininkas Michael Chertoff, Nationalities
Movement pirmininkė Irene Morrow; antroje eilėje: vokiečių atstovas
Robert Filippi, latvių atstovas Maris Mantenieks su kitais dviem latvių
atstovais.

atrodo, reikėjo beveik surištus iš-
tempti iš salės, gerokai įpusėjus šo-
kiams.

Vakarėlio metu buvo įteikta New
Britain Lietuvių Bendruomenės pi-
niginė dovana studentui Kevin Liu-
džiui ir įvertinimo lentelė Cathy
Salka – už jos pasišventusį darbą pa-
rapijoje per visus metus, ypač už
vadovavimą Šiluvos šventei Šv. And-
riejaus parapijoje. Cathy buvo laimin-

ga ir loterijos metu laimėjo net tris
kartus, o New Britain LB valdybos
narys Evaldas Malinauskas, vedęs
loteriją, juokavo, kad ji turbūt už 300
dol. nusipirko bilietėlių.

Ačiū New Britain LB valdybai ir
pirmininkei Irenai Leiberytei-Bel-
langer už puikiai suruoštą vakarą.
Lauksime kitų metų renginio.

DLG

E. BUIVYDAITÈ-PRÈSKIENIENÈ
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Emigrantai tuokiasi konsulinèse îstaigose 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Daugybę metų keltų tigru vadinta ša-
lis nustėro. Finansų ministro Brian
Lenihan pristatytas 2009 m. Airijos
biudžetas išsklaidė optimistų abejo-
nes – finansinė krizė smogs visiems.
O smūgį, kaip ir visada, skausmin-
giausiai pajus silpniausieji – mažas ir
vidutines pajamas uždirbantys šalies
gyventojai, o tarp jų – ir lietuviai.

Ateinančių metų Airijos biudžete
numatyta ne tik padidinti jau esamus
mokesčius, bet ir įvesti naujus. Daug
diskusijų visuomenėje sukėlė taip va-
dinamo „supermokesčio” įvedimas. 1
proc. nuo gaunamų pajamų privalės
mokėti visi – ir turtingi, ir mažiausių
uždarbį ar dar mažesnes pajamas
gaunantys asmenys.

Ekonomistų skaičiavimais, 50
tūkst. eurų per metus uždirbantys
darbuotojai dėl valdžios sprendimų iš
algos neteks maždaug 1 tūkst. eurų.
Tuo tarpu vidutiniškai alga „į ran-
kas” sumažės 290 eurų per metus.

Didindama mokesčius, Airijos vy-
riausybė kitąmet į biudžetą tikisi su-

rinkti papildomus 2 mlrd. eurų, ta-
čiau, anot kritikų, dalį šios sumos ji
galėjo sutaupyti visų pirma apkar-
piusi biudžeto išlaidas ir sukūrusi
viešųjų paslaugų sektorių.

Vartotojų pečius užguls ir kiti
krizės prispaustos valdžios sprendi-
mai. Vyriausybė sumažino medicini-
nių išlaidų, už kurias būdavo galima
susigrąžinti mokesčius, sąrašą ir pab-
rangino ligoninių paslaugų įkainius.

Bene prieštaringiausiai Airijoje
vertinamas vyriausybės sprendimas
panaikinti iki šiol galiojusią teisę tu-
rėti medicininę kortelę visiems 70
metų amžiaus ribą perkopusiems ša-
lies gyventojams.

B. Lenihan teigimu, visi visuo-
menės sluoksniai turės prisidėti gai-
vinant šalies ekonomiką. Pristatyda-
mas biudžetą, finansų ministras pa-
reiškė, jog vienydamiesi su gyvento-
jais, ministrai 10 proc. sumažina ir
savo atlyginimus. Tuo tarpu kritikai
tokį žingsnį pavadino savireklama, nes
politikų pensijos bus vis tiek skaičiuo-
jamos nuo buvusios didesnės algos.

,,Nereikalingi žmonès” dalyvaus 
ir ,,Auksinio gaublio” atrankoje

Vilnius, spalio 20 d. (President.
lt) – Lietuvos Respublikos preziden-
tas Valdas Adamkus dalyvavo Metų
žinių ekonomikos įmonių konkurso
laimėtojų pagerbimo iškilmėse. Vals-
tybės vadovas pasveikino Lietuvos
įmones, šiais metais pasiekusias ge-
riausių rezultatų žinių ekonomikos
srityje. Specialus apdovanojimas bu-
vo įteiktas sėkmingiausiai jaunai
aukštųjų technologijų įmonei.

Kreipdamasis į verslininkus, ša-
lies vadovas pažymėjo, kad sudėtinga
dabartinė ekonomikos padėtis ir ne-
džiuginanti ateitis dar labiau iškelia
žinių ekonomikos, pagrįstos aukšto-
siomis technologijomis, naujovių die-
gimu bei mokslo žiniomis, svarbą ir
poreikį.

Prezidentas V. Adamkus teigia-

mai įvertino, kad kylančios ekonomi-
kos problemos nesustabdė informaci-
nių ir telekomunikacinių technologi-
jų plėtros Lietuvoje, todėl mūsų šalis
pirmauja Europoje pagal viešųjų in-
terneto prieigos taškų skaičių, ten-
kantį vienam gyventojui. Šalies va-
dovas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos
žmonės vis daugiau naudojasi mobi-
liųjų telekomunikacijų paslaugomis
ir daugiau nei dvigubai lenkia Euro-
pos Sąjungos, kurioje populiaresnis
yra fiksuotas ryšys arba fiksuoto ir
mobiliojo ryšio derinys, vidurkį.

Valstybės vadovas išreiškė viltį,
kad šiuo metu Lietuvoje vykstantys
politinio gyvenimo pokyčiai – naujojo
Seimo išrinkimas ir naujosios Vy-
riausybės sudarymas – atvers kelius
naujovių diegimui.

Vilnius, spalio 20 d. (Delfi.lt) –
Teismas įpareigojo Šalčininkų r. savi-
valdybę per mėnesį pakeisti visas dvi-
kalbes gatvių pavadinimų lenteles
lietuviškomis. Į teismą kreipėsi Vy-
riausybės atstovas Vilniaus apskr.
Jurgis Jurkevičius, nes rajono valdžia
neįvykdė jo reikalavimo gatvių pava-
dinimus rašyti tik lietuviškai.

Vyriausybės atstovui užkliuvo
gatvių pavadinimų lentelės ne tik
Šalčininkų, bet ir Vilniaus r., kuriose
greta lietuviškų užrašų gatvės pava-
dintos rusiškai, lenkiškai ar net vi-
siškai nesuprantama kalba: Kiemelių
gatvė virtusi ul. Kiemieliu, o Liepų
alėja – al. Lipowa.

Dvikalbes gatvių pavadinimų
lenteles atkakliai gina politinė partija

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA).
Jos vadovas Valdemaras Tomaševs-
kis yra žadėjęs paskelbti pinigų rin-
kimo akciją ir apmokėti „neteisėtas
pinigines baudas, skirtas demokra-
tiškai išrinktiesiems Vilniaus ir Šal-
čininkų r. savivaldybių atstovams”.

Gatves galima vadinti tik lietuviškai

Atkelta iš 1 psl.               taigi
šalis neteko 219 piliečių. 2004m.
,,nuosto-lis” buvo mažiausias – 188
piliečiai, o vėliau tik augo: 2005 m. –
320, 2006 m. – 431, 2007 m. – 645
piliečiai. 

Šių metų duomenys leidžia teigti,
kad Lietuvos piliečių mažės ir šiemet.
MD duomenims, per 9 šių metų mė-
nesius Lietuvos pilietybės neteko 554
asmenys, iš kurių 461 – įgiję kitos
valstybės pilietybę.

Prezidentas savo dekretais nuo
metų pradžios Lietuvos pilietybę yra
suteikęs 204 asmenims, taigi šalies
piliečių dar nesibaigus metams su-
mažėjo pusketvirto šimto.

Migracijos departamento atsto-
vai neoficialiai pripažįsta, jog ši pilie-
čių skaičiaus mažėjimo statistika gali
būti pernelyg optimistiška, nes dalis
oficialių MD duomenų yra grindžiami
informacija, kurią Lietuvos įstaigoms
teikia patys kitos šalies pilietybę įgy-
jantys ir kartu Lietuvos pilietybės ne-
tenkantys Lietuvos piliečiai.

Iš patirties žinoma, kad dalis Lie-

tuvos piliečių apie savo naująją pilie-
tybę Lietuvos įstaigoms nepraneša,
todėl jų duomenys MD statistikoje
neatsispindi, o jie patys negrąžinę lie-
tuviškojo neteisėtai turi dviejų vals-
tybių pasus.

MD Pilietybės reikalų skyriaus
vedėjos Daivos Vežikauskaitės teigi-
mu, tarpvalstybinių keitimosi infor-
macija apie pilietybės suteikimą su-
sitarimų nesą, o piliečiai, nors ir turi
pareigą apie naujos pilietybės įgijimą
pranešti Lietuvos įstaigoms, nebūti-
nai tai padaro. ,,Nežinau, ar tuos skai-
čius reikia dauginti iš trijų, penkių ar
iš dešimties”, – sakė pareigūnė.

Statistikos departamento duo-
menimis, 2008 m. pradžioje Lietuva
turėjo 3 mln. 366 tūkst. gyventojų, iš
kurių 3 mln. 323 tūkst. turėjo Lietu-
vos pilietybę.

Žvelgiant į ankstesnių metų duo-
menis, matyti, kad Lietuvoje gyve-
nančių Lietuvos piliečių skaičius nuo-
latos mažėja: 2001 m. tokių buvo 3
mln. 448 tūkst., 2006 m. – 3 mln. 370
tūkst., 2007m. – 3 mln. 345 tūkst.

SPORTAS

Vilnius, spalio 20 d. (Delfi.lt) –
Užsienyje gyvenantys Lietuvos pilie-
čiai nuo liepos santuokas gali regist-
ruoti konsulinėse įstaigose.

Lietuvos diplomatinėse atstovy-
bėse jau įregistruota 12 santuokų,
daugiausia: 8 Airijoje, po vieną – Bal-
tarusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje,
Ispanijoje.

Airijoje, pasakoja Lietuvos amba-
sadorė, tuokiama penktadieniais,
paprastai – po dvi poras. Ambasada
ne tik išduoda santuokos liudijimą,
bet ir jaunavedžiams dovanoja jų
nuotrauką. 

Pasak Užsienio reikalų ministe-

rijos Konsulinio departamento sky-
riaus vedėjos Aušros Černevičienės,
svarbiausia santuokos registracijos
sąlyga – abu sutuoktiniai turi būti
Lietuvos piliečiai.

„Taip pat turėtų būti įvykdyta
sąlyga, jog vieno iš sutuoktinių nuo-
latinė gyvenamoji vieta yra ta užsie-
nio valstybė, kurioje registruojama-
si”, – aiškino ji.

Nuo liepos pradėtos registruoti
ne tik santuokos, bet ir gimimai bei
mirtys visose šešiasdešimtyje diplo-
matinių Lietuvos atstovybių. Kitos
valstybės tokias paslaugas savo šalių
piliečiams teikia jau seniau.

Airijos biudžetas 2009 m.: 
skaudès ir lietuviams

Vilnius, spalio 20 d. (ELTA) – Paskutiniąją atvirojo Lietuvos automobilių ra-
lio čempionato atkarpą –16-ąjį ralį ,,Aplink Lietuvą” šalies Prezidento taurei
laimėti – laimėjo Vytautas Švedas (d.) su šturmanu Žilvinu Sakalausku. 

ELTOS nuotr.

Apdovanotos Metû� žiniû
ekonomikos îmonès 

Lietuva praranda vis daugiau 
savo pilieçiû�

Ginčas dėl gatvių pavadinimų lenkų
krašte jau atkreipė užsienio žiniasklai-
dos dėmesį.                      Delfi.lt nuotr.

Vilnius, spalio 17 d. (ELTA) –
Tarptautinio pripažinimo sulaukusio
režisieriaus Mario Martinsono drama
,,Nereikalingi žmonės” Lietuvai ats-
tovaus ne tik ,,Oskarų” apdovanoji-
mų, bet ir ,,Auksinių gaublių” atran-
koje.

Filmas buvo išrinktas atstovauti
Lietuvai 81-ąjį kartą teikiamų JAV
kino akademijos ,,Oskarų” apdova-
nojimų atrankos sekcijoje ,,Geriau-
sias filmas užsienio kalba”. Tai pir-
mas istorijoje vaidybinis filmas iš
Lietuvos, pateiktas filmų užsienio
kalba ,,Oskaro” atrankai.

,,Auksiniai gaubliai”, kuriuos
skiria Hollywood užsienio žurnalistų
sąjunga, yra svarbus laiptelis kelyje į
garbingiausius JAV kino apdovanoji-
mus ,,Oskarus”.

Šįmet ,,Nereikalingų žmonių”
kūrybinė grupė Šanchajaus tarptau-
tiniame kino festivalyje laimėjo du
garbingus apdovanojimus. Už reži-
sūrą buvo apdovanotas latvių reži-
sierius M. Martinsonas, o geriausios
muzikos kategorijoje neaplenkiamas
buvo Andrius Mamontovas, šiame fil-
me suvaidinęs ir vieną iš pagrindinių
kunigo vaidmenų. Šią vasarą filmas
buvo rodytas ir Šiaurės Amerikos
Montreal filmų festivalyje Kanadoje.

Artimiausiu metu filmas ,,Ne-
reikalingi žmonės” dalyvaus San
Paul tarptautinio filmų festivalio kon-
kursinėje programoje. Filmo į Braziliją
pristatyti vyks jo režisierius. Lapkričio
6–16 d. filmas dalyvaus tarptautinio
Manheim filmų festivalio konkursi-
nėje programoje. 
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Lukašenka sveikina Baltarusijai
palankius ES žingsnius 

RYGA
Latvijos demografiniai nuostoliai

dėl sovietinės okupacijos viršija 10
mln. žmogaus metų, laikraštis „Die-
na” cituoja žalos įvertinimo komisi-
jos informaciją. Pasak komisijos va-
dovo Edmund Stankevič, dėl šių de-
mografinių nuostolių Latvija prarado
tiek nacionalinio pelno, kiek galėtų
uždirbti vienas žmogus apytikriai per
10 mln. metų.

PARYŽIUS
Belgijoje gimusi 99 m. vienuolė

Emmanuelle, kuri savo gyvenimą
paskyrė tam, kad padėtų vargšams
Šiaurės Afrikoje ir Prancūzijoje, mi-
rė, paskelbė jos įsteigta sąjunga. Se-
suo Emmanuelle, kurios tikrasis var-
das yra Madeleine Cinquin, 20 metų
dirbo su vaikais viename Kairo lūš-
nyne. Grįžusį į Prancūziją ji daugelį
prancūzų pavergė savo tiesiais ko-
mentarais ir aistringa kampanija už
neturtinguosius ir benamius. 

KABULAS
Talibų kovotojai viename iš Af-

ganistano greitkelių sustabdė auto-
busą ir pagrobė apie 50 juo važiavu-
sių keleivių, apie 30 iš jų jie nužudė,
teigia Afganistano pareigūnai. Talibų
atstovas spaudai sakė, jog kovotojai
užpuolė autobusą ir nužudė 27 juo
važiavusius afganų karius, praneša
CNN. Teigiama, jog kovotojai patikri-
no autobusu važiavusių žmonių pa-
sus ir paleido visus civilius, o 27 ka-
rius nužudė.

***
Afganistano sostinėje Kabule

pirmadienį du motociklu važiavę vy-
rai nušovė pagalbos agentūroje dir-
busią britę, pranešė privati televizija
„Tolo”. Afganistano Talibano atsto-
vas AFP sakė, kad pagalbos darbuo-
toja Kabule buvo nužudyta dėl to,
kad dirbo organizacijoje, „kuri skelbė
krikščionybę”. Talibano sukilėliai,
kurstydami šalyje baimės atmosferą

ir siekdami pakirsti paramą afganų
vyriausybei, šiemet vis dažniau tai-
kosi į pagalbos darbuotojus.

DŽAKARTA
Indonezijos Sulavesio salą pir-

madienį sukrėtė 6,5 balo stiprumo
žemės drebėjimas, pranešė geofizikos
agentūra. Pranešimų apie padarytą
žalą kol kas nėra. Žemės drebėjimo
epicentras buvo jūroje, 96 km į piet-
vakarius nuo Tolitolio miesto centri-
nėje Sulavesio saloje. 

WASHINGTON, DC
JAV Demokratų partijos kandi-

datas į prezidento pareigas Barack
Obama pagal populiarumą šalyje 6
proc. punktais aplenkė respublikoną
John McCain, rodo naujienų agentū-
ros ,,Reuters”, televizijos C-SPAN ir
įmonės ,,Zogby” pirmadienį sureng-
tos apklausos rezultatai. B. Obama
proveržis sutapo su buvusio JAV vals-
tybės sekretoriaus respublikono Co-
lin Powell išreikštu palaikymu. Illi-
nois senatorius taip pat paskelbė,
kad jo rinkimų kampanijai rugsėjį
pavyko surinkti stulbinamą sumą –
150 mln. dolerių (383,5 mln. litų).

***
JAV ketina surengti pasaulinį

susitikimą, kuriame būtų tariamasi,
kaip spręsti pasaulinės finansų
krizės sukeltus padarinius. Kaip
praneša internetinis dienraštis BBC,
JAV, Prancūzijos ir Europos Komisi-
jos (EK) vadovai neslepia turintys to-
kių planų. Susitikęs su Prancūzijos
prezidentu Nicolas Sarkozy, EK va-
dovu Jose Manuel Barroso, JAV pre-
zidentas George W. Bush pareiškė,
kad, siekiant spręsti pasaulines prob-
lemas, būtina dirbti kartu. 

HAVANA
Kubos prezidentas Raul Castro

sekmadienį sostinėje atidarė naują
rusų ortodoksų katedrą, taip pabrėž-
damas vėl didėjančią Kubos ir Rusi-
jos santykių svarbą. Rusijos ambasa-
dorius Michail Kamynin žurnalis-
tams sakė, kad ši katedra yra ,,abiejų
šalių santykių simbolis” ir kad ji ,,ro-
do, kaip smarkiai pasikeitė šios dvi
šalys”.

EUROPAPietû Osetija kaltina
Europos Sâjungâ 

JAV

Maskva, spalio 20 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Nuo Gruzijos atsisky-
rusi jos sritis – Pietų Osetija – apkal-
tino Tbilisį paliaubų sutarties pažei-
dimu, nes esą buvo šaudoma į osetinų
kaimus iš ES stebimos teritorijos, ir
pagrasino atsakyti ugnimi.

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy tarpininkavo sudarant pa-
liaubų sutartį, nutraukusią rugpjūčio
karą tarp Rusijos ir Gruzijos, bet, po-
litologų nuomone, įtampa Pietų Ose-
tijos ir Gruzijos pasienyje gali sukelti
naujas kovas.

Pagal sutartį Rusijos pajėgos pa-
sitraukė iš Gruzijos teritorijų, esan-
čių šalia Pietų Osetijos ir Abchazijos,
ir dabar šį regioną stebi apie 300 ne-
ginkluotų Europos Sąjungos stebėtojų.

Pietų Osetijos pareigūnai sako,
kad ES stebėtojai tylėjo, kai Gruzijos
pajėgos šaudė į osetinų kaimus.

,,Jau savaitę Gruzijos pajėgos
kasdien šaudo į pasienyje esančius
Znauro bei Cchinvalio rajonus”, – sa-
kė Pietų Osetijos spaudos ir informa-
cijos komiteto vadovė Irina Gaglojeva
,,Reuters” agentūrai.

,,Gruzija pažeidžia susitarimą, ji
pradėjo agresyvius veiksmus, – pažy-
mėjo ji ir pridūrė, kad vidaus reikalų
ministras Michail Mindzajev įsakė vi-
siems saugumo padaliniams duoti
atitinkamą atsaką visoms Gruzijos
provokacijoms.”

,,Todėl visi Gruzijos ugnies įtvir-
tinimai bus sunaikinti, – pabrėžė I.
Gaglojeva. – Beje, visa tai vyksta
tarptautinių stebėtojų akivaizdoje, o
jie, kas mus labai stebina, atrodo, yra
akli, nebylūs ir kurti.”

,,Toks įspūdis, tartum tarptauti-
nė bendruomenė nenori stabilumo
čia”, – sakė ji.

AZIJA

,,Gruzija pažeidžia susitarimą, ji pradėjo agresyvius veiksmus”, – pažymėjo  Pietų
Osetijos spaudos atstovė.                                                                   AFP nuotr. 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) –
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka nemato kliūčių plėtoti
santykius su Europa, kai Europos Są-
junga (ES) panaikino apribojimus kai
kuriems aukštiems Baltarusijos pa-
reigūnams.

„Aš labai gerai vertinu šiuos
žingsnius, juos žengti jiems buvo ne
taip lengva, atsižvelgiant į tai, kad
ES yra 27 valstybės”, – pareiškė A.
Lukašenka pirmadienį Minske žur-
nalistams.

ES praėjusios savaitės pradžioje
sutiko 6 mėnesiams sustabdyti drau-
dimą atvykti į Bendriją A. Lukašenka
ir kitiems šios šalies pareigūnams. 41
Baltarusijos veikėjui, tarp jų – prezi-
dentui, įvažiuoti į ES buvo uždrausta
po 2006 m. prezidento rinkimų, kurie
neatitiko tarptautinių reikalavimų,
be to, buvo įšaldytos jų sąskaitos.

„Europiečiai patys nepatogiai
jautėsi dėl šių apribojimų”, – sakė
prezidentas ir išreiškė nuomonę, kad
būtina toliau plėtoti dialogą tarp Bal-
tarusijos ir Europos.

Vertindamas pastaruosius ES
veiksmus baltarusių vadovas, kurį
JAV yra pavadinusi paskutiniu Eu-
ropos diktatoriumi, pažymėjo, kad
„Europa žengė ,,nors mažą žingsnelį,
pusę žingsnio, bet jis reikšmingas”.
Baltarusija, pasak jo, pasiryžusi ženg-
ti „didelius žingsnius”.

,,Manau, mes turime labai gerų galimy-
bių tarpusavio santykiuose su Euro-
pa”, – pareiškė A. Lukašenka.

News Bridgepix nuotr.   

KARIBAI
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXVII eilinis sekmadienis

Gyvenkime
RYTIS GURKŠNYS, SJ
Kauno jèzuitû bažnyçios 
rektorius

Aš visa galiu tame, kuris mane
stiprina /Fil 4, 13/

Sutinkame daug žmonių, kurie
dėl įvairių priežasčių prarado gyveni-
mo entuziazmą. Anksčiau jie turėjo
daug gražių svajonių, neįtikėtinų
siekių, didelių planų, nuostabių pro-
jektų ir drąsių idėjų. Tačiau vėliau jie
susidūrė su sunkiomis kliūtimis, ne-
sėkmėmis, praradimais ir kitais sun-
kumais. Kai kurie jų planai ir siekiai
nepavyko. Jie negavo paaukštinimo
darbe, kurio daug metų tikėjosi. Iširo
jų santykiai su mylimu žmogumi. Jie
susidūrė su sunkia liga ar negalia.
Visos šios kliūtys atėmė iš jų drąsą ir
užsidegimą, kurį jie turėjo anksčiau.
Jie susitaikė su šiais sunkumais ir
keliauja pasyviai, gyvenimo srovės
nešami. Jie turi gyvenimą, bet nebe-
kovoja su jo iššūkiais. Jie gyvena, bet
juose nebėra gyvybės. Jie nebesvajo-
ja. Jie nebeturi didelių siekių ir pla-
nų. Gyvenimo smūgiai ir negandos
pamažu sunaikino jų entuziazmą,
energiją ir užsidegimą dideliems sie-
kiams bei darbams. Vis dažniau jie
kartoja: „Mano sveikata jau nebepa-
gerės. Nebeišsivaduosiu iš skolų. Ne-
besukursiu savo šeimos. Nebeatsi-
kratysiu šios priklausomybės.”

Prisimenu pasakojimą apie Hen-
ry Ford. Jo naujai įkurtos penkios fir-
mos bankrutavo. Po kiekvieno bank-
roto jis tikriausiai buvo labai nusi-
vylęs. Jo nusivylimas vis labiau di-
dėjo kartu su kiekviena nesėkme.
Tuomet jis tikriausiai mąstė: „Nesu-
gebu kurti naujo verslo. Neturiu
reikalingų talentų ir sugebėjimų.” Jis
galbūt mąstė ir apie susitaikymą su
pralaimėjimu. Tačiau jo širdyje vis
dar degė svajonė, kuri neleido susi-
taikyti su nesėkmėmis kelyje. Henry
tikėjo, kad visatos Kūrėjas ir toliau
palaikė jo svajonę. Jis nesusitaikė su
pralaimėjimu. Ford penkios kom-
panijos sugriuvo. Tačiau šeštoji buvo
sėkminga. Ji ir šiandien tarp stip-
riausiųjų pasaulyje. Kai kurie iš mū-
sų važinėjame jo sukurtos firmos
automobiliais. Jam mokame tūks-
tančius litų už juos.

Visi mes einame per sunkius
laikotarpius. Tačiau turime Dievo
palankumą, kuris mus padaro stip-
rius ir nenugalimus. Šv. Raštas
mums primena, kad Dievas yra tur-
tingas. Jis tvarko visus mūsų rei-
kalus tam, kad visi matytų jo garbę ir
galią /Fil 4, 19/. Todėl laimime net ir
tada, kai viskas aplink mus griūva ir
nyksta. Kai šalies ekonominė padėtis
smunka, mes nepradedame nerimau-
ti. Kai gydytojai praneša apie sunkią
ligą, mes nepanikuojame. Mes žino-
me, kad visatos Kūrėjas mus ne tik
perves per visa tai, bet pakylės mus į
naują lygmenį įvairiose srityse. Ne
darbdavys, o Dievas yra mūsų sėk-
mės šaltinis. Ne gydytojo diagnozė,
bet Dievas tvarko mūsų gyvenimą.
Kai mūsų planas atrodo neįmano-
mas, jis daro stebuklus. Kai kitus
atleidžia iš darbo, pasiliekame ra-
mūs, nes žinome, kas mūsų gyvenimo
kūrėjas ir palaikytojas. Jis visada
mums atveria naujas duris.

Prieš keletą metų susipažinau su
kunigu, kuris būdamas 80-ties metų
amžiaus dažnai keliaudavo po įvai-
rias šalis, lankydamas kitus kunigus,
kalbėdamas jų bažnyčiose ir bendruo-
menėse. Jis buvo puikus pamoks-
lininkas, mielas žmogus, kviečiamas į
įvairius renginius. Tačiau jį vis labiau
vargino Parkinsono liga. Pagaliau ta
liga taip sukaustė, kad jis nebegalėjo
kalbėti ir vaikščioti. Kažkada jis buvo
energingas ir įkvepiantis kalbėtojas.
Dabar jis atrodė kaip bejėgis stebėto-
jas, sėdintis ir žvelgiantis į šalia sku-
bantį gyvenimą. Atrodė, kad jo ak-
tyvus gyvenimas ir veikla baigėsi. Ta-
čiau neseniai sužinojau, kad jis ren-
giasi išleisti savo naują knygą. Skel-
bime jis prisistato kaip kunigas, kuris
nebegali kalbėti, bet gali rašyti. Jo
knyga apie tai, ką daryti, kai nebegali
atsikelti. Jis rašė: „Kai negali kalbėti,
rašyk! Kai negali bėgti, eik! Kai
negali atsistoti, atsisėsk! Kai negali
giedoti, trepsėk koja! Kai negali šokti,
linksėk galva! Daryk tai, ką dar gali
tą akimirką!” Jei dar kvėpuojame,
visada turime daug galimybių patar-
nauti kitiems. Jei gyvename, visada
galime duoti tai, ko kitiems reikia.
Visada turime tai, kuo galime dalytis.
Treniruokime ir ugdykime savo pro-
tą, kūną ir dvasią, neleisdami jiems
nykti per anksti.

Šiais metais vykusio pasaulinio
jėzuitų susirinkimo metu buvo kalba-
ma apie tą apaštalinį užsidegimą,
kuris palaikė šią organizaciją per ke-
turis šimtmečius ir padarė ją sėk-
mingą daugelyje šalių. Romoje susi-
rinkę mano bendrabroliai vieningai
skelbė: „Legenda sako, kad šv. Igna-
cas, siųsdamas šv. Pranciškų Ksaverą
į Rytus, jam taręs: ‚Eik ir užkurk
pasaulį!’ Su Draugijos gimimu nauja
ugnis buvo įžiebta besikaitaliojan-
čiame pasaulyje. Kilo nauja vienuo-
linio gyvenimo forma – ne žmogaus
pastangomis, bet Dievo iniciatyva.
Tada įžiebta ugnis tebedega šiandien
mūsų jėzuitų gyvenime kaip ‘liepsna,
įžiebianti kitas’ (šv. Albertas Hur-
tadas). Ja degdami, esame siunčiami
visa nušviesti Dievo meile” /plg. Lk
12,49/.

Kartą mačiau laidą apie moterį,
kuriai buvo 103 metai. Ji puikiai
atrodė, šypsojosi ir buvo kupina ener-
gijos. Laidos vedėjas klausinėjo apie
jos ilgaamžiškumo paslaptis. Laidos
pabaigoje jis jos paklausė: „Kiek
metų dar planuojate gyventi?” Ji
atsakė: „Dar negaliu iškeliauti namo,
nes dar ne visi mano sūnūs tiki į
Dievą. Noriu pamatyti, kad visi mano
vaikai šlovina Viešpatį malda ir savo
gyvenimu.” Tai buvo jos svajonė, kuri
buvo dar neišsipildžiusi. Ji gyveno
turėdama konkretų tikslą. Vienas iš
jos septynių sūnų dar nebuvo teisin-
game kelyje. Jam pačiam jau buvo
per 80 metų. Tačiau ji tikėjo, jog ir jis
vieną dieną atsivers. Ji pasakojo, kad
ji kiekvieną rytą keldavosi ir mels-
davosi už jį. Ji paskambindavo jam
kasdien, jį padrąsindavo ir išklausy-
davo. Ji paskaitydavo jam trumpą Šv.
Rašto ištrauką. Tai buvo jos gyveni-
mo tikslas, kuris jai padėdavo kas-
dien keltis su nauju užsidegimu ir
entuziazmu.

Daugelis iš mūsų esame patyrę

daug nesėkmių ir nusivylimo. Kiti
žmonės pasielgė su mumis neteisin-
gai. Dabar bandome susitaikyti su
tuo, kas įvyko. Nebemanome, jog kas
nors gali pasikeisti. Nebemanome,
kad sveikata pagerės. Nebetikime,
jog galime išsivaduoti iš skolų. Ne-
beturime vilties, kad atsigausime po
netekties. Nebeturime didelių sva-
jonių ir tikslų gyvenime. Tačiau tai
neteisingas nusiteikimas. Jei dar
kvėpuojame, visada Dievas turi
mums pakankamai darbų iki pas-
kutinės mūsų gyvenimo akimirkos.
Kažkas laukia, kad mes pasidalytume

savo talentais ir turtais. Visada yra
tų žmonių, kuriems reikia to, ką tu-
rime. Jei norime išlikti gyvi visą gy-
venimą, turime gyventi su dideliais
siekiais ir svajonėmis. Nesėdėkime
nusivylę. Neleiskime, kad gyvenimo
sunkumai mus valdytų. Jei pasilik-
sime aktyvūs, jei turėsime didelę vi-
ziją, Dievas išlies savo malonės turtų
ant mūsų, tapsime stipresni, nuga-
lėsime dar daugiau kliūčių, patirsime
dar daugiau jo džiaugsmo bei ramy-
bės ir galėsime dar labiau dalytis su
kitais.

Bernardinai.lt

Miškininko Jono Kučinsko 
šimtmetis

RAIMONDAS VASILIAUSKAS

Žinomas tarpukario miškininkas
Jonas Kučinskas rugpjūčio 29 dieną
atšventė savo 100-ąjį gimtadienį.

Šia proga garbingą jubiliatą ap-
lankė ir visos miškų žinybos vardu
pasveikino generalinio miškų urėdo
pavaduotojas Zdislovas Truskauskas,
Dubravos EMMU miškų urėdas Kęs-
tutis Šakūnas, buvęs šios urėdijos
urėdo pavaduotojas Algirdas Kaže-
mėkas bei Vaišvydavos (buvusi Pa-
nemunės) girininkas Julius Kurla-
vičius. Z. Truskauskas jubiliatui per-
davė generalinio miškų urėdo svei-
kinimus, įteikė Generalinės miškų
urėdijos suvenyrinį medalį bei pado-
vanojo knygą „Lietuvos miškų met-
raštis. XX amžius”, o dubraviškiai
perrišo specialiai ta proga nuausta
juosta bei įteikė A. Kažemėko nuo-
trauką, kurioje nufotografuota da-
bartinė girininko J. Kučinsko 1937
m. pasodinta liepų alėja Vaišvydavos
girininkijoje. 

Susitikimo metu guvus ir ener-
gingas,  humoro jausmo nestokojan-
tis Jonas Kučinskas trumpai papa-
sakojo apie darbą miškų žinyboje
prieškario Lietuvoje ir Antrojo pa-
saulinio karo metais, apie gyvenimą
pokario Vokietijoje ir emigracijos lai-
kotarpį JAV bei apsisprendimą grįžti
į gimtąją šalį. Garbus jubiliatas gyrė
dabartinių šalies miškininkų nuveik-
tus darbus, diskutavo šiuolaikinės
politikos klausimais.

Jono Kučinsko biografija išties
spalvinga ir įdomi. Po gimnazijos bai-
gimo (1928 m.) jis pasirinko miški-
ninkystės mokslus Alytaus aukštes-

niojoje miškų mokykloje, kurią baigė
1930 m. Privaloma tvarka metus pa-
simokęs Karo mokykloje ir įgijęs jau-
nesniojo leitenanto laipsnį, 1931 m.
pradžioje jis paskiriamas Kaišiadorių
miškų urėdijos girininku be girinin-
kijos. Po dvejų metų perkeliamas giri-
ninku be girininkijos į Pakruojo miš-
kų urėdiją. 

Jubiliatui labiausiai įsimintini
keturi girininkavimo metai A. Pane-
munės miškų urėdijos, A. Panemunės
girininkijoje (dabar – tai Dubravos
EMM urėdijos      Nukelta į 11 psl.

Jonas Kučinskas
Raimondo Vasiliausko nuotr.

Svečiai su jubiliatu.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

KELIONĖS Į LIETUVĄKELIONĖS Į LIETUVĄ
ĮSPŪDŽIAIĮSPŪDŽIAI
Kêstutis Jeçius

Nr. 1

Paminklas žuvusiems kovoje prieš lenkus Giedraičiuose. 

Kodėl keliavome į Lietuvą? Šiais
metais švenčiame 50 metų vedybų
Jubiliejų. Atšventėme jį Lemonte, IL,
šeimos, giminių, draugų ir pažįstamų
rate. Prieš metus giminės Lietuvoje
įkalbėjo tokį pat Jubiliejų atšvęsti ir
Lietuvoje. Po ilgesnių pasitarimų su-
tikome. Būnant čia ką nors supla-
nuoti Lietuvoje, nepažįstant vietos
sąlygų, būtų buvę sunkoka. Tad pa-
prašėmė pusbrolį padėti. Buvome pa-
klausti, kokių tradicijų norėtume lai-
kytis: Lietuvos ar JAV lietuvių. Pra-
šėme, kad viskas būtų kuo papras-
čiau, be kalbų ar prakalbų, kas iš viso
yra nelietuviška.

Berods, kovo mėnesį ,,Vytis
tours” parūpino bilietus skrydžiui
rugpjūčio gale. Žmona ir aš skridome
iš Čikagos SAS oro linijos lėktuvu į
Stockholm, Švediją, o iš ten – ,,Baltic
Air” į Vilnių. Nuo pažįstamų neį-
manoma pasislėpti. Stockholm oro
uoste girdžiu: ,,Labas, Kęstuti.” Žiū-
riu – tai Dalia Cidzikaitė, ,,Draugo”
vyr. redaktorė. Ji taip pat skrido į
Vilnių. Vilniuje mus pasitiko giminės
iš abiejų šeimos pusių. Juos matėme
prieš 12 ir 16 metų. Iš tolo vieni kitus
atpažinome. Nustebome, kad Vilniuje
niekas netikrino nei pasų, nei laga-
minų, ne taip, kaip buvo prieš 12
metų.

Automobilių stovėjimo aikštelėje
tarėmės, kas mus globos, nes apie
transportą nebuvome pagalvoję ir
patys nenorėjome nuomoti ir vai-
ruoti. Nereikėjo rūpintis, nes viskas
jau buvo nutarta iš anksto Lietuvoje.
Pusbrolio duktė mus parsivežė į savo
namus už Vilniaus, esančius į šiaurę
nuo Turniškių, važiuojant pakeliui į
Bezdonis. Pušyne, buvusių sodų teri-
torijoje, buvome apgyvendinti 4 metų
senumo naujame name. Toje vietoje

lietuviškų miesto sodų kaip tokių jau
nebuvo. Visi apstatyti naujais ar pra-
plėstais miesto sodų nameliais. Kai
kurie tikrai įspūdingi. Ta diena buvo
paskirta poilsiui, atsikvėpimui po
nemiegotos nakties.

Kitą dieną pradėjome keliauti su
pusseserės anūku. Pastebėjome, kad
kelionei nebuvome gerai pasiruošę.
Planavome vasaros orams, o, pasiro-
do, kad galas rugpjūčio Lietuvoje –
jau rudens pradžia. Būtina buvo įsi-
gyti šiltesnių drabužių. Sustojome
,,Akropolyje” – tai didelis, gražus par-
duotuvių centras, panašus į ,,Wood-
field Mall”. Parduotuvės per du aukš-
tus. Įrengta moderniškai, europie-
tiškai. Prekių – visokių rūšių, ir
brangesnių, ir ekonomiškesnių. Pa-
tarnavimas žymiai geresnis ir malo-
nesnis, nei buvo prieš 12 metų.
Trūksta dar šypsenų ir mandagumo,
sprendžiant pagal mūsų standartus.

Vykome į Trakus. Aplankėme
pilį. Turistinis sezonas buvo pasibai-
gęs, todėl automobilį galėjome pas-
tatyti arčiau įėjimo į pilį. Priešpiečius
pavalgėme ,,Senoje kibininėje”. Sa-
vaime suprantama, kad valgėme ki-
binus su aviena. Restoranas švarus ir
jaukus. Jokių priekabių dėl aptarna-
vimo. Klientų netrūko. Grįžome į
Vilnių. Aplankėme Katedrą ir susipa-
žinome su Valdovų rūmų statybos
progresu. Dar daug darbo laukia, kol
viskas bus baigta. Bus įdomu pa-
matyti vidų.

Trečiadienį vykome į ūkį Molėtų
rajone. Pakeliui sustojome Giedrai-
čiuose prie paminklo už žuvusius
kovoje prieš lenkus. Žmonos tėvelis,
buvęs Lietuvos karininkas, dalyvavo
šiuose mūšiuose ir buvo sužeistas
prie Širvintų. 

Bus daugiau.

PARDUODA
Plainfield rajone nuomojamas

arba parduodamas „duplex”
($1,200 arba $164,900). Du mieg.

11/2 vonios, 1 automobilio
garažas. Rami vieta, geras

susisiekimas, I–55, I–80, arti par-
duotuvės. Tel. 815-919-7188.

Atkelta iš 3 psl.
Tikrai įdomu būtų žinoti, koks iš

tikrųjų numatomo naujo ministro
pirmininko Andriaus Kubiliaus ieš-
komas kitas kelias būtų? Ypač čia
aptariamos elektros energijos srityje?
Ar Ignalinos atveju jau pasiduota? Po
paskiausio pasitarimo Briuselyje,
atrodo, kad taip. Prezidentas Valdas
Adamkus jau minėjo apie kažkokį
paties Briuselio kuriamą energijos
planą, kurį Baltijos valstybės turėsią
vykdyti. Ar vėl kokią nors nesąmonę
sukurs? Bet kodėl Briuselis turi
mums planus kurti? Kodėl Baltijos
valstybės pačios negali susitarti, savo
planus susikurti ir paprašyti Briuselį
bent padėti juos vykdyti? Kažin ar
Lietuvos politikams žinoma naujos
nepriklausomos Juodkalnijos valsty-
bės padėtis? Jos pavadinimas šian-
dien – „Maskva prie Viduržemio jū-
ros”. ES irgi jai planus kūrė. Trejus
metus atidėtu referendumu dėl ne-
priklausomybės nepatenkintas, juod-

kalniečių vadovas Milo Djukanovic
pasiprašė Kremliaus pagalbos. Vla-
dimir Putin šoko pirmas pripažinti
Juodkalnijos nepriklausomybę. Šian-
dien jo paslaugūnas, aliuminio oligar-
chas, milijardierius 40 metų kazokas
Oleg Deripaska valdo didžiausią kraš-
to aliuminio gamyklą, beveik visas ki-
tas pramonės įmones, sudarančias
apie 60 nuošimčių krašto ekonomikos
ir mokesčių valstybei. Kartu su vers-
lo bendrininku iš Londono, mili-
jardieriumi Nathaniel Rothschild
prabangiausias jachtų prieplaukas
prie Adrijos jūros ir stato naujas; o
kas bus Juodkalnijos naujas prezi-
dentas, sprendžia jau Kremlius. Ar
Ignalinos branduolinės jėgainės už-
darymas nebus pati didžiausia ES
paslauga Rusijos užmačiai kurti dar
vieną „Maskvą prie Baltijos jūros” ir
iš anksto pasakyti, kas bus kitas Lie-
tuvos prezidentas?     

Balsas.lt 

Referendumo pasekmės 

Atkelta iš 3 psl.  mums įstojus į
Europos Sąjungą ir NATO, viskas
virto tik gryna palaima.” Be to, pasak
A. Kubiliaus, Rusija gali darsyk poli-
tiškai mesti energetikos kortą: Lietu-
va neturi kito gamtinių dujų tiekėjo,
o po kitų metų, kai reikės uždaryti
Ignalinos AE, ji dar labiau nuo Ru-
sijos priklausys.

Taip pat gresia ir Maskvos propa-

gandinis puolimas. „Putinas įgijo ga-
lios, manipuliuodamas Rusijos gyven-
tojais dėl Čečėnijos. Panašios kampa-
nijos tikslu gali būti ir Baltijos vals-
tybės. Rusija nenori mūsų, kaip Va-
karų forposto Rytų Europoje, bet
kaip rusiškų interesų placdarmo Eu-
ropoje”, – kalbėjo A. Kubilius švei-
carų  žurnalistui H. Gamillscheg. 

LRT

Kas Vakarų spaudai Lietuvoje įdomiausi?
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Venesuelos lietuviai: Boris Petrasevicius, Elena Baronas ir Vytenis Folk-
manas.

Venesuelos lietuvių krepšinio komanda ,,Vytis”. 
Bendruomenės archyvo nuotr.

PARAMA ŽUVUSIO KARIO VAIKAMS
Prieš išvykstant į Lietuvą gavo -

me dar kelis laiškus su aukomis  Af -
ganistane žuvusio  lietuvio seržanto
Arū no Jarmalavičiaus vaikučiams.

R. ir A. Izokaičiai, aukojo 50 dol.;
K. ir V. Stankai –  100 dol.; A. ir V.
Valavičiai – 150 dol.; V. Vėbraitė-Gust
– 100 dol.; I. Jodelė – 100 dol. ir P. ir
L. Avižoniai – 300 dol. Sudėjus visas
aukas (kartu su anksčiau gautais 850
dol. ir 165 dol.) ir pridėjus 350 dol. iš
,,Lithuanian Free dom Through Edu-
cation Fund, Inc.” šeimai perdavėm
2,000 dol.  Dan guo lė Jarmalavičienė,
sakė, kad tuos pi nigėlius padalins per
pusę – Justui ir Gretai – ir kai bus
laikas, jie turės šiek tiek lėšų moks-
lui. 

Buvo labai malonu susitikti su a.
a. A. Jarmalavičiaus šeima.  Pasirodo,
kad vos jam žuvus, įmonė, kurioje  D.
Jarmalavičienė dirbo finansų srityje,
bankrutavo. Buvo smagu sužinoti,
kad buvę vyro bendradarbiai padėjo
jai įsidarbinti ,,Geležiniam Vilke”,
kuriame tarnavo Arūnas. 

Dukrelė Greta, ypatingai protin-
ga ir rimta mergaitė, paklausta, kuo
bus užaugusi, atsakė, kad dar galvo-
janti. Iš jos elgesio, iš rimto žvilgsnio
matosi, kad ji yra didžioji mamos pa -

dėjėja ir brolio užtarėja.  Justas, ku -
riam dar tik 4 metukai, užklaustas,
kuo bus kai užaugs, nė sekundės ne -
su abejojęs, atsakė: ,,Kareivis”. 

Kai susitikom šį rugsėjo mėnesį,
Danguolė už vyro žūtį dar nebuvo ga -
vusi tų išreklamuotų 288,000 litų. Ji
tik žinojo, kad nu rodyta suma buvo
padalinta į keturias dalis – Gretai,
Justui, Danguolei ir žuvusio seržanto
A. Jarmalavičiaus motinai. Tiesa, ne -
seniai sužinojome, kad pagaliau jie
tuos pinigėlius gavo. Tas labai padės
šeimai. 

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame
vi siems aukotojams. Gal paaukota
suma ir nėra didelė, bet tai yra įrody-
mas, kad mes užjaučiame šeimą žmo-
gaus, paaukojusio viską dėl kitų
žmonių laisvės. 

A. Jarmalavičius kariuomenėje
tar navo po NATO vėliava,  kur dau -
gu ma kareivių yra amerikiečiai. Mes
esame Amerikos lietuviai, tad ši kukli
dovana žuvusio kario šeimai bus
puikus įrodymas, kad mes ne tik žo -
džiais, bet ir darbais remiame lietu-
vius kareivius ir vertiname jų auka. 

Liuda Avižonienė
Fondo pirmininkė  

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Spalio 19 dieną, Venesuelos mies-
te Maracay šios šalies Lietuvių Bend-
ruomenė minėjo savo 60 metų jubi-
liejų ir rinko naują savo vadovybę.

Pirmieji mūsų tautiečiai į Vene -
suelą atvyko 1947 metais, tačiau
Ben druomenė įkurta tik kitais me -
tais, kai šalį pasiekė gausesnis lietu-
vių būrys. Įvairūs šaltiniai rodo, o ir
Bendruomenės aktyvistas Vytenis
Fol kmanas tai patvirtina, kad tuomet
Venesueloje apsigyveno apie pora
tūkstančių lietuvių.

Daugiausia jie kūrėsi sostinėje
Karakase, taip pat jau minėtame Ma -
racay bei Barquisimento, Maracaibo
bei Valencia miestuose. Pradžioje
lietuvių veikla buvo labai aktyvi –
šokių, dainų kolektyvai, skautai,
krep šinis, lituanistinės mokyklėlės
klestėjo, buvo leidžiamas lietuviškas
laikraštis. Vėliau (apie 1960 metus)
dalis lietuvių dėl komunizmo grės-
mės pasitraukė į Kanadą bei JAV. Pa -
sak V. Folkmano, lietuviai šalį palieka
ir dabar dėl itin kontraversiško Ve -
nesuelos prezidento Hugo Chavez
val dymo.

Pirmuoju Bendruomenės pirmi -
ninku buvo išrinktas Kazimieras
Nausėda. Paskutinė šias pareigas ėjo
švie saus atminimo, itin energinga ir
pasišventusi lietuvybei Elena Baro-
nas Šulcas. Po kovos su sunkia liga
Elenos gyvybė užgeso šių metų ba -
landžio 23 dieną.

Todėl spalio 19 d. minėtas ne tik
Bendruomenės jubiliejus, bet ir rink-
ta nauja vadovybė, kuriai teks nelen g-
vas darbas palaikyti lietuviškumą
kas met vis mažėjančioje Venesuelos
Lie tuvių Bendruomenėje. Šiuo metu,

V. Folkmano duomenimis, čia esama
apie 100 lietuviškų šeimų. Suburti,
surasti juos bandoma įvairiais bū-
dais, neretai pasitelkiant ir telefonų
knygas, ir tokius tinklalapius kaip
,,Facebook”, ieškant lietuviškų pa-
vardžių, tik neretai lietuviai jas jau
būna praradę per santuokas ir pan.

V. Folkmanas sako, kad lietuvybę
Venesueloje palaikyti nėra lengva,
mat stokojama ir dėmesio iš Lietuvos.
„Ma nau, kad tai yra neteisinga, nes
visi tie Venesuelos lietuviai, kurie jau
mirė, visad svajojo apie Lietuvos
nepriklausomybės atgavimą, dėl to
dėjo daug pastangų. O dabar Lietuva
mums net nepadeda išlaikyti lietuvių
kalbos, galėtų atsiųsti mums lietuvių
kalbos mokytojų, nes kitaip po 10
metų čia nebeliks žmonių kalbančių
lie tuviškai”, – nuogąstauja V. Folk -
manas.

Jis pateikia ir kitą, nusivylimą
sukėlusį savo bandymą dirbti su Lie-
tuva. Venesuelos lietuvis norėjo ati-
daryti kažką panašaus į Lietuvos tu-
rizmo informacijos centrą, kur žmo-
nės gautų žinių apie mūsų šalį, nes
pasak V. Folkmano pietų ame rikiečiai
labai mažai ką tenutuokia apie mūsų
kraštą. Jis neprašė jokios finansinės
paramos iš Lietuvos, tiesiog parašė
čionykštėms turizmo agentūroms bei
valdžios įstaigoms susijusioms su tu-
rizmu, kviesdamas ben dradarbiauti,
siųsti informaciją, bet nesulaukė nė
vieno atsakymo į savo elektroninius
laiškus.

Paskutinis Venesuelos lietuvių
susitikimas vyko kovo mėnesį, kai
buvo švenčiama Lietuvos nepriklau-
somybės atgavimo diena, tuomet
susirinko net 130 mūsų tautiečių.

lietuviams.com

Venesuelos lietuviai mini
veiklos šešiasdešimtmetį

Greta, Justas ir Danguolė Jarmalavičiai su straipsnio autore Liuda Avižo-
niene. 

Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo pirmą kartą

Kvedlinburg analuose 1009 metais paminėjimo proga ir 
tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, skelbia romano konkursą

Skiriamos  trys premijos: I – 5,000 dol.; II – 3,000
dol.; III – 2,000 dol.

Tema kūrėjams: ,,Lietuvai – tūkstantis metų!” (Mes didžiuojamės tūks-
tančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra)

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio
30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, Konkursui, 2711 West 71 st Street,  Chicago, IL
60629, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne ma-
žiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pa-
sirašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto
voko, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefonu ir
fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. Nepremijuoti
kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, dr. Jonas Jasaitis, Petras Pa-
vilionis, Stasė Petersonienė, Vytautas Volertas

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, JAV, Kovo
11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu

Tel. pasiteiravimui: 773-776-3399 (,,Dirvos” redakcija). Fax.: 773-776-
7059.
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Atkelta iš 8 psl.      Vaišvydavos
girininkija). Panemunės girininkijai
tuomet priklausė Dubravos girios
pietinė dalis, Raželių, Raguolių miš-
keliai, dalis Nemuno šlaitų. Šioje gi-
rininkijoje Jonui Kučinskui teko gar-
bės kartu dirbti su kitu žinomu tar-
pukario miškininku, žurnalo „Mūsų
girios” vyriausiuoju redaktoriumi
Jonu Kuprioniu, kuris tuomet Pane-
munės urėdijoje dirbo miškų urėdo
pavaduotoju. 

Kai 1938 m. Dotnuvos Žemės
ūkio akademijoje buvo atgaivintas
Miškininkystės skyrius, Jonas Ku-
činskas išvyksta ten studijuoti, tačiau
perkėlus skyrių į Vilniaus universi-
tetą, studijas baigia jau Vilniuje 1942
m. Karo metais (1942–1944) J. Ku-
činskas dirbo to meto Miškų ūkio ge-
neralinės direkcijos referentu, vado-
vavo siaurojo geležinkelio tiesimo
darbams į Rūdninkų girią, rašė strai-
psnius į tuo metu taip pat leistą žur-

nalą „Mūsų girios”. 1944 m. metais
pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emi-
gravo į JAV. 

Šioje šalyje Jonui Kučinskui
neteko dirbti miškininku. Apie dvi-
dešimt metų jis dirbo automobilių
pramonėje iš pradžių dizaineriu, vė-
liau pakilo iki vyriausiojo projektuo-
tojo pareigų. Išėjęs į pensiją, kartu su
žmona išvyko gyventi į Florida valsti-
ją. Po žmonos mirties kažkiek pagy-
venęs Čikagos lietuvių centre, 2005
m. nutarė grįžti į gimtąją Lietuvą. 

Emigracijos JAV metu J. Kučins-
kas aktyviai dalyvavo lietuvių bend-
ruomenės veikloje, nuolat palaikė ry-
šius su žinomais miškininkais J. Kup-
rioniu ir J. Žebrausku, kitais išeiviais,
rašė straipsnius į išeivijos spaudą,
daug prisidėjo prie „Girios aido” lei-
dimo. Garbus jubiliatas palaikė ry-
šius ir su Lietuvoje vėl pradėtu leisti
žurnalu „Mūsų girios”, buvo jo
rėmėju. 

Jono Kučinsko šimtmetis

,,Dubravos giria paliko man mieliausia”
J. Kučinsko padėka

Šių metų rugpjūčio 29 d. sulau-
kiau 100-to metų. Tą dieną su gėlė-
mis ir dovanomis mane aplankė ir
pasveikino generalinio miškų urėdo
pavaduotojas Zdislovas Truskauskas
(perdavė Generalinio miškų urėdo
sveikinimus ir įteikė suvenyrinį me-
dalį bei knygą „Lietuvos miškų met-
raštis”), Dubravos miškų urėdas Kęs-
tutis Šakūnas (apjuosė gražia Lietu-
viška juosta su skaitline 100), buvęs
jo pavaduotojas Algirdas Kažemėkas
(padovanojo gražią nuotrauką „Liepų
alėja”) ir Vaišvydavos girininkas Ju-
lius Kurlavičius. Širdingai dėkoju
Jiems už parodytą man pagarbą.

Smagu vėl priklausyti Lietuvos
miškininkams. Buvau pasiruošęs
dirbti Lietuvai ir jos miškams. Daug
svajota, daug planuota, bet žiaurūs

įvykiai viską sugriovė. Net ir Lietuvą
turėjau apleisti, keisti profesiją ir sa-
vo jėgas atiduoti svetimam kraštui.

Gyvendamas užsieny, ryšių su
Lietuvos miškininkais nenutraukiau.
Mielas prietelis, miškininkas Algir-
das Kažemėkas atsiųsdavo įdomių
nuotraukų iš buvusios Panemunės
girininkijos apylinkių ir aprašymų,
kas daroma miškuose. Nuolatos gau-
davau „Mūsų girias”. Kai ką ir joms
parašydavau.

Nors teko dirbti automobilių pra-
monėje, bet Lietuvos miškus ir ten
įmintas pėdas visados prisimindavau.
Daug pasaulio miškų esu matęs, bet
Dubravos giria paliko man mieliau-
sia. Jos ramybė ir grožis visąlaik ža-
vėjo. 

A † A
ZINAIDA POCIUS

KLOVISKYTĖ

Mirė 2008 spalio 18 d., sulaukusi 71 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Omaha, Nebraska, vėliau persi-

kėlė į  Chicago, IL.
Nuliūdę liko: sūnūs Edvardas su žmona Margaret, Tomas su žmo-

na Audre; anūkai  Aleksandra, Matas, Stephanija, Alissa ir Sophia.
Velionė buvo a.a. Alekso Pociaus žmona.
A. a. Zinaida buvo aktyvi „Aušros Vartų” tunto Lietuvių  Skautų

sąjungos ir Lietuvos Dukterų draugijos narė, taip pat buvo aktyvi Bin-
go žaidimo, organizuojamo Lietuvių pasaulio centre, pagalbininkė.

Lankymas įvyks, trečiadienį, spalio 22 d., nuo 2 v. p. p. iki 9 val.
vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 23 d., 9:30 val. ryto Pet-
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Zinaida bus palydėta į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoj gėlių šeima nuoširdžiai prašo aukoti Susan G. Komen
Foundation ir visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti lai-
dotuvėse.

Liūdinti šeima

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

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

PETRAS NAVICKAS

Petrai, tu grįžai į šaltą žemę
Toli, anapus vandenų...
Nors kančią man lemtis rūsčioji lemia –
Širdy ant kapo meilės žiedus sodinu...

Ilsėkis  ramybėje,  Dievo globoje.

Šešerių metų mirties prisiminimui šv. Mišios už a. a. Petrą
bus aukojamos 2008 m. spalio 26 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, spalio 25 ir 31 d., 8 val.
ryto Jėzuitų koplyčioje.

Šiais metais spalio mėn. aukojamos Gregorinės Mišios Pran-
ciškonų misionierių koplyčioje.

Maloniai prašau visus, kurie pažinojo a. a. Petrą, prisiminti jį
savo maldose.

Liūdinti draugė Elena Aniulis

LB Hartfordo apylinkės valdyba, valdybos nariui
A † A

ALFONSUI DZIKUI

mirus, reiškia gilią užuojautą žmonai DALIAI, sūnui
SAULIUI su šeima ir dukrai RIMAI su šeima.

Pasigesim  Tavęs darbštusis Alfonsai.

A † A
PRANUI NARIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms
DAINAI ir LAURAI su šeima, anūkei MILDAI su vyru
LINU, anūkei TAIYDAI su šeima ir visiems artimie-
siems.

Union Pier Lietuvių draugija

Ilgamečiui Union Pier Lietuvių draugijos nariui
A † A

JUOZUI PETKŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai DANAI,
dukroms DANUTEI ir VIRGAI bei kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių draugija

Pareigingam lietuviui ir tauriam ateitininkui
A † A

ALFONSUI DZIKUI

mirus, šeimai bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.

Ateitininkų sendraugių sąjungos
Centro valdyba
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�Š. m. spalio 22 d. nuo 11 val. r.
iki 1 val. p. p. Bočių menėje Pasaulio
lietuvių centre, galėsite pasiskiepyti
nuo gripo ir kitų peršalimo ligų. Su
savimi turėti ,,Medicare” kortelę. 2
val. p. p. ten pat bus rodomas doku-
mentinis filmas ,,Dotnuva” (2 dalis).
Maloniai vi sus kviečia Lemonto So-
cialinių rei kalų skyrius.

�Amerikos Lietuvių Romos Ka-
ta likų Federacija kviečia lietuviškų
organizacijų atstovus ir suinteresuo-
tus asmenis į pasitarimą  š. m. spalio
26 d., sekmadienį, 3 val. p. p. seselių
kazimieriečių motiniškame name
(2601 W. Marquette Road, Chicago).
Pasitarime bus aptarti katalikų sielo-
vados rūpesčiai ir katalikų spaudos
ateitis. Konferencijoje dalyvaus gar-
bės svečias iš Lietuvos, arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, SJ, Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininkas ir
prel. Edis Putrimas, Išeivijos sielova-
dos vedėjas. Pageidautina, kad apie
dalyvavimą praneštumėte iš anksto
skambinant į ,,Draugo” raštinę Sil-
vijai telefonu 773-585-9500.

�Spalio 26 d., sekmadienį, po lie -
tuviškų šv. Mišių Palai mi n tojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le -
monte, vyks knygos ,,Amerikos lietu-
vių Montessori draugija 1958–2008
m.” sutiktuvės. Knygą pristatys Da -
nutė Bin dokienė. Muzikinę programą
atliks pianistė Frances Covalevsky. 

�Visus kviečiame į ,,Rudens mo -
zaikos” vakarą, kuris įvyks lapkričio 1
d. 7 val. v. Švč. Trejybės bažnyčios pa -
rapijos salėje, Hartford. Programoje
pirmą kartą matysite garsios rūbų di -
zainerės iš Lietuvos Vidos Inso die nės
sukurtus drabužius. ,,Jaunų šir džių”
ansamblis iš Boston atliks Vy tauto
Kernagio dainas. Vakaro metu veiks
baras. Bus vaišės. Jus linksmins
,,Hallo ween” kaukės. Įėjimo kaina  –
20 dol. Bilietus galite užsisakyti pas
Tomą Nenortą tel.: 860-965-5549;
Sigitą Šimkuvienę tel.: 203-773-1257
ir Dzi ną Inkratienę tel.: 203-768-
7344.

�Vėlinių susikaupimo apeigos
vyks š. m. lapkričio 2 dieną, sekma-
dienį, 1 val. p. p. prie įsteigėjų pamink-
lo Čikagoje, ties Pulaski ir 111 gat-
vių sankryža. Apeigas organizuoja ir
re mia Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
skly pų savininkų draugija. Religines
apeigas atliks kapinių direktorius
kunigas Jonas  Kuzinskas. Šventėje

dalyvaus Šaulių organizacijos atsto-
vai, ,,Lituanicos”  skautai.   Kviečiame
lie tuvius kuo gausiau dalyvauti Vė-
linių – mirusiųjų atminimo šventėje,
kad galėtume parodyti vyskupijos
vadovams, jog Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse bus visą laiką laikomasi
tau tinių ir religinių tradicijų, kad
mes gerbiame savo artimųjų ir pro-
tėvių atminimą maldomis ir žvakelių
uždegimu.

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap-
kričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras
,,Vyturys” ir ,,Dainavos” ansamblio
vyrų vienetas.  Dalyvaudami parem-
site PLC Jaunimo rūmų salės apšvie -
timo įrangos vajų. Bilietai: suaugu-
siems – 10 dol., moksleiviams ir vai -
kams – 5 dol., 12 v. p. p. bus galima
nusipirkti pietus. Koncerto pra džia 1
v. p. p. Visus maloniai kvie čiame.

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-
bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-
vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. Kvie čiami visi literatūros
mylėtojai.

�Spalio 9 – lapkričio 9 dienomis
Washington, DC vyks ,,Kids euro festi-
val”, kuriame spalio 24–28 dienomis
spektaklius rodys teatro laboratorija
iš Lietuvos ,,Atviras ratas”, į festivalį
atvežusi S. Nėries pastatymą ,,Senelės
pasaka” (vaidina: Ieva Stundžytė, Be -
nita Vasauskaitė, Vytautas Leistru -
mas ir Justas Tertelis). Spektaklių
laiką ir vietą galite sužinoti apsilankę
tinklalapyje: www.kidseurofestival.org
Tel. pasiteiravimui: 202-944-6558.
Įėji mas – nemokamai.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......
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,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 

Meninę programą atliks pianistė dr. Frances Covalevsky ir
tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 

Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

Pokylyje dalyvaus garbės svečias Kauno
metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė
Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” adminis-

tracijoje, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel.: 773-585-9500.

Pirksiu Jono Rimšos, Vik toro
Vizgirdos, Prano Dom šai čio,
Adomo Galdi ko, Kazi miero
Žoromskio tapybos dar bus. 

Tel.: 708-349-0348

Lietuvos ambasadorių JAV Au -
drių Brūzgą spalio 17 dieną Washin -
gton, DC, Baltuosiuose rūmuose pri -
ėmė JAV Prezidentas George W.
Bush, kuris pranešė, kad nuo šių me -
tų lapkričio mėnesio  į JAV vykstan -
tiems Lietuvos piliečiams bus taiko-
mas bevizis režimas.

Pokalbio su Lietuvos ambasado-
riumi metu JAV Prezidentas dar kar -
tą pasidžiaugė ypač gerais dvišaliais
Lietuvos ir JAV santykiais ir pranešė,
kad Lietuva visiškai atitinka JAV vi -
zų atsisakymo programoje (Visa
Waiver Program) dalyvaujančioms
ša lims keliamus reikalavimus.

Bendromis Lietuvos ir JAV pas-
tangomis vizų atmetimo procentą pa -
vyko sumažinti nuo 40 proc. 2005
metais iki mažiau nei 10 proc. 2007
metais, t.y. iki skaičiaus, atitinkančio
JAV keliamus reikalavimus dėl vizų
atsisakymo.

„Vizų atsisakymo programa yra
galingas instrumentas, kuriuo stipri-
namas tautų pasitikėjimas ir drau-
gystė. Dabar Lietuvos žmonėms ‘lan-

gas’ į JAV yra plačiai atvertas ir esu
tikras, kad mūsų turistai ir versli -
ninkai pajus šių pasikeitimų privalu-
mus ir gerbs juos”, – pažymėjo am -
basadorius A. Brūzga.

Be vizų į JAV galės vykti turiz-
mo, verslo ar kitais asmeniniais tik-
slais vykstantys ir biometrinius pa -
sus (išduotus po 2006 metų rugpjūčio
28 dienos) turintys Lietuvos piliečiai.
Jie galės būti JAV ne ilgiau nei 90
dienų.

Į JAV vykstantys Lietuvos pilie -
čiai, privalės naudotis Elektronine
ke  lio nių leidimo sistema (ESTA –
Electronic System for Travel Autho-
rization).

Nuo šių metų lapkričio mėnesio
JAV vizų nebereikės septynių iš try-
likos JAV vizų atsisakymo programo-
je dalyvaujančių valstybių – Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Čekijos, Vengrijos,
Pietų Korėjos, Slovakijos – pilie -
čiams.

URM Informacijos ir viešųjų
ryšių departamentas

LIETUVOS PILIEČIAI Į JAV GALĖS
VYKTI BE VIZŲ

JAV Prezidentas George W. Bush ir Lietuvos Respublikos ambasadorius
Audrius Brūzga.

Spalio 17 d., penktadienį, Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre buvo ati-
daryta retrospektyvinė Algimanto Kezio darbų paroda, skirta menininko
80-mečiui paminėti. Atidaryme dalyvavo ansamblis ,,Sodžius”, buvo paro-
dytas A. Reneckio filmuotos A. Kezio gyvenimo akimirkos, apie fotomeni-
ninką kalbėjo Stasys Goštautas. Iš New York buvo atvykęs A. Kezio brolis
Romas Kezys, visiems susirinkusiems pasidalijęs vaikystės ir jaunystės pri-
siminimais. Jono Kuprio nuotraukoje: fotomenininkas Algimantas Kezys dži-
augiasi Aldonos Jurkutės-Krištolaitis specialiai šiam jubiliejui sukurtu
inkilėliu.

Albinas Markevičius, gyvenantis Santa Monica, CA,  pratęsė meti-
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.

Darius Polikaitis, gyvenantis Downers Grove, IL, parėmė
„Draugą” 50 dol. auka. Dėkojame, kad mus remiate ir skaitote.

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis  Berwyn, IL, paaukojo „Draugui”
100 dol. auką. Dėkojame Jums už dosnią auką.


