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Atlanta (,,Draugo” info) – Rug-
sėjo 28–29 dienomis Atlanta mieste,
GA, vyko JAV Lietuvių Bendruome-
nės XX Tarybos pirma sesija. JAV LB
Taryba – aukščiausias JAV LB valdy-
mo institutas, renkamas kas trejus
metus, joje dalyvauja atstovai iš visų
JAV LB apylinkių ir apygardų. Sesi-
joje buvo svarstomi įvairūs Bendruo-
menės veiklos klausimai, aptariami
ryšiai su Lietuva ir su Amerikos val-
džia, numatyti ateities darbai. Tary-
boje trejų metų kadencijai renkama
JAV LB vykdomoji valdžia – pirmą
kartą Bendruomenės istorijoje jos
Krašto valdybos pirmininke išrinkta
naujosios Amerikos lietuvių imigra-
cinės bangos atstovė, prieš 11 metų į
JAV atvykusi Sigita Šimkuvienė-Ro-
sen, gyvenanti New Haven mieste,

CT. 
Sesijoje dalyvavo Lietuvos užsie-

nio reikalų ministras Audronius
Ažubalis, Užsienio reikalų ministeri-
jos Užsienio lietuvių departamento
direktorius Arvydas Daunoravičius,
Lietuvos ambasadorius JAV ir Mek-
sikai Žygimantas Pavilionis, minist-
ro patarėjai Simonas Šatūnas, Artū-
ras Vazbys, kultūros atašė Evaldas
Stankevičius, LR gen. konsulas New
York Valdemaras Sarapinas, LR gar-
bės konsulė Atlanta mieste Roma Kli-
čienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmi-
ninkas Marius Kasniūnas, XIV Lie-
tuvių tautinių šokių šventės ruošos
komiteto pirmininkas Marius Žiau-
gra. 

Užsienio reikalų ministras A.
Ažubalis pristatė pagrindinius Lietu-

vos užsienio politikos uždavinius ir
energetinei nepriklausomybei užtik-
rinti vykdomus projektus bei ragino
JAV lietuvius telkti paramą jiems
įgyvendinti.

Ž. Pavilionis padėkojo už itin glau-
dų Bendruomenės bendradarbiavi-
mą su ambasada Lietuvai strategiš-
kai svarbiais klausimais ir paragino
naująją Bendruomenės vadovybę bū-
ti dar aktyvesne. Jis taip pat pakvietė
naująją tarybą dar aktyviau bendra-
darbiauti su federalinėmis JAV insti-
tucijomis ir prisidėti prie įvairiapu-
sio dvišalio bendradarbiavimo su
Lietuva plėtros atskirose valstijose.
Pasak ambasadoriaus, Lietuvos pir-
mininkavimas Europos Sąjungos Ta-
rybai 2013 m. – puiki proga padidinti
šalies matomumą JAV.

• Tema: Seimo rinkimams
artėjant – 2

• Amžiaus vagystė – 3
• Kardinolo T. Dolan invokacija

– 3
• ,,Lietuvos vyčių” Vidurio cen -

tro rajono rudens suvažiavi -
mas – 4–5

• Medžio improvizacijos lie tu -
vių liaudies tema Hutenfeld,
Vokietija – 5

• Knyga, pakeitusi JAV – 6
• Šventadienis – 8
• Paskutinė kadencija (65) – 9
• Tikėk tais, kurie ieško tiesos...

– 10–11

Sesijos dalyviai ir svečiai.   Justino Bartkevičiaus nuotr.

Cicero lietuviai sveikino Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” vadą Juozą Mikulį  – 4 psl.

Atlanta mieste vyko JAV LB XX Tarybos sesija

Skelbiamas užsienio lietuvių organizacijų 
projektų atrankos konkursas

Vilnius (ELTA) – Užsienio reika-
lų ministerija (URM) skelbia užsie-
nio lietuvių organizacijų 2013 metų
projektų atranką ir kviečia teikti
projektų paraiškas. Konkursas vyk-
domas pagal Užsienio lietuvių orga-
nizacijų projektų rėmimo tvarkos
aprašą. Bus remiami užsienio lietu-
vių organizacijų, ugdymo ir kultūros
įstaigų projektai, kuriais siekiama
įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos
politinį, visuomeninį, ekonominį ir
kultūrinį gyvenimą, stiprinti bend-

ruomeniškumą, puoselėti lietuvių
kalbą ir kultūrą, remti užsienio lietu-
vių žiniasklaidą, paminėti Lietuvai
reikšmingas sukaktis. Užpildyta pro-
jekto paraiškos forma su joje nurody-
tais priedais iki gruodžio 1 d. turi
būti pateikta URM Užsienio lietuvių
departamentui. 

Išsami informacija apie URM tei-
kiamą paramą užsienio lietuvių or-
ganizacijoms skelbiama internetinė-
je svetainėje http://www.urm.lt/in-
dex.php?1273543895

Vilnius (ELTA) – Rygoje vykusia-
me Baltijos Asamblėjos tarptautinės
apdovanojimų komisijos posėdyje pa-
skelbti Baltijos Asamblėjos premijos
laureatai. Komisija nusprendė Balti-
jos Asamblėjos mokslo premiją skir-
ti Lietuvos fizikui Algiui Petrui Pi-
skarskui už tyrimus lazerių ir netie-
sinės optikos srityse. Latvijos rašy-
tojas ir žurnalistas Aivars Klavis bu-
vo apdovanotas Asamblėjos literatū-
ros premija už romanų ciklą „Ana-
pus vartų”. Estijos menininkų grupė
„Visible Soliutions LLC” gavo meno
premiją už inovacijas šiuolaikiniame
mene. Baltijos Asamblėjos premijos
bus įteiktos šios organizacijos 31-osios
sesijos Vilniuje metu lapkričio 9 d. 

JAV lankėsi Lietuvos policijos atstovai

Fizikui A. P. Piskarskui
skirta Baltijos

Asamblėjos premija

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Praėjusią savaitę JAV
Narkotikų kontrolės padalinio (DEA,
Drug Enforcement Administration)
kvietimu su darbiniu vizitu lankėsi
Lietuvos policijos pareigūnų grupė –
policijos generalinio komisaro pava-
duotojas Renatas Požėla, Lietuvos
kriminalinės policijos biuro virši-
ninko pavaduotojas Andžejus Ro-
ginskis ir Edvardas Šileris, minėto
biuro organizuoto nusikalstamumo
tyrimo 3-osios valdybos viršininkas. 

Apsilankymo metu buvo aptaria-
mi Lietuvos policijai svarbūs klausi-

mai, susiję su tarptautinio organi-
zuoto nusikalstamumo veikla netei-
sėtos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų apyvartos srityje. Taip pat
aptartos galimybės vykdyti stažuotes
policijos pareigūnams JAV DEA aka-
demijoje. Policijos pareigūnai lankė-
si LR ambasadoje JAV, kur susitiko
su ambasadoriumi Ž. Pavilioniu. Su-
sitikimo metu ambasadorius pabrėžė
gerus, ilgalaikius Lietuvos policijos
ryšius su atitinkamomis JAV teisė-
saugos institucijomis bei sėkmingas
bendras operacijas prieš tarptautinį
organizuotą nusikalstamumą. 
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Šie�metai�gausūs�rinkimais.�Nese-
niai�naują�pirmininkę� išsirinko�Pasau-
lio�Lietuvių�Bendruomenės�valdyba�–
ja� tapo� Los� Angeles� gyvenanti� Dan-
guolė�Navickienė.�O�šį�praėjusį�savait-
galį�Atlanta�mieste�vykusioje�JAV�Lie-
tuvių�Bendruomenės�XX�Tarybos�1-oje
sesijoje�išrinktas�ir�naujas�JAV�LB�Kraš-
to�valdybos�pirmininkas.�Jau�kuris�lai-
kas�iš�visuomeninio�akiračio�dingusį�ir
savo�pareigas�tik�formaliai�ėjusį�Krašto
valdybos� pirmininką� Vytą� Maciūną
pakeitė� vicepirmininkė� organizaci-
niams� reikalams� Sigita� Šimkuvienė-
Rosen.� ,,Drauge”� Sigitą,� į� Ameriką� at-
vykusią� prieš� 11�metų,� daug� kas� pri-
simins�iš�jos�gausių�straipsnių�apie�įsi-
kūrusias� naujas� Lietuvių� Bendruome-
nes,� iš� pokalbių� su� iškilesniais� LB� na-
riais.�Ji�–�ir�jau�bene�porą�kartų�sureng-
tų�JAV�LB�apylinkių�ir�apygardų�pirmi-
ninkų� ar� jų� atstovų� sėkmingų� suva-
žiavimų� autorė� ir� organizatorė.� Tad
naujai� pirmininkei� nei� energijos,� nei
sumanymų� nestinga.� Atrodo,� jog� ir
žmonių,� pasitikinčių� ja� ir� norinčių� jai
padėti�atgaivinti�JAV�LB,�–�taip�pat.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

NETRAUKTI ŽMOGŽUDŽIŲ 
ATSAKOMYBĖN?

Paskaičius š. m. rugsėjo 11 d.
,,Drauge” Gin taro Visocko straipsnį
„Kai pra randamas savisaugos ins-
tinktas” ky la klausimas, kodėl auto-
rius yra toks didelis Lietuvos kriti-
kas? Nepatinka jam, kad į teismą
traukiami buvę nu sikaltę kagėbistai.
Gudravoja, siūlyda mas teisinėn at-
sakomybėn  traukti dar nesurastus
dabartinius Rusijos šni pus, saky-
damas, jog pasenę kagėbistai jau nė-
ra pavojingi. Vis dėlto tei singumo
įgyvendinimas turi pras mę nu-
skriaus tiesiems ir valstybei. Mūsų
visų teisingumo jausmas reikalauja,
kad išdavikai ir lietuvius žaloję bei
skriaudę būtu nubausti. Galbūt būtų

buvę geriau, jei jie anksčiau būtų
buvę patraukti atsakomybėn, bet Lie -
tuvai, sulaukus NATO ap sau  gos nuo
rusų, dabar jau saugiau. Be to, nejau-
gi Bra zauskas ar Juršėnas būtų kal-
tinę sa vo buvusius bendražygius?

Visockas, gąsdindamas galimy-
be, kad Ru sijos mūsų puolimo atveju
NATO ir Amerika Lietuvos negins,
deja, nepasiūlo žingsnių, kaip nuo
tokios grėsmės apsisaugoti. Pavyz-
džiui, galė jo pasiūlyti pirkti naikin-
tuvus bendrai Baltijos oro erdvei sau -
goti. Tai būtų geras žingsnis. Lietuva
turbūt labai pasigedo artimesnio
bendravimo su Latvija ir Estija, kai
1940 metais Rusija pa teikė Lietuvai
ultimatumą ir įžygiavo į jos teritoriją
su kariuomene.

Kritikuodamas jaunimą, Lukiš-

kių aikštėje pastačiusį laikiną pa -
minklą dainininkui John Lennon,
straipsnio autorius sumini Lietuvai
daugiau padariusius ir todėl paminklo
labiau nusipelniusius žmones. Išvar-
dyja Lietuvos kunigaikš čius, savano-
rius ir partizanus. Bet kodėl šalia jų
nepamini tremti nių? Ar tai padarė
netyčia? Turėtume visur, kur tik gali-
me, viešinti sovietų nusikalti mus
žmonijai, jiems ištrėmus šimtus tūks-
tančių mūsų brolių lietuvių į Sibirą. 

Jei ne mes paminklais ir kitais
bū dais savo jaunimui ir kita taučiams
rodysime tuos faktus, kas kitas tai
pa darys? Kai Rusija vėl pasikėsins į
mus, kas tikės, kad ji ne saulę mums
neša?

Algis Kazlauskas
Orland Park, IL

Šiuose Seimo rinkimuo-
se partijų, kovojančių
dėl rinkėjų balsų, kaip

niekad gausu, bet vargu ar
tai palengvina rinkėjų dalią.
Kurios partijos yra vertos
mūsų pasitikėjimo? Į šį klau-
simą galima atsakyti sekant
savo instinktais, simpati-
joms vienai ar kitai asmeny-
bei ar naudojant aibę kitų kriterijų.
Šiame straipsnyje mano atsakymas
iš dalies remsis politologų sukaup-
tomis žiniomis.

Bet pirmiausia susitarkime dėl
bendrų nuostatų. Jei paliktume par-
tinę ideologiją nuošalyje, partijas tik-
slinga skirstyti pagal patyrimą, ku-
ris kyla iš dviejų pagrindinių šalti-
nių – dalyvavimo valdžioje bei par-
tinių vadovų kaitos. Rezultatas – ke-
turios kategorijos, kur pirmoji grupė
atitinka abu kriterijus, antra ir tre-
čia tik vieną iš kriterijų, o ketvirtoji
– nė vieno. Nuo pastarasios ir pra-
dėkime.

Politologiniai tyrimai rodo, jog
balsavimas už naujas partijas retai
kada atneša teigiamų pokyčių besi-
konsoliduojančiose demokratijose,
kurioms priskirčiau ir Lietuvą. Daž-
niausiai tai liudija ne tik pačių rin-
kėjų pasimetimą ar nepasitenkini-
mą, bet ir jų nebrandą. Tol, kol žymi
rinkėjų dalis lengvabūdiškai dovano-
ja joms balsus, tol prieš kiekvienus
naujus rinkimus dygsta aibė naujų
politinių iškabų. Žmonės, manantys,
kad vienas ar kitas šviežias veidas su
skambiu pavadinimu užnugaryje sut-
varkys šalies biurokratinės sistemos
ydas ar sukurs tūkstančius naujų
darbo vietų, dažniausiai klysta. To-
kių partijų atėjimas į valdžią tik išde-
rina padėtį ir trikdo tos sistemos
veiksmingumą.

Tai įvyksta dėl to, jog dauguma
naujų partijų neturi nusistovėjusių
ideologinių gairių, o skleidžia tik va-
dovų asmeninių ambicijų kokofoniją.
Staiga atsidūrusios valdžios olimpe,
jos dažnai siekia trumpalaikių tik-
slų, suprasdamos, jog nepasitenkini-
mo banga, įmetusi jas į parlamentą
išmes iš ten per kitus rinkimus (gal-
būt visam laikui). Gavę tokią progą,
jos dažnai siekia pralaužti politinį
nuo biurokratinio pasaulio skiriantį
barjerą ir užsimokėti lojaliems rėmė-
jams šiltais postais arba dar šiltes-
niais valstybiniais užsakymais.

Neapsieinama ir be išimčių. At-
skirais atvejais, kai nusistovėjusi
partinė sistema akivaizdžiai pūva iš

vidaus ir nebegali atsinaujinti, nau-
jos partijos suteikia reikiamus pos-
tūmius. Noriu pabrėžti, jog, nepai-
sant visų Lietuvos partinės sistemos
ydų, mano nuomone, ji tokioje stadi-
joje nėra. Antra išimtis gali galioti
naujokams, kurie užima labai aiškų
ir prieš tai neišnaudotą politinės ide-
ologijos lauką. Bet čia kalbu apie au-
tentiškus naujokus, o ne apie senų
nesėkmingų partinių junginių ir jų
vadovų persikrikštyjimą.

Ženkime toliau. Partijos, kurios
nuo savo įkūrimo nėra perėję negrįž-
tamos vadovų kaitos, turėtų taip pat
kelti rimtų dvejonių rinkėjui. Tokio-
se partijose asmenybės kultas dažnai
nustumia ideologiją ir programas į
antrą planą. Jų pagrindinis koziris –
partinio vadovo charizma ar tariami
jo asmeniniai pasiekimai, kurių pa-
galba tokios populistinės partijos
apeliuoja į rinkėjų baimes bei nepa-
matuotas viltis. Dažnai šios partijos
net nesiekia pačių aukščiausių val-
džios postų, o pasitenkina antraeilė-
mis pareigomis, nes supranta savo
pažadų trapumą. Rimtesnių prob-
lemų atveju, jos gali lengvai suversti
kaltę pagrindiniams koalicijos part-
neriams ir laiku pabėgti iš skęstan-
čio laivo. Išimtis gali būti tos vienval-
dės partijos, kurios jau buvo valdžio-
je – o dar geriau vadovavo vyriausy-
bei – ir sėkmingai atliko savo dar-
bą.

Trečia kategorija – tai partijos,
pakeitusios savo vadovus, bet nė kar-
to nebuvusios valdžioje. Kaip žinia,
vadovų kaita gali rodyti partinę
brandą, tačiau taip pat ir įvairias

asmenines ar organizacines
intrigas. Čia jau reiktų ati-
džiau panagrinėti kiekvieną
konkretų atvejį. Vienaip ar
kitaip, pats faktas, jog partija
nėra dar buvusi valdžio-
je, mažina jos patikimumą.
Esant tinkamiems kitiems
pasirinkimams, balsuoti už
tokią partiją yra tas pats, kas

siųsti kvalifikacinio etapo nepraėjusį
atletą į olimpines varžybas (palie-
kant patikimesnius atletus namuo-
se). Be abejo, yra galimybė, jog toks
pasirinkimas pasiteisins, bet patirtis
paprastai rodo ką kitą. Kaip žinia,
netinkama viltis yra kvailių motina.
Šiuo atveju taip pat galioja dvi išim-
tys, kurias jau minėjau anksčiau.

Pabaigai lieka partijos, atitin-
kančios abu minėtus kriterijus. Bū-
tent jos yra labiausiai vertos rinkėjų

pasitikėjimo (atžvelgiant į aukščiau
minėtus bruožus). Jų kaita valdžioje
bei nuolatinis rinkėjų dalyvavimas
politiniame gyvenime geriausiai už-
tikrina šalies demokratinį vystyma-
sį. Nepaisant įvairių trūkumų, tokios
partijos paprastai išsiskiria savo or-
ganizacine bei ideologine branda. Jų
ilgalaikė patirtis bei perspektyva
tiek valdžioje, tiek ir opozicijoje su-
daro sąlygas tam tikros politinės pu-
siausvyros ir skaidrumo atsiradi-
mui.

Dabartinėmis sąlygomis Lietu-
vos partinės sistemos stiprinimas, o
ne naujos revoliucijos, padėtų mums
kurti valstybę vertą žmonių pagar-
bos ir pasitikėjimo. Tačiau ir patys
žmonės turėtų prisiimti atsakomybę
ir elgtis taip lyg jiems priklausytų
valdžia, o ne atvirkščiai.

Delfi.lt

Ainius Lašas – University of  Ox-
ford Polititkos ir tarptautinių santy-
kių departamento MDCEE darbuoto-
jas.

LaiŠkai 

Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT

Žmonės, manantys, kad vienas ar kitas šviežias vei-
das su skambiu pavadinimu užnugaryje sutvarkys
šalies biurokratinės sistemos ydas ar sukurs trūks-
tančius naujų darbo vietų, dažniausiai klysta. Tokių
partijų atėjimas į valdžią tik išderina padėtį ir trikdo tos
sistemos veiksmingumą.

Kodėl naujos partijos
pavojingos jaunai

demokratijai?
AINIUS LAŠAS
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Viešojoje erdvėje kartas nuo
kar to pasirodo patarimų, kaip
rinkėjai galėtų susigaudyti,

už kurią partiją jiems protingiausia
balsuoti šių metų rudens rinkimuo-
se. Įvairiausio plau ko pranašai su-
daro net specialius klau simynus. Esą
protingais klausimais vadovaujantis
įmanoma atskirti, kokia partija są-
žiningiausiai gina plačiosios visuo-
menės interesus. 

Gal ir prasmingi tokio pobūdžio
testai. Bet politiniai žaidimai klau-
siant-atsakant turi silpnąją pusę: žo -
džiai skiriasi nuo darbų, o darbai –
nuo prisiimtų įsipareigojimų. Ne tik
Lietuvoje. Tik pats kandidatas į par-
lamentą žino, ar jis rimtai nusiteikęs
įgyvendinti į kairę ir dešinę dalija-
mus gražius pažadus, juk kandidatų
nepasodinsi į melo poligrafo kėdę ir
neišsiaiškinsi, kiek jų žodžiuose –
nuo širdumo. Be to, siekiantys perrin -
kimo politikai dažnai sugalvoja neti -
kėčiausių pasiteisinimų, kodėl per
pastaruosius ketverius metus nuvei -
kė žymiai mažiau, nei žadėjo. Ir pasi -
tei sinimai ne visuomet – laužti iš
pirš to. Gyvenime pasitaiko visko.
Kartais išties itin nepalankiai susik-
losto aplinkybės, trukdančios atlikti
numatytus darbus. 

Ir vis dėlto esama klausimų, ku -
riais remiantis įmanoma atskirti pe -
lus nuo grūdų, pavyzdžiui, paskelbus
klausimą, ar šiandieninė Lietuva –
teisinė valstybė? Jei partija dabarti -
nę Lietuvą laiko demokratiška, teisi -
ne, civilizuota valstybe, už tokį politi -
nį darinį patarčiau nebalsuoti. Kad
Lietuvoje teisiamųjų suole jau gali-
ma atsidurti ir už viešai ištartą ašt -
res nį žodį ar galvoje susigulėjusias
kri tiškas mintis, žinome. Kad Lietu -
voje kriminaliniu nusikaltėliu pilie -
tis gali būti paverstas net ir tais atve-
jais, kai kaltinančioji pusė neturi
jokių kaltę patvirtinančių įrodymų
taip pat patyrėme. Bet represinis Lie -
tuvos aparatas nesiliauja stebinęs sa -
vo išradingumu. Lietuviškoji Temidė
parodė dar vieną sveiku protu nesu-
vokiamą akibrokštą. Pasirodo, teisia -
mųjų suole Lietuvoje įmanoma atsi -
durti net ir už 15 centų vertės mai-
šelį, tyčia ar per klaidą išsineštą iš
prekybos centro. 

Dabar jau nebesvarbu, ar tie du
vy riškiai tikrai pavogė maišelius
mais to prekėms susidėti. Svarbus
pats atvejis. Net jei keliolikos centų
vertės maišeliai iš prekybos centro
buvo sąmoningai išnešti nesumokė -
jus pinigų, akivaizdu, jog civilizuoto-
je, demokratinėje, teisinėje valstybė-

je tokie „ilgapirščiai” rimtų nemalo -
numų nesulauktų. Nebent pačių ma -
žiausių. Lietuvoje – priešingai. Iro -
niškai tariant, lietuviškos teisingu-
mas taip principingai ir griežtai lai-
kosi įstatymų, kad net maišelio pa-
grobėją linkęs persekioti „visu įsta-
tymo griežtumu”. Tokia padėtis – la-
bai pavojinga. Lietuvos represinis
aparatas mums bando įpiršti nuo-
monę esą žymiai prasmingiau vogti
milijonus nei 15 centų vertės maiše-
lius. Ir šią nuomo nę mums piršte per-
ša ištisus du de šimtmečius. Jau išau-
go nauja karta, auklėjama pagal iš-
kreipto lietuviškojo teisingumo prin-
cipus.

Laimė, pradėtas ikiteisminis ty -
ri mas dėl tikros ar tariamos maišelio
vagystės nutrauktas ir sulaukė bent
jau teisingumo ministro ir vieno tei -
sėjo viešų diskusijų.

* * *
Rinkimų išvakarėse paaiškėjo,

jog Lietuvos Seimo nario mandato
siekia ir keletas tokių, kurie soviet-
mečiu galimai turėjo ryšių su KGB.
Be abejo, kai kas iš lietuvių čia pat
puolė mosuoti kumščiais, girdi, bet
kokio plauko kagėbistams – ne vieta
šalies parlamente. Tokia nuomonė
pagrįsta ir greičiausiai – teisinga.

Tačiau KGB tema – kur kas su -
dėtingesnė, nei įsitikinę kai kurie
mū sų primityvieji patriotai, matan-
tys vien juodas ir vien baltas spalvas.
Taip jau atsitiko, kad du tokius kan-
didatus į Lietuvos Seimą pažįstu
asme niškai. Pažįstu ne vienerius me -
tus. Esu užtektinai rimtai susipaži -
nęs su jų veikla po Kovo 11-osios Akto
paskelbimo. Omenyje turiu Vilniaus
universiteto profesorių Vytautą Dau -
jo tį ir buvusį Lietuvos karininką
Arū ną Stašaitį. 

Su prof. Daujočiu spaudoje pa -
skel biau ne vieną dešimtį pokalbių
apie Lietuvos aukštojo mokslo refor-
mas – klystkelius ir pasiekimus, o su
Stašaičiu – apie mūsų ginkluotųjų pa -
jėgų kūrimo silpnąsias bei stiprią-
sias puses. Mano supratimu, konk-
reti abie jų veikla Lietuvai atkūrus
nepri klau somybę – teigiamas ir svei-
kintinas dalykas. 

Žinoma, slaptosios tarnybos – tai
toks užsiėmimas, kur niekas dėl nie -
ko niekad negali būti absoliučiai tik -
ras. Čia visuomet galimos įvairiau-
sios paklaidos. Tačiau Lietuva vis
dažniau turėtų domėtis tuo, kaip pi -
lie tis elgiasi pastaruosius du dešimt-
mečius, o ne tuo, kuo jis buvo gū -
džiais sovietiniais metais. Privalome
ne pamiršti taisyklės, jog tikrųjų
agen tų Kremlius neišduoda, neauko-
ja ir ne parduoda. Tikrųjų Kremliaus
bendra darbių pavardės taip lengvai į
vie šumą nepatenka.

Neskubėkime atstumti, smerkti,
išjuokti dar ir dėl to, kad lietuvių tau -
ta sparčiai nyksta. Todėl mums kiek -
vienas lietuvis – aukso vertės. Ypač
derėtų vertinti gyvenimo negandų
vėtytus, mėtytus ir tuo pačiu turin -
čius išsilavinimo, žinių, patirties.
Pri valome tausoti tuos, kurie moka
ne tik liežuviu malti, bet dar ir suge-
ba atlikti konkrečius darbus. Juk
Lietuvoje daugėja ne tik pensininkų.
Deja, gausėja gretos ir tokių, kurie
tesugeba „Facebook” paspausti myg-
tuką „patinka” arba „nepatinka”, pa -
rašyti primityvų komentarą po
straips niu ar sukurpti jokio politinio
svorio neturintį pareiškimą.

Labiausiai mums vertėtų saugo-
tis triukšmadarių, ku riems visuomet
viskas aišku bei paprasta. Tiek savų,
lietuviškųjų, tiek užsieninių, iš sve-
tur.

* * *
Prie jokios naudos neatnešusių

triukšmadarių norėtųsi priskirti
Švedijos pilietį iš viešųjų ryšių įmo-
nės „Studio Total”, vadinamosios pliu-
šinių meškiukų akcijos sumanytoją.
Žurnale „IQ” jis vadinamas šve du,
„pažeminusiu diktatorių”. Jo su ma -
nytas neteisėtas skrydis iš Lietu vos
link Minsko ir pliušinių meškiu kų
išmėtymas virš diktatoriaus valdo-
mos šalies tikrai sukėlė daug triukš -
mo. Žurnale cituojami šve do žodžiai
„siekėme atkreipti dė mesį į spaudos,
žodžio laisvės suvar žymus”, „mes tik
siekėme dar sumen kinti Aleksandr
Lukašenka kuriamą stipraus vadovo
įvaizdį pasišaipydami iš jo – juk gali-
ausiai jis įniršo dėl pliušinių meš-

kiukų”.
Na, Lukašenka išties įniršo. Bet

ar demokratijos po išbarstytų kelių
tūkstančių pliušinių meškiukų šioje
šalyje padaugėjo? Galimas net toks
klausimas: jei demokratijos nepadau -
gėjo nė per nago juodymą, tai gal bent
jau diktatūros sumažėjo? Ne, pasku-
tinieji baltarusiški rinkimai byloja,
jog pliušiniai meškiukai nepadarė
jokios įtakos. Ir negalėjo padaryti. 

Į pliušinių meškiukų akciją pir-
miausiai vertėtų pažvelgti kritiškai:
gal tai beprasmis jėgų ir lėšų švaisty-
mas? Gražu pažiūrėti, o nauda – sun -
kiai pačiupinėjama? Juk pats šve das
prisipažino, esą „plano įgy ven dini-
mas atsiėjo 100 tūkst. eurų”. Tad no-
rėtųsi paklausti, gal tuos pinigus bu-
vo galima racionaliau panaudoti?
Pavyzdžiui, virš Minsko išmėtant ne
kelis tūkstančius pliušinių meškiu-
kų, „Rastrelnaja komanda” egzemp-
liorių?

Oleg Alkajev keletą dešimtmečių
dirbo Baltarusijos VRM struktūrose.
Du dešimtmečius jis priklausė Balta -
rusijos VRM padaliniui, kuris sušau -
dydavo oficialiai mirties bausme nu -
teistus kalinius. 1999 m. šiam padali-
niui vadovavęs Alkajev norom neno-
rom tapo liudininku, kaip Balta ru-
sijos diktatorius rengė politinių opo-
nentų sunaikinimo akcijas. Alka jev
suprato, jog ši nuodėmė bus su versta
jam, ir puolė ieškoti politinio prieg-
lobsčio Vokietijoje. Ten ir para šė Lu-
kašenka nusikaltimus atskleidžiantį
veikalą. 

Knygoje „Rastrelnaja komanda”
– užtektinai sensacingos, Lukašenka
itin nepalankios informacijos. Gal vi -
siems būtų buvę geriau, jei už šimtą
tūkstančių eurų švedai būtų išleidę
pakartotinį šios knygos leidimą rusų
ir anglų kalbomis bei surengę slaptą
jos įvežimą į Baltarusijos teritoriją?
Gal už 100,000 eurų buvo ga lima
sustiprinti baltarusiškus opo zicinius
leidinius, kurie nūnai egzistuoja? O
kokią informaciją byloja pliu šiniai
meškiukai?

Akivaizdu, jog tuos pinigus buvo
galima panaudoti racionaliau, iš-
mintingiau. Bet „Studio Total” la-
biausiai rūpėjo ne tiek niūri padė tis
Baltarusijoje, kiek jos pačių įvaiz dis.
Štai ir visa paslaptis. Juolab kad pas-
tarųjų metų įvykiai byloja, jog de-
mokratijos niekur nėra per daug. Net
ir Lietuvoje, net ir Švedijoje. Jei Lie-
tuva vadovautųsi demokratiškais
principais, ji nepersekiotų pagyvenu-
sio vyriškio dėl neva pavogto kelio-
likos centų vertės maišelio.

Kaip žinome iš žiniasklaidos, ne -
seniai įvyko abiejų JAV partijų – De -
mokratų ir Respublikonų – kandi-
datų į prezidentus priešrinkiminiai
su va žia vimai. Ir respublikonai, ir
demo kra tai baigiamajai invokacijai
sukal bėti pakvietė JAV katalikų
vyskupų konferencijos pirmininką,
New York kardinolą Timothy Dolan.
Spauda praneša, kad ir respub likonų,
ir demokratų suvažiavimuo se kard.
Dolan invokacija buvo labai panaši
savo turiniu.

Cituoju invokaciją iš demokratų
suvažiavimo: „Dieve, mes prašome
Tavo palaiminimo tiems, kurie lau -
kia gimti, kad jie būtų priimti ir ap -
saugoti.” Kas laukia gimti? Ogi tie
negimu sieji kūdikiai, kurie jau yra
pradėti, bet tebėra motinų įsčiose:  jie
laukia, kada ateis laikas jiems gimti.
Ko pra šo kardinolas? Nuo ko jie la-
biausiai turi būti apsaugoti? Nuo

aborto, nuo jų nužudymo.
Kalbu apie faktus: demokratų su -

važiavimo platforma yra už, respub-
likonų – prieš abortus. Antra, savo
invokacijoje kardinolas Dolan taip
pat meldžia, „kad Dievo įsteigta insti-
tucija nebūtų performuluota”. Su-
pras ki me: pagal Šv. Raštą Dievo
įsteigta institucija yra santuoka tarp
vyro ir moters.

Demokratai pasisako už san-
tuokos institucijos performulavimą:
tos pačios lyties dviejų asmenų part-
nerystę visiškai sulyginant su san-
tuo  ka tarp vieno vyro ir vienos mo -

ters. Respublikonai pasisako prieš
tos pačios lyties dviejų asmenų part-
nerystės santuokos pripažinimą.    

Tre  čia, invokacijoje kardinolas
taip pat prašo Dievo „visuose mūsų
pilie čiuose atnaujinti pagarbą pilnai
reli ginei laisvei”. Būtent, kad pilie-
čiai ir įstaigos nebūtų verčiamos elg-
tis prieš savo sąžinę ir prieš religiją.
Demokratų valdžia jau priimtu įsta -
tymu yra pasiryžusi net religinio po -
būdžio įstaigas, kaip ir darbdavius,
versti savo darbuotojus aprūpinti ap-
draudomis, apmokančiomis abortų
preparatus, kontracepcijos piliules

bei sterilizaciją. Respublikonai yra
nu matę šį įstatymą atšaukti.

Keliasdešimt religinių įstaigų,
tarp jų kard. Dolan vadovaujama
New York katalikų arkivyskupija, pa-
davė į teismą prezidento Barack
Obamos valdžią už tai, kad ji verčia
elgtis prieš JAV Konstitucijoje užtik -
rintą religijos bei sąžinės laisvę.

Išvada: Katalikų Bažnyčios kar-
dinolas Dolan sukalbėjo panašią in-
vokaciją abiejų partijų priešrinkimi -
niuose suvažiavimuose. Tik skirtu-
mas toks, kad kardinolas meldėsi, jog
demokratų partija ne sielgtų taip,
kaip ji oficialiai savo su va žiavime nu-
tarė pasielgti. Respubli ko nų partijos
atžvilgiu malda labiau iš klausyta: jie
užstoja negimusius kū dikius, Dievo
įsteigtą santuoką ir re ligijos bei sąži-
nės laisvę.

nuomonė, komenTaraS

Amžiaus vagystė, ryšiai 
su KGB ir neveiksminga 
kova už demokratiją
GINTARAS VISOCKAS

Kardinolo T. Dolan invokacija
dviejų partijų suvažiavimuose

KĘSTUTIS TRIMAKAS



Pagerbdamas jubiliatą jis užrišo lie -
tuvišką tautinę juostą, žėrinčią  ža -
liomis spalvomis.

JAV LB Cicero apylinkės vardu
jubiliatą pasveikino Marija Remienė

ir linkėjo sveikatos bei kūrybingos
veiklos ateityje. Kunigas dr. Trima -
kas dėkojo J. Mikuliui už nuoširdžią
pa galbą per šv. Mišias kiekvieną sek-
madienį Šv. Antano bažnyčioje.

Jubiliatą sveikino Čikagos apy -
linkių šaulių kuopų vadai. Tiek nuo -
širdžių žodžių ir prasmingų apžvalgų
apie šaulių  kuopos veiklą ir atliktus
darbus išgirdome Vytauto Didžiojo
rinktinės vado Lino Marganavičiaus,
generolo  T. Daukanto jūrų šaulių
kuo pos vado Sigito Savicko ir  „Bal -
tijos” jūrų šaulių kuopos vado Ju -
liaus Butkaus sveikinimo žodžiuose.

Svečias iš Lietuvos Antanas Ka -
lanta, prieš 40 metų už Lietuvos lais -
vę susideginusio Romo Kalantos bro-
lis, pasidžiaugė ilgamete pažintimi
su J. Mikuliu, glaudžiu bendradar -
bia vimu su šauliais išeivijoje.

Dimisijos pulkininkas Stasys
Pau lauskas ir jo žmona Stasė Pau -
lauskienė savo sveikinime dėkojo ir
priminė visiems, kad J. Mikulis buvo
nepriklausomos Lietuvos kariuome -
nės puskarininkis. Kalbėjo aktyvus
Čikagos visuomenininkas Er nestas
Lukoševičius, kiti Cicero parapijie-
čiai. Visi susirinkusieji sudainavo
„Laimingų metų”. Jubiliatas sken do
gėlių puokštėse.
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TeLkiniai

Š. m. rugsėjo 21–23 d. „Lietuvos
vyčių” 96 kuopa, veikianti Dayton,
Ohio, globojo „Lietuvos vyčių” Vidu -
rio centro rajono rudens suvažia-
vimą ir maldos kelionės savaitgalį.
Suva žiavime dalyvavo vyčiai iš 3
kuopų: Detroit, Michigan; Dayton,
OH ir iš Du Bois, Pennsylvania.

Rugsėjo 21 d., penktadienio, va -
ka re Vidurio centro apygardos pir-
mininko ir jo žmonos Michael bei Nor-
ma Petkus namuose vyko susipažini-
mo vakaras, vai šės ir pabendra-
vimas. Priėmime dalyvavo gražus
būrys sve čių ir vietinių vyčių. Buvo
malonu pa  sisvečiuoti ir pasišne-
kučiuoti su seniai matytais bičiu-
liais. Petkus pasvei kino visus delega-

tus ir palinkėjo gero savaitgalio Day-
ton. 

Šeštadienio rytą po pusryčių de -
 le gatai ir vietiniai svečiai važiavo į
Šv. Kryžiaus Romos katalikų bažny-
čios parapijos salę, kurioje vyko sąs-
krydis. Maldą sukalbėjo posėdį atida-
ręs Vidurio centro apy gardos pirmi-
ninkas Petkus. Andrew Ber czelly, 96
kuopos pirmininkas, pa svei kino vi-
sus atvykusius ir palinkėjo links mos
viešnagės bei sėkmingo po sėdžio.
Susirinkimui vadovavo Vidu rio cen-
tro rajono pirmininkas Mi chael F.
Petkus. Invokaciją sukalbėjo 96 kuo-
pos dvasios vadas, kun. Eric Bow-
man. Protokolo sekretorės, garbės
narės Pranciškos Petkuvienės ir iždi-
ninkės Anne Louise Tucker pra ne ši-
mai buvo priimti vienbalsiai, be pa-

Dayton,�OH

„Lietuvos vyčių” Vidurio centro rajono 
rudens suvažiavimas

Gausiai Cicero lietuvių kavinėje susirinkę svečiai linkėjo J. Mikuliui sveikatos ir laimingų metų.
Lino Antanavičiaus nuotr.

Šių metų rugsėjo 23 dieną, sek-
madienį, po šv. Mišių, kurias at-
našavo kun. dr. Kęstutis Trima-

kas, Šv. Anta no bažnyčios parapijie-
čiai, sve čiai ir šauliai rinkosi į para-
pijos ka vi nę gar   bingo jubiliejaus
proga pagerbti ir pasveikinti Cicero
bendruomenės ilgametį narį, buvusį
Ramovėnų vadovą, Jūrų šaulių kuo-
pos „Klaipėda” vadą Juozą Mikulį,
padėkoti jam už nuveiktus darbus,
palinkėti sveikatos ir ryžto tolimes-
nėje veikloje.

Šaulių veikla išeivijoje buvo ak -
ty vi, siekusi daug gražių tikslų: puo -
selėti šauliškas idėjas, nuoširdžiai
bendrauti tarpusavyje ir teikti pagal-
bą tėvynei Lietuvai atkuriant nepri-
klausomybę. 

Nuo 1980 m. lapkričio mėn. 20 d.
„Klaipėdos” jūrų šaulių kuo pos vadu
išrinktas J. Mikulis šį atsakingą dar-
bą šaulių veikloje tęsia ir dabar. Jūrų
šaulių kuopa „Klaipėda” pasižymėjo

veiklumu ir dosnumu. Jos vardu
Cicero miestelio bibliote kai padova-
nota enciklopedija „Lituanica”, taip
pat išleistos knygos, tarp kitų ir 1979
m. prelato Juozo Prunskio „Lietuva
– bolševikų okupacijoje”. Šios šaulių
kuopos pastangomis išleista ir 115
puslapių knyga, skirta išeivijos šau-
lių 25-erių metų sukakčiai paminėti,
„1964–1989 metų Lietuvos šaulių są -
jun ga tremtyje” (išleido „Draugo”
spaustuvė, paruošė redakcinė ko mi -
sija – Bronė ir Vikto ras Motušiai).
Tai labai reikšminga knyga, kurioje
paskelbta daug įvairių pasisakymų
apie prasmingą šaulių veiklą Lietu-
voje. Knyga iliustruota nuotrauko-
mis.

Jubiliejaus proga visuomeninei
veiklai, tikėjimo puoselėjimui pasi -
šventusį J. Mikulį nuoširdžiai sveiki-
no Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda”
vardu kuopos vado pavaduotojas
Gied rius Bikulčius.  Jis padėkojo už
nuveiktus darbus, palinkėjo sveika -
tos ir tolimesnės prasmingos veiklos.

Cicero,�IL

ROMA BIKULČIUS

Jūrų šaulių kuopos ,,Klaipėda” vadą Juozą Mikulį (k.) sveikina šauliai ir bendražygiai.

Šventė

taisų. Buvo perskaitytas šios apygar-
dos dvasios vedlio kun. Gintaro An -
tano Joniko raštiškas sveikinimas.

Michael F. Petkus pranešė apie
vyčių šimtmečio suvažiavimo komi -
teto planus. „Lietuvos vyčių” organi-
zacijos šimtmečio jubiliejinis su va -
žiavimas vyks 2013 m. liepos mėn.
25–28 d. Naujosios Anglijos rajone,
ne to li Boston, Quincy, MA. Suvažia-
vimui numatytas „Mariott” viešbu-
tis. Prieš ir po suvažiavimo vyks eks-
kursijos po Boston miestą. Bus kon-
certas. Gal vojama, kad atvyks daug
garbės sve čių.  

Garbės narė, Šv. Kazimiero gildi -
jos apygardos atstovė Pranciška Pet -
kuvienė perskaitė pranešimą apie
šio padalinio veiklą. Buvo pranešta,
kad šv. Mišias galima užsakyti įvai -

rių progų intencijomis: sveikatos,
mi rusiesiems prisiminti, gimtadie-
nio ir kitomis šventėmis. Prašė, kad
vyčiai ir toliau finansiškai remtų
Popiežinę Šv. Kazimiero lietuvių ko-
legiją Ro mo je, kuriai šiuo metu va-
dovauja pre latas Petras Šiurys. Ne
per seniausiai buvo gautas 440,000
dol. palikimas iš 3 kuopos narės iš
Philadelphia, PA, Theresa Mažeikos,
skirtas paremti Šv. Kazimiero lietu-
vių kolegiją. Prel. P. Šiuriui dalyvau-
jant 99-tame vyčių suva žia vime, jam
buvo įteikta 100,000 JAV dol. suma
kolegijos darbams paremti.

Apygardos ryšių su visuomene
atstovė, garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė pranešė, kad ji nuolat spau-
doje apra šo apygardos rudens ir pa-
vasario sąskrydžius bei pateikia me-

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
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Projekto komanda.

Rugsėjo 28-ąją Vasario 16-osios
gim nazijos parke, Hiutenfelde,
Vokie tijoje, įvyko taikomosios

dailės darbų atidengimo šventė. Ren-
hofo sodyboje, kurioje įsikūrusi gim-
nazija, „prisėdo” tautodailininkų
padirbti origina lūs suolai ir stalas. 

Visą savaitę gimnazijos parke
dūz gė auksarankiai meistrai: projek-
to vadovas Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Kauno bendrijos (LTSKB)
pirmininkas Valentinas Jezerskas,
tautodailininkas dievdirbys Raimun -
das Blažaitis, tautodailininkai Anta -
nas Lastauskas ir Remigijus Petraus -
kas. Kaip kilo šio projekto sumany-
mas?

Jau seniai gimnazijos direktorės
dr. Bronės Narkevičienės galvoje kir-
bėjo mintis – reikia atgaivinti parką.
Mokykloje ir Vokietijos Lietuvių
Ben d ruomenėje ne kartą lankėsi VšĮ
„Raudondvario dvaras” direktorius
Zigmas Kalesinskas. Vieno iš pokal -
bių metu su Gimnazijos direktore jie
aptarė galimybę palikti ženklą Ren -
hofo parke, vietoje, kuri nuo 1953 me -
tų lietuviui buvo svarbus strateginis

objektas politine ir kultūrine pras-
me, vietoje, kurioje buvo įkurta neo-
ficiali ambasada, vietoje, kur buvo
priimami svarbūs sprendimai einant
link Lietuvos nepriklausomybės. Su-
ma ny mu apie puikias galimybes
skleisti profesionalų lietuvių meist-
rų meną Vasario 16-osios gimnazijoje
Z. Kale sinskas pasidalijo su jau mi-
nėtu LTSKB pirmininku V. Jezersku.
Idėja buvo įkūnyta Kultūros rėmimo
fondui pateikta projektine paraiška
„Me džio skulptūros pleneras Vasario
16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde,
Vokie tijoje”. LR Kultūros ministerija
skyrė 10,000 lt projekto įgyvendini-
mui. Tai komosios dailės skulptūras
meistrai dirbdino iš parke augusių
ąžuolų, ku riuos gimnazija buvo pri-
versta nupjauti įgyvendindama nau-
jojo priestato statybų projektą. Tokiu
būdu me dis tarsi prisikėlė, atgimė iš
naujo.     

Projekto vadovas, LTSKB pirmi -
ninkas, etnologas, ekspertinės koor-
dinacinės institucijos prie LR Seimo
narys V. Jezerskas sako, jog „nerei-
kia to bulinti kaimiškos kultūros.
Pagrin dinis mūsų tikslas – autentiš-
kumo paieškos. Kai gerai moki temą,

Hütenfeld,�VOKIETIJA

BIRUTĖ AUGUSTANAVIČIŪTĖ

Medžio improvizacijos lietuvių liaudies tema 

džiagą apie metinį visuotinį narių
suvažiavimą su nuotraukomis.

Garbės narė Pranciška Petkuvie -
nė perskaitė garbės narės, Šiluvos
Mer  gelės Marijos fondo atstovės Eli -
nor Služienės pranešimą. Šiam pada -
liniui rūpestingai vadovaujantis
kun. An ta nas Markus siūlo Šiluvos
Mergelę Mariją naudoti kaip simbolį
paklydusiems žmonėms – ne tik lietu-
viams, bet vi siems katalikams. Mūsų
visų narių pareiga yra garsinti Šilu-
vos Mergelės Marijos istoriją tarp
draugų, pažįsta mų ir svetimtaučių.
Kiek ir kaip Šiluvos Mergelės apsi-
reiškimas bus išgarsintas, priklau-
sys nuo mūsų visų. Padalinio tinkla-
lapyje (www.ourladyofsiluva.com)
yra daug istorinės, informacinės me-
džiagos apie Šiluvą. 

Garbės narė, „Lietuvos vyčių”
fondo atstovė Lee Moore pranešė apie
metinį rašinėlio konkursą. Trys vy-
čiai buvo apdovanoti piniginėmis do-
vanomis. Šiemet suvažiavime daly-
vavusieji jaunieji vyčiukai ap do va-
noti 100 dol. dydžio stipendija. Šis pa-
dalinys taip pat nusprendė fi nan-
siškai paremti (12,000 dol.) įvai rias
labdaros organizacijas ir kultū rinę
veiklą.  

Vidurio centro  apygardos kuopų
pirmininkai papasakojo apie savo
kuo  pų praėjusių šešių mėnesių veik-
lą. Išrinkti du delegatai – Michael
Pet kus ir garbės narė Pranciška
Petku vienė (abu 96 kuopos valdybos

nariai) – pasidalino įspūdžiais apie
neseniai praėjusį 99-ąjį metinį na-
rių suvažia vimą, kuris vyko Seven
Springs, PA.

Vidurio centro rajono apygardos
valdyba ir delegatai vienbalsiai nus-
prendė skirti „Lietuvos vyčių” sti -
pen  dijos fondui 150 dol., o Šiaulių
vys kupijos Šiaulių pastoracinio cen-
tro statybos projektui – 200 dol. Mūsų
Vidurio centro rajono dvasios vadas
kun. Jonikas priklauso Šiaulių vys -
kupijai.  

Šiame suvažiavime buvo išrinkta
nauja Vidurio centro rajono valdyba
2012–2013 m. „Lietuvos vyčių” Vi-
durio centro rajono valdybą sudaro:
pirmi ninkas – Michael F. Petkus (96
kuopa, Dayton, OH), vicepirmininkė
– garbės narė Regina Juškaitė-Švo-
bienė (102 kuopa, Detroit, MI), proto-
kolų sekretorė – garbės narė Pran-
ciška Petkuvienė (96 kuopa, Dayton,
OH),  iždininkė – Anne Louise Tuc-
ker (96 kuo pa, Dayton, OH), iždo pati-
kėtiniai – Lauretta Pant ir Jurgis Mi-
ka laus kas (abu iš 96 kuopos, Dayton,
OH), tvarkdarys – Paul Moore (86
kuopa, DuBois, PA), lietuvių reikalų/
kultū ros atstovas – Tom Petkus (96
kuopa, Dayton, OH), ritualų – garbės
narė Lee Moore (86 kuopa, DuBois,
PA), ryšių su visuomene – garbės na-
rė Re gina Juškaitė-Švobienė, specia-
lių apygardos ap do vanojimų pirmi-
ninkas – Jurgis Mikalauskas (96 kuo-
pa, Dayton, OH), Šiluvos Švč. Mer-

gelės Marijos fondo atstovė – garbės
narė Elinor Služienė (96 kuopa, Day-
ton, OH), „Lietuvos vy čių” fondo ats-
tovė – garbės narė Lee Moore (86 kuo-
pa DuBois, PA) ir sti pendijų atstovė –
Elena Mikalauskas (96 kuopa, Day-
ton, OH).  

Pranešta, kad kitas Vidurio cen-
tro rajono pavasarinis susirinkimas
vyks 2013 m. pavasarį Detroit, MI. Sa -
vaitgalio suvažiavimą globos 102 kuo -
pa, kuriai pirmininkauja Patricia
Zy ren. Norima, kad dar vieną kartą
„Lie  tuvos vyčių” atstovai susirinktų
Šv. Antano parapijos patalpose, nes
bažnyčia bus uždaryta 2013 m. birže-
lio mėn. 16 d.

Vidurio centro rajono rudens su -
sirinkimas ir maldos kelionė vyks ki -
tų metų rugsėjo mėn. Suvažiavimo
kuopos globėja ir tiksli susirinkimo
data bus praneštos vėliau. 

Posėdis baigtas malda ir „Lietu -
vos vyčių” himnu. Po pietų vyko mal-
dos kelionė Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
Ten mus sutikęs klebonas kun. Eric
Bowman pasveikino atvykusius dele-
gatus, pasidžiaugė galėjęs dalyvauti
ir pats vesti specialias pamaldas. Jis
taip pat papasakojo apie bažny čios
langų reikšmę, sakydamas, jog anks-
čiau krikščionys nemokėjo skai tyti,
todėl mokėsi iš įvairių raštų ir sim-
bolių, randamų languose (pvz.,  rak-
tai, karvelis, aukso žiedai simbo -
lizuoja krikščioniškus simbolius). Po
to buvo prisiminti mirusieji nariai.

Už kiekvienos apygardos mirusį kuo-
pos na  rį uždegta po žvakutę, paminė-
tas kiekvienas mirusysis, sukalbėtos
maldos už jų vėles.

Buvo įteikti Vidurio apygardos
specialūs pripažinimo medaliai
šiems nariams: Lauretta ir Henry
Pant ir Ann Louise Tucker (96 kuopa
Dayton, Ohio) ir Patricia Zyren (102
kuopa, Detroit, Michigan). Vakare
da lyvavome Šv. Petro bažnyčios para-
pijos suruoštame rudens festivalyje
ir mugėje „Octoberfest”. Ten galė-
jome pa sigardžiuoti įvairiais patie-
kalais, išmėginti laimę loterijose,
paklausyti muzikos ir net pašokti
pol ku tę bei nusipirkti įvairių rank -
dar bių. 

Sekmadienį vyko suvažiavimo
užbaigimo šv. Mišios Šv. Kryžiaus ka -
talikų bažnyčioje, kurias aukojo kle-
bonas kun. Bowman. Prieš šv. Mišias
nauja Vidurio centro apygarda davė
priesaiką. Po Mišių parapijos salėje
vyko atsisveikinimo vaišės. Vidurio
centro rajono pirmininkas Petkus pa -
dėkojo 96 kuopos nariams už nuošir -
dų priėmimą ir vaišes, o dalyviams
už dalyvavimą susirinkime. 

Iki malonaus pasimatymo kita-
me suvažiavime 2013 m. pavasarį
Detroit! 

Regina Juškaitė-Švobienė – ,,Lie -
tu vos vyčių” garbės narė, ryšių su vi -
suomene komiteto pirmininkė.

tada jau gali džiazuoti”. Jis surado
laiko ir skaitė gimnazistams paskai-
tą tema „Lietuviškas suvenyras”. Jis
atvertė žinomus ir negirdėtus auten-
tiškos lietuvių kultūros lobynus.

Projekto vadovas, kalbėdamas
apie plenerą, pasakojo, kad meistrai
Raimundas ir Antanas „jau turi savo
braižą, o į plenerus kviečiame tuos,
kurie gali dirbti prie žiūrovų – tai
šviečiamoji aplinka, galimybė žmo -
nėms pačiupinėti tradicinę kultūrą”.

Kalbinamas tautodailininkas R.
Blažaitis visą laiką iš rankų nepalei-
do kalto, apgalvotas frazes nuolat
lydėjo tuk tuk, tuk tuk garsas... Jis
tvirtino, jog kūrėjui „svarbiausia
nusistovėję kanonai, jų sugadinti ne -
gali. Jeigu Dievulis su trim vinim, tai
su trim, ne keturiais”. Meistras ban -
dė įtikinti, kad jo krašte, Alvite, žmo -
nės sako: „drožyba – moteriškas dar-
bas, nes vyrams per sunkus”. Vyriš -
kis savo tautodailinę patirtį skaičiuo-
ja nuo 1992-ųjų, dalyvauja respubli-
kinėse ir tarptautinėse kūrybinėse
stovyklose, pleneruose, konkursuose,
jis – tris kartus „Aukso vainiko” lau-
reatas. 

Kalvarijos krašto tautodailinin -

kas, meno kūrėjas, Marijampolės
kraš to konkursinės parodos aukso
laimėtojas-laureatas, respublikinės
Liongino Šepkos parodos-konkurso
keturiskart prizininkas, respubliki -
nių ir tarptautinių kūrybinių stovyk-
lų dalyvis A. Lastauskas bandė įti-
kinti, jog su medžiu jam dirbti sekas
žymiai lengviau, nei kalbėti. „Šitą
dar bą pradėjau dirbti neseniai, gal
2002-aisiais. Pats gyvenimas pastū -
mėjo. Pamačiau vieno meistro dar-
bus ir ‘apakau’, tada supratau, kad
gyvenimas turi ir kitą pusę”. Šiek
tiek pamindžikavęs, pajuokavęs jis
kalbėjo toliau: „medis pats diktuoja
savo sąlygas, turi išmokti jų klausy -
tis. Kai kuri, įdedi daug darbo, tada
tas dirbinys tampa tarsi savu vaiku,
tokius vadinu ‘aukso fondu’.” 

Gimnazijos bendruomenė nuo -
šir džiai dėkoja projekto globėjui Z.
Kalesinskui, projekto vadovui V. Je -
zerskui, meistrams R. Blažaičiui, A.
Lastauskui ir R. Petrauskui už kūry-
bines idėjas, už buvimą kartu, už Lie -
tuvos-Vokietijos tilto sutvirtinimą,
už tai, kad esame mažos tautos dideli
žmonės.

Suolelis gimnazijos parko saloje.
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Čikagos priemiesčių gyvulių
sker dyklose vergiškomis sąly-
gomis plušantys lietuviai emi-

grantai, žiurkių sugraužtas vaikas
bei dešros iš žiurkienos ir karvių
dvėslenos. Apie tai pasakoja dar 1906
m.  JAV išleista Upton Sinclair kny ga
„Džiunglės”, tapusi  perkamiausia ir
pakeitusi JAV visuomenę. Pasiro do,
Lietuvoje iki šiol mažai žinomą kny -
gą, kurios pagrindiniai herojai – emi-
grantai iš Lietuvos, skaitė pats JAV
prezidentas Theodore Roosevelt bei
vėliau Didžiosios Britanijos prem -
jeru tapęs Winston Churchil. Po 60
metų pertraukos Lietuvoje išleidžia -
mų „Džiunglių” proga – pokalbis su
šios knygos tyrinėtoju, University of
Illinois  at Chicago Slavų ir baltų kal -
bų ir literatūros departamento profe-
soriumi Giedriumi Subačiu mi.

– U. Sinclair knyga „Džiun -
glės” tapo perkamiausia, iki šiol
pa tenka į mokyklų skaitomos li-
te ratūros sąrašą, nagrinėjama
universitetuose. Ar Jums nekeis-
ta, kad JAV iki šiol vertinamos
„Džiunglės” Lietuvoje šiandien
beveik nežinomos – paskutinį kar -
tą knyga išleista prieš 64 metus?

– Tai yra socialistinis romanas,
parašytas 1906 m. Kaip U. Sinclair
pats kažkada apie savo knygą pasakė,
„buvau jaunas ir į romano pabaigą
sudėjau viską, ką žinau apie socializ -
mą”. Galbūt dėl to už šią knygą jis ir
negavo Nobelio literatūros premijos
– pradžia labai stipri, pabaiga labai
silpna. Jis tai pripažino, bet nenorėjo
perrašyti. Knygoje aprašyti lietuviai.
Kodėl knyga Lietuvoje nežinoma?
Jau buvo penki leidimai lietuvių kal -
ba – trys JAV, du – Lietuvoje. Vadina -
si, „Džiunglės” nėra visai nežinomos.
Paskutinis leidimas išėjo 1948 m. –
Stalin laikais, kada trėmė lietuvius.
Liūd nas romanas apie JAV lietuvius
galėjo būti suprastas kaip atgrasy-
mas nuo Amerikos. Jei neklystu, da -
lis tiražo iškeliavo į Petrašiūnų ma -
kulatūros fabriką – niekas knygos
ne pirko. Dabar šios knygos beveik jo -
kio je bibliotekoje nerasi. Knygos
apie amerikietišką socializmą žmo-
nės ne lau kė ir nesitikėjo. Antra, ten
lietuviai pavaizduoti tokie vargingi,
kad ne sinori su jais tapatintis.

– Kokią reikšmę „Džiunglės”
pa darė JAV visuomenės raidai?

– Patiems amerikiečiams tai –
ker tinis romanas. Tai romanas, ku-
ris pakeitė visuomenę. Kitaip sakant,
po romano paskelbimo žmonės ėmė
valgyti švaresnį maistą. U. Sinclair
biog rafas Leon Harris 1975 m. yra ra-
šęs, kad tai yra iki šiol reikšmingiau-
sias amerikiečių romanas. Ne geriau-
sias, o reikšmingiausias – poveikio
pras me. Net ir tobuli romanai pa-
prastai vi suomenės taip nepaveikia.
O šis ir da bar yra kai kurių mokyklų
programose. Štai mano duktė jį skai-
tė 8-oje klasėje. Tai knyga apie šalies
tapatybę, apie tai, kaip atsirado Ame-
rika. Vienas „kilmės mi tas” – kaubo-
jų, laukinių vakarų, ki tas – „Džiung-
lės”: esą, kaip mes ko vo jome, kokia
korupcija buvo ir kaip šitai perėjo-
me, iškilome. „Džiunglės” – vienas iš
Amerikos mito variantų. Kai dėsty-
damas UIC 60 savo studentų, tarp ku-
rių yra indų, pakistaniečių, ki nų, pa-
klausiu, kas girdėjo apie „Džiung -

les”, visada pakyla rankų. Vienas du
būna skaitę. U. Sinclair yra parašęs
be veik 100 knygų, o jie žino tik šitą.

– Užsiminėte apie švaresnį
mais tą. Kokią įtaką mėsos pramo -
nei turėjo romane aprašytos isto -
ri jos apie malamas žiurkes ir dvė -
selienas?

– Kai vokiečiai išsivertė knygą,
tai nustojo iš JAV pirkti mėsą – laivai
su mėsa grįždavo į Ameriką. U. Sinc -
lair iš pradžių nerado leidėjo – visi
pri sibijojo tokį griežtą romaną leisti,
stoti prieš galingus mėsos gaminto-
jus. Tačiau pavyko atrasti leidyklą
New York. Knygai pasirodžius, į
leidyk lą atėjo vienas mėsos gaminto-
jas su krūva pinigų ir paprašė nie-
kam neleisti „Džiunglių” versti į
kitas kal bas. Bandė susitarti, bet lei-

dyklos va dovas, matyt, būdamas ide-
alistas, įsi žeidė ir leido visiems ver-
sti dykai. Jau per pirmus 1906 metus
knyga iš versta į keliolika kalbų.

5 ir 14 skyriuose yra vietų, ku -
riose detaliai pasakojama apie mėsos
gamybos tamsiąsias puses, pavyz -
džiui, kad sumala nudvėsusias kar -
ves. Tai dar švelnu. Skersdavo ir ne -
se niai apsiveršiavusias karves, nors
tai buvo draudžiama. Arba jei karvė
nudvėsdavo vežama į skerdyklą, vis
tiek ją sukišdavo į konvejerį. Aprašy -
ta ir tai, kaip nuodijamos žiurkės, ku -
rių skerdykloje buvo kalnai. Žiurkės
dvėsdavo ir būdavo sumalamos kartu
su mėsa. Taip žiurkių nuodai atsiras-
davo dešroje. Prieš tai visi sukilo. Ir
prezidentas Theodore Roosevelt jau-
nystėje dalyvaudamas karinėje ope -
ra  cijoje Kuboje, matė, kaip blogai
nuo konservų buvo jo draugams, o
gal ir jam pačiam. Pasirodžiusią kny-
gą jis puolė skaityti pats.

T. Roosevelt netrukus pasikvietė
U. Sinclair pietų į Baltuosius rūmus
ir paklausė, ar tai, ką parašė, tiesa. U.
Sinclair atsakė, kad tai tiesa iki pas -
kutinio žodžio. Tada prezidentas dar
slapta siuntė komisiją aprašytiems
faktams ištirti. Komisija patvirtino,
kad „Džiunglėse” aprašyta tiesa. Ant -
ra vertus, T. Roosevelt taip gražiai į
U. Sinclair nežiūrėjo, jį pavadino
„mėšlo grėbiku”. Nors „Džiunglės”
yra ro ma nas, U. Sinclair šiandien
vadinamas žurnalistu. Jis atliko
žurnalisti nį tyrimą, tik iš to parašė
romaną. Juo pasekė kiti – prasidėjo
atviros kri tikos banga. Tiesa, apie U.
Sinclair knygą jaunystėje recenziją
parašė pats Winston Churchill. Tuo
metu jis dar buvo niekas.

– Taigi galime džiaugtis, kad
apie Lietuvą išgirdo ir T. Roose -
velt, ir W. Churchill?

– Matyt, išgirdo. Visgi  Lietuva
buvo nuo 1918 m. iki 1940 m. Tada ji

Knyga, pakeitusi JAV: apie vargstančius lietuvius 
ir dešras su žiurkiena

Prof. Giedrius Subačius.

buvo žemėlapiuose, į mokyklą einan-
čiai kartai Lietuva bu vo aiškesnė.
Bet tiems, kurie kny gą skaitė 1906 m.,
lietuviai buvo neegzistuojanti tauta.
Knygą skaitysiančios naujos kartos
Lietuvą labiau pastebės.

– Kaip pats sužinojote apie
kny gą ir kodėl pasirinkote ją ty -
rinėti? Prieš keletą metų apie tai
net knygą „Upton Sinclair: The
Lit huanian Jungle” išleidote.

– Nuvažiavau į Ameriką ir ten
žmonės retkarčiais vis sakydavo: „O,
kaip lietuvis ‘Džiunglėse’.” Kokios
„Džiunglės?” Perskaičiau. Esu kal-
bos istorikas ir pamačiau, kad auto-
rius var toja daug lietuviškų žodžių.
Man buvo įdomu, kaip jis šiuos žo-
džius ga vo. Romane 69 lietuviški žo-
džiai, jie romane panaudoti 194 kar-
tus. Pra dė jau tyrinėti. Nors U. Sinc-
lair gyveno la bai ilgai, per tą laiką
lietuviai jo be veik netyrinėjo, neko-
mentavo. O kai numirė, pradėjo skųs-
tis, kad ne tei sin gai lietuvius pavaiz-
davo. Tada į pa viršių išlindo įsižeidi-
mas. Ištyriau, kad jis lietuviškų fra-

zių iš laikraščių nenusirašė – jų laik-
raščiuose nėra. Pavyzdžiui, „Eikš,
greičiau.” Jis turė jo užrašus ir, ma-
tyt, pats užsirašydavo, arba jam kas
įrašydavo. Gaila, tie sąsiuviniai su-
degė. Bandžiau rašyti straipsnį, ta-
čiau išėjo knyga. Paskui radau vietą,
kur vyko svarbiausios knygoje apra-
šytos lietuvių vestuvės. Į jas U. Sinc-
lair mielai priėmė: pakvie tė, pasodi-
no, pavaišino. Jis vardų ir pa vardžių
išklausinėjo, prasėdėjo iki iš naktų.
U. Sinclair neprisistatė, kas esąs. Ra-
dau tą saliūną, jis yra mano knygos
viršelyje. Iki šiol tebeieškau vie nos
poros vestuvinės nuotraukos.

– Anksčiau turėjote planų pa -
gal „Džiungles” kurti filmą. Kaip
sekasi įgyvendinti šį sumanymą?

– Pradėjome statyti filmą, tačiau
dabar tam nėra pinigų ir kūrimas įs -
trigo. Tebeieškau pagrindinės knygo-
je aprašytų jaunųjų poros, teberašau
jų biografiją, tebetyrinėju. Filmas ga -
li palaukti, kol daugiau sužinosiu.
Fak tas tas, kad U. Sinclair tikrai ma-
tė lietuvių vestuves, jis ten buvo pa-
kvies tas ir tai jam tapo didžiausiu
įk vėpimu. Matyt, dėl tų vestuvių jis
he rojais ir pasirinko ne slovakus,
len kus, čekus, o lietuvius. Vestuvėse
jis bu vo emociškai sukrėstas. Apie
pir mą knygos skyrių amerikiečių
litera tūrologas Anthony Arthur yra
pasa kęs: tai vienas pačių geriausių
pirmųjų Amerikos literatūros skyrių.

– Knygoje aprašytiems emi-
grantams Amerika buvo „svajo-
nių šalis”, tačiau daugeliui realy-
bė pa sirodė esanti kitokia. Ar čia
nematote panašumų su šiandienos
emigrantais?

– Visada gyvenimas yra sudėtin -
gesnis, negu vienas romanas parodė.
U. Sinclair atsirinko pačius juodžiau-
sius faktus. Pavyzdžiui, kad gatvėje
pa skendo vaikas. Dėl šio fakto jį užsi -
puolė – kaip gatvėje paskendo vai-
kas? Arba tai, kad vaiką rūsyje sug-
raužė žiurkės. Bet autorius atsako:
žinau fak tą, kad tikrai vaikas gatvėje
paskendo, tai buvo aprašyta laikraš-
tyje. Ma tyt, per porą dešimtmečių
vienas paskendo. Bet tame romane
jis yra – U. Sinclair reikėjo tokių fak-
tų. Jis ne rašė, pavyzdžiui, apie kles-
tintį lietuvį saliūno savininką Kuš-
leiką, kurio pavardė knygoje suteikta
muzikantui. Šiandien jo kapas tarp
senųjų Či kagos kapinių kapų – vie-
nas turtingiausių. Buvo visokių isto-
rijų, bet au torius norėjo parodyti,
koks juodas yra kapitalizmas. U.
Sinclair rūpėjo pa rodyti vargšus dar-
bininkus, jis tarp kitų rado ir į knygą
įdėjo lietuvius.

– Ir šiandien JAV išlieka emi-
grantų svajone, įsivaizduojamu
rojumi. Kiek pasikeitė emigrantų
padėtis JAV nuo „Džiunglėse” ap -
ra šytų laikų?

– Yra paralelių. Ir kas nors tai
naudos: tie, kurie sako, kad Lietuva
nukraujuoja, kai iš jos išvažiuoja, sa -
kys, „žiūrėkite, kas jų ten laukia”.
Kny gos leidimais dažnai buvo mojuo-
jama panosėje siekiant išgąsdinti.
Stalin 1948 m. gąsdino, sakė: „Norite
Amerikos – pažiūrėkite, kas laukia.” 

– Ką pasakytumėte apie kny-
gą pirmąkart išgirdusiems lietu-
viams? Kodėl „Džiungles” vertėtų
pa skaityti.

– Verta skaityti dėl lietuvišku-
mo. Skaitant reikia nenusiminti,
nors skaitant kai kurias vietas verkti
no risi. Tai tokio lygio literatūra, kad
šių vietų skaityti nesijaudinant ne-
įma noma. Reikėtų žinoti, kokiuose
teks tuose mes, lietuviai, cirkuliuo-
jame, kokios reikšmės tie tekstai
pasauliui. Štai Antanas Venclova, bū-
damas socialistas, dar prieš Antrąjį
Pasau linį karą išleido knygą apie U.
Sinc lair. Jis sovietmečiu nuvyko į Ki-
niją – ten kinai komunistai pareiškė
žinantys lietuvius, nes jie U. Sinclair
„Džiunglėse” aprašyti. Mes turime tą
knygą žinoti – vertinti galime kaip
norime, ypač dėl paskutinių skyrių,
kuriuose jis aprašo savo socializmo
ideologiją.

– Gal ją reikėtų įtraukti ir į
Lie tuvos mokyklų, universitetų
programas?

– Manyčiau, taip turėtų būti. Jei -
gu skaitomos „Jaunojo Verterio kan -
čios”, kodėl nepaskaityti pirmojo
sky riaus apie lietuvių vestuves. Gali -
ma atrinkti ir ištraukų apie mėsą.
Juk knygos pirmas skyrius, kaip mi -
nė jau, gal net geriausias JAV litera -
tūroje.                                         

Delfi.lt

Lietuviškas „Džiunglių” leidimas
Lietuvos knygynuose pasirodė šian-
dien, spalio 2 dieną. Sutrumpintą
„Džiunglių” versiją galima atsisiųsti
internetu iš Delfi.lt. 

MINDAUGAS JACKEVIČIUS
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Gruzijoje vyko parlamento rinkimai

Japoniją pasiekė galingas viesulas

Filmas „Musulmonų nekaltybė“
uždraustas Rusijoje

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitete
mokysis 400 pirmakursių

Tbilisis (BNS) – Gruzijoje vyko
naujo parlamento rinkimai. Balsavi-
mo teisę šalyje turi 3,6 mln. piliečių.
Prezidento Michail Saakašvili Jung-
tiniam nacionaliniam judėjimui rin-
kimuose iššūkį metė milijardieriaus
ir opozicijos vadovo Bidzin Ivanišvili
susivienijimas ,,Gruzijos svajonė”.
Abi stovyklos pabrėžia siekiančios
šalies narystės Europos Sąjungoje
(ES) ir NATO.

Apklausos ir šį kartą pergalę nu-
mato Jungtiniam nacionaliniam ju-
dėjimui. Tiesa, dėl šalyje kilusio kan-
kinimų kalėjimuose skandalo, pri-
vertusio atsistatydinti du ministrus,
aiški partijos persvara sumenko. Pa-
rama M. Saakašvili smarkiai smuko
pirmiausiai Tbilisyje, kur gyvena
trečdalis gruzinų. Šiuo metu prezi-
dento partija parlamente turi beveik
80 proc. vietų.

M. Saakašvili žadėjo ,,laisviau-
sius ir skaidriausius rinkimus”. Ta-
čiau Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) stebė-
tojai rinkimų kampaniją vadino
,,konfrontacine ir šiurkščia”. B. Iva-

nišvili kaltino vyriausybę manipu-
liacijomis ir paskelbė apie masinius
protestus po rinkimų. 

Pasmerkė religinių ženklų niekinimą

Diskutuota apie  NATO, Lietuvos 
ir Ukrainos bendradarbiavimą

Marijampolė (ELTA) – Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė daly-
vavo Marijampolės Trečiojo amžiaus
universiteto (TAU) mokslo metų pra-
džios šventėje. Šiemet jame mokysis
400 pirmakursių.  Sveikindama moks-
lo metų pradžios šventėje susirinku-
sius vyresnio amžiaus žmones šalies
vadovė pabrėžė mokslo visą gyveni-
mą svarbą. Pasak prezidentės, į vy-
resnio amžiaus žmonių tobulėjimo ir

raiškos procesą turėtų įsitraukti ne
tik savanoriai ir akademinė bendruo-
menė, bet ir vietos bendruomenės, vi-
suomeninės organizacijos bei savi-
valdybės.

Lietuvoje yra apie 20 trečiojo am-
žiaus universitetų, kuriuose mokosi
per 16,000 žmonių. 2012-ieji yra pa-
skelbti Europos vyresnių žmonių ak-
tyvumo ir kartų solidarumo metais. 

Maskva (BNS) – Tverės teismas
Maskvoje skandalingąjį amerikietiš-
ką filmą ,,Musulmonų nekaltybė”
(Innocence of  Muslims), rodytą in-
ternete ir sukėlusį protestus daugely-
je pasaulio šalių, pripažino ekstre-
mistiniu.

Patenkindamas Rusijos Genera-
linės prokuratūros prašymą teismas
uždraudė platinti šį filmą Rusijoje.

Apeliacijos teikimo atstovė tvirtino,
kad filmas ,,negatyvioje šviesoje pa-
sakoja apie islamo religija, skatina
religinio nepakantumo augimą Ru-
sijoje”. Ji taip pat pateikė eksperti-
nių duomenų, rodančių, kad filme
esama ekstremistinio pobūdžio me-
džiagos. Filmo ,,Musulmonų nekalty-
bė” rodymas jau oficialiai draudžia-
mas Rusijos teritorijoje.

Lenkija išleis 2,5 milijardo dol. sraigtasparniams

Garliavos įvykių dalyviai neteko teisinės neliečiamybės

Tarptautinėse varžybose JAV lietuvaitė atbėgo trečia

Kijevas (URM info) – Bendroje
NATO, Lietuvos ir Ukrainos rugsėjo
28–29 d. Kijeve surengtoje konferen-
cijoje diskutuota apie organizacijos
bei šių šalių bendradarbiavimą sie-
kiant įveikti šiuolaikinius iššūkius
saugumui. Išskirtinis dėmesys rengi-
nyje skirtas energetiniam saugumui
– buvo pristatyta Vilniuje neseniai
įsteigto NATO Energetinio saugumo
kompetencijos centro veikla. NATO
pareigūnai pabrėžė šio centro svarbą
sprendžiant šiandieninius iššūkius

saugumui.
Lietuvos ambasadorius Ukrai-

noje Petras Vaitiekūnas pažymėjo
sėkmingą Lietuvos ir Ukrainos bend-
radarbiavimą įvairiose NATO prog-
ramose ir atkreipė dėmesį į konkre-
čius bendradarbiavimo pavyzdžius
energetinio saugumo srityje. Rengi-
nyje taip pat dalyvavo NATO genera-
linio sekretoriaus padėjėjas Gabor
Iklody, aukšti Ukrainos pareigūnai,
NATO atstovai.

Varšuva (ELTA) – Lenkija keti-
na pirkti 70 vidutinių daugiatikslių
sraigtasparnių – tai pareiškė šalies
premjeras Donald Tusk. Manoma,
kad tiek sraigtasparnių atsieis 2,5
mlrd. dol. Pirmuosius sraigtaspar-
nius lenkų kariškiai tikisi gauti jau
2014 m. Jie pakeis pasenusius trans-
porto ir jūrų daugiatikslius sraigtas-

parnius. Sprendimą pirkti daugiau
daugiatikslių sraigtasparnių D. Tusk
aiškino būtinumu didinti Lenkijos
karinių oro pajėgų sraigtasparnių
parką. Šiuo metu Lenkijai savo sraig-
tasparnius siūlo trys bendrovės –
Jungtinių Valstijų ,,Sikorsky”, Itali-
jos ,,Agusta Westland” ir Europos su-
sivienijimas ,,Eurocopter”.

Vilnius (BNS) – Vilniaus arki-
vyskupija paragino tikinčiuosius
prieštarauti Dievo atvaizdo ir kitų re-
liginių ženklų niekinimui. Vilniaus
arkivyskupo metropolito kardinolo
Audrio Juozo Bačkio pasirašytame
laiške smerkiama laisvalaikio apran-
gos reklama su religinių paveikslų
mo-tyvais ir tarptautinio teatro festi-
valio pristatymas renesansiniu ,,Sal-
vator mundi” (Pasaulio Išganytojo)
paveikslu.

Kardinolas teigia, kad šis plaka-

tas išskiria iš dvylikos festivalio pa-
sirodymų būtent tą, kurį tiek režisie-
rius, tiek rengėjai pristato kaip
,,spektaklį-šventvagystę”.,,Tokie
kraštutiniai mėginimai bet kokia
kaina atkreipti į save dėmesį aukoja
žmogišką padorumą ir įžeidžia daug
žmonių; jų nesustabdo nė tai, kad
šiuo metu pasaulis diskutuoja apie
tragiškus padarinius provokacijų,
kuriomis kėsintasi į tikinčiųjų jaus-
mus”, – teigia arkivyskupas.

Tokijas (BNS) – Pagrindinę Ja-
ponijos teritorijos dalį pasiekė galin-
gas viesulas „Jelawat”, kuris prieš
tai smogė pietinei Okinavos salai,
kur vienas žmogus žuvo, dar maž-
daug 140 buvo sužeisti. Spėjama, kad
vėliau viesulas pasuks į šiaurės ry-
tus, link Tokijo. Numatomos didelės
liūtys ir iki 10 m aukščio bangos. 

Rugsėjo 29 d. Japonijoje, dau-
giausia – jos vakaruose, buvo atšauk-
ta daugiau kaip 500 skrydžių, nevaži-
nėja kai kurie greitieji traukiniai.
Vietos valdžia daugiau kaip 2,000 cen-
trinės Mie prefektūros gyventojų
nurodė palikti savo namus, dar dešim-
tims tūkstančių žmonių buvo patarta
išvykti iš namų į saugesnes vietas.

Gruzijoje prezidentas M. Saakašvili su
žmona ir sūnumi.                          EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Į Seimą ban-
dantys patekti keturi Garliavos įvy-
kių dalyviai neteko teisinės neliečia-
mybės. Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) panaikino partijos ,,Drąsos ke-
lias” kandidatų Ryčio Saladžiaus,
Juozo Valiušaičio, Tautrimo Januše-
vičiaus ir Evelinos Paltanavičiūtės-

Matijošaitienės teisinę neliečiamy-
bę, išskyrus laisvės suvaržymą, tai
yra sulaikymą, suėmimą ir namų
areštą. ,,Drąsos kelio” atstovai turės
aiškintis prokurorams dėl galimo
trukdymo antstolio veiklai ir įžeidi-
nėjimo per gegužės įvykius Garlia-
voje.

Stillwater (BNS) – Nevada vals-
tijoje 76-ąjį kartą vykusiose studentų
kroso varžybose ,,Cowbay Jamboree”
trečią vietą užėmė University of  Ok-
lahoma studentė Monika Juodeškai-
tė. Lietuvos bėgikė 5 km nuotolį įvei-
kė per 17 minučių 25,71 sekundes ir
23,94 sekundės atsiliko nuo nugalėto-
jos Kenijos atletės Aliphines Tulia-
muk-Bolto. Antrą vietą užėmė dar
viena Kenijos sportininkė Risper Ki-
maiyo. Iš viso varžybose dalyvavo 127
bėgikės. 

Atlanta (URM info) – Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis rugsėjo 28 d.
Georgia Institute of Technology  susitiko su garsiu politiku, ilgamečiu JAV senatoriumi,
žinomu branduolinio nusiginklavimo aktyvistu Sam Nunn. Pokalbio metu šalia kitų
klausimų aptartos ir NATO branduolinio atgrasymo politikos galimybės. Ministras pa-
brėžė, jog NATO šalių vadovų susitikime Čikagoje buvo patvirtinta NATO gynybos ir at-
grasymo politika, kurioje sutarta, kad esami branduolinio atgrasymo pajėgumai yra
tinkami, o NATO išlaikys patikimas ir veiksmingas branduolines pajėgas tol, kol pasau-
lyje išliks branduolinis ginklas. Pažymėta, kad tolesni žingsniai mažinant branduolines
atsargas Europoje galimi tik atsižvelgiant į abipusiškumo principą su Rusija.  

URM nuotr.

Monika Juodeškaitė.                Delfi.lt nuotr. 



Kieti ir nepalaužiamai tvirti Jė-
zaus žodžiai iš pirmo žvilgs-
nio gali atbaidyti tuos, kurie

neieško tiesos prasmės, bet iškart ir
kategoriškai atmeta tai, kas, jų iš-
ankstiniu manymu, yra nelogiška.
Kai Dievo Sūnus sako, jog žmogui,
kurio ranka gundo nusidėti, reikia ją
amputuoti (plg. Mk 9, 43), ne tik pa-
sinaudoja anuomet žydams būdinga
paradoksalia kalbėjimo forma, norė-
damas jų mintis pakreipti į gilesnę
dalyko potekstę, bet ir primena, jog
žmogus, įkliuvęs į didelio gundymo
tinklus, pats sau gali tapti nesutaiko-
mu priešu.

Įsivaizduokime: asmuo, pažo-
džiui suvokęs Jėzaus paliepimą, jog
stiprios pagundos metu reikia ne-
gailėti savęs ir imtis ryžtingo veiks-
mo – nusipjauti ranką, kuri, pavyz-
džiui, smurtingai rengiasi kilti prieš
bejėgį vaiką, labai aštriu kirviu ir
stipriu kirčiu nukerta ją. Ar šiuo
veiksmu jis panaikino tikrąją blogio
priežastį? Ne panaikino, bet padarė
nusikaltimą, sunkiai sužalodamas
savo kūną, kuris yra Šventosios Dva-
sios šventovė (plg. 1 Kor 6, 19). Žmo-
gus, dėl savo beprotiško veiksmo ne-
tekęs rankos, prarado darbą ir gyve-
nimo džiaugsmą, pateko į desperatiš-
ką nusiminimą ir pasiryžo nusižu-
dyti – nukirsti ploną savo gyvybės
siūlą.

Graikų mitologijoje yra žinomi
penkiasdešimtgalviai ir šimtarankiai
milžinai Kotas, Briarėjas ir Gigis –
būtybės, daugiau imančios, nei duo-
dančios. Perfrazuojant galima saky-
ti, kad turime nusikirsti savo 49 gal-
vas ir 98 rankas (tiesa, kiti galbūt
mažiau jų turi), kuriomis darėme ar
ketinome daryti blogį, tai yra, die-
viškai malonei veikiant, pašalinti iš
savo vidaus tamsą ir pereiti į švie-
sos teritoriją, idant nesiblaškydami
stengtumėmės ramiai ir logiškai sa-
vo mintis derinti prie visažinančio
Dievo minčių. Tada neatsitiks mums
taip, kaip nutiko vienai merginai, ku-
ri su savo tėvu ėjo į šokius, kuriuose
linksmybės kartais ištrindavo ele-
mentaraus padorumo ribas... Kaimo
vieškelyje tas tėvas netikėtai susitiko
su garsiuoju Arso klebonu – šv. kun.
Žanu Mari Vianėjumi, sutriko ir
mikčiodamas tarė: „Aš jai neleisiu
šokti.” Kunigas jam atsakė: „O, jei ji
nešoks, jos širdis vis tiek šokinės.”
Taigi pirmiausia ne kojoms reikia
duoti įsakymą: „Nedrįskite eiti gyve-
nimo šunkeliais!”, bet savo širdį
Viešpačiui atverti ir Jį neužmiršta-
mos draugystės „šokiui” pakviesti...

Jėzus perspėja ir apie žmogaus
„žvairas” akis, sugeriančias milijo-
nus vaizdų, kurių daugybė yra už-
krėsti nuodėmingų pagundų virusu.
Pavyzdžiui, per geidulingą individo
žvilgsnį į jo vidų įeina nepadorūs
troškimai, kurie ilgainiui gali tapti
viską užgožiančiais ir besikartojan-
čiais veiksmais, vedančiais į žmogiš-
komis pastangomis nebesugriauna-
mą priklausomybę, be gailesčio nai-
kinančią asmens nepakartojamos
tapatybės individualybę...       

Jean-Luc Marion (Paryžiaus Sor-
bonos universiteto profesorius) įžval-
giai rašė: „Žiūrėtojas žiūri vien dėl
malonumo žiūrėti. Technikos dėka
pagaliau jis gali be apribojimų ir iš-
lygų mėgautis libido videndi žavesiu,
dėl kurio visada perspėdavo Bažny-
čios Tėvai: tai malonumas matyti,
matyti viską, ypač tai, ko aš neturiu
teisės arba galios matyti, taip pat ma-
lonumas matyti, pačiam liekant ne-
matomam, trumpai tariant, akimis
valdyti tai, kas man nepriklauso (...).
Taigi žiūrėtojas palaiko iškrypusį ir
bejėgį santykį su pasauliu, kurio jis
vengia ir kurį drauge valdo atvaizde.
Geisdamas žiūrėti dėl paties žiūrėji-
mo, žiūrėtojas įtvirtina atvaizdo be
originalo normą. Tad kiekvienas at-
vaizdas tampa teisėtas, jei tik šį geis-
mą patenkina, išpildo tobulai ar iš
dalies. Taigi atvaizdas turi prisitai-
kyti prie šio geismo lūkesčio. Iš čia ir
pranešėjų, programų autorių, ga-
mintojų pastangos įtikti šiam geis-
mui, apskaičiuoti jį ir patenkinti.”

Viesulo greičiu ir cunamio ban-
gų galia labiausiai per netvarkingą
žmogaus akių žvilgsnį nuodėmės
strėle mirtinai sužeidžiama jo širdis,
kurios esminis pašaukimas – leisti
artimo meilei nenumaldomai lietis į
kito vidų (plg. 1 Pt 1, 22).

Po truputį ir kasdien tarsi srai-
gės tyliu žingsneliu visą gyvenimą
ugdomos dieviškos žmogaus dorybės
– tikėjimas, viltis ir meilė, kurios yra
galingas variklis, išjudinantis kar-
tais nerangų žmogaus kūną gerie-
siems nemirtingumą laiduojantiems
siekiams bei darbams. Taigi žmo-
gaus rankos, pakeltos maldai, tarsi ir
jo kojas kelia aukštyn ir skatina
judėti tiesos link, o vidinės akys,
įsmeigtos į Viešpatį, taip kūno akių
žvilgsnį nuskaidrina, kad nors ma-
tome visa, kas dabar mus supa, ta-
čiau niekada neužmirštame, jog
išmuš valanda, kai išvysime tai, kas
pranoks visus mūsų lūkesčius.

Bernardinai.lt

26 Eilinis sekmadienis

Nukirsti ne ranką, bet pagundos šaknį

ŠVenTaDieniS

Rugsėjo 22 d. Palangoje vykusi,
visai šeimai skirta tūkstančio stalų
šventė „Palangos stalas 2012” kuror-
to gyventojus ir svečius kvietė ne tik
pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti
prabėgusios vasaros įspūdžiais bei
naujais sumanymais, bet ir pasimė-
gauti sveiku maistu – į didžiausią
kurorto rudens šventę pirmą kartą
įsiliejo Lietuvos sveikuolių sąjungos
rengiama 21-oji sveiko maisto šventė.
Jos metu žinovai ir profesionalai
dalinosi savo patirtimi, dalyvavo te-
minių, ragavimo ir šeimininkių šei-
mininkės stalų konkursuose bei
sveiko maisto parodoje. Taip pat vy-
ko leidinių, arbatžolių, prieskonių
bei ekologiškų produktų mugė.

Šių metų sveiko maisto šventės
tema – „Slėpinys sėkloj”, skirta vi-
siems, besidomintiems pilnaverte
mityba. „Susidomėjimas sveika gy-
vensena ir mityba Lietuvoje stipriai
populiarėja, vis jaunesni žmonės ima
galvoti ne tik apie savo fizinę, bet ir
apie dvasinę sveikatą, kokybišką, en-
tuziazmo pilną gyvenimą. Artėjant
šaltesniam metų laikui dažnas susi-
duria su klausimu: ką valgyti, kai
darže neauga nei uogos, nei vaisiai,
nei daržovės? Sveiko maisto šventė
‘Slėpinys sėkloj’ yra skirta padėti su-
rasti atsakymus į šį klausimą”, – sa-
kė Lietuvos sveikuolių sąjungos vi-
ceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė.

Sveiko maisto šventė vyko tris
dienas. Ji tradiciškai prasidėjo penk-
tadienio konferencija „Sveikuome-
nės veiklos modeliai: ką galime pa-
daryti geriau?” „Sulaukiame labai
daug laiškų iš žmonių, pradedančių
sveikai gyventi, kuriuose nurodoma,
kad trūksta bendraminčių, palaiky-

mo, kad nežino, kuo pasitikėti ir ar iš
viso pasitikėti perkant šviežio mais-
to produktus iš ūkininkų. Taip pat
rašo nemažai jaunimo, norinčio sa-
vanoriauti. Todėl šioje konferencijo-
je kalbėsime apie galimybes ben-
dradarbiauti su ekologiniais ūkiais,
smulkiais gamtine žemdirbyste užsi-
imančiais ūkiais, apžvelgsime kitų
šalių patirtį šioje srityje, pristaty-
sime projektus, kuriuose jaunimas
gali savanoriauti”, – pasakojo S.
Kriaučiūnienė.

Šeštadienį J. Basanavičiaus gat-
vės gale, prie Palangos tilto, vyko
gražiausia šventės „Slėpinys sėkloj”
dalis – teminių, ragavimo ir šeimi-
ninkių šeimininkės stalų konkursai.
Vakare visų dalyvių laukė nugalėto-
jų apdovanojimo vakaras ir vakaro-
nė. Sekmadienį vyko praktinis semi-
naras-ragavimas „Ajurvedinė mity-
ba”, kurio metu buvo galima para-
gauti vegetariškų patiekalų.

Visos Lietuvos sveikuolių sąjun-
gos rengiamos šventės turi vieną
svarbią dalį – rytinę mankštą ir mau-
dynes jūroje bet kokiu oru. Tad ir
šiais metais kiekvienas norėjęs Pa-
langos svečias galėjo prisijungti prie
maudynių ir pajusti, kiek daug
energijos tai suteikia.

Sveiko maisto šventė „Slėpinys
sėkloj” – tradicinė, jau penktus me-
tus rengiama šventė, skirta vasaros
pabaigai bei Tarptautinei turizmo
dienai paminėti, į pajūrį kasmet pri-
vilioja minias palangiškių ir svečių,
norinčių J. Basanavičiaus gatvėje
prisėsti prie tūkstančio stalų ir pasi-
mėgauti ne tik bendravimu, bet ir
įvairiausiais patiekalais, taip pat –
išbandyti įvairias siūlomas pramo-
gas. 

Tradicinėje�sveiko�maito�šventėje
Palangoje�–�dėmesys�sėkloms
JUOZAS DAPŠAUSKAS

SVeikaTa
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KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Nuotraukos iš sveiko maisto šventės.

Petkus Lemont Funeral Home, Lemont, IL, kartu su „Draugo” pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms su-
mažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Daila ir Juozas Liubinskai, gyvenantys Oak Lawn, IL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

Janina ir Bronius Čikotos gyvenantys Alexandria, VA, ne se niai
lankėsi „Drauge” ir laikraščiui paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
dosnumą.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 65

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje
www.draugas.org

Naujas namas, kurio didžiausias
plotis sieks vos 120 cm, ketina tapti
siauriausiu pastatu pasaulyje, rašo
Orange.co.uk. Lenkijos sostinėje Var-
šuvoje statomą namą suprojektavo
lenkų architektas Jakub Szczesny.
Pati siauriausia pastato vieta bus vos
71 cm pločio. Šiuo projektu siekiama,

kad namo gyventojai pajustų, kaip
juos varžo aplinka.

Šiame pastate kelioms dienoms
ar savaitėms pirmiausia apsigyvens
izraeliečių rašytojas Edgar Keret, o
vėliau – ir kiti menininkai. Namas
bus atvertas spalio 20 dieną ir bus gy-
venamas visą žiemą.               Delfi.lt

Varšuvoje�statomas�siauriausias�pasaulyje�namas

Popietę priėmiau ambasadorių
Vy gaudą Ušacką. Atvirai ir nuošir -
džiai pasikalbėjome, išsiaiškinome
kai kuriuos jo teiginius žiniasklaido-
je, tikrus ar tik tariamus jo pareiš -
kimus. Likau patenkintas šiuo susi-
tikimu. V. Ušacko požiūris į Lietuvos
užsienio politiką išsklaidė mano
anks tesnes abejones.

Vėliau paskambinau Daliai Gry -
bauskaitei į Briuselį ir prašiau pra -
neš ti, ką turime daryti, kad gautume
savo dalį iš ES energetikai skiriamų
5,3 milijardo eurų.

Septintą vakaro į Turniškes at vy-
 ko A. Valinskas. Kalbėjomės apie jo
siūlomą kandidatą į aplinkos mini s -
trus. Išsakiau savo poziciją, bet A. Va-
linskas atkakliai įrodinėjo to as mens
privalumus. Atsisveikinda mas pasa-
kiau, kad jis mano nuomonės ne pa-
keitė, ir išreiškiau viltį, jog valdan -
čioji koalicija sugebės susitarti dėl
vi siems priimtino nepriekaištingos
re putacijos kandidato į aplinkos mi-
nis trus.

2008 metų gruodžio 2 diena,
Vilnius. Arūnas Valinskas atkakliai
siūlo skirti aplinkos ministru Arūną
Burkšą, nepaisydamas, kad pasakiau
„ne”, nes šis kandidatas nepriimti-
nas nei premjerui Andriui Kubiliui,
nei gamtosaugininkams, nei man.
Esu apsisprendęs Seimui pristatyti
Vy riausybę be aplinkos ministro ir
laikinai patikėti eiti šias pareigas ku -
riam nors kompetetingam asme-
niui. Sunku suprasti A. Valinską –
ne kreipdamas dėmesio į nepalankią
visuomenės nuomonę, mėgina žūt-
būt prastumti savo draugą, kurio
anks tes  nė veikla prieštarauja aplin-
kosaugos principams. Aš jau aiškiai
pasa kiau, kad nekeisiu savo princi-
pinės nuostatos – A. Burkšas minist-
ru ne taps. Antraip tai būtų labai
prasta Vy riausybės darbo pradžia.

Iš Čikagos atėjo žinia, kad lapkri -
čio 29 dieną mirė Bronius Siliūnas.
Lietuviškos veiklos veteranai krinta
kaip lapai vienas po kito. Man pasi -
traukus iš „Margučio” radijo, jis
ilgus metus rūpinosi, kad radijo ban-
gomis nesiliautų po JAV sklidęs
lietuviškas žodis.

2008 metų gruodžio 3 diena,
Vilnius. Dar sustiprėjo politinė įtam-
pa dėl aplinkos ministro kandidatū -
ros. Man nesutikus, kad šios pareigos
būtų patikėtos ponui A. Burkšui, nuo
pat ryto Seime Andrius Kubilius ir
Arūnas Valinskas derina pozicijas.
Vidurdienį kalbėjausi su A. Valinsku
ir jis pažadėjo, kad bus pasiūlytas ki -
tas kandidatas.

15 valanda. A. Kubilius atvyko su
visų Vyriausybės narių sąrašu. Prie
aplinkos ministro – Gedimino Kaz -
lausko pavardė. Su juo šiandien susi-
tikau. Statybininkas. Per pokalbį pa -
reiškiau, kad aplinkos ministru bū-
tinas gamtosaugos išmanymas, šio
dar bo patirtis, o ministerijai pir miau -
sia reikės sustabdyti nelegalias staty-
bas ir neleisti savivaldybėms, pa žei-
džiant įstatymus, išdavinėti leidimus
statyti saugotinose teritorijose. Jis ga-
rantavo, kad susidoros su šiuo darbu.

A. Kubiliui išsakiau abejonių dėl
kelių ministrų kandidatūrų. Jis pri-
si ėmė visišką atsakomybę už Vyriau -
sybę. Tuomet pasirašiau dekretą. Ry -

toj Seime bus pristatyta Vyriausybės
programa. Jei tai priklausytų tik nuo
mano valios, keturių šio ministrų
kabineto narių nebūčiau skyręs. Bu-
vo galima pasidairyti pajėgesnių
kandidatų. Tie  sa, tris siūlomas kan-
didatūras „išbrokavau”. Bet ne visi,
perėję ir ma no atranką, mane tenki-
na. Ypač kelia nerimą kultūros sritis.
Ten tiek problemų – ministrui neuž-
tenka būti geru žmogumi.

Gal man bus priekaištaujama,
kad nusileidau valdančiajai koalici-
jai ir neišreikalavau, kad būtų su da -
rytas profesionalesnis ministrų kabi-
netas, bet tokiu metu, kai pasaulyje
įsisiautėja finansų krizė, negalėjau
delsti ir savo reikalavimais destabi-
lizuoti politinę padėtį. Teko nusileis -
ti. Nors ir skaudama širdimi...

2008 metų gruodžio 5 diena,
penktadienis, Vilnius. Pasipylusi
ištisa straipsnių serija rodo, kad vėl
pradėta kampanija, kuria siekiama
paralyžiuoti Valstybės saugumo de -
partamento darbą. Plėšosi tie patys
„veikėjai”. Susitikęs su VSD genera -
liniu direktoriumi Povilu Malakaus -
ku ir išgirdęs naujų faktų, nutariau
nelaukti, kol padėtis taps visai ne -
kon troliuojama. Sekmadienį pasi -
kvie siu į namus žiniasklaidos atsto -
vų ir VSD vadovą. Mėginsime suvok-
ti, kas darosi.

Taip pat ketinau privačiai su-
sitik ti su Vytautu Landsbergiu, And -
riu mi Kubiliumi ir Povilu Malakaus -
ku. Tegul jie pamėgina išsiaiškinti
pa dėtį. Juk jeigu viena žmonių grupė
sistemingai puola VSD ir kiršina vi -
suomenę, aišku, kad tai organizuota
veikla. Kyla klausimas, ar čia nėra
įsipainiojusios užsienio specialiosios
tarnybos?

Šiandien į VSD griovimo akciją
įsitraukė ir laikraštis „Respublika”,
iš spaus dinęs sveiku protu nesu vo -
kiamą fantaziją, kuria didžiausiais
tautos priešais skelbiama šios insti-
tucijos vadovybė.

2008 metų gruodžio 29 diena,
Vilnius. Didžiulis žiniasklaidos spau-
 dimas, kad nepasirašyčiau kitų metų
biudžeto. Peržiūrėjau mūsų va kar
parengtus siūlymus. Ne viskas ma ne
tenkina. Dar kartą aptariau, ką rei-
kėtų vetuoti ir kokios bus įstaty mų
pasekmės valstybei, verslui, žmo -
nėms. Nurodžiau perrašyti mano
laiš ką Seimui ir įrašyti, kad, jei da -
bar gyventume ne krizės sąlygomis,
tokį biudžetą vetuočiau.

Žinoma, rytoj ant mano galvos
vi sais žaibais pratrūks spauda, jau
šiandien vienas laikraštis man pa -
skel bė „istorinį nuosprendį”, jei ma -
no sprendimas bus ne toks, koks ati -
tinka jų interesus. Bet pasirašiau
biu džetą su išlygomis, pasvėręs visas
to kio žingsnio galimas pasekmes,
vado vaudamasis tik valstybės ir
žmonių interesais. Vetavau du įstaty-
mus ir dar laiške Seimui ir Vyriau-
sybei nu rodžiau, ką reikėtų taisyti
pasirašytuose teisės aktuose.

Apie pusę keturių vakaro mane
supažindino su spaudos konferenci-
joje ministro pirmininko Andriaus
Ku biliaus padarytu pareiškimu, kad,
jeigu vetuosiu bent vieną Seimo pri-
imtą įstatymą, tai reikš, jog ir visas
biudžetas nepriimtas. Bus daugiau.

Neatsiradus�savininkui,�
australei�leista�pasilikti�aukso�luitą

Viena australė netikėtai tapo
beveik 15,000 eurų vertės aukso luito
savininke.Prieš šešis mėnesius 24
metų moteris rado jį paplūdimyje ne-
toli Sydney, rašo laikraštis ,,Newcast-
le Herald”. Moteris radinį perdavė
policijai, tačiau jo savininkas neatsi-
rado. Todėl jai leista auksą pasilikti.

Aukso luitas yra su serijos nu-
meriu, tačiau tyrėjams tai nepadėjo
surasti jo savininko. Į policiją krei-
pėsi daug pastaraisiais metais nuo
vagišių nukentėjusių asmenų, tačiau
nė vienas jų neatpažintas kaip aukso
luito savininkas. Tyrėjai spėja, kad
jis gali būti iš užsienio.                 Elta
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Mėgstu bendrauti su kole-
gomis žurnalistais, todėl
apsidžiaugiau savo bičiulio,

lietuvių evangelikų liutero nų „Tė-
viškės” parapijos Čikagoje klebono
Liudo Miliausko pasiūlymu su sipa-
žinti su vėjų mieste viešinčiu „Ge-
rosios naujienos centro” (GNC) radi-
jo laidų vadovu Remigijumi Ju ce-
vičiumi. 

Remigijus gimė 1970 m. balan -
džio 25 d. Šiauliuose. Mokėsi Joniš -
ky je, po aštuonių klasių išvyko į Vil-
nių studijuoti architektūros Statybos
tech  nikume. Tačiau architektūra
„ne li po”, ir jis pradėjo dirbti disko -
tekų bei renginių vedėju, beje, net
Jungtiniuose Arabų Emyratuose –
Du bajuje. 1996–2000 m. kūrybinę už-
uo vėją rado radijo stotyse „Laisvoji
banga” ir „Labas”.

Mano pašnekovą domino ir poli-
tika. 2011 m. jis, kaip Vilniaus miesto
atstovas, remiamas „Jaunosios Lie-
tu vos” partijos, kandidatavo savival-
dybių rinkimuose. „Tiesiog draugas
pa kvietė šioje partijoje atstovauti
evangeliniam sparnui. Ėjau tikėda-
masis aktyvesnio krikščionių daly-
vavimo. Man tikrai norisi, kad Lietu-
vos po li tinėje erdvėje atsirastų stipri
ir kon kreti krikščioniška jėga, kuri
turėtų svarų balsą ir Seime”, – taip šį
savo žings nį komentavo Remi-
gijus. Paklaustas, ar jau atra-
do savo pašaukimą, jaunas vy-
ras atsakė, kad „būti evange-
listu – jo tikrasis  pašaukimas,
o diskotekų vedėjo darbas,
renginių organizavimas – po-
mėgis”.

Į Čikagą GNC vadovas at-
vyko dalyvauti pasaulinėje
konferencijoje „Global Lea-
dership Summit 2012”, kurią
rengė Willow Creek asociacija,
įkurta Bill Hybels. Įdomu pa-
stebėti, kad nuo 2010 m. šios
konferencijos rengiamos ir
Lietuvoje. Viešėdamas Čikago-
je Remigijus taip pat dalyvavo
Moody Bible Institute radijo
laidoje. Prisipažino, jog jam
asmeniškai šis įvykis buvo
itin jaudinantis ir svarbus.
Phil Shappard ir Nancy Turner dėka
jaunas GNC vadovas turėjo ga limybę
papasakoti apie savo centro veiklą
vienoje ryškiausių JAV Moody radijo
stoties rytinių programų. Jucevičius
pastebėjo, jog šios Čika gos radijo
stoties ilgametė patirtis ir di džiulis
įdirbis yra geriausias pavyz dys jo
komandai kuriant naują radijo stotį
Lietuvoje. Svečias iš Vilniaus apsi-
lankė ir žurnalo „Christianity To-
day” redakcijoje, su savo veikla su -
pažindino Ziono lietuvių evangelikų
liuteronų bei „Tėviškės” parapijų ti -
kinčiųjų bendruomenes. 

Nuo roko muzikos iki... 
Dievo žodžio skleidimo

Labai rūpėjo paklausti, kaip
buvęs diskotekų vedėjas pasuko link
ekumeninio eterio. Anot Remigijaus,
viskas prasidėjo susipažinus su
„Trans World Radio” (TWR) atstovu
George Cooper. Jis šioje tarnystėje
pakvietė dalyvauti visus norinčius
krikš čio nis. Pirmasis darbas buvo
išversti ir įgarsinti penkerių metų
radijo laidų ciklą „Kelionė Biblijos
puslapiais” („Through The Bible”),
kurių autorius yra J. Vernon McGee.
Pirmosios laidos buvo transliuo-

jamos iš Sankt Peterburgo viduti-
nėmis AM bangomis ir tik po poros
metų – FM bangomis per Vilniaus
„Žinių radiją”. Nuo 2005 m. Remigi-
jus su savo kolegomis rengia autori-
nę radijo laidą vaikams „Vakaro
žvaigždelė”. Sek ma dieniais skamba
dar viena GNC laida pagal Charles
Stanley „Prisi lietimą” („In Touch”).  

GNC laidų pagrindas – ameri -
kiečių pastoriaus J. Vernon McGee
pamokslų tekstai. Ar krikščioniui
klausytojui Lietuvoje toks vakarie -
tiš kas požiūris į tikėjimą priimtinas
ir suprantamas? „Taip, – mano vil-
nietis radijo vadovas. – Nuolat gau-
name gražių ir padrąsinančių klau-
sytojų atsiliepimų. Šios laidos pade-
da žmo nėms giliau suprasti Šventąjį
Raštą ir mokytis Jo tiesas pritaikyti
kasdie niame gyvenime. Pagrindiniai
GNC tikslai yra skelbti Gerąją Nau-
jieną Lietuvos
žmonėms per
radiją, tele vi zi -
ją, spaudą ir
renginius.”

Pasiklausęs
centro laidų vir-
tualioje erdvėje,
atkreipiau dė-
mesį, jog jose
dalyvauja tik
protestantų ku-
nigai. Remigijus

paaiškino, jog tai ne dėl to, kad kata-
likams nepriimtina centro ekumeni-
nė dvasia. „Katalikai turi užtenka-
mai veiklos, – sakė mano pašnekovas,
– o evangelinio tikėjimo žmonėms
yra mažiau galimybių da lintis savo
tikėjimu. Mes šauniai bendradar-
biaujame su katalikais, sie kian čiais
tų pačių tikslų.”

Tikinčiujų bendruomenių kova
eteryje?

Pasmalsavau, kuo GNC skiriasi
nuo Lietuvoje veikiančio „Marijos
radijo”? Centro vadovas buvo diplo-
matiškas: „Džiaugiuosi ‘Marijos ra-
dijo’ veikla. Evangelijos skelbimo
Lie tu vai niekada nebuvo ir nebus per
daug. Šiuo metu mes kuriame radijo
stotį XFM, nukreiptą į jauną žmogų.
Radijo bangomis skambės daug šiuo-
laikinės krikščioniškos muzikos iš
viso pasaulio. Mūsų jau dešimt metų
organizuojamas festivalis jaunimui
‘Sielos’ parodė, kad tam yra didelis
poreikis.”

Varžymosi, o juolab trinties tarp
dviejų religinių radijo stočių Remigi -
jus nejaučia. „Mūsų krašte dar gali
atsirasti trys ar penkios krikščio-
niškos radijo stotys”, – užtikrina jis.

Tikėk tais, kurie ieško tiesos, netikėk tais, kurie ją rado...
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS Pagrindinis GNC „taikinys” – akade -

minis jaunimas. Formulė, kaip pri-
traukti juos bei kitus klausytojus, –
paprasta. Pirmiausia, anot pašneko-
vo, tai gera muzika, bet taip pat
ieškoma žmonių, norinčių kurti radi-
jo lai das įvairioms grupėms – mote-
rims, vyrams, šeimai, paaugliams
bei mu zi kines laidas mėgstantiems
skirtingus stilius.

Jau daug metų GNC užuovėją
randa populiariame ir, mano many-
mu,  bene  profesionaliausiame Lie-
tu voje „Žinių radijuje”. Ši stotis pa-
ten kina tiek leidėjų, tiek rengėjų po -
rei kius. „Tai tikrai gera radijo stotis,
turintį didelį klausytojų ratą. Mes
džiaugiamės mūsų ilgamečiu bendra-
darbiavimu”, – sutinka Jucevičius. 

Ne paslaptis, jog bulvarinių sto -
čių, gyvuojančių iš komercinių skel-
bimų, Lietuvoje netrūksta. Valstybi -

nis transliuotojas te-
bėra populiarus tarp
vyresniųjų klausytojų,

nors „sovietinis štam-
pas” jame išlikęs net ir
praėjus dviem dešimt-
mečiams. Reklamos
ten – ma žai. O ar „re-
liginis” radijas gali
tapti pelningu, net ir
be komercinių skelbi-

mų? Gal galvojama apie savaran -
kišką 24/7 veiklą? Kitokias veiklos
rūšis – televiziją, tinklaraščius? Ma -
no pašnekovas padėtį vertina atsar-
giai: „Būtų gerai ir parama, ir lėšos
už reklamą. Žinoma, nėra ir nebus
lengva išlaikyti radijo stotį. Tai tik -
rai rimtas iššūkis, kuris pareikalaus
daug jėgų, kūrybiškumo ir įvairaus
bendradarbiavimo. Stengsimės vado -
vautis nesavanaudiškos lyderystės
principais. Ieškosime įdomių naujo-
vių ir bandysime įgyvendinti nes-
tandartines idėjas.”

Tarnystė Dievui – nuo 9 v. r.
iki 5 v. p. p.?

Štai kaip atrodo GNC vadovo die -
notvarkė: „Pirmadienis prasideda
komandos susirinkimu. Kiekvienas
pasidaliname savaitės planais, o po
to visi meldžiamės. Per savaitę man
tenka organizuoti ir koordinuoti
GNC veiklą, ieškoti paramos, susi ti -
kinėti su rėmėjais, palaikyti ryšius
su mūsų partneriais. Šiuo metu ren -
ku komandą, kuri darbuosis radijo
stotyje.”

Dabartinė komanda nėra jau to -
kia maža. O, pasak GNC „šeiminin-
ko” – direktoriaus Remigijus Jucevi-

čius, „daug daug nuostabių Dievo
žmonių, kurie yra mūsų rėmėjai,
draugai ir savanoriai”. „Darbo labai
daug, galime dirbti 25 valandas per
parą aštuonias valandas per sa vaitę”
– sako jis.

Kad variklis veiktų, jam reikia
tepalo. Iš kur atkeliauja pinigai šiam
ekumeniniam darbui? Vadovo at sa -
kymas – su filosofiniu atspalviu: „Vi -
si pinigėliai atkeliauja iš Viešpaties
rankų, t. y. iš Dievo žmonių aukų.
Gau name mažus atlyginimus, bet
šiaip ne taip galą su galu suduriame.
Žmonės darbuojasi iš sąmoningo pa -
sišventimo vardan kilnaus tikslo.
Projektą vaikams iš dalies remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas (SRTF), už radijo laidų vai -
kams transliacijas sumokame iš
Evangeliums-Rundfunk Internatio-
nal gautos paramos. Už radijo lai-
doms ‘Kelionė Biblijos puslapiais’
skirtą ‘Žinių radijo’ eterį sumoka
TWR. Daug talkina ištikimi mūsų

draugai – savanoriai.”

Rinkodara diktuoja 
savo taisykles 

Kad „Žinių radi-
jas” yra viena klauso-
miausių radijo stočių
Lietuvo je, – faktas. Pa-
rūpo sužinoti, kiek
žmonių klausosi GNC
laidų. Remigijus prisi-
pažino, jog statistikos
neturi – toks tyrimas
kainuotų apie 10,000
litų. „Tačiau, – tęsė
jis, – spren džiant iš
klausytojų atsiliepi-
mų, mū sų radijo lai-
dos yra klausomos ir
su laukia gero atgarsio.
Jų klausosi visų krikš-
čioniškų konfesijų ir
skirtingų denominaci-

jų tikintieji bei pasaulie čiai, kurie
nori suprasti Šventojo Raš to tiesas.” 

GNC neturi daug eterio valandų,
nors štai vakarais ir savaitgaliais
„Žinių radijas” transliuoja „Laisvo -
sios Europos” radijo laidas rusų kal -
ba. Suabejoju, ar verta pirkti atskirą
signalą – gal pradžioje būtų saugiau
išpirkti daugiau eterio laiko „Žinių
radijuje”? Ekumeninės pakraipos
laidų rengėjai mano kitaip. Remigi -
jus aiškina, jog jiems reikia daug va -
landų: „Tiek, kad ženkliai pigiau tu -
rėti savo radijo stotį.”

Mano duomenimis, „Vakaro
žvaigž  delė” – vienintelė ekumeninė
radijo laida lietuvių kalba, skirta ma -
žiausiems klausytojams. 2006 m. „Va -
karo žvaigždelė” gavo SRTF konkur-
so „Pragiedruliai” pagrindinį apdo -
va nojimą kaip geriausia radijo laida
vaikams. Šiemet pagrindinis apdova -
nojimas atiteko GNC rengiamai TV
laidai „Žvaigždelė”. Remigijui sunku
pasakyti, kiek ji turi nuolatinių ma -
žųjų gerbėjų. „Lietuviai iš tiesų ma -
žai rašo laiškų, – sako jis. – Kita ver-
tus, redakcija nuolat sulaukia pie ši -
nių, šiltų padėkos laiškų iš vaikų ir
jų tėvelių, darželio auklėtojų bei mo -
kytojų. Prieš porą metų atlikta ‘Žinių
radijo’ apklausa parodė, kad tuo lai -
ku, kai transliuojama mūsų radijo
laida ‘Vakaro žvaigždelė’, ‘Žinių radi-
jo’ klausėsi apie 5,000 klausytojų.
Nuo šių metų liepos mūsų radijo
laidą pra dėjo transliuoti internetinis
vai kų radijas www.vaikųradijas.lt ir
ra dijo stotis XFM Klaipėdoje bei
Pane vėžyje.”

„Gerosios naujienos centro” radijo laidų
vadovas Remigijus Ju cevičius.

GNC ženklas.

Radijo laidos vaikams komanda: Algirdas Veževičius (garso opera-
torius), Gilija Žukauskienė, Rūta Beltė ir Daiva Bauerienė.
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Vabalai sudaro maždaug ketvir-
tadalį visų žemėje gyvenančių gy-
vūnų rūšių. Tai pats gausiausias
pagal atrastų rūšių skaičių būrys ir
tarp vabzdžių, ir visoje gyvūnų kara-
lystėje. Pasaulyje jų yra apie 350,000
rūšių ir šis skaičius nuolat keičiasi,
nes atrandama vis naujų. Lietuvoje
gyvena apie 3,500–3,600 rūšių. Deja,
nemažai pasaulio vabalų jau yra
išnykę, virš kai kurių  – kybo Da-
moklo kardas.

Lietuvos teritorijoje aptinkamos
septynios pagal Europos Sąjungos
Buveinių direktyvą saugomos vabalų
rūšys. Vienas rečiausių ne tik mūsų
šalies, bet ir Europos vabalų  – niū-
raspalvis auksavabalis, arba šerdva-
balis. Didžiąją laiko dalį šis vabalas
praleidžia pūvančioje medienoje,
stiebų kiaurymėse ar po žieve se-
nuose plačialapiuose medžiuose. Jis
gali gyventi stovinčiuose mažiausiai
150–200 metų amžiaus medžiuose. Va-
balo vystymosi ciklas labai savitas.
Patelės medžių drevėse padeda apie
30 kiaušinėlių. Išsiritusios lervos jo-
se vystosi apie trejus metus, misda-
mos drėgna trūnijančia mediena.

Lietuvoje natūralių miškų, ku-
riuose vis dar augtų kelių šimtų me-
tų medžiai, tinkantys šiems vabalams
gyventi, nedaug, o Vakarų Europoje
tokių miškų nebelikę. „Beveik visos
saugomos vabalų rūšys yra susiju-
sios su trūnijančia mediena. Dėl to ir
kyla bėdų, nes miškuose vis mažiau
senų medžių”,  – sako entomologas
Romas Ferenca. Mokslininko many-
mu, gamtininkui miškas – tai ekosis-
tema, kur auga įvairaus amžiaus,
įvairios struktūros, įvairios sudėties
miškas, o miškininkui – tai dirbtinai
sukurta buveinė, kurioje turėtų
augti vienodo amžiaus, vienodos su-
dėties medynai, gražiai, tvarkingai
eilėmis susodinti medžiai, kurie
išretinami, o sausuoliai šalinami.
Vaizdžiai tariant, toks miškas labiau
primena bulvių ar burokų lauką.
R.  Ferencos teigimu, tokiuose miš-
kuose nebelieka vietos biologinei
įvairovei, taigi iš esmės rūšys nyksta
dėl žmogaus intereso.

Lietuvoje medynai buvo kertami
visais laikais, tačiau anksčiau buvo
renkamasi, kokie medžiai yra tinka-
mi kirsti, ir tik jie būdavo kertami.
Tokie kirtimai, kurie šiandien vadi-
nami atrankiniais, nepadarydavo ža-
los visai ekosistemai. Dabar dažniau-
siai kertama plynai. Pasak entomolo-
go, paprastai vabalams tinkamų me-
džių lieka tik tose vietose, iš kur sun-
ku ir brangu išgabenti medieną
(upės slėniuose, šlaituose, griovose ir
pan.). „Kaune didžiausia biologinė
įvairovė yra Nevėžio, Nemuno, Jie-
sios slėniuose. Prie šių upių sudėtin-
ga patekti su kirtimo technika, tad
pramoninė miškininkystė čia neį-
manoma. Dėl to tokiose vietose ir
struktūra, ir medyno amžius, ir sudė-
tis labai įvairi”, – sako R. Ferenca.

Nors sparčiai tobulėjant tech-
nikai kirtėjams, atrodo, greitai nebe-
liks jokių kliūčių, tačiau mokslinin-
kas nusiteikęs optimistiškai: „Mąs-
tymas keičiasi. Vis daugiau žmonių
supranta, kodėl reikia rūpintis bio-
logine įvairove, kodėl reikia saugoti
vabalus ar kitus gyvūnus, o svar-
biausia – jų buveines.”

Lietuvoje niūraspalviams auk-
savabaliams saugoti yra išskirta 11
buveinių apsaugai svarbių teritorijų
(BAST), kurios yra įtrauktos į ES
saugomų teritorijų tinklą „Natura

2000”. Viena iš tokių teritorijų yra
pačiame laikinosios sostinės centre –
tai Kauno ąžuolynas.  „Ąžuolynas ir
Vytauto parkas – pagrindinės niūras-
palvio auksavabalio buveinės Kaune.
Vytauto parkas taip pat yra saugoma
teritorija, tačiau neįtraukta į ‘Natura
2000’ tinklą. Nors, mūsų duomeni-
mis, šiame parke populiacija yra ge-
rokai gyvybingesnė negu Ąžuoly-
ne”, – sako entomologas R. Ferenca.

Mokslininko teigimu, nežinia
kaip Kauno ąžuolyno niūraspalvių
vabalų populiaciją paveikė prieš ke-
lerius metus praūžusi vėtra: „Kokią
įtaką – teigiamą ar neigiamą – vėtra
padarė šiems vabalams  – dar neaiš-
ku. Žmonėms atrodo, kad išvertus me-
dį, kuriame gyveno vabaliukai, bus
blogai, bet kai kurie vabalai dar
galėjo spėti išsivystyti. Tačiau gyven-
ti jie gali tik stovinčiuose medžiuose,
nes jiems reikalingas tam tikras drėg-
mės režimas, tam tikra temperatū-
ra.” Jeigu medis guli ant žemės, žie-
mą ant jo lyja, sninga, tada keičiasi
drėgmė, medieną apninka grybeliai
ir medis pradeda pūti. Toks medis
šiems vabalams gyventi netinka.

Niūraspalvis auksavabalis  – ši-
lumamėgė rūšis. Šiems vabalams
ypač tinka retas miškas, kuriame
medžiai vienas nuo kito auga netoli
ir yra išlikusių pavienių senų ąžuo-
lų. Būtent tokia buveinė yra Kauno
ąžuolynas ir Vytauto parkas. „Labai
įdomu, kad Kaune, miesto viduryje,
išlikusiame nedideliame seno ąžuo-
lyno fragmente šių vabalų išliko. O
išliko jų dėl to, kad teritorija yra šie-
naujama, šiek tiek praretinta  – vie-
nas kitas medis iškirstas, neužpavė-
sinta, neužtamsinta, todėl čia pakan-
ka šilumos. Šiai rūšiai tokios sąlygos
tiesiog puikios”, – sako entomologas.

Miesto centre išlikęs toks senas
ąžuolynas yra unikalus reiškinys.
Tokio amžiaus, tokios sudėties ąžuo-
lyno, ko gero, nėra nė viename Euro-
pos mieste. Seno ąžuolyno fragmentų
Kaune yra ir kitose vietose. Niūras-
palvių auksavabalių entomologas
bandė ieškoti Aukštuosiuose Šan-
čiuose prie karių kapinių. Nors čia
medžiai tokio pat amžiaus, kaip ir
Kauno ąžuolyne bei Vytauto parke,
nes kadaise tai buvo vienas medynas,
tačiau šiame rajone nieko nepavyko
aptikti. Aukštuosiuose Šančiuose
labai tankus pomiškis, yra tik vie-
nas, kitas takas. Toliau jau prasideda
Nemuno šlaitas, kuris yra užaugęs,
pomiškyje auga juodalksniai, lazdy-
nai, todėl čia beveik neprasiskverbia
saulė. Tokiame miške niūraspalviai
auksavabaliai jau negali gyventi.

Niūraspalvių auksavabalių ap-
tikta ir Romainių ąžuolyne. Vabalai
įsikūrę medžiuose, augančiuose vi-
sai netoli šlaito. „Senas medis, pa-
kankamai šviesos ir šilumos  – pag-
rindinės sąlygos, reikalingos šiai re-
tai rūšiai gyvuoti”,  – tvirtina R.  Fe-
renca. 

Sutrumpinta.
,,Žurnalas apie gamtą”

Viena�rečiausių�vabalų�rūšių�–�Kauno�centre

Kokia GNC rinkodaros taktika
pri traukiant naujus klausytojus? Ar

dirbama su įvairių konfesijų bend-
ruo menėmis, jų bažnyčiomis, spau-
da? Atsakydamas į tai, radijo va-
dovas samprotauja paprastai: „Daro-
me vis ką. Apie savo tarnystę dali-

namės lan kydami įvairias krikščio-
niškas bendruomenes. Stengiamės
dalyvauti įvai riuose renginiuose, ku-
riuose pla tiname savo lankstinukus.
Apie mū sų radijo laidas spausdi-
name informaciją žurnaluose ir laik-
raščiuose.”

Džiugią naujieną pranešė iš Vil -
niaus atvykęs svečias – radijo stotis
XFM pradės veikti 2013 m. Anot Re -
migijaus, svarbiausia yra pranešti
žmonėms apie GNC veiklą ir siekia-
mus tikslus. „Žmonės nori prisidėti
ir visokeriopai palaikyti prasmingus
projektus, – teigia jis. – Kviečiu kiek -
vieną lietuvį ar lietuviškas šaknis
turintį bei suprantantį radijo stoties
svarbą Lietuvos žmonėms prisidėti ir
investuoti į šį, tikiu, Dievo pradėtą
dar bą.” O mums belieka atsiliepti į
tai ir kasdien virtualioje erdvėje
klau  sytis www.gnc.lt 

Adomas Emanuelis Jucevičius, GNC vado-
vo sūnelis, – GNC garso įrašų studijoje. 

DAGNI MIELIULIS
Gimusi: Dagni Marija von Tornau

Mirė 2012 m. rugsėjo 28 d., Michigan City, Indiana, ligoninėje,
po trumpos ligos, sulaukusi 86 metų.

Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Tėvai: gimnazijos mokytoja Eli -
zabeth ir advokatas Haraldas-Aleksandras von Tornau. Buvo se -
suo a. a. Aleksandro H. Tornau, mirusio Čikagoje, ir a. a. Jurgio
Tornau, Vilniuje. 1944 metų vasarą, baigusi Telšių Vyskupo Va -
lančiaus gimnaziją, su motina, teta, ir broliu Aleksandru, pa si -
traukė į Vokietiją; čia studijavo vokiečių ir prancūzų kalbas, įsi-
gijo vertėjos diplomą. Į Ameriką atplaukė 1949 metais. Sukūrė
šeimą su muziku kompozitorium a. a. Povilu Mieliuliu, gyveno
Brighton Parko apylinkėje. Kurį laiką dirbo Veterans Adminis -
tration ligoninėje, Čikagos mieste.

Nuliūdę liko: duktė Olivia-Daina Mieliulis Banda, su vyru
Javier Banda, ir jų vaikai: Justin, Jennifer, ir Anna, gyvenantys
Michiana Shores, Indiana; Maskvoje, Rusijoj, brolio Jurgio duk-
tė  Rasa von Tornau; Čikagoje, velionės brolienė Laimutė Tor-
nau ir Mieliulių giminės.

Laidotuvės antradienį, spalio 2-rą dieną, Ridge Funeral Ho-
me, 6620 West Archer Avenue (Archer and Natoma). Lankymas
nuo 9:30 a. m. Pamaldos 10:30 a. m. vadovaujant Kun. Dr. Valdui
Aušrai. Po pamaldų, velionė bus išlydėta į Bethania Kapines ir
palaidota prie savo motinos ir tetos, šalia brolio Aleksandro Tor-
nau ir vyro Povilo Mieliulio. Bethania adresas: 7701 South Ar-
cher Avenue, Justice, Illinois.

Daugiau informacijos, Ridge Funeral Home, Tel.: 1-773-586-
7900.

Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo nariui

A † A
JUOZUI SODAIČIUI

mirus, dukterims RASAI ŠIULTIENEI ir EGLEI DAU -
NORIENEI bei artimiesiems reiškiame nuoširdžiau -
sią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo narei

A † A
DONATAI GRAJAUSKIENEI

mirus, dukrai DANGUOLEI BIRUTIENEI su šeima
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą.

Klubo valdyba ir nariai

INESA ORANSKYTĖ
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Spalio 6–7 dienomis, kaip ir kasmet, viena gražiausių ir smagiausių lietuvių
švenčių išeivijoje – „Lietuvių dienos“ – kviečia lietuvius į Los Angeles, kur dvi die-
nas šoks, dainuos, pramogaus ir bendraus lietuviai, suvažiavę iš tolimiausių vie-
tovių. „Lietuvių dienų“ nenuilstantis komitetas organizuoja įspūdingą renginį, kur
bus galima mėgautis lietuvišku maistu, gėrimais, pasiklausyti lietuviškų atlikėjų;
čia vieta ne tik susitikti senus draugus, bet ir susipažinti su naujais žmonėmis. Kiek-
vienas atvykęs į šį festivalį laiką praleidžia ne tik maloniai ir linksmai, bet ir išsineša
mažą gintarėlį savo širdyje. 

Los Angeles ,,Lietuvių dienos” vyks Šv. Kazimiero parapijos kieme (2718 St.
George Street, Los Angeles, CA 90027) šeštadienį – nuo 11 v. r. iki 10 val. v., sek-
madienį – nuo 11:30 val. r. iki 5 val. p.p. 

Daugiau informacijos: www.lithuanianfair.com

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 3 d., 2
val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą,
kur matysite filmą apie prof. Juozą Am-
brazevičių-Brazaitį, Laikinosios Lietuvos
vyriausybėje ėjusį ministro pirmininko pa-
reigas.

� Psichologinės ir dvasinės pa galbos
draugija kviečia į aštuonių ketvirtadienių
grupeles pasikalbėti apie bendravimą
santuokoje, šeimoje, taip pat skyrybas.
Pradedant spalio 4 d. pirmas būrelis
rinksis Ziono parapijos patalpose (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL) 7 val.
vak. Savigal bos būrelį ves kun. dr. Val-
das Aušra ir psichologė. Norin tys užsi-
rašyti pirmam būreliui skam binkite tel.
708-422-1433 arba rašyki te zionlith-
lutheran@aol.com. Antrasis būrelis
renkasi Pasau lio lietuvių centre, Le-
mont, IL, jį ves psichologė Saulena An-
tanavičienė ir kapelionas. Šiam būreliui
galite už sirašyti paskambinę Pal. J. Ma-
tulaičio misijos tel. 630-257-5613 arba
atsiuntę ži nutę: matulaitismission@sbc-
global.net

� JAV LB Waukegan-Lake County apy -
linkė (www.cikagossiaurietis.com) spa -
lio 13 d., šeštadienį, ma lo niai kviečia į
,,Ru dens puotą” švęsti Ge di mino litua -
nistinės mokyklos 10-metį ir pažy mėti
Mai  ronio 150-ąsias gimimo me tines.
Puo ta vyks „La Mi rage” restorane (3223
W. Algonquin Rd., Rolling Meadows, IL
60008), pra džia 8 val. v. Veiks baras,
bus loterija. 

� JAV LB Kultūros taryba spalio 13 d.
6 val. v. kviečia į Trinity Church Hall (53
Capitol Ave., Harford, CN), kur vyks
cho ro ,,Laisvė” koncertas. Renginys
skir tas Maironio 150-osioms metinėms
paminėti. Daugiau informacijos suteiks
Diana Norkienė (el. paštas: diananork@
yahoo.com; tel. 917-496-9079) arba
Ra sa Dooling  (tel. 302-723-7752).

� Spalio 14 d., sekmadienį, 12:15 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje įvyks paskai-
ta tema ,,Yivo ir prarasto Rytų Europos
žydų pasaulio atkūrimas” (,,Yivo and
Recovering the Lost World of East Eu -
ropean Jews”). Paskaitos pranešėjas –
Yi  vo instituto direktorius dr. Jonathan
Brent, moderatorius-advokatas Rimas
Domanskis. Visus, besidominčius archy -
vų sugrąžinimo istorija ir žydų kultūrinio
palikimo atkūrimu, maloniai kviečiame
apsilankyti. Renginį remia Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija ir Pasaulio lie -
tu vių centras, pritaria JAV LB Lemont
apy linkė.

� Spalio 20 d., šeštadienį: – Beverly
Arts Center (2407 W. 111th St., Chi-
cago, IL 60655) bus rodomas Ame-
rikos lietuvių teatro ,,Viltis” spektaklis
,,Tiktai dėl Tavęs”, skirtas Maironio
150-osioms gimimo metinėms pami-
nėti. Bilietus galima įsigyti ,,Lietuvėlėje”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago, IL
60637),  kavinėje ,,Smilga” (2819 W.
83rd St., Da rien 60561), ,,Lithuanian
Plaza Bakery & Deli” (9921 S. Roberts
Rd., Palos Hills, IL 60465), Brighton
Park ir Marquette Park parapijose. Pra-
džia 7 val. v.

� Spalio 21 dieną, sekmadienį, po šv.
Mišių Jaunimo centro koplyčioje Jau-
nimo centro Moterų klubas kviečia visus
į kavinę pasivaišinti mieliniais blynais su
obuolių koše, kava ir pyragu. Visi mielai
laukiami.

� Čikagos lietuvių moterų klubo meti-
nis Rudens pokylis vyks sekmadienį,
spalio 28 d., 1 val. p. p. Palos Country
Club, 13100 Southwest Hwy., Orland
Park, IL. Programą atliks „Eglės Dance
Studio”. Pietūs ir programa – 35 dol.
Daugiau informacijos tel. 708-788-
2781.

� Spalio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, vyks Maironio 150-osioms
gimimo metinėms skirtas koncertas-mi-
nėjimas. Dalyvaus  Connecticut Lyric
Opera solistė Jūratė Švedaitė, Kauno
Nacionalinio dramos teatro vadovas,
aktorius Egidijus Stancikas, studentų
tautinių šokių grupė ,,Laumė”, bus ro-
doma filmuota medžiaga apie Maironio
lituanistinę mokyklą. Bus vaišės ir kava.
Bilietus galima įsigyti lietuviškose para-
pijose ir lituanistinėse mokyklose. Minė-
jimą ruošia JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdyba ir JAV LB Kultūros taryba.

� Jaunimo centro 55-oji jubiliejinė
šventė vyks š. m. lapkričio 11 d., sek-
madienį, didžiojoje salėje. Šv. Mišios už
gyvus ir mirusius centro narius bus
aukojamos 1 val. p. p. Jėzuitų koplyčio-
je, kur giedos solistai Margarita ir Vac-
lovas Momkai, akompanuos Manigirdas
Motekaitis. 2 val. p. p. salėje vyks svei-
kinimai, meninė programa ir piniginė
loterija. Pietus patieks Vanda ir Algis
Morkūnai. Kviečiame organizacijas ir
pavienius asmenis užsisakyti stalus
skambinant tel. 708-447-4501 (Milda
Šatienė) arba 708-422-6514 (Irena
Dirdienė). 

�  Spalio 19 d. 7:30 val. v. Austrijos
am basadoje (3524 International Court,
NW, Washington, DC) koncertuos Fair -
fax Symphony Orchestra (dirigentas
Christopher Zi m mer man) ir pianistas
Ed  vinas Minkš timas. ,,The Embassy Se -
ries” programoje skambės Schnittke,
Mo zart ir Haydn kūriniai.

� Spalio 19–21 dienomis Dainavoje,
Man chester, MI vyks bardų festivalis
,,Tegu daina gyvuoja visada!” Daugiau
informacijos: vunderys@msn. com arba
tel. 734-261-4069. Savaitgalis rengia-
mas 2011 m. lapkričio mėn. Toronte
mirusio, Čikagoje augusio muzikalaus
ateitininko, Ramūno Underio atminimui.

� Metinis mirusiųjų paminėjimas ir
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų rė-
mėjų sąskrydis, (600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260-2503) dalyvaujant
broliui Juliui Sasnauskui, OFM iš Vil-
niaus, ,,Mažosios studijos” redaktoriui,
įvyks spalio 28 d., sekmadienį. Pradžia
– 10:30 val. r. Prašome apie savo daly-
vavimą pranešti iki spalio 24 d. tel.
860-928-7955; el. paštu: sesigne@
gmail.com. 

IŠ ARTI IR TOLI...

VACLOVAS IR MARGARITA MOMkAI,� laikraščio�,,Draugas“�ir�lietuviškų�orga-
nizacijų�rėmėjai,�įsigijo�10�bilietų�į�,,Draugo“�iškilmingus�pietus�ir�jau�spėjo�už�juos
atsilyginti.�

,,Draugo“ administracija dėkoja Momkams ir prašo visų kitų, užsisakiusių bilietus į
pietus, atsilyginti prieš renginį. 

Čikagos ir apylinkių lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami į ,,Draugo“ metinį
renginį – pietus. Bilietus (kaina – 60 dol.) galima įsigyti iš anksto ,,Draugo“

administracijoje tel. 773-585-9500.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) 

lapkričio 2 d. 7 val. vakaro vyks dailininkės Mary Muskus Graham parodos 
,,Works on Paper/ Kūriniai ant popieriaus” atidarymas 

Paroda tęsis iki 2013 m. sausio 4 d.

Dailininkė� daugiausia� tapo� akvarele,� jos� mėgstamiausias� motyvas� –� peizažas.
Mary�menas�–�abstraktus�realizmas.�Dailininkė�siekia�užfiksuoti�unikalius�vaizdus�ir�jais
pasidalinti� su� aplinkiniais.� Mary� neseniai� sugrįžo� iš� kelionės� po� Lietuvą.� Jos� metu
dailininkė� ne� tik� domėjosi� savo� kilme,� bet� ir� fotografavo,� tapė.� Keletas� naujausių
darbų,�atspindinčių�dailininkės�viešnagę�Lietuvoje,�bus�parodyta�ir�naujoje�parodoje.

Mary� Muskus� Graham� studijavo� The� School� of� the� Art� Institute� of� Chicago� ir
Loyola�University�School�of�Nursing.�Jos�meno�parodos�pasirodė�Chicago�Botanic�Gar-
den,� Cliff� Dwellers� Club� of� Chicago,� Fine� Arts� Building� Gallery� ir� kitose� vietose.
Dailininkės�darbų�yra�įsigijusios�privačios�kolekcijos.

Daugiau�informacijos�tel.�(773)�582-6500�arba�el.�paštu:�info@balzekasmuseum.
org,�svetainė:�www.balzekasmuseum.org

Šių metų ,,Lietuvių dienų” rengimo komitetą sudaro Los Angeles lietuvių tautinių
šokių grupės ,,LB Spindulys” šokių vadovai.

„Lietuvių dienos” – kviečia lietuvius į Los Angeles

Aldona Činga, gyvenanti Los Angeles,  CA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Labai ačiū už paramą.

Kęstutis J. Miliūnas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Labai Jums ačiū, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.

www.draugas.org


