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Pasaulio vadovai žada imtis veiksmû
dèl klimato pokyçiû

Tikinama, kad nauja PRG sistema geriau apgins Ryt¨ Europâ

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Delfi.lt) –
Du konservatoriai-krikdemai vėl siū-
lo įteisinti dvigubą pilietybę lietuvių
kilmės emigrantams, jau po Nepri-
klausomybę atkūrimo išvykusiems į
ES ar NATO šalį, taip pat tiems, ku-
rie gyvena Lietuvos kaimyninėse ša-
lyse. Tačiau lietuvišką pasą soviet-
mečiu emigravusiems žmonėms par-
lamentarai siūlo palikti, jei jie yra
lietuvių kilmės.

Tokias pataisas prezidento Valdo
Adamkaus pateiktam Pilietybės įstaty-
mo projektui pasiūlė Seimo nariai Pau-
lius Saudargas ir Gintaras Songaila.

Pagal dabar galiojantį Pilietybės
įstatymą, du pasus gali turėti asme-
nys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję
Lietuvos pilietybę ir ištremti ar pa-
sitraukę 1940 m. birželio 15 d. –
1990 m. kovo 11 d. okupacijų metu.
Tas pats galioja jų vaikams, vaikai-
čiams ir provaikaičiams. Be to, Lie-
tuvos pilietybę gali gauti emigrantų
vaikai, gimstantys užsienyje ir iškart
tampantys atitinkamos šalies pilie-
čiais, bei kai kurie kiti asmenys.

Seimo nariai siūlo Lietuvos pilie-
tybę suteikti ES ar NATO narės pasą
gavusiems lietuvių kilmės asmenims,
išvykusiems po 1990 m. kovo 11 d. Jų
manymu, dvigubą pilietybę reikia su-
teikti ir lietuvių kilmės asmenims, tra-
diciškai gyvenantiems etninėse lietuvių
žemėse pasienio regionuose.

Žmonėms, emigravusiems iki
1990 m. kovo 11 d. ir įgijusiems kitos
valstybės pilietybę, P. Saudargo ir G.
Songailos siūlymu, Lietuvos piliety-
bė būtų suteikiama tik nurodžius lie-
tuvišką kilmę.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas sako sulaukęs JAV
valstybės sekretorės Hillary Clinton
patikinimo, kad Washington priešra-
ketinės gynybos (PRG) sistemos ele-
mentų įkūrimo Rytų Europoje atsi-
sakė ne dėl Rusijos požiūrio, o nauja
sistema Rytų ir Vidurio valstybes ap-
gins geriau.

Šis klausimas buvo aptartas New
York per H. Clinton surengtą vaka-
rienę į Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos sesiją atvykusiems NATO
šalių ministrams.

Anot V. Ušacko, atsakydama į jo
klausimą H. Clinton paragino NATO
generalinį sekretorių paspartinti visų
organizacijos šalių gynybos planų
rengimą.

Tuo metu V. Ušackas sakė at-
kreipęs dėmesį, kad JAV administra-
cijos sprendimas pakeisti priešrake-
tinės gynybos sistemą atsisakant ra-
darų ir raketų sistemos įkūrimo Len-
kijoje ir Čekijoje buvo sutiktas nevie-
nareikšmiškai ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje Vidurio Europoje, o visuomenėje
keliami klausimai dėl JAV įsipareigoji-
mų sąjungininkams patikimumo.

V∂l bus svarstoma
dviguba pilietyb∂

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Delfi.lt) –
Bulgarijos ambasadorė Prancūzijoje
Irina Bokova nugalėjo Egipto minist-
rą veteraną Farouk Hosni UNESCO
generalinio direktoriaus rinkimuose.
Antradienį vykusiuose rinkimuose
egiptietį ji įveikė surinkusi 31 balsą
(F. Hosni – 27 balsai).

Pirmadienį per ketvirtą balsavi-

mą Irina Bokova ir Farouk Hosni, ku-
rį persekiojo įtarimai, kad jis yra nu-
siteikęs prieš Izraelį, gavo po 29 bal-
sus. Rinkimus laimėjusi bulgarė yra
pirmoji moteris UNESCO genera-
linio direktoriaus pareigose.

Nepasitenkinimas F. Hosni kilo
daugiausia dėl pernai jo pareikšto
grasinimo deginti knygas. Kalbėda-
mas Egipto įstatymų leidėjams ir
bandydamas pasiteisinti dėl kaltini-
mų, esą jis yra nuolaidus Izraelio
klausimu, F. Hosni pažadėjo sude-
ginti visas Izraelio knygas garsiojoje
Egipto Aleksandrijos bibliotekoje.

F. Hosni šioje rinkimų kovoje at-
siprašė už tą pastabą ir sakė, kad ji
buvo spontaniška, išreiškusi jo pyktį
dėl palestiniečių kančių.

Pirmasis balsavimas vyko ketvir-
tadienį, jame dalyvavo 9 kandidatai.
Tarp iškritusiųjų yra Lietuvos amba-
sadorė UNESCO Ina Marčiulionytė,
Europos Sąjungos išorinių ryšių ko-
misarė, buvusi Austrijos užsienio rei-
kalų ministrė Benita Ferrero-Waldner,
ir Ekvadoro kandidatė, buvusi Andų
parlamento pirmininkė Ivonne Baki.

UNESCO vadove išrinkta bulgar∂

New York, rugsėjo 23 d. (AFP/
BNS) – Kinijos ir Japonijos vadovai
antradienį žadėjo ryžtingiau kovoti
su klimato pokyčiais, tačiau JAV pre-
zidentas Barack Obama perspėjo, kad

Irina Bokova.
AFP/Scanpix nuotr.
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kova su pasaulinio klimato šiltėjimu
stringa dėl rūsčios politinės tikrovės.

Apie šimto šalių vadovai susirin-
ko į iki šiol didžiausią pasitarimą dėl
klimato kaitos prieš gruodį Kopen-

hagoje vyksiančią svarbią konferen-
ciją, kurioje tikimasi susitarti dėl do-
kumento, pakeisiančio istorinį Kioto
protokolą.

Nukelta į 7 psl.

JT generalinis sekretorius Ban Ki-moon (centre) su šalių ir vyriausybių vadovais, kalbėjusiais pasitarime dėl klimato
pokyčių. JT nuotr.
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Redakcijos žodis

Šią savaitę pasirodžiusios
dvi žinutės apie imigrantus rodo
besikeičiančią emigracijos pa-
dėtį JAV ir Europoje. Kasmetinė
Amerikos visuomenės apžvalga,
atlikta JAV Census Bureau, pra-
neša, jog, palyginti su ankstes-
niais metais, 2008 m. Amerikoje
gyveno 100,000 mažiau užsie-
nyje gimusių žmonių. Toks imi-
grantų skaičiaus sumažėjimas
JAV pastebimas pirmą kartą per
40 metų. Airijos centrinės sta-
tistikos valdybos duomenimis,
pirmą kartą per pastarąjį de-
šimtmetį iš Airijos išvyksta dau-
giau žmonių, nei atvyksta. Tai
pirmasis gyventojų sumažėji-
mas Airijoje nuo 1995 metų.
Didžiausią išvykstančių žmonių
dalį sudaro Rytų europiečiai,
tarp jų – ir lietuviai. Didžioji dalis
kažkada į JAV ir Airiją emigra-
vusių lietuvių greičiausiai sugrįš
į Lietuvą. Ar Lietuva tam pasi-
ruošusi?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,Vaivora” ir solistė Irena Milkevičiūtė
atvyksta į JAV

ELVYRA VODOPALIENÈ

Lietuvių liaudies instrumentų
ansamblis ,,Vaivora” kartu su soliste
Irena Milkevičiūte aplankys 8 JAV
valstijas. Pirmasis jų koncertas įvyks
New York, NY spalio 4 dieną, o pas-
kutinis – Baltimore mieste, MD spa-
lio 25-tą. ,,Vaivoros” ansamblis kon-
certuos ir kitose JAV vietovėse: St.
Petersburg, FL., Chicago, Lemont,
IL, Detroit, MI, Boston, MA, Putnam,
CT ir Philadelphia, PA.

Lietuvių liaudies instrumentų
ansamblis ,,Vaivora” įsikūrė prieš
penkiolika metų kaip kanklių trio. Iš
pradžių vadinosi ,,Kanklės”, o nuo
2003 metų jis yra žinomas ,,Vaivoros”
vardu. Naujas vardas atėjo iš senovės
laikų – lietuvių mitologijos. Vaivora –
tai viena iš saulės dukrų. Pavadini-
mas labai tinka šiam ansambliui – jų
lietuvių liaudies instrumentų ir
kanklių atliekama muzika tiesiog
užburia klausytojus.

,,Vaivoros” ansambliui vadovauja
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos profesorė Lina Naikelienė, kuri
atlieka ir pirmųjų kanklių partiją.
Ansambliui priklauso Aistė Bružaitė,
ji groja antrosiomis kanklėmis, Auš-
relė Juškevičienė – bosinės kanklės.
Ansamblyje groja ir du birbynininkai
– Eugenijus Čiplys ir Algirdas Je-
demskij.

,,Vaivoros” ansamblis yra žino-
mas ne tik Lietuvoje. Jis yra koncer-
tavęs įvairiose Europos šalyse, taip
pat Kanadoje ir JAV. Iki šiol ,,Vaivo-
ra” yra surengusi daugiau negu 400
koncertų, yra dalyvavusi įvairiuose
tarptautiniuose festivaliuose Latvi-
joje, Rusijoje, Turkijoje ir kitur. Vo-
kietijoje koncertavo net dvylika kar-
tų.

Kaip Valentas Leimontas savo
straipsnyje ,,Tik nesuglausk sparnų
‘Vaivora’” rašo, ,,Itin atsakingas, o ir
įdomus buvo ‘Vaivoros’ dalyvavimas
Vokietijoje, Eseno miesto filharmoni-
joje, rengiamoje kasmetinėje kon-
certų serijoje ‘YOUrope TOGETH-
ER’. Į šiuos koncertus kviečiami
jauni Europos Sąjungos šalių kom-
pozitoriai ir šiuolaikinę muziką pro-
paguojantys kameriniai ansambliai...
Jiems lietuviški instrumentai ir jais
meistriškai atliekama muzika atrodė
kaip negirdėta egzotika.” Tame pa-
čiame straipsnyje autorius teigė, kad
,,Šiame festivalyje šalia klasikinių
instrumentų ir šiuolaikinės kameri-
nės muzikos lietuviški liaudies ins-
trumentai ir jais atlikti kūriniai ne-

nublanko, skambėjo lygiaverčiai ir
užkrečiamai. ‘Vaivora’ šią itin atsa-
kingą misiją atliko garbingai.”

,,Vaivoros” ansamblis yra apdo-
vanotas įvairiais laimėjimais, o 2007
metais jis gavo Lietuvos muzikų są-
jungos ,,Auksinio disko” prizą. ,,Vai-
vora” 2008 metais dalyvavo Maskvos
tarptautiniame liaudies instrumentų
atlikėjų konkurse ir tapo antrosios
vietos laureate. Ansamblis džiugina
ne tik žiūrovus, bet rengia lavinimosi
programas, taip puoselėdami savo
tautos kultūrinį palikimą.

• • •
Kartu su ,,Vaivora” atvyksta ir

solistė Irena Milkevičiūtė, kuri yra
baigusi Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją, dainuoja Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre. So-
listė Milkevičiūtė yra gerai žinoma
operos dainininkė, pasaulyje pripa-
žinta lyrinio soprano pagrindinių
partijų atlikėja. Ji tęsė dainavimo

studijas ,,La Scala” teatre Milane, po
kurių buvo pripažinta ir atestuota
kaip turinti ,,gerą vokalo techniką,
nepaprastai muzikali, puikiai jau-
čianti stilių”. Milkevičiūtė dainavo
Madam Butterfly, Mimi, Violetos
vaidmenis, atliko soprano partiją G.
Verdi ,,Requiem”, dainavo šio teatro
rengiamuose koncertuose Piccola
Scala scenoje, Romoje ir kituose Ita-
lijos miestuose. Solistė atliko ir daug
kitų partijų, taip pat dainavo ,,Metro-
politan” operoje bei ,,Carnegie Hall”
scenoje New York mieste. Milkevičiū-
tė gastroliavo ne tik Italijoje, bet ir
Prancūzijoje, Austrijoje, Šveicarijoje,
Danijoje, Olandijoje, Škotijoje ir
daugelyje kitų Europos ir Pietų Ame-
rikos valstybių.

Solistė Milkevičiūtė dėsto Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje, ji
yra Dainavimo katedros profesorė.
Jos mokiniai dainuoja ne tik Lietu-
voje, bet ir užsienio teatruose

Milkevičiūtė dalyvavo ir tarptau-
tiniuose konkursuose: 1982 m. F.
Erkelio ir Z. Kodaly konkurse Bu-
dapešte laimėjo II premiją, 1986 m.
už ,,Madam Butterfly” Tokyo mieste
buvo apadovanota II premija. Ji taip
pat yra Valstybinės ir Nacionalinės
kultūros ir meno premijų laureatė.
Solistė apdovanota Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio or-
dinu, Lenkijoj – Respublikos Kavalie-
riaus kryžiumi. Latvija solistę apdo-
vanojo šios šalies Didžiuoju muzikos
prizu. Tris kartus Milkevičiūtė tapo
geriausia metų operos soliste, 1997
metais Operos bičiulių draugija so-
listę apdovanojo ,,Kipro” statulėle.

Visi yra kviečiami apsilankyti
,,Vaivoros” ir solistės Milkevičiūtės
koncertuose. Koncertų ciklą 8 JAV
valstijose ir jų gastroles organizuoja
JAV LB Kultūros Taryba.Lietuvių liaudies instrumentų ansamblis ,,Vaivora”.

Solistė Irena Milkevičiūtė.
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Grybauskaitė ir
Degutienė

BRONIUS NAINYS

Noriu, kad ir Amerikoje taip pasidarytų, teigė man mano širdies
gydytojas, Kanadoje gimęs amerikietis, kai, klausinėjamas apie
mano apsilankymo Lietuvoje įspūdžius, jam pasakiau, kad Lietu-

vos valdžios viršūnėje dabar dvi moterys: Prezidentė ir Seimo pirmininkė.
Tačiau išpūtė akis, kai jam priminiau, kad gali būti ir trys, kai premjeras
vėl užšoks ant dviračio ir jį pavaduos krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė. Tai jau gali būti per daug, šyptelėjo, prisimindamas, kad ir JAV
jo pageidaujama dviejų moterų valdžia vos nevirto tikrove, nes, tik demok-
ratų partijai susipainiojus, Amerikos prezidente netapo rinkimų pradžio-
je jų numatyta Hillary Clinton. O tai ir būtų buvę beveik taip pat, kaip ir
Lietuvoje, nes trečiojo pagal eilę Amerikos valdžios pareigūno, Atstovų
Rūmų pirmininko, kėdėje sėdi irgi moteris Nancy Pelosi. Buvusio Pre-
zidento Bill Clinton žmonai Hillary laimėjus, šios abi moterys praktiškai
ir būtų šalyje vyriausios, nes tarp jų esantis antras pagal eilę politikas –
viceprezidentas – galios beveik neturi. Tai tik atsarga, prezidentui sune-
galavus. O ir viceprezidentui sunegalavus, į Baltuosius Rūmus žengia Ats-
tovų Rūmų pirmininkas, šiuo atveju – pirmininkė Nancy Pelosi. Geriau
būtų buvę ar blogiau – kas žino?

Nežinome nė mes, kur dvi mūsiškės Lietuvą nuves. Tuo labiau, kad
vos tik pasirodę pirmieji žingsniai – ne ta pačia kryptimi. Ir labai svarbio-
je, paskiausiu laiku daug skersvėjų kėlusioje, todėl ir didelės pertvarkos
reikalaujančioje Valstybės saugumo departamento (VSD) srityje, kurioje
abi pareigūnės juos žengė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pradėjo labai
gerai, iš pareigų vieną po kito atleisdama nevykusius VSD direktoriaus
pavaduotojus. Atrodė, kad tuojau kris ir pats direktorius, didelį nepaklus-
numą rodęs net savo viršininkui – Lietuvos Seimui. Jo atleidimo reikala-
vo Seimo sudarytas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK),
daug Seimo narių ir ypač žiniasklaida. Turbūt nepamiršome stipraus ir
pagrįsto vieno rimčiausių politikos apžvalgininko dr. Kęstučio Girniaus
pasisakymo, kuris VSD direktoriaus Povilo Malakausko nurodymu buvo
įspėtas už Prezidento ir Konstitucinio Teismo kritiką. Kas čia, kelias į dik-
tatūrą – sujudo žiniasklaidininkai? Kas gali pakęsti tokią VSD politiką ir
ją puoselėjantį direktorių? Tačiau staiga Prezidentei Grybauskaitei jis
pasirodė kažin kodėl geras. Kaip ir prieš porą mėnesių kadenciją baigu-
siam buvusiam Prezidentui Valdui Adamkui. Ne, jo atleisti neketinu, nes
jis savo darbą atlieka gerai, dabar jau sako naujoji Prezidentė.

Tačiau ne taip gerai naujos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės
požiūriu. Ir tai ji leido Lietuvai žinoti bene jau pačią pirmą savo darbo
dieną, vos tik į šios vyriausios Lietuvos įstaigos vadovės kėdę atsisėdusi.
Reikalausiu, kad VSD pirmininkas tuojau pat perduotų NSG komitetui
jau treji metai jo reikalaujamas 12 pažymų, ir šį kartą turės paklusti. O
jeigu nepaklus – jo direktorystės dienos suskaičiuotos. Bet ar taip bus? Be
abejo, pareiškimas kietas, bet taip pat kietai priešingas Prezidentės nu-
siteikimui. Tad kas čia? Susikirtimas viršūnėse pačią pirmą dieną vos tik
šioje pakopoje susitikus? Ko iš to reikia laukti? Ir kas bus, jeigu Mala-
kauskas vėl nepaklus?

Užkulisiuose šnibždama, kad taip jau ir yra. Tad ar Prezidentė laikys
savo „frontą”, ar nusileis Seimo pirmininkei? O jeigu nenusileis – ar
Degutienė laikys savo „frontą”, ar pasuks Grybauskaitės keliu? Ir kas
bus, jeigu ji taip padarys? Aišku, niekai. Taip pat, kaip ir buvo pastaruo-
sius devyniolika metų. Ir tas pats klausimas: ar Lietuva valdosi pati, ar ją
valdo kas nors iš šalies? Bet ar ne laikas į jį atsakyti? O tai, manau, gali-
ma padaryti kaip tik dabar. Ir tik Lietuvos Prezidentei pasukus Seimo
pirmininkės keliu. Jos abi yra VSD direktoriaus viršininkės: Prezidentė –
tiesioginė, nes ji šios įstaigos vadovą skiria, Seimo pirmininkė – netiesio-
ginė, nes Seimas skyrimą tvirtina. Jų abiejų sutartą įsakymą VSD pirmi-
ninkas turi vykdyti. Neįvykdžius jo dienų jau net nebereikėtų skaičiuoti:
paskutinė – kartu su jo tartu ,,Ne”. Naujas direktorius – ir trejus metus
reikalaujamos pažymos eina į Seimą. Bet vis tiek: kur atsakymas, kas da-
bar Lietuvą valdo? Tose pažymose?

Žinoma, ne visas, bet tikrai didelė jo dalis. „Pažymos atskleistų aukš-
tų Lietuvos valdžios pareigūnų neleistinus ryšius su verslo sąrangomis,
susijusiomis su Rusijos specialiosiomis tarnybomis”, – jau seniai žiniask-
laidoje tvirtinama tikrovė, grįsta buvusių ir vadovybės pašalintų VSD že-
mesnių pareigūnų teiginiais. Taip pat, kas tie ryšius palaikantieji pareigū-
nai? Niekas jau nebeabejoja, kad tokie ryšiai yra. Gal net ir nujaučia kieno
ir su kuo. Gal ne tik su Rusijos, bet ir kitų kraštų panašiomis įstaigomis?
Gal čia ir Pociūno likimo raktas? Jeigu ne tose, tai gal kitose pažymose?
Giliau, VSD seifuose, slaptuose, kietai užrakintuose? Ar VSD neprivalo
Prezidentei ir Seimo pirmininkei jų atidaryti? Ir bent jau NSGK nariams?
Žinoma, dėl to nemalonumų gali turėti daug esančių ir buvusių Lietuvos
valdžios aukštų pareigūnų, bet tai jau jų bėda. Valstybėje turi būti švaru,
ypač tokioje įstaigoje kaip VSD.

Tai svarbu turi būti ir naujai Prezidentei, todėl ji Seimo pirmininkei
turi tik padėti. Ypač išvykus į Washington, DC, kur ji po pasimatymo su
prezidentu tikriausiai susitiks ir su dviem, jau čia minėtomis, JAV val-
džios aukštų įstaigų vadovėmis moterimis: Atstovų Rūmų pirmininke Nan-
cy Pelosi ir ta pačia, prezidente netapusia, dabar valstybės sekretore Hil-
lary Clinton, su kuria teks aptarti besikeičiančią JAV politiką Rytų Euro-
poje, deja, Rusijos naudai. Šiuo atveju žinoti pažymų turinį yra itin svarbu.

Alfa.lt

LINA PEÇELIÙNIENÈ

Nors ir neaišku, kodėl Lietuva
ištiesė raudoną kilimą paskutiniam
Europos diktatoriui Aleksandr Lu-
kašenka, bandykime ieškoti kokių
nors teigiamų tos įspūdingos darbo
kelionės rezultatų. Gal vertinga vien
tai, kad mūsų jauni žurnalistai, iš
Lukašenka lūpų išgirdę vien melą ir
patyčias, ims labiau vertinti demok-
ratiją ir pagarbiau žiūrės į tuos ne-
kenčiamus savus politikus?

Baltarusijos prezidentas Lietu-
voje jautėsi drąsiai. Nieko tokio, sakė
jis, kad žmonės Baltarusijoje dingsta
(čia apie net fiziškai naikinamą opo-
ziciją), nieko tokio, kad pareigūnai
dažnai krenta (čia apie Breste žuvusį
mūsų karininką Vytautą Pociūną),
nieko tokio, kad Sausio 13-osios orga-
nizatorius Valerij Uschopčik tapo Lu-
kašenka gynybos viceministru ir už-
sitarnavo garbingiausią ordiną. Pa-
veikta Lukašenka demagogijos mūsų
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pati-
kėjo, kad kalta Lietuvos prokuratūra
– tinkamai nepaprašė išduoti per-
versmininkų. „Neverskite manęs bū-
ti diktatoriumi”, – sako Lukašenka,
kai reikia pateisinti nevykdomus
pažadus. Kitu atveju pabrėžia, kad be
jo leidimų ar draudimų Baltarusijoje
nieko nevyksta.

Nors nemalonu buvo stebėti Lie-
tuvos verslininkų nusilenkimus Lu-
kašenka, bet gal reikėtų žvelgti gi-
liau. Gal įleisti į liberalizuojamą Bal-
tarusijos rinką jie planuoja kurti kaž-
ką panašaus į ekonominę Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę? Gal visa tai,
ką mes viešai matėme, yra tik dūmai,
dengiantys gerai suplanuotą Europos
Sąjungos ir Baltarusijos suartėjimo
politiką?

Lukašenka Lietuvoje tikrai per-
sistengė girdamas Rusiją. Galbūt
gudrusis posovietinis diktatorius
tuos žodžius sakė visai ne mums, o
Rusijos „vidiniam vartojimui”. Gal iš
tikrųjų, kaip sako rusų politologas
Andrej Piontkovski, Maskvos Luka-
šenka bijo labiau negu Vakarų ir ieš-
ko sau vakarietiško pasitraukimo ga-
limybių. Gal Lietuva čia vykdo kokią
nors tylią ypatingą ES misiją pa-
traukti Baltarusiją į Vakarus?

Tokių „gal” – daugybė, nes iš tik-
rųjų nežinome, ką mūsų užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas
žada rašyti versdamas „naują santy-
kių puslapį”, ir ką turi galvoje Pre-
zidentė, kalbėdama apie užsienio
politikos pokyčius. Panašu, kad Val-
das Adamkus bus suklydęs, kai išei-
damas tikino, kad užsienio politika
nesikeis. Keisis, ir kažin ar į gera.

Dabar jau juokingai atrodo And-
riaus Kubiliaus gūdžioje opozicijoje
sukurta „Rusijos sulaikymo strategi-
ja”. Tiek kartų pliekę kairiuosius,
nedrįsusius reikalauti okupacijos
žalos atlyginimo, konservatoriai, pa-
našu, patys Rusijai to neprimins. Pa-
saulinis kontekstas ne tas. Aną sa-
vaitę JAV prezidentas Barack Obama,
nusileisdamas Rusijai, atsisakė planų
įkurdinti amerikiečių priešraketinės
gynybos sistemos elementus Lenki-
joje bei Čekijoje. Ir nieko už tai mai-
nais negavo. Rusija nesutinka padėti

Vakarams kovoti prieš Irano bran-
duolinę programą. O Rytų Europai
tai labai neigiamas ženklas – Obama
Amerikai mes nerūpime. Mes praran-
dame savo strateginį partnerį, kurio
įsikibę laikėmės, kai dėl vertybių kar-
tais pliekėmės su ES galingaisiais.
Dabar Grybauskaitė pasirašė strate-
ginės partnerystės sutartį su Pran-
cūzija, mokiusia mus nepraleisti pro-
gos patylėti.

Panašu, kad mūsų užsienio poli-
tika ir bus menas tylėti. Po Obama
sprendimo jau kitą dieną NATO ge-
neralinis sekretorius Anders Fogh
Rasmussen paragino užmegzti naują
partnerystę su Rusija ir siekti prak-
tinio bendradarbiavimo sprendžiant
pasaulines saugumo problemas. „Ru-
sijos sulaikymo strategiją” Kubilius
jau galėtų mesti į šiukšlyną.

Pasaulis neturi jokių priemonių
Rusijai sulaikyti. Nei NATO, nei ES,
nei Jungtinių Tautų Organizacija
nesugebėjo pareikalauti, kad Rusija
atiduotų užgrobtą Abchaziją ir Pietų
Osetiją, nors karo metu pati Rusija
šias teritorijas dar pripažino neat-
skiriama Gruzijos dalimi. Dabar jau
Kremlius savo teisę grobti įformino
įstatymu – gali jėga „ginti savo pi-
liečius” kad ir, tarkim, Kryme. Kol
kas sulaiko tik tai, kad karas su Uk-
raina – dar neapžiojamas kąsnis. Bet
karo padėtis jau paskelbta: Rusija at-
šaukė savo ambasadorių, kol nebus
išrinktas jai palankus Ukrainos pre-
zidentas.

JAV prezidento rinkimus Obama
laimėjo su šūkiu „perkrauti” santy-
kius su Rusija. Tas „perkrovimas”
Vakarams reiškia užmerktų akių
politiką, o Rusija švenčia pergalę –
spaudimo taktika pasitvirtino. Kažin
kaip dabar ES pareikalaus, kad Ru-
sija vykdytų energetikos chartiją, jei
šiai valstybei leista nesilaikyti įsi-
pareigojimų – spjauti į tarptautinę
teisę.

Kol Obama „persikraus”, Ušac-
kas vartys naujus puslapius. Jei iš
anksto pripažins, kad mūsų vežėjai
kalti, Grybauskaitė galės net pa-
skambinti Rusijos prezidentui Dmit-
rij Medvedev. O jis netgi pakels ragelį
ir atsiųs Rusijos veterinarus mūsų
pieninių tikrinti. Lukašenka mus
mokys baltarusiškos demokratijos.
Štai vėl atsiminėme tilto tarp Rytų ir
Vakarų vaidmenį, kuris buvo nuval-
kiotas dar pirmaisiais nepriklau-
somybės metais ir kurio atsisakėme,
pasiryžę stoti į NATO. Akivaizdu tik
viena: „persikrovimo” madoje Lietu-
va neranda sau tinkamo rūbo. Reikia
laukti, kol ta mada praeis.

„Valstiečių laikraštis”

UŽMERKTŲ AKIŲ
POLITIKA

Akivaizdu tik viena:
„persikrovimo” madoje
Lietuva neranda sau tin-
kamo rūbo. Reikia lauk-
ti, kol ta mada praeis.
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Redaktorè Laima Apanaviçienè
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Į mokyklos šventę atvykę svečiai (iš kairės): Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkas Rimantas
Dirvonis, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Irena Vilimienė, buvusi
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė ir mokyklos
direktorė Audronė Elvikienė vienoje iš naujai įruoštų klasių.

Scenoje grojo septintokų ,,smuikininkų” ansamblis.

Renginys baigėsi bendra daina.                   Laimos Apanavičienės nuotr.

Penkiasdešimtmetis penkiasdešimtmečiu, o mokytis reikia. Maironio lituanis-
tinės mokyklos 2A skyriaus mokiniai ir mokytojai (iš kairės): mokyklos direk-
torė A. Elvikienė, Regina Mieldažienė ir Elena Janušienė.

Maironiukų paukščiai Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui. 

Svečius ,,Kepurine” pasitiko buvusios šios mokyklos auklėtinės tautinių šokių grupės ,,Grandis”  (vadovė Violeta Fa-
bianovič) šokėjos.                                                                                            

Mokyklos direktorė Audronė Elvikienė (kairėje) ir dailininkė Rasa Ibianskienė
prie naujai įrengto stendo Maironiui.

,,‘Draugo’ lietuviukai” sveikina Maironio lituanistinės
mokyklos, didžiausios mokslo įstaigos išeivijoje, dabartinius
ir buvusius mokinius, mokytojus ir tėvelius garbingo jubilie-
jaus – mokyklos 50-mečio – proga. Linkime ir toliau nesusto-
jant žengti lietuvybės takais. 

Mokslo metų pradžia Maironio lituanistinėje mokykloje
šiemet prasidėjo neįprastai. Visi mokiniai buvo pakviesti į
Pasaulio lietuvių centro, kuriamre įsikūrusi mokykla, kieme-
lį. Ten buvo pasodintas stiprybės medis – ąžuoliukas. Kieme-
lyje 500 mokinių nuskambėjo pirmasis šių mokslo metų skam-
butis. Rugsėjo 19 d. mokykloje vyko jubiliejui skirta šventė.
Siūlome fotoreportažą iš šiam jubiliejui skirtos šventės.

Redaktorė 
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ALEKSAS VITKUS

Kaip bus su Vilniumi?

Žlugus Lenkijai ir sovietams užė-
mus Vilniaus kraštą, mes prisiminė-
me 1920 m. pasirašytą taikos sutartį
tarp Lietuvos ir Sovietų  Sąjungos,
pagal kurią Vilnius turėjo priklausyti
Lietuvai. Pasigirdo gandai, kad Vil-
niuje pasirodė šiltinės epidemija, kad
raudonarmiečiai iš Vilniaus pradėjo
išvežti įvairias vertybes, kurios, mū-
sų nuomone, turėjo tapti Lietuvos
nuosavybe. Kas darėsi diplomati-
niuose sluoksniuose, nežinojome, bet
nekantriai laukėme žinių.

Nežinojome, kad priverstinė sa-
vitarpio pagalbos sutartis jau spalio
pradžioje buvo pasirašyta tarp Esti-
jos, Latvijos ir Sovietų Sąjungos. Ir
tik po to sužinojome, kad ir Lietuva
pasirašė panašią sutartį, pagal kurią
sovietai mums „mielaširdingai” ati-
davė mūsų senąją sostinę Vilnių su
gerokai apkarpytu Vilniaus kraštu,
daug mažesniu, negu kaip buvo su-
tarta 1920 m. sutartyje. Maža to, už
tą Vilniaus dovaną Lietuva sutiko įsi-
leisti Raudonosios armijos dalinius,
tariamai saugoti Lietuvą nuo priešų.
Buvo, matyt, sutarta, kad Kaune ar
Vilniuje tie daliniai nebus įkurdinti,
bet už tai jų atsirado Naujoje Vilnioje,
Alytuje, Prienuose ir Gaižiūnų poli-
gone.

Kiek tada teko girdėti, rusų ka-
riai iš pradžių elgėsi labai rezervuo-
tai. Girdėdavome, kad net pats Tau-
tos vadas, valstybės prezidentas A.
Smetona, nors ir kategoriškai prieš-
taravęs komunizmo filosofijai, galvo-
jo, jog jei Lietuva netektų nepriklau-
somybės, tai būtų geriau, jei atsidur-
tume rusų, o ne vokiečių valdžioje,
nes, jo manymu, būdami aukštesnės
kultūros negu rusai, ne taip greitai
po rusu nutautėtume. Panašiai galvo-
jau ir aš, ir mano draugai gimnazistai.

„Vilnius mūsų, Lietuva – rusų”

Kad Vilnius grąžinamas Lietu-
vai, sužinojome, berods, spalio 10 d.
Džiaugėmės visi, nors nebuvome lin-
kę rusams už tai būti dėkingi. Prie-
šingai, ne vienas mūsų sakė: „O kur
visas  Vilniaus kraštas?” Mano tėvai,
kurie Rusijoje buvo išgyvenę ten
prieš maždaug 20 metų vykusią re-
voliuciją, geriau suprato, kad nors
„Vilnius mūsų, bet Lietuva – rusų”,
ko mes, jaunieji, dar nenorėjome pri-

pažinti.
O Raudonoji armija plėšė Vilnių

kaip galėjo, pagaliau tik spalio 27 d.
specialiai sudaryta Lietuvos kariuo-
menės rinktinė, vedama div. gen. Vin-
co Vitkausko, peržengė buvusią de-
markacijos liniją. Mes stebėjomės,
kodėl Vilnių užėmė ne kariuomenės
vadas brg. gen.  Stasys Raštikis, o
Vitkauskas. Spėliojome, kad to prie-
žastimi buvo mums nelabai supran-
tami nesutarimai tarp prezidento
Smetonos ir Raštikio. Lapkričio 15 d.
į Lietuvą buvo įleistos ir pirmos Rau-
donosios armijos dalys. Kur jos ėjo,
nežinojau, nes man jų Kaune neteko
matyti.

Visuomenė susirūpino, kad artė-
ja nepriklausomybės galas, nors
spalio 31 d. sakytoje Molotov kalboje
komisaras taip kalbėjo: „Gandai apie
Baltijos kraštų sovietizaciją neturi
jokio pagrindo. Jie gali būti naudingi
tik Sovietų Sąjungos priešams ir pro-
vokatoriams.”

Paskutinioji vyriausybė

Lapkričio 21 d. ministras pirmi-
ninkas brg. gen. Jonas Černius, kartu
su savo kabinetu, pranešė, kad jis at-
sistatydina. Prezidentas Smetona
atsistatydinimą priėmė ir jau kitą
dieną paskyrė Seimo narį, ats. plk.
ltn. Antaną Merkį sudaryti naują mi-
nistrų tarybą. Buvo sudaryta koalici-
nė vyriausybė, ministro pirmininko
pavaduotojo vietoje liko tas pats
Kazimieras Bizauskas, krašto apsau-
gos ministru liko irgi tas pats gen.
Kazys Musteikis.  Savo pareigose liko
ir užsienio reikalų ministras Juozas
Urbšys. Pasikeitė vidaus reikalų, fi-
nansų, žemės ūkio ir susisiekimo mi-
nistrai. Mes, gimnazistai, gavome
naują viršininką – švietimo ministrą
Kazimierą Jokantą. Nesutarimai
tarp Smetonos ir Raštikio vyko ir to-
liau. Prezidentas Raštikį paleido trijų
mėnesių atostogoms, o eiti kariuo-
menės vado pareigas jis laikinai pa-
vedė gen.  Vitkauskui.

Užpulti suomiai ginasi

Nespėjome dar nuo visų staigių
pokyčių atsigauti, kai lapkričio 30 d.
Sovietų  Sąjunga pradėjo karą prieš
Suomiją. Spalio mėnesį įvedę savo
įgulas į Estiją, Latviją ir Lietuvą, iš
Suomijos pareikalavo ne tik tų kovo
mėnesį reikalautų salų, bet ir dau-
giau jos teritorijos. Suomiai nepasi-

Paskutiniai Lietuvos nepriklausomybės metai
Buvusio gimnazisto prisiminimai

davė, ir, pagal užsienio reikalų komi-
sarą V. Molotov, „dabar tegu kareiviai
veda derybas”.

Lapkričio 30 d. sovietų lėktuvai
bombardavo Helsinkį. Be oficialaus
paskelbimo prasidėjo žūtbūtinis žie-
mos karas. Niekas pasaulyje negalvo-
jo, kad tokia maža valstybė galės
pasipriešinti milžinui ilgiau, negu
keletą dienų. Bet suomiai gynėsi sėk-
mingai, visame pasaulyje sukeldami
pasigėrėjimą jais. Ne vienas mūsų
jaunų gimnazistų pagalvojome, o ko-
dėl Lietuva nesipriešino, užuot priė-
musi Stalino diktatą? Vokietija, po
pasirašyto Molotov-Ribbentrop pakto
negalėjo rodyti per daug simpatijos
Suomijai. Švedija siuntė į  Suomiją
tik savanorius. Anglija ir Prancūzija
atsiuntė  Suomijai 250 lėktuvų ir mi-
lijonus amunicijos. Jų štabų planai
pasiųsti karinių dalinių per Norvegiją
ir Švediją liko neįvykdyti.

Prasidėjusi gili žiema sukaustė
gausius Suomijos ežerus, sovietų tan-
kai galėjo geriau manevruoti. Rusai
pasimokė iš savo klaidų, ir neišsemia-
mas kareivių srautas padarė savo.
1939 metų pabaigoje rusai jau buvo
gana giliai įsiveržę į Suomijos teri-
toriją. Karas pagaliau pasibaigė 1940
metų kovo mėnesį.

Nors mes, gimnazistai, ir labai
didžiavomės narsiais suomių kovoto-
jais, nujautėme, kad rusai laimės.
Galvodavome, ar tada neateis mūsų
eilė? Visuomenės nuotaika, taip, kaip
ir jaunimo, buvo tikrai slogi, nieko
gero nežadanti. Tik Vilniaus grąžini-
mas  Lietuvai ir viena išvyka į sostinę
šiek tiek prablaivė nelinksmą mūsų
klasės patriotiškai nusistačiusių jau-
nuolių gyvenimą.

Bet būdami jauni, gal ir nesupra-
tome, kad karas rimtai palies mūsų
visų gyvenimą. Už tai su įdomumu
skaitėme mums dar prieinamus 1939

metų pabaigos laikraščius. „Lietuvos
aide”, vadinamame oficiozu, skaitė-
me apie Winston Churchill, neseniai
tapusį Anglijos Karo kabineto nariu
ir Karo laivyno (admiraliteto) pir-
muoju lordu. Tas pats Churchill la-
biau kairios pakraipos „Lietuvos ži-
niose” buvo vadinamas „Čiorčiliu”.
Godžiai rijome žinias apie naujus vo-
kiečių tankus („panzers”), dar negir-
dėtas magnetines minas, aliuminio
lapelius, kuriais buvo bandoma su-
trikdyti neseniai išrastą radarą. Stro-
piai sekėme pirmuosius anglų ir vo-
kiečių karo laivyno susirėmimus.

1939-ieji metai artėjo prie pabai-
gos. Nors bijojome ir gal nujautėme,
bet vis dar norėjome tikėti, kad prasi-
dėjęs karas gal kaip nors užsibaigs,
rusų įvestų į Lietuvą įgulų buvimas
mūsų krašte neteks prasmės, ir Lie-
tuva vėl galės džiaugtis pilna neprik-
lausomybe. Deja, taip neįvyko.

Pabaiga.

Ministras pirmininkas A. Merkys, atvykęs į Nepriklausomybės dienos minė-
jimą Vilniuje tarp karininkų. Šalia krašto apsaugos ministras gen. K. Musteikis
ir kariuomenės vadas gen. V. Vitkauskas. Vilnius, 1940 m.

Bet suomiai gynėsi sėkmingai, visame pasaulyje sukeldami pasigėrėjimą jais. 

Tęsinys iš rugsėjo 23 d.

Winston Churchill 1939 m.
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Lietuvos garbê gins ir A. Valinskas

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Lietu-
viams.com) – Vyriausybė siūlo Sei-
mui įteisinti balsavimą internetu Eu-
ropos Parlamento, prezidento, Seimo,
Savivaldybių tarybų rinkimuose ir
balsuojant referendume.

Balsuojant internete piliečiams
užtikrinamas visiškas duomenų slap-
tumas. Tam bus naudojama speciali
šifravimo įranga, o rinkimų rezultatų
patikimumą užtikrins naudojamas
elektroninis parašas. Taip pat siekia-
ma padidinti rinkėjų aktyvumą ir

vystyti informacinę visuomenę. Tiki-
masi, jog aktyviau balsuoti rinkimuo-
se galės išvykusieji iš Lietuvos, bus
sumažintos galimybės papirkinėti
rinkėjų balsus. Balsavimas internetu
neribos galimybės balsuoti tradici-
niais būdais.

2008 m. kovo mėnesį atliktų ap-
klausų duomenimis, beveik 80 proc.
Lietuvos gyventojų pritaria balsavi-
mo internetu įteisinimui, daugiau nei
40 proc. rinkėjų pasinaudotų balsavi-
mo internetu galimybe.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) –
Opozicinės socialdemokratų partijos
vadovas Algirdas Butkevičius mano,
kad Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) vadovas Povilas Malakaus-
kas turėtų būti pakeistas.

,,VSD vadovas turėtų būt pa-
keistas vien dėl to, kad jau ilgą laiką
apie departamentą kalbama neigia-
mai. Manau, kad tai įstaiga, apie
kurią mažiausiai turėtų visi kalbėti”,
– LNK žinioms sakė A. Butkevičius,
komentuodamas Seimo nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) pradėtą svarstyti klausimą
dėl P. Malakausko tinkamumo toliau
eiti VSD vadovo pareigas.

Tuo metu Seimo opozicijos  va-
dovas ,,tvarkietis” Valentinas Mazu-
ronis abejoja, ar siekis pakeisti P. Ma-
lakauską nėra siekis ,,užvaldyti” VSD.

Seimo pirmininkė konservatorė
Irena Degutienė teigė, jog ,,arba VSD
vadovas kažko nesupranta ir jei ne-
vykdo savo pareigų, tai su juo reikia
kalbėtis, ar jis gali tas pareigas vyk-
dyti toliau”.

Seimo NSGK kelia klausimą dėl
VSD vadovo P. Malakausko galimybių
toliau likti šiose pareigose, šiam atsi-
sakant vykdyti Seimo sprendimą pa-
teikti komitetui analitines pažymas.

,,Komiteto nariai siūlo apsvars-
tyti Seimui, prezidentei ir Valstybės
gynimo tarybai VSD vadovo galimy-
bes toliau organizuoti departamento
darbą”, – po komiteto posėdžio sakė
jo vadovas Arvydas Anušauskas.

Tiesa, tai kol kas komitete išsa-
kytas siūlymas, nepatvirtintas bend-
ru sprendimu, dėl jo bus balsuojama
kitą savaitę, atsiklausus parlamenti-
nių frakcijų nuomonės.

VSD generalinis direktorius P.
Malakauskas praėjusią savaitę komi-
tete dar kartą pakartojo, jog departa-
mentas nevykdys Seimo nutarimo ir
NSGK nepateiks dvylikos analitinių
pažymų.

Saugumo departamento vadovas
pakartojo, kad politikų prašomos pa-
žymos esą yra vidiniai įstaigos doku-
mentai, skirti ne išorei, juose yra ope-
ratyvinė informacija, be to, ši infor-
macija esą gali būti klaidinanti.

Jo teigimu, jeigu pažymos būtų
pateiktos, jam grėstų baudžiamoji at-
sakomybė už žinomai klaidingos in-
formacijos paskleidimą.

Liepos pabaigoje NSGK, svarsty-
damas VSD praėjusių metų veiklos
ataskaitą, paprašė iki rugsėjo 15 d.
pateikti duomenis ir informaciją,
kaip vykdomos prieš trejus metus at-
likto parlamentinio tyrimo išvados.

NSGK parlamentinį tyrimą dėl
VSD veiklos atlikto 2006 m. Parla-
mentarai nustatė darbo tvarkos spra-
gų, atskleidė kai kurių pareigūnų ir
verslo struktūrų daromą įtaką depar-
tamento vadovybei. Po šių išvadų
VSD generalinis direktorius Arvydas
Pocius atsistatydino iš pareigų.

Be to, jau atlikdami tyrimą par-
lamentarai pareikalavo, kad VSD va-
dovas jiems pateiktų 12 analitinių pa-
žymų, neva atskleidžiančių verslo, in-
teresų grupių daromą įtaką politi-
kams ir valstybės tarnautojams. A.
Pociui atsisakius tai padaryti, Seimas
šiuo klausimu priėmė atskirą nutari-
mą. Tačiau iki šiol šis nutarimas nėra
įvykdytas. VSD vadovai tikina politi-
kams negalį pateikti operatyvinės ne-
patikrintos informacijos.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) –
Seimo Audito komiteto pirmininkė
,,darbietė” Loreta Graužinienė grasi-
na į Finansų ministeriją nusiųsti tei-
sėsaugos pareigūnus.

,,Patys kontroliuojate, kaip kiti
tvarko finansus, bet patys darote to-
kius pažeidimus, kad pas jus reikia
atsiųsti Finansinių nusikaltimų
tyrimų tarnybą (FNTT)”, – pareiškė
komiteto vadovė  posėdyje, kuriame
buvo svarstoma Valstybės kontrolės
atlikto Finansų ministerijos finansi-
nio (teisėtumo) patikrinimo neigiama
išvada.

L. Graužinienė sakė, kad Valsty-
bės kontrolė neigiamą finansinio pa-
tikrinimo išvadą teikia labai retai.

,,Jeigu šįkart taip atsitiko, reiš-
kia, ji labai atsakingai įvertino. Ar
reikia kontrolei rašyti neigiamą išva-
dą, kad problemos būtų išspręstos?
Reiškia, įstaiga nelabai geranoriškai
visą laiką žiūrėjo į pastabas, jeigu
kontrolieriai žengė tokį žings-nį”, –
tvirtino L.Graužinienė.

Valstybės kontrolė, atlikusi mi-
nisterijos patikrinimą, nusprendė,
kad valstybės turtas – administraci-

nės patalpos ir biudžeto lėšos – mi-
nisterijos valdomose įstaigose buvo
naudojamas netinkamai. Ministerija
dalies klaidų nepripažino.

Finansų ministerijos Spaudos
tarnyba išplatino pranešimą, kuria-
me sakoma, kad Valstybės kontrolės
ataskaitoje minimi pažeidimai yra
techniniai ir procedūriniai, valstybės
biudžetas dėl jų finansinių nuostolių
nepatyrė, o ministerija visus nurody-
tus trūkumus pašalino ir nurodymus
įgyvendino.

Taip pat pranešime minima, kad
ministerija yra nubaudusi atsakingus
darbuotojus – jiems skirtos tarnybi-
nės nuobaudos už netinkamą darbų
vykdymą.

Audito komiteto skaičiavimais,
Valstybės kontrolė suabejojo dėl 1,5
mlrd. litų finansinio turto (daugiau-
sia akcijų, kurias ministerija valdo įsi-
gijusi tarptautinių organizacijų akcijas
ar įstatinio kapitalo dalį) apskaitos.

Auditoriais teigia, kad ministeri-
joje buvo neteisingai tvarkomos kai
kurių išlaidų apskaitos ir dėl to jie ne-
galėjo patvirtinti milijoninių išlaidų
pagrįstumo.

Siùloma îteisinti balsavimâ internetu

Apsilankykite
www.draugas.org

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Delfi.lt) –
Pirmą kartą per pastarąjį dešimtmetį
iš Airijos išvyksta daugiau žmonių,
nei atvyksta, ir didžiausią išvykstan-
čiųjų dalį sudaro Rytų Europos pilie-
čiai, rodo statistiniai duomenys.

Airijos centrinės statistikos val-
dybos duomenimis, nuo 2008 m. ba-
landžio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. iš
Airijos išvyko 65,100 žmonių. Iš jų
30,100 yra naujųjų ES narių gyvento-
jai. Antroji didelė išvykėlių dalis –
Airijos piliečiai. Per metus iš šalies iš-
vyko 18,400 airių.

Minėtuoju laikotarpiu imigrantų
skaičius sumažėjo nuo 83,800 iki 57,300
žmonių. Labiausiai sumažėjo atvyks-
tančiųjų iš 12 naujų ES narių (Kipro,
Maltos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos,
Slovėnijos, Vengrijos, Bulgarijos, Ru-
munijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos)
– nuo 33,700 iki 13,500 žmonių.

Dėl emigrantų ir imigrantų srau-
tų pokyčio Airijos gyventojų skaičius
sumažėjo 7,800 žmonių. Tai pirmasis
gyventojų skaičiaus sumažėjimas nuo
1995 m.

Svarstoma galimybè pakeisti 
VSD vadovâ

Rytû europieçiai išvyksta iš Airijos

Vyskupai tur∂s naujâ atstovâ LRT taryboje

Î Finansû ministerijâ siùloma siûsti FNTT 

Vilnius, rugsėjo 23 d. (ELTA) – Vokietijos ambasada Vilniuje surengė džia-
zo koncertą. Fortepijonu, kontrabosu ir mušamaisiais grojo Egidijus Buožis,
Eugenijus Kanevičius ir Darius Rudis. Gitara grojo svečias Jean-Pierre Froehly.   

ELTOS nuotr.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Lietuvos vyskupų konferencija pa-
siūlė naują atstovą į Lietuvos nacio-
nalinio radijo ir televizijos (LRT) ta-
rybą. Juo tapo Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus at-
stovas spaudai Darius Chmieliauskas.

D. Chmieliauskas taryboje pa-
keitė atsistatydinusį žurnalo ,,Nau-
jasis Židinys-Aidai” vyriausiąjį redak-
torių Saulių Drazdauską.

LRT taryba yra aukščiausias na-
cionalinio transliuotojo valdymo or-
ganas. Taryba sudaroma 6 metams iš
12 asmenų. Keturis tarybos narius 6
metams skiria prezidentas, keturis
narius 4 metams skiria Seimas, ke-
turis narius, kaip savo atstovus (po
vieną), 2 metams skiria Lietuvos
mokslo taryba, Lietuvos švietimo ta-
ryba, Lietuvos meno kūrėjų asociaci-
ja, Lietuvos vyskupų konferencija.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) –
Spalio pradžioje Lietuvos Seimo na-
riai ketina dalyvauti Maskvoje ren-
giamose Europos parlamentarų žai-
dynėse. Į ,,rinktinę” įrašytas ir buvęs
Seimo pirmininkas Arūnas Valins-
kas, Rusijos sostinėje Lietuvos garbę
ginsiantis žaisdamas šachmatais.

Parlamentarų ,,olimpiada” vyks
spalio 2-4 d. Maskvos Lužnikų areno-
je. Pirmą kartą rengiamose Europos
parlamentarų žaidynėse bus rungty-

niaujame penkiose sporto šakose:
mažojo futbolo, lauko ir stalo teniso,
šachmatų ir golfo.

Planuojama, kad Lietuvos Sei-
mui žaidynėse atstovaus 15 parla-
mentarų. Žaidynės baigsis visų spor-
tininkų bendru draugystės bėgimu.

Taip pat numatyta, kad Europos
parlamentarams bus surengtas apsi-
lankymas Kremliuje, susitikimas su
Dūmos pirmininku Boris Gryzlov, va-
karienė su Maskvos meru Jurij Lužkov.
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metinių proga paskelbė vaizdo įrašą,
kuriame rodomas šios grupuotės
antrasis pagal rangą vadovas Ayman
al Zawahiri ir Afganistane į nelaisvę
paimtas vienas JAV karys, pranešė
viena teroristų veiklą stebinti JAV
organizacija. 106 min. trukmės vaiz-
do įraše, pavadintame ,,Vakarų šalys
ir tamsus tunelis” (The West and the
Dark Tunnel), taip pat rodomas ,,al
Qaeda” agentas Adam Gadahn, pra-
varde Azam Amerikietis, sakoma or-
ganizacijos ,,IntelCenter” praneši-
me.

NEW YORK
JAV prezidentas B. Obama griež-

tai paragino Izraelio ir palestiniečių
vadovus liautis vilkinus ir pradėti
derėtis dėl visapusio susitarimo, ku-
riuo būtų užbaigtas ,,nesibaigiantis
konfliktų ir kančių ratas”. B. Obama
per savo sušauktą trišalį susitikimą
su Izraelio premjeru Benjamin Ne-
tanyahu ir palestiniečių prezidentu
Mahmud Abbas paprašė abiejų šalių
kitą savaitę vėl atsiųsti derybininkus
į Washington tęsti diskusijų dėl įstri-
gusio dialogo atnaujinimo. 

TEGUSIGALPA
Hondūro saugumo pajėgos ant-

radienį susirėmė su tūkstančiais
nuverstojo prezidento Manuel Zelay
šalininkų, protestuojančių prie Bra-
zilijos ambasados, kur slapstosi slap-
ta į šalį grįžęs vadovas, siekiantis
atgauti valdžią. Keli šimtai karių ir
policininkų panaudojo ašarines dujas
ir nustūmė akmenis svaidžiusius
demonstrantus nuo ambasados. Per
šiuos susirėmimus 30 žmonių buvo
sužeisti, o saugumo pajėgos įsitvirti-
no prie ambasados pastato ir pa-
siruošė ilgai kovai.

SYDNEY
Didžiausią Australijos miestą

trečiadienį apgaubė tirštas raudonų
dulkių debesis, o kitas šalies dalis
niokojo krūmynų gaisrai, smarkios
vėtros ir stambūs krušos ledėkai.
Sydney automobiliai ir pastatai nusi-
dažė oranžine spalva, kai stiprūs
vėjai atpūtė į miestą dykumų dulkes.
Ši dulkių audra sutrikdė susisiekimą
ir lėktuvų skrydžius, o vaikams ir
vyresnio amžiaus žmonėms patarta
likti namuose.

Pasaulio naujienos

BERLYNAS
Vokietijos prezidentas Horst

Koehler pasirašė dokumentus, būti-
nus tam, kad Vokietija patvirtintų
Europos Sąjungos (ES) Lisabonos
sutartį, pranešė prezidentūros atsto-
vas. Šios pertvarkų sutarties patvir-
tinimas dabar yra tik techninis
klausimas, sakė atstovas, kuris pri-
dūrė, kad šie dokumentai šią savaitę
bus oficialiai paskelbti. 

VORONEŽ
Mažiausiai 34 žmonės nukentėjo

per sprogimą pirotechnikos sandėlyje
Voronež, vienas žmogus žuvo, pra-
nešė BBC naujienų svetainė. Tarp 34
nukentėjusių žmonių yra šalia san-
dėlio esančių gyvenamųjų namų gy-
ventojų. Į ligoninę nugabentas 21 su-
žeistasis, dviejų būklė sunki. Po spro-
gimo kilo gaisras. Ugnis apėmė visą
dviejų aukštų sandėlio pastatą, esan-
tį gyvenamojo namo kieme. Pastatas
sudegė, ugnis toliau neišplito.

HONKONGAS
Buvusi kandidatė į JAV vicepre-

zidentes Sarah Palin savo pirmoje
kalboje, pasakytoje ne Šiaurės Ame-
rikoje, pareiškė, jog dabartinė Wa-
shington administracija švaisto mo-
kesčių mokėtojų pinigus ir gali padi-
dinti skurdo lygį šalyje. Šimtai aukš-
tų finansų vadovų, susirinkusių į
Honkonge vykstantį CLSA investuo-
tojų forumą, išklausė S. Palin kalbos,
kurioje buvusi Aliaskos gubernatorė
aptarė įvairias temas: Aliaską, tarp-
tautinį terorizmą, JAV ekonomikos
politiką ir prekybą su Kinija. Už už-
darų durų pasakytos kalbos klausy-
tojai šį pasisakymą vertino priešta-
ringai. Du JAV delegatai išėjo S. Pa-
lin dar nebaigus kalbos. 

WASHINGTON, DC
Tarptautinis teroristų tinklas

,,al Qaeda” 2001 m. rugsėjo 11 d.
išpuolių prieš Jungtines Valstijas

EUROPA

Atkelta iš 1 psl.
,,Nesugebėjimas pasiekti plataus

susitarimo Kopenhagoje būtų mora-
liškai nepateisinamas, ekonomiškai
trumparegiškas ir politiškai nepro-
tingas”, – pasitarimo dalyvius per-
spėjo Jungtinių Tautų (JT) generali-
nis sekretorius Ban Ki-moon.

Jis pabrėžė, kad pagal JT moks-
lininkų blogiausius spėjimus pasau-
liui liko vos dešimtmetis, per kurį dar
būtų įmanoma sustabdyti klimato
pokyčius, keliančius pavojų rūšims ir
didinančius gamtinių nelaimių mastą.

Kinijos prezidentas Hu Jintao
svarbiame pranešime pažadėjo, kad
didžiausia pasaulyje besivystanti eko-
nomika į aplinką išleis mažiau ang-
lies dvideginio, kuris laikomos vienu
pagrindinių pasaulinio klimato šiltė-
jimą lemiančių veiksnių.

Išsivysčiusios šalys atsargiai ver-
tino Hu Jintao kalbą. Jos tikisi, kad
Kinija žengs į priekį šioje srityje, ta-
čiau laukia išsamesnės statistikos.

Likus nedaug laiko iki konferen-
cijos Kopenhagoje Prancūzijos prezi-
dentas Nicolas Sarkozy pasiūlė lap-
kritį surengti 20 daugiausiai šiltna-
mio poveikį sukeliančių dujų į ap-

linką išleidžiančių šalių vadovų susi-
tikimą, kuriame būtų parengtas nau-
josios sutarties projektas.

B. Obama, kuris iš esmės pakeitė
JAV politiką savo ryžtu kovoti su kli-
mato pokyčiais, pirmą kartą per 9
mėn. trukusią savo kadenciją paskel-
bė iš JT tribūnos, kad ši programa
yra svarbiausias tikslas. Tačiau JAV
prezidentas perspėjo apie laukiantį
sunkų kelią, nes pasaulis atsigauna
po didžiausios per kelis pastaruosius
dešimtmečius ekonomikos krizės.

Iš išsivysčiusių šalių ryžtingiau-
sią žingsnį žengė naujasis Japonijos
premjeras Yukio Hatoyama, kuris per
šį susitikimą pirmąkart pasirodė
tarptautinėje scenoje ir pažadėjo
įvesti gerokai griežtesnius išmetalų
apribojimus antrojoje didžiausioje pa-
saulio ekonomikoje. Japonijos prem-
jeras taip pat pažadėjo padidinti pa-
galbą besivystančioms šalims.

Buvęs JAV viceprezidentas ir
gamtosaugos aktyvistas Al Gore Y.
Hatoyama pareiškimą pavadino
,,stulbinamu”. Jis taip pat mano, kad
Kinija gali imtis ryžtingesnių veiks-
mų, jeigu derybos Kopenhagoje bus
sėkmingos.

RUSIJA

Pasaulio vadovai žada imtis
veiksmû dèl klimato pokyçiû

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Balsas.lt)
– Lenkijos Seimas rugsėjo 23 d pri-
ėmė rezoliuciją, kurioje įvertino 1939
m. rugsėjo 17 d. pradėtą Sovietų Są-
jungos Raudonosios armijos agresiją
prieš Lenkijos rytines teritorijas.

„1939 m. rugsėjo 17 d. Sovietų
Sąjungos kariuomenė nepaskelbusi
karo įvykdė agresijos aktą prieš
Lenkijos Respubliką, pažeidė jos su-
verenitetą ir pamynė tarptautinės
teisės normas. Pagrindą Raudonosios
armijos įsiveržimui davė 1939 m.
rugpjūčio 23 d. tarp Sovietų Sąjungos
ir hitlerinės Vokietijos pasirašytas
Ribbentrop-Molotov paktas. Tokiu
atveju buvo įvykdytas ketvirtasis
Lenkijos padalijimas. Lenkija tapo
dviejų totalitarinių režimų – nacizmo
ir komunizmo – auka”, – rašoma pri-
imtame dokumente.

Skelbiama, kad Raudonosios
armijos įsiveržimas į Lenkiją atvėrė
dar vieną tragišką tiek Lenkijos, tiek
visos Rytų bei Vidurio Europos istori-

jos puslapį. Lenkai dokumente pri-
mena, kad netrukus suverenitetą
prarado Lietuva, Latvija ir Estija, tuo
tarpu grėsmė kilo ir Suomijos bei
Rumunijos teritoriniam vientisumui
ir suverenitetui.

Dokumente smerkiami sovietų
nusikaltimai, tarp kurių didžiausias
dėmesys skiriamas Katynės žudy-
nėms, kurių metu gyvybės NKVD
rankose neteko 20,000 lenkų karinin-
kų. Priimtoje rezoliucijoje skelbiama,
kad Katynės žudynės turėjo genocido
požymių. Tiesa, nepamirštamos ir
kitų tautų kančios sovietiniuose gu-
laguose.

Dokumente rašoma, kad lenkų ir
rusų susitaikinimas priklauso nuo
pagarbos istorinei tiesai. „Tiesos ne-
galima užtildyti, ja negalima žaisti”,
– teigiama dokumente, kuris kviečia
visus geros valios Rusijos žmones
kartu įvertinti ir pasmerkti staliniz-
mo nusikaltimus.

Lenkijos Seimas prièmè rezoliucijâ
dèl Sovietû Sâjungos agresijos

AUSTRALIJA

AZIJA

JAV

Dokumente rašoma, kad lenkų ir rusų susitaikinimas priklauso nuo pagarbos
istorinei tiesai.                                                      Reuters/Scanpix nuotr.

CENTRINĖ AMERIKA
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TIKRASIS CINAMONAS/
KININIS CINAMONAS

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Apie šį prieskonį buvau beveik
užmiršusi parašyti, nes man pačiai
atrodė, kad mes jį vartojame tik ke-
piniams, todėl jis nėra toks svarbus.
Tik skaitydama knygas pamačiau,
kad jis yra daug vertingesnis, negu
maniau.

Šio prieskonio lotyniškas pavadi-
nimas yra Cinnamonum ceylanicum,
arba Cinnamomum verum (tikrasis
arba ceiloninis cinamonas) ir Cinna-
momum aromaticum (kininis cina-
monas). Šių abiejų augalų skonis ir
gydomasis poveikis beveik panašus.
Tai iš Ceilono/Šri Lankos kilusio lau-
ramedinių šeimos (Lauraceae) tikrojo
cinamono arba Kinijos pietryčiuose
augančio kininio cinamono nulupta,
išdžiovinta žievė.

Cinamono kilmė

Lauramedinių šeimos augalų
genčiai priskiriama apie 150 rūšių
įvairių tropinių medžių ir krūmų.
Beveik visų jų kilmės šalimi laikoma
pietų ir pietryčių Azija, nuo seniausių
laikų jie vartoti gydymo tikslams ir
maistui gardinti. Tik trys iš jų yra
naudingos techninės kultūros. Se-
niausiai yra žinomas kininis cinamo-
nas, kildinamas iš pietryčių Kinijos.
Jau 2700 m. p. Kr. jis ten vartotas
kaip prieskonis ir vaistinis augalas.
Vėliau šilko ir prieskonių keliu kini-
nis cinamonas pasiekė Mesopota-
miją.

Kininis cinamonas auginamas ne
tik Kinijoje, bet ir Japonijoje, Vietna-

me, Indonezijoje. Jo skonis ne toks
subtilus kaip ceiloninio cinamono.
Šios rūšies cinamono daugiausia eks-
portuojama į JAV. 

Dar viena iš Indonezijos kildina-
ma rūšis yra Burmano cinamonas
(Cinamonum burmanii), skoniu pri-
menantis ceiloninį cinamoną, jis yra
populiariausias mūsų prieskonis. Jo
kilmės šalis yra Ceilonas arba Šri
Lanka bei pietvakarių Indija. Pasta-
rojoje auga didžiausios jo plantacijos.
Ceiloninis cinamonas prijaukintas ir
Seiselių salose bei Madagaskare.
Žievė atsargiai lupama rankomis nuo
medžių ir krūmų, stengiantis nepa-
daryti medžiui žalos. Džiovinama
žievė susisuka į ritinėlius. Labiau-
siai vertinami plonesnės žievės riti-
nėliai.

Vienas pirmųjų prieskonių, ga-
bentų senovėje prekybos keliais į to-
limus kraštus, buvo cinamonas. Se-
niausias tokios prekybos liudijimas
yra Deir el Bahrio panteono reljefi-
niai sienų piešiniai, nupiešti kone
prieš 3500 metų. Kadangi senovėje
cinamonas augo tik Ceilone ir piet-
vakarių Indijoje, greičiausiai į Indiją
pirkliai pateko plaukdami Arabijos
jūra. Chris ir Carolyn Caldicott kny-
goje ,,Die Gewurzstrassen der Welt’’
aprašo mumiją, kildinamą iš 20-
tosios dinastijos (1200–1085 pr. Kr.):
,,Visa mumija apibarstyta storu
prieskonių sluoksniu… Šis ne mažiau
kaip 2,5 cm storio sluoksnis ant
numirėlio odos (…) tebeskleidžia silp-
ną cinamono aromatą.”

Gydomosios savybės

Tradicinėje indų medicinoje ajur-
veda cinamonas nuo senų laikų lai-
komas pagrindiniu prieskoniu. Ajur-
vedos žinių randame senoviniuose
rašytiniuose šaltiniuose, pvz., prieš
3000 metų parašytoje knygoje ,,Sara-
ha-Samhitha’’. Cinamonas joje verti-
namas dėl šių savybių: gerina kraujo-
taką, sušildo kūną, spartina sveikimą
(po bet kokios ligos), valo nuodus
(nuodingus medžiagų apykaitos pro-
duktus, taip pat patekusius į orga-
nizmą įgėlus gyvatėms ir vabz-
džiams), varo šlapimą, ramina nervų
sistemą, gerai veikia gimdos veiklą,
stiprina vyro ir moters seksualumą,
slopina kosulį, gydo peršalimo ligas,
švelnina hemorojaus požymius, už-
kerta kelią skysčių sąstoviui audi-
niuose, sušildo šąlančias galūnes, re-
guliuoja cukraus kiekį kraujyje.

Po naujausių mokslinių tyrimų
paaiškėjo, jog cinamonas išties regu-
liuoja cukraus kiekį kraujuje. Garsi
viduramžių medicinos žinovė Hilde-
gard von Bingen knygoje ,,Physica’’
rašo: ,,Cinamonas yra labai šiltas,
pasižymi ypatingomis galiomis ir turi
savyje pakankamai drėgmės. Tačiau
jo šiluma yra tokia didelė, kad užgo-
žia drėgmę, ir, jei ją dažnai vartosi,
sumažinsi blogųjų skysčių kiekį orga-
nizme ir padidinsi gerųjų.” Pasak jos,
suvalgius sausainių, į kuriuos pridėta
daug maltų cinamonų, muskato rie-
šutų ir gvazdikėlių, nuotaika iš karto
pasitaisys.

Cinamonu ir kitais prieskoniais
pagardintų mūsų mėgstamų meduo-
lių prototipas yra medaus pyragas,
kurį buvo pamėgę senovės egiptiečiai,
graikai ir romėnai. Šio ilgai išsilai-
kančio skanaus ir vertingo maisto
produkto įdėdavo į žygį susiruošu-
siems kareiviams ar jūrininkams.
Anksčiau per dideles šventes kepiniai
turėjo kultūrinę reikšmę – jie būdavo
aukojami dievams. Dar ir dabar iš-
skirtinė liaudies švenčių dalis – šir-
delės pavidalo meduoliai.

Tinkamas priedas. Cinamoną
vartojame patiekalams bei miši-
niams, tirštiems ir pomidorų pada-
žams, raudongūžiams kopūstams.
Viduržemio jūros šalyse juo gardina-
mi ir žuvies, ir mėsos patiekalai. De-
dama į saldžiuosius patiekalus, ledus,
vaisių salotas, keptus obuolius, pyra-
gaičius, keksus, meduolius, bars-
toma ryžių ir grikių košė. Tinka-
mas prieskonis arbatai, kavai bei
pienui.

Gydomasis poveikis. Cinamo-
ną vartojame jaučiant pykinimą, vi-
durių pūtimą, lengvą viduriavimą,
nevalgumą (jo esama beveik visų
skrandžio mišinių sudėtyje), esant
žarnyno infekcijai ir diegliui, gerklės
uždegimui, užkimimui. Jis malšina
kosulį, atbaido parazitus, gerina
kraujo apytaką, didina kraujospūdį.
Gali sušildyti ir atvėsinti (prakai-
tavimas atvėsina kūną). Išoriškai
vartojamas pėdų prakaitavimui ma-
žinti.

Poveikis dvasinei būsenai:
sušildo sielą, išsklaido sielvartą. Ci-
namonas turi afrodiziako savybių.

Įsidėmėtina: nepatartina var-
toti cinamono nėščioms. Aukštą
kraujospūdį ir alerginių problemų
turintys asmenys turėtų atsargiai jį
vartoti.

Cinamonas yra tinkamiau-
sias smilkalas. Beveik visose japo-
niškose smilkymo lazdelėse, kurių
kokybė išties nepriekaištinga, yra
cinamono. Smilkomo cinamono kva-
pas yra švelnus ir malonus. Jis gerina
nuotaiką, atpalaiduoja, sklaido ne-
rimą, gerina miegą ir atveria širdį.
Cinamono smilkalai atbaido vabz-
džius, naikina bakterijas, dažnai juo
smilkomi ligonių kambariai.

Vartojimo būdai. Cinamonas
sugeria nemalonius virtuvės kvapus.
Tam į nedidelį puodą su vandeniu
įberkime truputį cinamono, cukraus
ir padėkime virti ant lėtos ugnies. 

Prieskonių medus nuo 
peršalimo

Šis skanėstas malšina kosulį, už-
kimimą, gerklės skausmą. Sušildo ir
naikina ligos sukėlėjus. Visų priedų
poveikis yra priešbakterinis, priešvi-
rusinis. Dabar gal netrukus jo mums
tikrai reikės.

Paimkite ant peilio galo šviežiai
malto cinamono, ant peilio galo švie-
žiai maltų pipirų ar pimento, nedi-
deliais kubeliais smulkintas 2 plonas
šviežio nulupto imbiero skilteles ir
vieną valgomą šaukštą ištirpinto
medaus. Šakute gerai išmaišykime
prieskonius kartu su medumi. Ke-
liskart per dieną valgykite po truputį
šio medaus, palaikykite burnoje, kol
ištirps. Tai puikiausia priemonė nuo
kosulio. 

Šv. Hildegard 
,,Nervų pyragaičiai’’

Šis receptas paimtas iš Hildegard
von Bingen knygos. Į kepinį dedama
labai daug trintų muskato riešutų ir
maltų cinamonų. Pasak autorės, jie
labai skanūs ir naudingi sveikatai.

H. von Bingen juos aprašo kny-
goje ,,Physica”: ,,Suvalgius pyra-
gaičių tarsi akmuo nukrinta nuo šir-
dies sunkumas, mintys skrieja tolyn,
tave užlieja džiaugsmo banga, tyras
jausmas, tavo kūną palieka kenks-
mingi skysčiai, tavo kraujyje padau-
gėja gerųjų skysčių, tu jautiesi tvirtas
ir kupinas jėgų.” Tad išbandykime šį
receptą:

Reikės: 
2 sv. tamsių miltų,
1 sv. sviesto,
2 oz cukraus,
4 kiaušinių,
2 oz šviežiai trintų muskato rie-

šutų,
2 oz šviežiai maltų cinamonų,
0,5 oz šviežiai maltų gvazdikėlių.
Visus produktus suminkykite.

Išvoliokite ploną tešlos sluoksnį. Iš
tešlos išpjaukite sausainius ir kepki-
te orkaitėje 375 F temperatūroje.
Kasdien suvalgykite 5–8 vidutinio
dydžio sausainius. Tik reguliariai val-
gydami pajusite gydomąjį poveikį ir
,,atsikratysite širdį slegiančio sun-
kumo”.

Cinamono medis.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
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Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr.92

Mūsų grupė, puslankiu apspitusi
granatsvaidį, klausydamiesi vertėjo,
atidžiai apžiūrinėjo bei čiupinėjo šį
naują vokišką ,,aparatą”.

Kai kažkas iš mūsų vyrų paklau-
sė, norėdamas pasitikslinti, o mums
,,išvertė” instruktoriaus teiginį: ,,Jei-
gu į ‘Faustą’ sprogdiklio neįdėsite,
šūvis neįvyks”, – vienas jaunas karei-
vis, pavarde Urbonas, stovintis šalia
manęs, uždėjęs ranką ant vamzdžio
šaltakraujiškai siekė mygtuko. Aš dar
mėginau jį sulaikyti, sakydamas:

– Nespaaauuu…!
Bet nespėjau. Driokstelėjo šūvis

ir granata nulėkė blindažo link.
,,Faustas” nuskriejo ir tyliai nukrito
nesprogęs, net neišleidęs jokio garso,
už kokių 50 metrų. Tuo tarpu aš,
mūsų nuostabaus ,,vertėjo” ir žioplio
Urbono dėka, kaip kokia gyva raketa
dar vis lėkiau, visas liepsnodamas ir
staugdamas iš skausmo. Mane vijosi!
Paskui mane bėgo vokietis instrukto-
rius ir dar keli kareiviai. Vaizdelis iš
šalies žiūrint, ko gero, buvo tragiko-
miškas. Visiems aplinkiniams tapau
nebloga ,,mokymo priemone”. Ypač
,,vertėjams”. Bet man tas jau nerū-
pėjo. Nežinau, kiek toli dar būčiau
bėgęs, bet kažkaip suvokiau, kad
bėgant aš visai neužgesiu, o netgi at-
virkščiai. Tada staigiai kritau ant že-
mės. Tuo metu mane kaip tik ir ,,pa-
vijo”. Instruktorius su kitais pradėjo
plėšti nuo manęs dar degančius rū-
bus, arba tai, kas iš jų buvo likę. Aš
šaukiau nesavu balsu ir praradau
sąmonę…

Tarp kitų tą įvykį gerai matė ir
iki šiol atsimena anksčiau minėtas
eilinis Edvardas Svilainis. Edvardas į
šiuos apmokymus buvo atsiųstas iš
trečiosios kuopos, kuriai vadovavo
vyr. leitenantas Justas Plevokas.

Vokiečių instruktoriai mus buvo
aiškiai įspėję, kad šūvio metu kitas
vamzdžio galas negali būti nutolęs
nuo apkaso krašto, sienos ar kokios
kitos kliūties arčiau kaip 3 metrų ats-
tumu. Nes atsimušusi ugnis gali su-
žeisti patį šaudytoją. Kitus žmones
ugnis gali sužeisti, jeigu jie stovės net
10 metrų atstumu ir arčiau. Arčiau
nei trys metrai yra mirtinas atstumas
kiekvienam, kas bus už vamzdžio
galo. Apie mirtiną pavojų skelbė ir
ryškus vokiškas užrašas išilgai
vamzdžio: ,,Achtung! Feuerstrahl!”
(,,Atsargiai! Raketinė ugnis!”). Aš
buvau dar arčiau nei 3 metrai, bet,
ačiū Dievui, ne priešais. Jeigu būčiau
stovėjęs dar nors per sprindį link
vamzdžio, raketinė liepsna mane
būtų pervėrus kiaurai, ir jūs čia apie
tai neskaitytumėte…

Kad ir kaip ten būtų, atsitiktinio
šūvio metu aš buvau per daug arti
prie priešingo ,,Faustpatrono” vamz-
džio galo. Iš jo plačiai išsiveržęs rake-
tinis užtaisas man smogė į pilvą, per
sekundę sudegindamas munduro ir
dalies kelnių medžiagą. Metalinės sa-
gos ir diržo sagtis liko prikepę prie
apskrudintų pilvo raumenų. Kišeni-
nio laikrodžio grandinėlę liepsna
pjaute nupjovė… Niekam iš mačiu-
siųjų tada net nekilo jokių abejonių,
kad man jau galas, kad aš jau savo
atkariavau… Tuo ypač buvo įsitiki-
nęs to įvykio didžiausias kaltininkas
Urbonas. Kai mane išvežė, jis susi-
rinko visus mano asmeninius daiktus
(neva, tam, kad vėliau ,,grąžintų
artimiesiems”), kuriuos buvau atsi-

vežęs iš Kauno.
Nematė mano artimieji daugiau

nei mano daiktų, nei paties Urbono.
O man vis dėlto ,,pasisekė” jį sutikti.
Jau po karo ir po lagerių okupuotoje
Lietuvoje aš su juo atsitiktinai susi-
dūriau Kaune, Laisvės alėjoje. Kai
pasveikinau, išsprogdino akis, išbalo
kaip koks vištos šūdelis ir nėrė į šoną,
apsimetęs, kad nepažįsta.

Urbonas į mūsų batalioną buvo
patekęs už tai, kad pirmosios sovieti-
nės okupacijos metu tapo komsomol-
cu ir padlaižiavo bolševikams. Rytų
frontas jam buvo, kaip bausmė už tai;
kaip suteikta galimybė pasitaisyti.
Tokių, buvusių komsomolistų, lietuvių
batalionuose buvo ir daugiau. Paskui
dalis jų, kaip ir pats Urbonas, į karo
pabaigą dezertyravo. Antrą kartą
okupavus rusams, Urbonas turbūt vėl
,,prisiblatino” prie jų ir, ko gero, nus-
lėpė savo ,,reabilitaciją” Rytų fronte.

Vėliau sužinojau, kad netrukus
po mūsų susitikimo jis nusišovė savo
tarnybiniu ginklu. Tuomet jis dirbo
siuntinių skyriuje Kauno centrinia-
me pašte – ypatingos svarbos okupac-
inėje įstaigoje, per kurią enkavedistai
absoliučiai kontroliavo kauniečių su-
sirašinėjimą su laisvuoju pasauliu.
(Dar ir dabar, nepriklausomoje Lietu-
voje, ten kažkodėl dirba daug buvu-
sių darbuotojų – patikimų KGB tal-
kininkių).

Bromberg
(1944.05>–1944.08>?)

1. Lavoninėje

Kai atgavau sąmonę ir atsimer-
kiau, akimirką dar nebuvau tikras, ar
aš jau danguje ar pragare. Suvokiau,
kad guliu ant nugaros kažkokioje
tamsioje, silpnai apšviestoje patalpo-
je. Staiga supratau, kad dar esu gy-
vas, nes mane visą, iki kaulų sme-
genų persmelkė toks baisus skaus-
mas, kurio čia niekaip nesugebėčiau
aprašyti. Aš rėkiau pats to negirdė-
damas ir nejausdamas, kad šaukiu.
Visą savo kūną jaučiau, kaip vieną
didelę žaizdą, iš kurios norėjosi tuoj
pat išsivaduoti. Bet negalėjau net
pajudėti. Mano kojos ir rankos buvo
pririštos. Kaip koks beprotis buvau
pritvirtintas prie gulto ir tik galvą
įstengiau kraipyti. Vienintelis daly-
kas, ką galėjau sau leisti – tai šaukti
nesavu balsu. Tai dariau visiškai ins-
tinktyviai, kol vėl nepraradau sąmo-
nės. Atgavęs ją, vėl staugiau nuo
skausmo ribos, kurią sugebėjo pakelti
mano susvilę nervai.

Sąmonės prašviesėjimo akimir-
komis mėginau suprasti, kur esu, ir
akimis ieškojau ko nors, kas galėtų
man pagelbėti. Apniko klaikios min-
tys, kad kaip gyvas lavonas esu palik-
tas čia vienas numirti, nes man jau
niekas nebepadės. Tą beviltiškumo
jausmą dar labiau sustiprino aplinka,
kurioje, kaskart prabusdamas, pradė-
jau vis geriau susigaudyti. Šalia ma-
nęs taip pat pririšti gulėjo kiti du pas-
merktieji. Iš vienos pusės, kaip paga-
lys tysojo gyvas lavonas, kuriam vie-
toje abiejų rankų, ties alkūnėmis,
matėsi tik krauju permirkę tvarsčiai.
Kai mano žvilgsnis nukrypo tolėliau,
pamačiau, kad to vargšelio kūnas ties
kelieniais ir užsibaigia. Kojų jis nebe-
turėjo. Jų vietoje styrojo kruvinos
žaizdos.   Bus daugiau.

DETROIT, MI

Šv. Antano parapijos taryba 
susitiko su nauju 

administratoriumi
Trečiadienį, rugsėjo 16 d., Šv. An-

tano parapijos klebonijoje Detroit,
MI, Šv. Antano parapijos tarybos ko-
mitetas (Antanas Strakšys, Algis
Kaunelis ir Regina Juškaitė-Švobie-
nė) turėjo progą susitikti su nauju
bažnyčios administratoriumi, kun.
Gintaru Joniku.

Nuo š. m. rugsėjo 15 d. kun. Jo-
nikas paskirtas abiejų lietuviškų
šventovių – Dievo Apvaizdos bažny-
čios  Southfield, MI ir Šv. Antano baž-
nyčios Detroit, MI – administratoriu-
mi. Šiame posėdyje taip pat dalyvavo
ir Dievo Apvaizdos parapijos tarybos
pirmininkė Rasa Karvelienė ir admi-
nistracijos komiteto pirmininkas
Juozas Orentas.

Po diskusijų nuspręsta, kad nuo
sekmadienio, spalio 4 d. šv. Mišios
bus  aukojamos 9 v. r. Šv. Antano baž-
nyčioje, o 11 v. r. – Dievo Apvaizdos
bažnyčioje. Trumpam laikui sugrįžo
iš Birštono buvęs Šv. Antano klebo-
nas kun. Alfonsas Babonas. Kol vie-

šės Detroit apylinkėje, jis sutiko at-
našauti šv. Mišias Šv. Antano bažny-
čioje, o kai jis grįš Lietuvon, kun. Jo-
nikas perims ir atnašaus Mišias
abiejose bažnyčiose.

Kun. Jonikui buvo pristatytas
2009–2010 m. renginių, minėjimų,
švenčių sąrašas. Norime tikėtis, kad
visi mūsų parapijos švenčiami rengi-
niai ir minėjimai vyks kaip ir praei-
tyje, gal tik reikės truputį priside-
rinti prie Dievo Apvaizdos parapijos
Mišių ir renginių tvarkaraščio, kad
žmonės galėtų dalyvauti Mišiose ir
renginiuose be jokių nesklandumų.

Buvo diskutuojama parapijos ad-
ministracijos reikalais: apie Mišių
vietą (ar bažnyčioje, ar parapijos kop-
lyčioje), parapijos žinias (biuletenio
rašymas), apie specialių Mišių užpra-
šymą įvairioms progoms (sveikatai,
mirties sukakčių proga), ligonių lan-
kymą ir mirties pranešimus bei laido-
tuves. Taip pat buvo svarstomi fi-
nansų vedimo ir kun. G. Joniko ke-
lionių planų klausimai.

Dėl bendrų Šv. Antano parapijos
reikalų ir klausimų prašome skam-
binti į parapijos kleboniją tel.: (313)
554-1284 ir palikti žinutę. Vienas iš
parapijos tarybos narių atskambins ir
atsakys į Jūsų klausimus. Dėl sveika-
tos ar ligonių lankymo, mirties pra-
nešimo ar, reikalui esant, pokalbio su
kunigu, prašome kreiptis į mūsų nau-
ją parapijos administratorių kun.
Gintarą Joniką ir skambinti jam
mobiliu tel.: (248) 915-0585.

Kun. Joniko priėmimas vyks š.
m. spalio 4 d. Dievo Apvaizdos para-
pijoje tuoj po 11 v. r. šv. Mišių, o apie
kun. Joniko priėmimo datą Antani-
nėje bus pranešta visuomenei arti-
miausiu laiku.

Lauksime gražaus ir mielo ben-
dradarbiavimo su mūsų nauju para-
pijos administratoriumi kun. Joniku
ir Dievo Apvaizdos parapijos taryba
bei parapijiečiais!

Regina Juškaitė-Švobienė

Kunigas Jonikas.
Jono Urbono nuotr.
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Rugsėjo 23 d., 18 val. New York,
Jungtinių Tautų Organizacijos
būstinėje (3 United Nation Plaza,
New York, 10017), atidaryta Lietuvos
tūkstantmečio programos paroda
„Lietuva: kultūra ir istorija” (anglų
kalba), kuri veiks iki spalio 1 d. Pa -
rodą atidarė Jungtinių Tautų Or ga -
nizacijos (JTO) Generalinės asam-
blėjoje da lyvaujantis Lietuvos Res -
pub likos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas. 

Šią kilnojamąją parodą Lietuvos
tūkstantmečio pristatymui užsienyje
parengė Lietuvos dailės muziejus,
bendradarbiaudamas su Užsienio
reikalų ministerija. 

Parodos eksponavimą JTO būs -
tinėje Generalinės asamblėjos daly -
viams ir kitoms lankytojų grupėms
or ganizuoja Lietuvos Respublikos
nuolatinė misija JT, Lietuvos Res -
publikos generalinis konsulatas New
York, Lietuvos dailės muziejus, re -
miant Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijai. 

Paroda „Lietuva: kultūra ir isto -
rija” aprėpia mūsų valstybės raidos
tūkstantmetę istoriją, išryškina pag -
rindinius politinius faktus ir iliust -
ruo ja juos įtaigiausia ikonografija.
Pa rodoje lankytojas atras išsamų
vaizdingą tūkstančio metų trukmės
pasakojimą apie Lietuvą, susipažins
su svarbiausiais Lietuvos istorijos
įvykiais, kultūrine raida. Paroda
išdėstyta 30 modernių plokštumų,
prie kurių rodomi ir vaizdo filmai
apie Lietuvą. Centrinė parodos dalis
išryškina pagrindines Lietuvos istori-
jos epochas – senąją Lietuvos valsty-
bę, pradedant XI amžiumi ir baigiant
jos sunaikinimu XVIII a. pabaigoje,
carinės Rusijos okupacijos laikotarpį,
nepriklausomos Lietuvos Respubli -
kos 1918–1940 metų tarpsnį, pen -
kias dešimtmetį (1940–1990) truku -
sių okupacijų periodą ir savo nepri -
klau somybę atkūrusios Lietuvos (iki
įstojimo į euroatlantines organizaci-
jas – Europos Sąjunga ir NATO) isto -
riją.

Vienas pagrindinių šios parodos

tikslų – ne tik pristatyti Lietuvos val -
s tybės istoriją bei kultūrą, bet ir
skleisti informaciją užsienyje apie
Lie tuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio jubiliejų. Lietuvos, kaip senos
ir garbingos šalies, turinčios gilias
valstybingumo tradicijas bei siekian -
čios jau tūkstantį metų, įvaizdį at s -
pindi ir parodą lydintis informacinis
lei dinys, kuriame lankytojai suras pa -
g rindinę parodos stendų informaciją. 

Paroda yra pažintinio ir šviečia -
mojo pobūdžio, skirta ne tik Lietuvos
valstybės istorijai ir kultūrai pris-
tatyti, bet ir sužadinti susidomėjimą
mūsų šalimi, ypač švenčiant Lietuvos
tūkstantmečio jubiliejų, o Vilniuje
vykstant Europos kultūros sostinės
renginiams. 

Lietuvos tūkstantmečio progra -
mos parodos „Lietuva: kultūra ir is -
to rija” angliškoji versija, 2008–2009
m. jau parodyta Suomijoje, Estijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Europos Są -
jungos Europos Komisijos būstinėje
Briuselyje, UNESCO būstinėje Pa -

ryžiuje, Čekijoje, šiemet bus rodoma
JAV (Washington, DC, New York,
Chicago), o kitąmet Kanadoje, Ja -
ponijoje, Izraelyje (kuratorius Min -
daugas Šapoka), o antrasis parodos
komplektas latvių, rusų, lenkų, vo-
kiečių, baltarusių, ukrainiečių kal -
bomis (kuratorius Vytautas Volunge -
vičius), 2008 m. jau parodytas Mol -
dovoje, Latvijoje, 2009 eksponuotas
Austrijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje,
Vokietijoje (Kvedlinburgo pilyje,
kurioje prieš tūkstantį metų pirmą
kartą buvo užrašytas Lietuvos var-
das, ir Berlyne).

Informaciją apie parodą New
York, JTO būstinėje, teikia LR Gene -
ralinio konsulato New York antroji
sekretorė Dina Kopilevič (tel.: 212-
354-7840; dina.kopilevic@urm.lt).  

Virtuali parodos versija anglų
kalba paskelbta Lietuvos dailės mu -
zie jaus svetainėje www.ldm.lt.

Lina Paukštienė
LDM Ryšių su 

visuomene centras

Jeigu kam sekasi, 
tai jau sekasi

PETRAS PETRUTIS
   AURELIJA

DOBROVOLSKIENÈ

Regis, nevalia sakyti, jog mums
(lietuviams) nesiseka. Rašinio ant -
raš tės žodžiai puikiai nusako pasta -
ruoju metu Čikagos lietuvių pasise -
kimus. Va, žurnalistė Karilė  Vait ku -
tė neseniai išaiškino Dariaus ir Gi -
rėno paminklo architekto Ch. Konce -
vi čiaus gyvenimo nežinomybes. Prieš
porą savaičių tarytum iš dangaus
nukrito be žinios dingęs dailininko
Adomo Varno tapybos kūrinys „Min -
dau go karūnavimas”, o praėjusią sa -
vaitę susitikus su Čikagos miesto ir
Midway oro uosto pareigūnais buvo
išsiaiškintos visos Dariaus ir Girėno
atminimo lentos dingimo priežastys,
ir nustatyta per kėlimo data ir jos
kabėjimo vieta naujuosiuose oro uos -
to pastatuose.

Kaip žinia, 1993 m. vasarą, mi-
nint Atlanto nugalėtojų Dariaus ir
Girėno skrydžio 60 metų sukaktį,
Mid way oro uoste iškilmingai buvo
ati dengta at mi nimo lenta. Deja, pert-
varkant oro uostą, lenta buvo nuka -
binta ir, matomai, užmiršta. 60-jų
transatlantinio skrydžio minėjimo ir
lentos atidengimo iškilmių organiza -
cinio komiteto nariui, oro uosto dar-
buotojui Jonui Daraškai pavyko ją
ras ti dulkant kažkur stalių sandėlyje.
Atrodo, beliko tik pasirūpinti  jos sut-
varkymu ir iškabinimu. 

Čikaga ir  Vilnius yra  tarpusavy-
je susigiminiavę miestai. Juos riša
abi  pusė bendravimo sutartis. Ne per
seniai Čikagoje atsilankęs Vilniaus
miesto meras Vilius Navickas, susiti -
kęs su meru Richard M. Daley taip
pat už siminė apie atminimo lentos
atsira dimą ir pareiškė norą ją vėl iš -
kabinti deramoje vietoje.

Ernestas Lukoševičius, rūpinda -
masis Dariaus ir Girėno žygio 75-erių
metų sukakties rengimo darbais ėmė -
si iniciatyvos, kad atminimo lenta vėl
būtų iškabinta. Ta čiau jo bei kitų
ben druomenės narių pastangos susi -
siekti  su oro uosto at sa kingais dar-
buotojais rezultatų nedavė. Tada
Ame rikos lietuvių inži nierių ir ar chi -
tektų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky -
rius ir kitos organizacijos kreipėsi pa -
galbos į  Lietuvos Respub likos gene -
ra linį konsulatą Čikagoje. Ką gi, pas -
tangos nenuėjo vėjais.

Generalinė konsulė Skaistė Aniu  -
lienė susisiekė su Čikagos miesto me -
rija, kurios darbuotojai gerano riš kai
padėjo sprendžiant šį klausi mą. Rug -
sėjo 17 d. lietuvių vi suo me nės atsto-
vai – LR generalinė konsulė Čikagoje
S. Aniulienė, konsulato pareigūnas
Ramūnas Astrauskas, Lietuvos Res-
publikos gar bės konsulas  Stanley

Balzekas, Jr., LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdybos ir JAV LB XIX Ta -
rybos narys Ernestas Lukoševičius,
Lietuvių inžinierių ir architektų są -
jungos valdybos pirmininkė Aurelija
Dobrovolskienė, „Lithuanian Herita -
ge” leidėjas ir redaktorius Val Ramo -
nis, Dariaus ir Girėno legiono vado -
vai Algis Bartkus ir Viktoras Pana ras
– buvo pakviesti į su siti kimą su oro
uosto atsakinga Aviacijos departmen-
to darbuotoja Erin O‘Do nnell. Susi -
tikime dalyvavo ir Čikagos merijos
Tarptautinių ryšių skyriaus vir šinin -
kas (Deputy Di rector Inter na tional
Re lations, Of fice of the May or) Kha-
led J. Elkhatib. Lietuviai bu vo pagar-
biai priimti ir dė mesingai iš klausyti.
Švariai nuvalyta atminimo len ta
gulėjo čia pat, E. O’Donnell ka bi nete. 

Malonu buvo suži no ti, kad jau
numatyta ir vieta lentos iškabinimui
– vienoje iš pag rindinių oro uosto sa -
lių, Concourse A, šalia kitų JAV avia -
cijos istorijai svarbių žmo nių ir įvy -
kių pagerbimui skirtų rodinių. Į ją
ga lima patekti tik turint skrydžio bi -
lietą. 

Atidarymo iškilmes planuojama
sujungti su Veteranų dienos paminė -
jimo renginiais Midway oro uoste lap-
kričio mėnesį. Darius ir Girėnas yra
JAV kariuomenės veteranai. Jiedu
Antrajame pasauliniame kare garbin-
gai atliko karinius įsipareigojimus.
Lentos iškabinimo ir atidengimo iš-
kilmėmis rūpinsis oro uosto vadybi-
ninkė Maureen Joyce. 

Didelis pasiekimas – gautas žodi-
nis leidimas ateityje gana kukliai at -
ro dančią atminimo lentą pakeisti me  -
niškesne, informatyvesne. Esame dė -
kingi generalinei konsulei S. Aniu lie -
nei, patarėjui R. As trauskui, kurių
dėka  pavienių asme nų ir organizaci-
jų pastangos buvo sėk mingai apjung-
tos ir su Generalinio konsulato  Čika -
goje nuoširdžia pagalba priartėta prie
už sibrėžto tikslo.

Dariaus ir Girėno nuopelnai Lie-
tuvai yra neįkainojamos vertės. Lie-
tuvoje ir svetur yra sukurti jų atmi-
nimui paminklai. Čikagoje (Marque -
tte Park) stovintis paminklas tapo
nepakeičiamu Dariaus ir Girėno su-
kaktuvių paminėjimų vieta.

Vienintelis dėl ko tenka apgai -
lestauti – Midway oro uosto naujo-
siose patalpose Da riaus ir Girėno
memorialinės lentos įtvirtinimo iškil -
mėse lapkričio mėnesį galės dalyvau-
ti tik ribotas mūsiškių skaičius.
Reikia paklusti saugumo taisyklėms.
Tačiau svarbu, jog buvo pasiektas
susitarimas, kuris įgalins Dariaus ir
Girėno atminimo lentos įtvirtinimą
tarptautinės reikšmės oro uoste.

Platesnė informacija apie iškil -
mes bus pranešta, kai bus žinoma

Atsiradusi atminimo lenta pagaliau bus iškabinta Concourse A salėje Midway
oro uoste.

Jungtinių Tautų Organizacijos
būstinėje atidaryta paroda
„Lietuva: kultūra ir istorija” 

Centrinė parodos dalis išryškina pagrindines Lietuvos istorijos epochas.
anonsas.lt nuotr.

Irena Alantas, gyvenanti Redford, MI, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Elena Purtulis, gyvenanti St. Pete Beach, FL, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos mokesčiu atsiun-
tė 50 dol. auką.
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Taivane atidaroma burtininkų mokykla
Viena Taivano čiabuvių gentis,

siekdama išsaugoti senovinius ritua-
lus, atidarė burtininkų mokyklą. Ra-
ganystė yra svarbi Paivanio genties
kultūros dalis, tačiau pastaraisiais
metais užsiimančių šia veikla ženk-
liai sumažėjo, praneša britų „The
Telegraph”.

Liepą atidarytoje mokykloje šiuo
metu mokosi 10 mokinių, tačiau or-
ganizatoriai tikisi, jog jų skaičius
greit išaugs.

Wong Yu-hua, atsakingas kultū-
ros pareigūnas, naujienų agentūrai

AFP teigė, jog mokykla gali padėti
išsaugoti nykstančią kultūrą. „Mato-
me, kaip nyksta senoviniai ritualai.
Stengiamės juos išsaugoti”, – sakė
pareigūnas. Jis priduria, kad sun-
kiausia mokymo procese yra tai, kad
nėra rašinių šaltinių.

Paivanio gentis turi maždaug 86
tūkst. gyventojų, tačiau burtininkų
šiuo metu tėra 20. Prieš dešimtmetį
jų skaičius siekė 100. Taivane, kurio
gyventojų skaičius siekia 23 mln., iš
viso gyvena per 490 tūkst. čiabuvių.

Lrt.t

Studentų kelyje sutikti 
emigrantai į Lietuvą sugrįžti

nežadėjo
MINDAUGAS JACKEVIÇIUS

Apie 2,500 km dviračiais iš Lon-
dono į Vilnių, nakvynės palapinėse,
kova už išlikimą Lenkijos keliuose –
tai patyrė Anglia Ruskin University
Cambridge menų mokyklos antro
kurso studentai Manvydas Džiaugys
ir Marius Puluikis, rugsėjo 21 d., pir-
madienį, parvykę į Lietuvą. Deja, sa-
vo žygiu „Grįžtam ‘09” norėję at-
kreipti dėmesį į emigracijos proble-
mas, studentai iš užsienyje sutiktų
lietuvių neišgirdo ketinimų grįžti
namo.

Rugsėjo 7 d. pajudėję iš Londono,
studentai pakeliui aplankė Lietuvos
ambasadas Londone, Briuselyje, Ha-
goje ir Berlyne, konsulatą Seinuose.
Pirmadienį sutikti Katedros aikštėje
žygio vėliavą su diplomatinių atsto-
vybių parašais jie perdavė Preziden-
tūros atstovams.

„Gaila, tačiau tenka susidurti su
įvairiais pavyzdžiais. Jaunimas la-
biau linkęs emigruoti, o ne imigruoti
į Lietuvą”, – kalbėjo M. Džiaugys.
Vaikinai aiškino norėję parodyti, kad
jiems emigracija ne vis vien. „Jie ga-
limybę grįžti į Lietuvą vertina pesi-
mistiškai. Kai klausiu, kodėl pesi-
mistiškai, jie pataiso vertinantys
realistiškai. Yra visokių. Gaila, dau-
guma nelinkę sieti savo ateities su
Lietuva. Gal tie žmonės persigalvos”,
– svarstė M. Džiaugys. Pasak jo,
migracija padeda pažinti kultūras,
įgyti patirčių, tačiau kada tai tampa
masiniu reiškiniu, susiduriame su
gęstančios žvakės poveikiu. „Manau,
kad jei Lietuva sudarytų geresnes
sąlygas grįžti žmonėms, gavusiems
profesiją užsienyje, labai daug lai-
mėtų”, – sakė M. Puluikis, su kolega
svarstantis po studijų grįžti į Lietu-
vą.

Peikia Lenkijos kelius

„Keliai banguoti. Temstant ma-
tai, kad iš priekio artėja vilkikas su
ilgosiomis šviesomis, iš paskos atrie-
da tokia pat transporto priemonė.
Turi būti sutelkęs dėmesį į kelią ir
dar atlaikyti vėjo bangas pravažiuo-
jant sunkvežimiui”, – įspūdžiais dali-
josi M. Puluikis.

Vėliausiai žygeiviams tekdavo
važiuoti iki 10 val. vakaro. Studentai
aiškino mindavę nuo saulės patekėji-
mo iki nusileidimo, per dieną įveik-
davę ir 100, ir 200 kilometrų. Oro są-
lygos keliauti netrukdė – lijo tik vieną
dieną. Kad apsigintų nuo lietaus,
vyrai iš anksto buvo pasiruošę ne-
peršlampamus kostiumus. Pasak jų,
iš pradžių keliauti nebuvę lengva, ta-
čiau po 5 dienų įvykęs lūžis. Tolimai
kelionei M. Džiaugys ir M. Puluikis
fiziškai ruošėsi dvi savaites.

Žygeiviai sakė, kad atgal į Lon-
doną grįžti dviračiais galėtų, tačiau
tik ne per Lenkiją. Dviratininkai pei-
kė šios šalies kelius, kuriuose nėra
kelkraščių ir aiškino važiuojant per
Lenkiją jautęsi nesaugiai, jautę įtam-
pą. Kelionę kiek sutrukdė prakiurusi
dviračio padanga.

Vaikinai nakvojo palapinėse, kas
dvi tris valandas sustodavo pailsėti,
dukart sustodavo rimtai pavalgyti.
Studentų manymu, į Lietuvą reikia
„atvežti” dviračių kultūrą. Štai dvi-
račiais garsėjančioje Olandijoje šalia
automobilių kelio įrengtas kelias dvi-
ratininkams.

Visa dviratininkų kelionė kaina-
vo apie 2,500 svarų. Tiek reikėjo mais-
tui, dviračiams, aprangai, dviračių
įrangai. Vien žygyje naudotas dvira-
tis kainuoja apie 700 svarų. „Grįž-
tam ‘09” parėmė verslininkai, žygei-
vių draugai ir giminės.      Delfi.lt

Žygeivių sutikimas sostinės Katedros aikštėje. 
Žilvino Beliausko nuotr.

PADĖKA
A † A

KAZYS SIMULIS

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis buvo palaidotas 2009 m.
rugsėjo 15 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Mirė  2009 m. rugsėjo 11 d.
Velionis gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai.
Buvo vyras a. a.  Antaninos.
Nuoširdžiai dėkojame kunigui A. Gražuliui už atnašautas šv. Mi-

šias, palydėjimą į kapines ir paguodos žodžius. Ačiū p. Jūratei Luk-
minienei už vargonų muziką, gražų giedojimą, p. Reginai Kavai už
skaitinius šv. Mišių metu, a. a. vyro jaunystės draugams Vandai ir
Vaclovui Mažeikoms už karsto papuošimą Lietuvos gintarėliais,
ALTS pirmininkui Petrui Buchui ir jo žmonai Birutei.

Dėkojame laidojimo namų direktoriui D. Petkui už rūpestingą
patarnavimą.

Visiems draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse,
išreikštą užuojautą ir aukas tariame širdingą ačiū.

Ačiū, tau  Viešpatie, už Amžiną Ramybę ir suteiktą Prieglobstį.

Žmona Laima, sūnus Vytas, anūkai Vyto ir  Alan

Margumynai

Vyriausiai pasaulyje barmenei – 95 metai
Vyriausia ir ilgiausiai dirbanti

pasaulio barmenė – 95 metų Dolly
Saville – teigia, kad planuoja dirbti
iki tol, kol galės. Moteris per 69 savo
darbo metus yra atnešusi klientams
apie 2 mln. pintų alaus ir nesuskai-
čiuojamą kiekį kitų gėrimų. 1940 m.,

kai jos vyras išėjo į karą, D. Saville
įsidarbino pietryčių Anglijoje Bekin-
gemšyre esančiame bare „Red Lion”.
Jai reikėjo pinigų, kad galėtų išlaikyti
savo šeimą, ir ji niekada nesigailėjo
savo sprendimo.

,,Reuters”

Šiaulius garsins milžiniška lapė
Iš metalo konstrukcijų baigiama

gaminti milžiniška lapė, kuri bus pas-
tatyta Šiauliuose. Tikimasi, kad
kelias tonas sverianti gudriai besišyp-
santi gražuolė garsins Šiaulius net
tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kur

stovės milžiniškas skulptūra, dar ne-
sugalvota, mat jai reikia didelės erd-
vės. Lapę miestui padovanos idėjos
autorius Vilnius Puronas ir viena
Šiaulių bendrovė.

Šiaulių TV

Irano policija nurodė šalies par-
duotuvių savininkams nelaikyti ma-
nekenių be hidžabų arba su aptemp-
tais drabužiais. „Naudoti manekenes
su matomais atvirais kūno išlinki-
mais ir be hidžabų (musulmonių
galvos apdangalas) parduotuvėse yra
draudžiama”, – praneša oficiali Irano
naujienų agentūra IRNA, besire-
mianti Moralinės apsaugos policijos
išplatintais pareiškimais dėl apran-
gos kodo. Anot policijos, vitrinose
taip pat negalima laikyti kaklaraiščių
arba kaklaskarių. Be to, vyrams
draudžiama pardavinėti moterišką
apatinį trikotažą.

Pranešama, kad Irano policija
tikrins tiek vyriškų, tiek moteriškų

prekių parduotuves bei mažas kom-
panijas ir ieškos pažeidžiančių griež-
tas religines aprangos kodo taisykles.
Jos įsigaliojo 2005 metais prezidentu
išrinkus Mahmoud Ahmadinejad. Ši
kampanija nukreipta prieš Vakarų
kultūros įtakos plitimą Irano isla-
miškoje respublikoje.

Anksčiau šalyje įvesti draudimai
moterims dėvėti aptemptas kelnes, o
vyrams – pašiauštas „vakarietiškas”
šukuosenas. Už drabužių kodo pažei-
dimą paprastai tik įspėjama arba
apsiribojama trumpu apsilankymu į
policijos nuovadą, tačiau gali būti
baudžiama ir griežčiau, o byla gali
nukeliauti net iki teismo.

Lrt.lt

Irane manekenės vitrinose turės 
dėvėti hidžabus

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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�„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo -
bos būrelio, susirinkimas bus pas In -
d rę Tijūnėlienę, penktadienį, rugsėjo
25 d., 10 val. ryto, 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel.: 630-243-7275.
Susirinkime dalyvaus dr. Sigita Li po -
vienė iš Alytaus. Kviečiami visi, no -
rin tys ištiesti pagalbos ranką vargin-
gai gyvenantiems vaikams Lietuvoje.

��Viena tylios maldos valanda.
Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia rugsėjo 25 d. nuo 6
val. v. iki 7 val. v. visus dalyvauti šv.
Mišiose seselių Motiniškųjų namų
kop lyčioje, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL 60629. Po Mišių – paben-
dravimas. 

�Amerikos Lietuvių Taryba
drauge su kitomis organizacijomis
kviečia į pasitarimą su JAV Kongreso
nariu Thaddeus G. McCotter sekma-
dienį, rugsėjo 27 d., 12 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte. Įta-
kingas Kongreso narys yra parodęs
ypatingą palankumą Lietuvai ir ki-
tiems Pabaltijo kraštams. Norintys
da lyvauti prašome registruotis ALT’o
būstinės telefonais: 773-735-6677;
708-997-1861 arba el. paštu:

ALTcenter@aol.com.

��Kviečiame į Lietuvos šaulių są -
jungos 90-mečio įkūrimo ir šaulių są -
jungos tremtyje 55 metų atkūrimo
su kakčių minėjimą-pokylį š. m. spalio
10 d., šeštadienį, 6 val. v. Šaulių na -
muose, 2417 W. 43th Street, Chicago,
IL 60632. Svečius pasitiks pučiamųjų
orkestras ,,Gintaras”, dainuos Rasa
Zub reckaitė, jai akompanuos Jeroni -
mas Vitavičius. Visų laukia skani va -
ka rienė bei baras. Bilieto kaina – 30
dol. Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713. 

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p.p. Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL. Visus kvie -
čia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.

��Čikagos lietuvių Moterų klu -
bas lapkričio 8 d. „Garden Chalet”
poky lių salėje (11000 S. Ridgeland
Ave., Worth, IL 60482)  ruošia pokylį.
Pra džia – 12:30 val. p. p. Muzikinėje
prog  ramoje – „Harmony Harvest”.
Vie  tas užsi sakyti tel. 708-788-2781
(Bi rutė Za latorienė). 

��Lithuanian Mercy Lift (LML)
rugsėjo 27 d. nuo 10 val. r. iki 5 val. p.
p.  (EST) ruošia labdaros sekmadienį
(,,Spa Day”) Gitanos Puskunigis  ,,Re-
vive Spa” salone, New Buffalo, MI.
Vi sos pajamos bus skirtos kasme tinei
mamogramos programai Lie tu vo je
paremti. Daugiau sužino site ap si lan -
kę tinklalapyje www. the re vive spa.
com. Užsakymai priimami tel.: 269-
469-9111, arba el. paštu: the revi ve -
spa@hotmail.com. Bus vai šės ir vy no
ragavimas. Papildoma in for maci ja:
www. facebook. com arba www. mer -
cylift.com.

��Lietuvos Vyčių kuopa 82, Gary,
IN, rugsėjo 27 d., sekmadienį, ruošia
kasmetinę – 12-ąją  – gegu žinę. Ge gu  -
ži  nė vyks VFW Post 1563 patalpose,
6880 Hendricks St., Merrill ville, IN
46410. 12:30 val. p. p. šv. Mi šias kon-
celebruos prelatas Ig nas Ur bo nas ir
kun. Jonas Kuzins kas. Po Mišių Jūsų
laukia skanus lie tuviškas ku gelis ir
linksma muzika (Ri mas Pum putis).
Tel. pasiteiravi mui: 219-884-2220
(Joanna Rudze vi cius) arba 219-322-
4533 (Bitutė Vilu tienė).

��Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskrydis
ir mirusiųjų prisiminimas vyks sese -
lių vienuolyne, Putnam, Connecticut
lapkričio 1 d., sekmadienį. 10 val. r. –
sąskrydžio šv. Mišios. Posėdis – 11
val. r., pietūs – 12 val. p. p. Mirusiųjų
prisiminimas – 1:15 val. p. p. kapų
lankymas bei naujų paminklų šventi -
nimas. Po to Mišparai už mirusiuo-
sius vienuolyno koplyčioje. Norinčius
dalyvauti prašome iki spalio 27 d.
pranešti tel.: 860-928-7955.

�Lapkričio 7–8 dienomis Phila -
delphia Lietuvių namų metinė mugė.
Kviečiame ruoštis dalyvauti lietuviško
krupniko konkurse. Užsiregistruoti ga -
lite el. paštu: Ewashofsky@verizon.net
(Es tera Bendžiūtė-Washofsky).

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Seserys kazimierietės visus maloniai kviečia į kasmetinį – 89-ąjį – lėšų tel -
ki mo pobūvį, kuris vyks sekmadienį, spalio 4 d., Hilton viešbutyje, Oak Lawn,
IL (94th St. ir Cicero Ave. sankryža). Įėjimas nuo 12:30 val. p. p., pietūs – 1:30
val. p.p. Kaina – 35 dol. Vietas užsisakyti galite paskambinę seselei Genevieve
tel.: 773-776-1324 iki rugsėjo 29 d.

Seselė Genevieve Kripas, SSC, džiaugiasi šiuometinėmis dovanomis, ku -
rias galėsite įsigyti atvykę į seselių kazimieriečių pokylį. 

Akimirka iš VVM ,,Viltie angelo stovyklėlės Lietuvoje.  
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Lietuvių namų (Philadelphia) 31-oji mugė (Lithuaniain Fair) vyks lapkričio 7–8
dienomis. Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” rėmėjų būrelio Phi la delphia
pirmininkė Teresė Gečienė rašo: ,,Tai didžiausias metų renginys, su t raukiantis
žmones iš arti ir toli. Į mugę atvyksta ne tik lietuvių kilmės lankytojai, bet ir
amerikiečiai, kurie domisi ‘Fair’ pobūdžio rengi niais.” 
Nuotrauka iš praėjusių metų mugės. Šalia parduodamų daiktų T. Gečienė pa -
dė jo didelį stiklainį nuo raugintų agurkų ir nieko mugėje neperkančių pra ei -
vių prašė jį ,,pamaitinti” (Please, feed the pickle jar) . 

Visus nuoširdžiai kviečiame į organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
(www.childgate.org) tradicinius lėšų telkimo „Derliaus pietus” sekmadienį,
rugsėjo 27 d. Pa saulio lietuvių centro (Lemont) di džiojoje salėje. Pradžia 12:15
val. p. p. Vietas į ,,Derliaus pietūs” galima už sisakyti pas Ra mintą Mar -
chertienę, tel.: 630-243-9488 ar parašius elektroninį laišką adresu: 

ramintam@hotmail.com

Trečiadienį, rugsėjo 30 d.,
,,World Fashion Chicago” vyks Har-
ris Rooftop, Millennium Park. Čika-
gos susigiminia vusių miestų komite-
tas pristatys 35 vietinius ir iš užsie-
nio atvykusius žymius madų kūrėjus.
Šiame renginyje Vilniaus miestui
atstovauja vieną subtiliausių Lietu-
vos drabužių kūrėja Ramunė Pie-
kautaitė. 

Ramunė žaidžia rūbais. Jos rū-
bai ne ryškesni už moterį, tačiau pui-
kiai pabrėžiantys jos asmenybę. Mi-
nimali prabanga formoje ir faktūroje,
tarsi geras tonas moteriškumui pa-
brėžti. R. Piekautaitės kūrybinės
erdvės įvaizdis – ne tik elegantiškas,
subtiliai seksualus drabužių stilius
bei pačios dizainerės, buvusio mode-
lio ir rūpestingos motinos veidas, ge-
riausiai reklamuojantis jos pačios
kūrybą. Šio ženklo stiprybė – vienti-
sa mados namų stilistika, nuosekliai
plėtojama drabužių, priedų, avalynės
gamyba, drabužių vitrinose pateiki-
mas, kolekcijų pristatymas, ekspor-
tas į užsienį, individualūs užsakymai
bei aukšto lygio aptarnavimas salo-
ne. 

,,World Fashion Chicago” dalyvaus ir
lietuvė drabužių kūrėja

Ramunė Piekautaitė
R. Pliusytės, Balsas.lt nuotr.

Bilietus galima įsigyti  www.
worldfashionchicago.com.  

VIP bilietas – 100 dol. (priėmi-
mas prieš madų demonstravimą, sė-
dimos vietos ir priėmimas po rengi-
nio). Stovimos vietos bilietas kainuo-
ja 25 dol.

Stanley Balzekas, Jr. 
Čikaga-Vilnius susigiminiavusių 

miestų komiteto pirmininkas


