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Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Pirmadienį į Lietuvą grįžo jūrinin-
kai, laikyti įkaitais Nigerijoje.

Pasak užsienio reikalų ministro
Vygaudo Ušacko, motorlaivio ,,Sa-
turnas” kapitonas Sergejus Triški-
nas, vyriausiasis kapitonas Alek-
sandras Alatyrcevas, motoristai Vla-
dimiras Bacevičius ir Vladas Keršys
bei virėjas Aleksandras Solovjovas
buvo išlaisvinti penktadienį.

Ministras padėkojo Lietuvos lai-
vininkystės bendrovei ,,Limarko” už
profesionalumą, parodytą tokioje ne-
paprastoje situacijoje. Esą šios įmo-
nės ir diplomatinių tarnybų dėka Lie-
tuvos Respublikos piliečiai yra išlais-
vinti.

Pasak V. Ušacko Lietuvai padėjo
ir partnerės Europos Sąjungoje, ypač
Vokietija, kuri atstovauja Lietuvai
konsuliniuose reikaluose Nigerijoje.

Ministras patikino, kad Lietuvos
Vyriausybė nesiderėjo su piratais dėl
išpirkos. ,,Lietuvos Vyriausybė dery-
bose dėl išpirkų nedalyvavo ir neda-
lyvaus, nesiderės nei su piratais, nei
su teroristais”, – sakė V. Ušackas.
Kad išpirka nebuvo mokėta, tvirtino
ir bendrovės ,,Limarko” atstovai.

Valstybė apmokėjo jūreiviams
skrydžių bilietų išlaidas. Išlaisvinti
jūrininkai į Lietuvą iš Nigerijos par-

skrido per Frankfurtą ir Kopenhagą.
Drauge su jais parvyko ir visa laivo
,,Saturnas” įgula.

Laivo kapitonas Sergejus Triški-
nas pirmadienį žurnalistams sakė,
kad Nigerijoje prieš juos prievarta ne-
buvo naudojama.

,,Limarko” žada pasirūpinti įkai-
tais buvusių jūrininkų reabilitacija –
ketinama jiems pasiūlyti sanatorinį
gydymą.

•Psichologinės ir dvasinės
pagalbos draugijos susirin-
kimas p. 2
•Atsiliepiant į B. Nainio
straipsnį p. 3
•Emigracija – viena iš di-
džiųjų Lietuvos problemų
p. 3
•Čikagoje – ištikimas lietu-
vybės ir tikėjimo draugas p.
4
•Jonavos vaikų dienos cent-
ras p. 5
•Laiškai p. 6
•Susitikimas su jėzuitų pro-
vincijolu kun. Gintaru Vit-
kumi p. 10

LEO LT bus naikinama

V. Adamkus parems Çikagos siekî tapti olimpiados sostine
Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) –

Daugiau nei prieš mėnesį prezidento
regalijas perdavęs naujajai valstybės
vadovei Daliai Grybauskaitei Valdas
Adamkus, kaip buvęs šalies vadovas,
rengiasi pirmajai kelionei į užsienį.

V. Adamkų tarp kitų 75 pasaulio
politikos, sporto, ekologijos, kitų sri-
čių vadovų Čikagos meras pakvietė
dalyvauti renginyje, skirtame šio
miesto siekiams rengti 2016 metų
olimpines žaidynes palaikyti.

Rugsėjo 10–11 d. vyksiančio ren-
ginio atidarymo kalbą pakviestas sa-
kyti buvęs Didžiosios Britanijos mi-
nistras pirmininkas Tony Blair. Kal-bą
pasakyti paprašyta ir V. Adamkaus.

Čikagoje, kur V. Adamkus su
žmona Alma gyveno kelis dešimtme-
čius, kadenciją baigęs prezidentas dar
dalyvaus ,,Santaros-Šviesos” konfe-
rencijoje, o Lietuvių Fondas rengia iš-
kilmingą pokylį V. Adamkaus 10 metų
prezidentavimui pagerbti.

V. Adamkaus kadencija prezi-
dento pareigose baigėsi šių metų lie-
pos 12 d. Valstybės vadovo pareigas
jis užėmė dvi kadencijas su nedidele

pertrauka.
V. Adamkus teigia dabar gau-

nantis tiek daug kvietimų dalyvauti
įvairiuose renginiuose, ypač iš mo-
kyklų, universitetų, kad nė pusėje ne-
pavyks dalyvauti vien todėl, kad su-
tampa datos. Beje, prezidentas su-
laukė kvietimų atvykti ir iš Vokieti-
jos, Suomijos, Latvijos universitetų.

Praėjusią savaitę V. Adamkus
lankėsi Kaune, žiūrėjo Lietuvos ir
Latvijos krepšinio rinktinių varžybas,
dalyvavo Kauno halės 70-mečio minė-
jime. Prezidentas aplankė ir istorinę
Kauno Prezidentūrą, apžiūrėjo paro-
dą, skirtą išeivijos indėliui Lietuvos
laisvės byloje. Parodoje galima ap-
žiūrėti ir paties V. Adamkaus dova-
notus eksponatus.

Baigęs kadenciją Lietuvos vado-
vas, šiek tiek pailsėjęs Nidoje, vėl kas-
dien vyksta į Prezidentūroje jam skir-
tą kabinetą ir čia praleidžia keturias-
penkias valandas.

,,Pagrindinis šiuo metu išsikeltas
tikslas – bendrauti su Lietuvos žmo-
nėmis, ypač jaunimu”, – sakė prezi-
dentas V. Adamkus.

Îkaitais laikyti jùrininkai grîžo î Lietuvâ

V. Adamkus teigia ir dabar gaunantis
daug kvietimų dalyvauti įvairiuose
renginiuose. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Vyriausybė apsisprendė naikinti
bendrovę LEO LT. Pasak premjero
Andriaus Kubiliaus, LEO LT naiki-
nimo klausimas bus įtrauktas į rug-
sėjo 4 d. vyksiančio bendrovės akci-
ninkų susirinkimo darbotvarkę.

,,Sprendimas gali būti priimtas
balsų daugumos principu arba abiem
akcininkams sutarus”, – po Vyriau-
sybės pasitarimo sakė A. Kubilius.

Premjeras teigė nebijantis, kad
privati akcininkė bendrovė ,,NDX
energija” gali stabdyti LEO LT nai-

kinimą. Pasak jo, tokių abejonių ne-
bekyla po to, kai Seimas priėmė LEO
LT naikinimui reikalingus įstatymus
ir įtraukė šią bendrovę į strateginę
reikšmę nacionaliniam saugumui tu-
rinčių įmonių sąrašą.

,,Tokiose akcinėse bendrovėse
valstybė, turėdama 51 proc. akcijų,
gali priimti sprendimą dėl bendrovės
naikinimo. Be to, tikiu ne kartą ‘NDX
energijos’ išsakyta nuostata, kad jie
taip pat nebemato kito kelio, tik
panaikinti LEO LT”, – kalbėjo Vy-
riausybės vadovas.

Anot premjero, LEO LT naikini-
mas nesumenkina Vyriausybės pasiry-
žimo statyti naują atominę elektrinę:
,,Dėl Vyriausybės ir Baltijos šalių politi-
nės valios abejonių nereikėtų turėti.”

Energetikos ministras Arvydas
Sekmokas sakė, jog tikisi, kad spren-
dimą dėl LEO LT naikinimo bus gali-
ma priimti akcininkų sutarimu, o ne
Vyriausybės turimais balsais akci-
ninkų susirinkime.PERIODICALS
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Anot premjero, LEO LT naikinimas nesumenkina Vyriausybės pasiryžimo statyti
naują atominę elektrinę. Balsas.lt nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Po ilgesnės pertraukos rugpjūčio
7 dieną kun. Valdo Aušros namuose
buvo susirinkę Psichologinės ir dvasi-
nės pagalbos draugijos (PDPD) na-
riai: kun. Antanas Saulaitis, Nora
Aušrienė, Rasa Cicėnienė, Laima Za-
vistauskienė, Rūta Šmulkštienė ir
Kristina Wayne.

Susirinkimo metu aptarta kele-
tas klausimų. PDPD yra pakviesta
dalyvauti šiųmetiniame Santaros-
Šviesos suvažiavime, kuris įvyks rug-
sėjo 11–13 d. Lietuvių dailės muzieju-
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemont.
Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 10 val. ryte
Draugija dalyvaus apskritojo stalo
pokalbyje, kurio tema ,,Emigranto
netektys ir atradimai”. Bus kalbama
apie netektis kultūrinėje, socialinėje,
šeimos ir individo lygmenyje, taip pat
apie atradimus/naujoves, kurias su-
teikia emigracija. Pokalbį ves PDPD
pirmininkas kun. V. Aušra. Pokalbyje
dalyvaus: N. Aušrienė, L. Zavistaus-
kienė, kun. A. Saulaitis.

Nora Aušrienė pasiūlė skaityti
paskaitas apie nerimą, baimę, gedu-
lą/gedėjimą. Susirinkimo metu nutar-
ta pirmąją paskaitą apie gedulą
skaityti rugsėjo 27 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Ziono parapijos salėje; an-
troji paskaita įvyks spalio 4 d. PLC,
Lemont (apie tikslią valandą bus pra-
nešta vėliau). Po Aušrienės paskaitų
dalyviams bus siūloma susiburti į sa-
vitarpio pagalbos grupę/es. Jei bus
pakankamai norinčiųjų, grupės rink-
sis ir Zione, ir Lemont, jei ne – tik
Zione. O spalio 18 d. Zione ir spalio
25 d. Lemont Nora su Rasa Cicėniene
skaitys paskaitas apie baimę.

Nutarta atnaujinti skyrybų gru-
pių darbą. Pirmasis po vasaros gru-

pės susirinkimas įvyks rugsėjo 10 d.,
ketvirtadienį, 6:30 val. v. Zione. Le-
mont grupės vadovai dar turi susitar-
ti, kada jie rinksis. Apie jų veiklą bus
paskelbta spaudoje vėliau.

Rugpjūčio 7 d. susitikimo metu
buvo aptartas kun. Saulaičio pasiūly-
mas pradėti pokalbį lietuvių ben-
druomenėje smurto tema. Nutarta
lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 7 val. v.
PLC, Lemont, surengti seminarą apie
smurtą šeimoje. Seminare būtų ap-
tarti teisinis, psichologinis ir bažny-
tinis aspektai. Kalbės K. Wayne, L.
Zavistauskienė, kun. A. Saulaitis.

Kalbėta ir apie konkrečią pagal-
bą Indrės Bartašiūnienės, kuri serga
4 stadijos skrandžio vėžiu, šeimai.
Rasa Cicėnienė papasakojo apie pa-
dėtį. Indrė yra išsiskyrusi, augina 14
metų dukrą ir 13 metų sūnų. Kaip
paprastai tokiais atvejais būna, šei-
mai trūksta lėšų. Yra gerų draugių
būrys, kuris padeda rūpintis vaikais
ir buitimi. Jau sutvarkyti teisiniai
klausimai. Nutarta skelbti per laik-
raščius ir internetą lėšų rinkimo va-
jų. Jei galite kuo prisidėti, skambin-
kite R. Cicėnienei 708-262-1943 arba
kun. Aušrai 773-983-6517. Norintys
padėti Indrei pinigus gali pervesti į
jos sąskaitą ,,Chase Bank”:
JPMorgan Chase Bank, N.A., Chica-
go, IL 60670. Routing #071000013;
sąsk. #749893947.

Susitikimo metu nuspręsta rug-
sėjo mėnesį pradėti dalintis telefono
budėjimais. Pasidžiaugta, kad Lietu-
vių Fondas Psichologinės pagalbos li-
nijai skyrė 2,000 dol. paramą, už tai
Draugija nuoširdžiai dėkoja.

Parengė Draugijos pirmininkas
kun. Valdas Aušra

Redakcijos žodis

Psichologinės ir dvasinės
pagalbos draugijos susitikimas

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Sakoma, kad viščiukus skai-
čiuojame rudenį. Lietuvoje ban-
doma suskaičiuoti, kiek įvairiose
valdžios įstaigose darbuojasi
tarnautojų. Vidaus reikalų vice-
ministras pavedė Valstybės tar-
nybos departamento vadovui
skubiai pateikti paaiškinimą dėl
neatitikimų statistikoje, skai-
čiuojant valstybės tarnautojus.
Pasirodo, neseniai viešai skelbti
duomenys po mėnesio stebuk-
lingai pasikeitė. Kokie yra tik-
rieji skaičiai? Šis klausimas bent
jau kol kas liko retorinis, nes,
kaip jau ne kartą buvo nutikę, į
,,nepatogius” klausimus pri-
valantis atsakyti žmogus netikė-
tai susirgo. Reikia tikėtis, kad
bent iki žiemos valstybei pavyks
sužinoti tikrąjį jai tarnaujančių
žmonių skaičių.

Redaktorė Loreta Timukienė

Vasarą dažniau būnant lauke
akys išsausėja dėl karščio, sausros,
vėjo. Be to, šiuo metu populiarūs įvai-
rūs oro vėsintuvai, kuriais naudoja-
masi ne tik įstaigose, namuose, bet ir
automobiliuose. Įtakos turi netinka-
mos darbo sąlygos (karšta, sausa
aplinka) ir kiti veiksniai, kurie didina
riziką pažeisti akies ašarų plėvelę.

Ašarų plėvelė drėkina akis

Ašarų plėvelė yra labai plona
(0,001 mm) atlieka daug svarbių fun-
kcijų: aprūpina deguonimi ir maitina
neturinčią kraujagyslių rageną, ap-
saugo ragenos paviršių nuo infekci-
jos, be to, mirksint ši ašarų plėvelė
atsinaujina, sutepa akies vokus ir
taip drėkina akis, ir kt. Akys sausėja
dėl įvairių priežasčių:

▪ ilgalaikio žiūrėjimo į televizo-
riaus ar kompiuterio ekraną;

▪ naudojimosi oro vėsintuvu;
▪ buvimo dulkėtoje ar užteršto-

je aplinkoje;
▪ nepalankių aplinkos veiksnių,

Mankšta vandenyje
– ir malonu,

ir sveika
Vasarą netgi nesilaikantys akty-

vios gyvensenos žmonės stengiasi iš-
trūkti į gamtą. Miestiečiai laisvą sa-
vaitgalį važiuoja prie ežerų ar jūros,
o ir kai kurie kaimo gyventojai po
dienos darbų taip pat turi galimybę
išsimaudyti gamtoje. Būdami prie
vandens telkinių nepamirškite, kad
besimaudydami jūs galite ne tik ma-
loniai praleisti laiką, bet ir sustip-
rinti sveikatą.

Kokias ligas gydo
mankšta vandenyje?

Mankštintis vandenyje pataria-
ma po stuburo ir kitų kaulų lūžių,
kai riboti judesiai (negalima išsitiesti
ar susilenkti), kai ydinga laikysena, iš-
krypęs stuburas (skoliozė), yra raume-
nų atrofija, taip pat sergant stuburo
osteochondroze bei sąnarių artroze.

Mankštos vandenyje nauda

Nuolatinis plaukiojimas ir
mankšta vandenyje gerina plaučių
ventiliaciją, aktyvina kraujo apytaką,
medžiagų apykaitą, stiprėja raume-
nys, didėja stuburo ir sąnarių paslan-
kumas, tvirtėja laikysena.

Vandens temperatūra

Jei sergate stuburo osteochon-
droze, klubo sąnario artroze bei kito-
mis sąnarių ligomis, vandens tempe-
ratūra turi būti ne žemesnė kaip 23
C, kitu atveju padidėja raumenų
įtempimas ir atsiranda skausmas.
Vanduo turi būti dar šiltesnis, kai gy-
domasi po kaulų lūžių.

Iškvėpimas į vandenį

Rezultatai bus geri tik tuo atve-
ju, jei plaukiosite taisyklingai ir iš-
moksite laisvai iškvėpti į vandenį ne-
sulaikant kvėpavimo. Jūs turite at-
sistoti vandenyje taip, kad vanduo siek-
tų krūtinę. Tada išsitieskite, įkvėp-
kite, pasilenkite žemyn ir iškvėpkite
į vandenį. Kartokite tai daug kartų,
kol priprasite laisvai, nesulaikydami
kvėpavimo, iškvėpti į vandenį.

Marija Daugėlaitė
,,Sveikas žmogus”

Kodėl vasarą sausėja akys?
t. y. karščio, sausros, vėjo;

▪ rūkymo ir kt.

Kokie yra pagrindiniai
akies sausėjimo požymiai?

Gali atsirasti toks jausmas, lyg į
akis būtų pripilta smėlio ar žvyro,
arba atsiranda būdingas svetimkūnio
bei diegimo pojūtis. Taip pat akis gali
parausti, atsirasti šviesos baimė, rai-
žymo, graužimo pojūtis. Rytais, tik
atsimerkus, gali būti jaučiamas neil-
galaikis aštrus skausmas ar padidė-
jęs ašarojimas bei akių nuovargis,

matymo pablogėjimas, kontaktinių
lęšių netoleravimas.

Ašarų plėvelę išsaugosite, jei...

Pagrindinis būdas išsaugoti aša-
rų plėvelę yra natūralus drėkinimas –
tai dažnas mirksėjimas. Kaip jau
minėjome, mirksint ši plėvelė nuolat
atsinaujina ir drėkina, saugo akis.
Tinkamas būdas yra einant miegoti
ant akių užsidėti sudrėkintą vande-
niu kompresą. Taip pat žiūrint televi-
zorių ar dirbant kompiuteriu daryti
trumpas pertraukėles. Atsiradus pag-
rindiniams sausėjimo požymiams,
kurių nepavyksta numalšinti aukš-
čiau minėtomis priemonėmis, reikėtų
kreiptis į akių gydytoją, jis gali
rekomenduoti akių drėkinimą dirb-
tiniu būdu – ašarų pakaitalus (dirb-
tines ašaras) ar specialias kitas prie-
mones (želė, tepalą). Sunkiais at-
vejais gali būti atliekamos operacijos.

Jurgita Vasiliauskaitė
,,Sveikas žmogus” 2009 m. Nr. 7
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Emigracija – viena iš
didžiųjų Lietuvos

problemų
ALEKSAS VITKUS

Prieš kurį laiką rašiau apie lietuvių ekonominę emigraciją, kur mi-
nėjau Viešosios politikos ir vadybos instituto (VPVI) tyrimus, ro-
dančius, kad dauguma emigrantų Lietuvą paliko dėl ekonominių

priežasčių. Patyrinėjus giliau, pasirodo, jog gana stipri emigracijos banga
prasidėjo jau gerokai prieš Lietuvos priėmimą į Europos Sąjungą (2004 m.).

Kyla klausimas, kodėl didžiulis lietuvių skaičius paliko savo tėvynę
vos tik keliems metams praėjus po nepriklausomybės paskelbimo? Kas
juos vertė ieškoti geresnio gyvenimo svetimose šalyse? 1990 metais atsi-
kūrusi Lietuva per pirmuosius nepriklausomo gyvenimo metus išgyveno
daug įvykių, kurie padėjo krašte įsigalėti tokiam neteisybės ir eilinio žmo-
gaus nuvertinimo lygiui, kad tarp paprastų piliečių ir valdžios atsivėrė
tokia praraja, jog tūkstančiai lietuvių, nematydami geresnės ateities tė-
vynėje, ją paliko ir tapo emigrantais.

Emigracijos priežastys toli gražu ne vien materialinės. Ekonominė
pažanga Lietuvoje jaučiama, ir tai pastebi į Lietuvą atvykstantys užsienie-
čiai. Tačiau jie negali įsigyventi į šalies viduje vykstančius procesus, kai
nomenklatūrinė valdžia nesugeba arba nenori atsispirti jėgoms, kurios
stengiasi sukurti panašų į Rusijos oligarchinį partinio valdymo modelį.
Patriotams lietuviams Lietuva tampa maža Rusija, ir Lietuvos įvaizdis pa-
saulyje ne gerėja, o vis blogėja.

Dar likęs komunistinis galvojimas, neribotas valdžios godumas,
biurokratija atvedė prie tokių faktų kaip žemės grąžinimo manipuliacijos,
„prichvatizacija”, nešvarios investicijos, Lietuvos žvalgybos laivyno prara-
dimas, gamyklų žlugdymas, bankų griūtys, KGB archyvų išgabenimas į
Maskvą, jedinstvininkų akcijos, atvedusios prie kruvinų sausio 13 d. įvy-
kių, aukštųjų Rusijos mokyklų steigimas Lietuvoje, neaiškus Valstybės
saugumo departamento pavaldumas, kai kurie neišaiškinti veiksmai ir
žūtys, keisti apdovanojimai, nepateisinamas naudojimasis privilegijomis,
tautiškumo atsisakymas, savavališkos statybos ir t. t. Tai sukėlė tokį
žmonių pasipiktinimą, jog, neradę kitokios išeities, jie nusprendė į tai rea-
guoti palikdami visą tą netvarką.

Įstojus į NATO ir ES, karinės grėsmės Lietuvai tikimybė yra labai
nedidelė. Tačiau emigrantus turbūt gąsdino pernelyg didelė Lietuvos pri-
klausomybė nuo Rusijos strateginių žaliavų ir energetinių išteklių. Rusija
nenaudos karinės jėgos prieš NATO narę Lietuvą. Ji gali Lietuvą paimti
darydama „invaziją” į Lietuvos ekonomiką, politiką, kultūrą ir švietimą.
Lietuvai gresia ir socialinių sluoksnių pragyvenimo lygio skirtumai.
Emigrantai bijojo, kad Lietuva gali tapti Rusijos protektoratu, kadangi ne
Rusija artėja prie mūsų, bet mes artėjame prie Rusijos.

Yra akivaizdu, kad Lietuvą valdo sovietinio sukirpimo nomenklatūra,
nugrūdusi Lietuvą iš garbingos vietos į Europos patvorį. Valdžia negina
paprastų žmonių nuo jos struktūroje esančių kyšininkų. Praraja tarp
skurstančiųjų ir oligarchinių turtuolių nenumaldomai didėja. Tik pažiū-
rėkime į mokytojus, kurie priversti streikuoti, kad galėtų pragyventi ir
tinkamai atlikti savo pareigą auklėti jaunimą – Lietuvos ateitį. Lietuvoje
jau išaugintos naujos senosios sovietinės nomenklatūros atžalos, kurios
tęsia žmonių mulkinimą neaiškiais socialdemokratiniais pažadais.

Lietuvos visuomeniniame gyvenime trūksta aiškaus tautinio po-
žiūrio. Žodžiai „patriotizmas”, „tautiškumas”, „tėvynė” tampa vis ma-
žiau pageidautini arba įgauna neigiamą, pašaipų atspalvį. Atėjo metas, kai
nebegalima leisti tautai išsivaikščioti. Laikas nelaukia, jis nėra Lietuvos
pusėje. Anuomet mes neturėjome menkavertiškumo komplekso, nes už
okupantus jautėmės lyg ir pranašesni. Dabar to nejaučiame ir vis dar ne-
galime suvokti, kad mūsų mažėja – mes nykstame, kaip atsitiko ir su prū-
sais ir jotvingiais.

Iš kitos pusės, juk ir Lietuvoje ne viskas yra taip blogai, kaip vaiz-
duojama žiniasklaidoje. Argi nematome teigiamų gyvenimo pusių? Kiek
pas mus jaunų talentų meno, muzikos mokslų srityse! Kiek daug gražaus
jaunimo skaityklose, bibliotekose, sporto, koncertų salėse! Žiniasklaida
nepastebi tūkstančių darbščių, kūrybingų ir ištikimų savo idealams žmo-
nių. Jie moka prasmingai gyventi gimtoje Lietuvoje, nepaisydami tikrų ar
ir išgalvotų šalies problemų.

Atrodo, lyg tyčia yra kuriama nihilistinė atmosfera, kurioje įvairios blo-
gybės laikomos vos ne normaliu gyvenimo reiškiniu. Siekdama aukštesnių
vertinimų žiniasklaida tampa dėl to atsakinga, taip pat ir dėl emigracijos
didėjimo šalyje. Neigiamą prasmę įgauna net ir pati Nepriklausomybė.

Susigrąžinti išvykusius bus kur kas sunkiau, nes emigrantų rankas
suriš kitataučiai vyrai ir žmonos, svetimas mokyklas pradėję lankyti vai-
kai, išsimokėtinai pirkti butai, namai, uždirbtos socialinės garantijos ir
daugybė kitokių aplinkybių. Lietuva žengia į ateitį labai pavojingu keliu,
vedančiu į išnykimą.

Kai buvęs prezidentas Valdas Adamkus savo pirmos kadencijos pra-
džioje (2000 m. rugsėjį) kalbėjo apie jau tada į Ameriką plūstančius jau-
nuosius lietuvius, jis taip bylojo: „Aš tragedijos tame nematau. Ilgainiui
mes turėsime stiprią emigraciją užsienyje, tik svarbu, kad emigrantų jaus-
mai Lietuvai ir lietuvybei išliktų.” Pagal Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento prie LR Vyriausybės (TMID) direktorių Arvydą Daunoravi-
čių, nemaža dalis gyvenančių Lietuvoje išvykusius laiko išdavikais, o
išvykusieji likusius – nevykėliais. Tikėkimės, kad tokia aštri nuomonė
tarp išvykusių ir likusių Lietuvoje išsilygins, ir kad naujoji Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė į emigracijos problemą pažiūrės realiau negu
kadaise į tai žiūrėjo Adamkus.

ATSILIEPIANT Į B. NAINIO
STRAIPSNĮ APIE KARIUOMENĘ
Labai malonu buvo perskaityti

Broniaus Nainio straipsnį, kuriame
jis išreiškia rūpestį dėl Lietuvos sau-
gumo ir kelia labai svarbų klausimą
apie jos kariuomenę (,,Kokia turi būti
Lietuvos kariuomenė? 2009 m. rugp-
jūčio 7 d.). Tik gaila, kad jo straipsnis
gal ne vieną lietuvį be reikalo išgąsdi-
no.

Jis net du kartus savo straipsny-
je kartoja: ,,dar bent dvejus metus
NATO Lietuvos negins”. Su NATO
esu neblogai susipažinęs ir negaliu
įsivaizduoti, kad NATO nevykdytų
įsipareigojimo ginti Baltijos šalių.
Reikia suprasti, kad NATO turi poli-
tinę ir karinę dalį, kur karinė dalis
paprastai numato grėsmes ir tinka-
mai į jas reaguoja.

Manau, jau atėjo laikas, kad
kiekvienas lietuvis turėtų gerai ži-
noti, ką reiškia 5-tas NATO sutarties
straipsnis: ,,vienos ar kelių NATO
narių užpuolimas yra laikomas visų
Aljansui priklausančių valstybių už-
puolimu ir pagal 5-tąjį sutarties
straipsnį NATO narės įsipareigoja
gintis kartu.” Manau, kad aiškiau
nebūtų galima šio reikalo žodžiais
nusakyti. O kas dėl konkrečių NATO
gynybos planų (contingency plans),
tai jau visai kitas reikalas. Kokius

gynybos planus NATO dabar turi,
tikrai nebuvo ir nebus atvirai disku-
tuojama. Tokie planai yra laikomi
pačia slapčiausia informacija ir tas
turėtų būti visiems gerai supranta-
ma. Reikalui esant NATO valstybės
yra įsipareigojusios viena kitą ginti,
ir esu tikras, kad reikalui esant tai
labai greitai įvyktų. Ką kalba tokie
komentatoriai kaip Patrick Bu-
chanan ir kiti, neturi jokios reikšmės
NATO gynybinei strategijai.

,,Kokia turėtų būti Lietuvos ka-
riuomenė,” – tai ne mažiau svarbus
klausimas. Pirmiausia reikia pasaky-
ti, kad NATO vadovybė iš savo narių
reikalauja, kad jie sukurtų kariuo-
menę, atitinkančią NATO reikalavi-
mus, kad kariuomenė būtų paruošta
ginti savo valstybę ir prisidėtų prie
bendros NATO gynybos. Be šių NA-
TO neturi jokių kitų reikalavimų.
Kaip kariuomenę organizuoti ir dislo-
kuoti, tai pačios Lietuvos reikalas,
kuris buvo ilgai ir nuosekliai disku-
tuotas Lietuvos strategijos paruoši-
mo laikais. Tuo metu Krašto apsau-
gos ministerijai (KAM) vadovavo mi-
nistras Česlovas Stankevičius, ka-
riuomenės vadas buvo gen. Jonas

Kronkaitis, o man teko užimti KAM
viceministro postą. Prie šito sprendi-
mo prisidėjo daug kas ne tik Lietuvo-
je. JAV Lietuvių Bendruomenės va-
dovybė kaip ir kiti išreiškė savo
nuomonę. Sprendimas buvo Prezi-
dento priimtas ir Seimo patvirtintas
sukurti mišrią kariuomenę, t.y. dalis
jos bus profesionalai, dalis – šaukti-
niai, dalis – savanoriai. Buvo numa-
tyta šauktinius, baigusius savo tarny-
bą, įjungti į aktyvų ir mobilizacinį
rezervą. Tokiu būdu būtų per gana
trumpą laiką sukurta stipri aktyvi
kariuomenė ir stiprus rezervas. Gen.
Kronkaičio pastangomis Rukloje Lie-
tuva pastatė kareivines, kurios tik-
slas buvo šauktinių apmokymas.
Ruklos kareivinės ir jos apmokymas
per trumpą laiką pasidarė visų
NATO valstybių pavyzdžiu. Buvo
sukurta rezervo sistema, pagal kurią
kariai galėjo savaitgaliais ir vasara
tobulinti savo karinius įgūdžius.
Deja, po Vyriausybės pasikeitimo ši
sistema buvo greitai sugriauta. KAM
ministras Olekas ir kariuomenės
vadas Tutkus buvo aiškiai įpareigoti
pašalinti šauktinių apmokymą. Jie
aiškino, kad neva tai NATO eina prie
profesionalios kariuomenės ir tai yra
geresnė kariuomenė. Tokios valsty-
bės kaip Vokietija, Norvegija ir Da-
nija mano, kad šauktinė kariuomenė
joms tinka geriau. NATO niekam
nenurodo, kokios formos kariuome-
nę valstybė privalo turėti. Nauja
vadovybė taip pat nepaaiškino, kaip
Lietuva be šauktinių sukurs karinį
rezervą ir ar sugebės profesionalią
kariuomenę finansuoti. Kaip dabar
atrodo, bent 2010 metais valstybės
biudžetas profesionalios kariuome-
nės tikrai nesugebės finansuoti, o
šauktinių jau nebėra.

Tikiu, kad dabartinė ministrė
Rasa Juknevičiene, kariuomenės va-
das, gen. Arvydas Pocius ir visa KAM
komanda sugebės atkurti sistemą,
kuri buvo gerai apgalvota ir tiksliai
įgyvendinta. Viena aišku, su dabarti-
ne ekonomine padėtimi nebus lengva
šį tikslą pasiekti. Ypatingai po to, kai
paskutinė KAM vadovybė už milijoni-
nes sumas užsakė laivų, lėktuvų,
sunkvežimių ir kitų dalykų, be kurių
Lietuva dar ilgoką laiką galėjo ap-
sieiti.

Romas Kilikauskas
JAV Aviacijos žvalgybos ats. plk.

Springfield, VA

Lietuvos kariuomenė neseniai atšventė savo 90-ąsias įkūrimo metines.
www.chiotas.lt nuotr.
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Čikagoje – ištikimas lietuvybės ir
tikėjimo draugas

Šiais metais dienraštis mini savo amžiaus 100-metį
VYTAUTAS A. GOCENTAS
Specialiai ,,Draugui” iš Vilnius

Nuolatos stebime lietuvių išeivių
veiklą, gyvenimą. Lietuvos nacionali-
nėje M. Mažvydo bibliotekoje šiam
reikalui yra įkurtas specialus padali-
nys – lituanikos skyrius, kuriam ilgus
metus vadovavo ir nuoširdžiai darba-
vosi kolegė Silvija Vėlavičienė. Šian-
dien ji jau užtarnautame poilsyje, jau
senjorė. Keista, kad ir darbščiajai li-
tuanikos bitutei Silvijai jau siųsime
šventinius sveikinimus, kvietimus
aplankyti savąją biblioteką.

Labai svarbu šiam padaliniui su-
rinkti ir išeivijos periodinę spaudą.
,,Draugas” gali didžiuotis, kad M.
Mažvydo bibliotekoje yra išsamus
komplektas (vienas skaityklinis, ki-
tas archyvinis, o dar vienas ir atsargi-
nis).

Jau senokai mėginau pasižymėti
tokias eilutes, skirtas ,,Draugui”: ,,Po
dviejų metų – ‘Draugo’ šimtmetis!
2009-ųjų liepos 12-ąją ‘Draugo’ dien-
raštis paminės šimtmetį. Manau, ga-
lima pradėti ruoštis neeiliniam išeivi-
jos spaudos, kultūros įvykiui.

Gal tam reikės ir atitinkamos
komisijos, laikraščio puslapiuose gali
būti jubiliejinė rubrika DRAUGUI –
100 (1909–2009), kurioje būtų skel-
biami atsiminimai, tyrinėjimai, ar-
chyvinės fotografijos su komentarais.
Visa tai gali vėliau pasirodyti mono-
grafijos, atsiminimų knygos pavi-
dalais.” Šiandien mūsų rankose – jos
darbininkų, draugiečių parašyta atsi-
minimų knyga.

Anuomet apie ,,Draugą” buvo pri-
einamos tik enciklopedinės žinios bib-
liografiniuose leidiniuose, žinynuose,
enciklopedijose. Wikipedia rašė:

,,‘Draugas’ yra seniausias, be
pertraukos pasaulyje leidžiamas lie-
tuviškas laikraštis. Jis pradėtas leisti
1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre,
Pensilvanijos valstijoje, o nuo 1912
liepos 4 d. Čikagoje, Ilinojaus valstijo-
je. Iki 1916 m. leistas kas savaitę, nuo
1916 m. balandžio 1 d. – kiekvieną
dieną, išskyrus pirmadienį ir sekma-
dienį. Kurį laiką lygiagrečiai ėjo ir sa-
vaitinis ‘Draugas’. 1909–1916 m.
‘Draugą’ leido Kunigų sąjunga, 1916
– 1918 m. Draugo spaudos bendrovė,
o nuo 1920 m. – vienuoliai marijonai.
Šiuo metu ‘Draugą’ leidžia Lietuvių
katalikų spaudos draugija.”

Ką aš norėčiau ir turėčiau
pasveikinimui ir atminimui

parašyti?

Turėjau laimę 2006-ųjų rugsėjy
iš Vilniaus išvykti ir aplankyti
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją
(MLLD) Čikagoje. Kelionės ir vieš-
nagės rėmėjas MLLD pirmininkas
Vilius Trumpjonas vos ne pirmiausia
surengė ,,Draugo” redakcijos, mielos
vyriausiosios redaktorės Danutės
Bindokienės bei kolektyvo aplanky-
mą. Kaip seni pažįstami prie kavos,
arbatos kalbėjomės ir prisiminėme
mums brangius žmones tiek čia, Či-
kagoje, tiek Lietuvoje.

Ne taip seniai redakcijoje viešėjo
prof. Domas Kaunas, labadienius tu-
rėjome vežti ir jam, ir lituanistikos
globėjai S. Vėlavičienei. Čia sutikome
ir dar du mielus žmones – redaktorę
Laimą Apanavičienę, kuri vadovauja

ir Čiurliono galerijai Jaunimo centre,
o taip pat fotografą, lietuvių gyveni-
mo vaizdų metraštininką Joną Kuprį.
Tuojau ir fotografavomės prie dailiai
įrištų ,,Draugo” foliantų. Keista, bet
redakcijoje jau kurį laiką įrengti
kompiuteriai ir nebėra karštojo me-
talo rinkimo linotipų, senųjų spaudos
mašinų, o spaustuvės kvapas tebetvy-
ro, medžio trinkelių grindinys tebe-
saugo mašinų ir žmonių eigą per
įstorinį ,,Draugo” laiką.

Taip, žmonės ir dar kartą žmo-
nės, kurie čia dirbo po… 26 valandas
per parą (tai buvusios vyr. redaktorės
Bindokienės žodžiai). Todėl ,,Drau-
gas” ir Draugo fondo pirmininkė Ma-
rija Remienė jau 2006-aisiais telkė lė-
šas ir talkinant Audronei V. Škiudai-
tei (Lietuva) išleido kapitalinį veikalą
,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje”. Teko
stebėti jautrų ir palaimingą šios kny-
gos sutiktuvių aktą-vakarą Pasaulio
lietuvių centre, Lietuvių Dailės mu-
ziejaus iškilmių svetainėje, Lemonte.
Mieli tie Čikagos ir Amerikos lietu-
vaičiai.

Daug kartų Čikagos MLLD ir V.
Trumpjonas su kraštiečiais džiau-
gėsi, kad ,,Draugas” priėmė po savo
galingu dienraštiniu sparnu ir Ma-
žosios Lietuvos tematiką – Kara-
liaučiaus, Tilžės, Ragainės lietuvių
mokytojų žygis už lietuvybę Kalinin-
grado/Karaliaučiaus srityje įamžin-
tas: pilnos klasės, lituanistikos kabi-
netai, tautiniai rūbai ir instrumentai,
grotuvai, išvykos į Lietuvą, semina-
rai mokytojams, stovyklos mokslei-
viams ir daugelis kitų sumanymų. Šį
judėjimą rėmė MLLD ir jos dosnūs
rėmėjai visoje Šiaurės Amerikoje. Jų
mažėja, bet darbai – vis prasminges-
ni. MLLD suskumba pakišti ,,petį”,
kai apmenksta Lietuvos vyriausybi-
nio Tautinių mažumų ir išeivijos rei-
kalų departamento prie LR Vyriau-
sybės lėšų aruodas.

* * *
Koks nuostabus tas Čikagos auk-

sinis ruduo: dienomis rengėme daili-
ninko akvarelisto Romano Borisovo
darbų parodą, skirtą istorinei Prūsi-
jai, vėliau – paskaitos ir susitikimai
su liuteronų parapijiečiais Tėviškės ir
Išganytojo parapijose, lituanistinėse
Čikagos mokyklose. Net ir pietavome

lietuviškose valgyklose, vakarojome
lietuvių vakaronėse, kur skambėjo
lietuviška daina, sukosi poros. Jau
trečioji lietuviukų banga trepsi ir
dainuoja Čikagoje. Žvelgiame į jų vei-
dus, klausomės pasakojimų: apsukru-
sis Kauno taksistas čia jau lyg ir ki-
toks, Vilniaus gydytoja nusipelnė de-
ramo atlygio – pradžioje buvo privati
slaugė, o dabartės jau garsioje klini-
koje talkina vietos specialistams… O
ant salės sienų – Vydūnas, kiti tautos
šviesuliai… Telydi jus, lietuviukai, jų
šviesūs ir garbigi veidai, tebūna jūsų
veikla ir gyvenimas vertas lietuvio
vardo.

Po dienos kelionių ir susitikimų
dailininkas su pirmininku dar ilgai
gvildeno Lietuvos ir Europos politi-
kos, kasdienos klausimus, o aš jau
griūdavau į patalėlius mieguosna –
anksti rytą rašiau ir į ,,Draugą” siun-
čiau reportažą, apmąstymą ar net iš-
samiu rašiniu mėginau telkti lėšas,
kurios keliavo M. K. Čiurlionio geni-
jui skirtos monografijos išleidimui

Lietuvoje.
Dvidešimt Viešpaties bei Viliaus

ir Danutės Trumpjonų dovanotos
dienos prabėgo lyg dvi dienos. Rei-
kėjo skirtis. Su Algiu A. Regiu, Ra-
mūnu ir Lidija Buntinais, su prof.
Jurgio Anyso, kunigo Valdo Aušros
šeimomis. Vėl liko kapuose aplankyti
tetos Martos Bulsienės (Bots) kape-
lis, senolio, čia dirbusio pirmosios
neprikl. metais, skerdyklų rajonas,
Bridgeport dviaukščiai… Michigan
ežero bangos ir profesoriaus jachta
,,Silkė”… Viskas liko ir daug atmini-
mų, susitarimų, sumanymų išsivež-
ta…

L. Apanavičienė prasitarė, kad
Jonas Kuprys turi iškalbingą fotopa-
rodą ,,Lietuviai Amerikoje” ir neži-
nia, kaip ir kur ją parodyti Lietuvoje:
,,Laimute, kitamet Vilniuje didžioji
Dainų šventė. Taigi ir M. Mažvydo
biblioteka jos metu gali sukviesti lie-
tuviukus į Jono pagerbimą sostinė-
je.” Netrukus L. Apanavičienė susi-
siekė su M. Mažvydo biblioteka ir iš
čia atkeliavo gražus ketinimas – šių
eilučių autorius jau buvo parodai pa-
rengęs takelį… Taigi Jonas du kartus
išgyveno savąjį 50-mečio jubiliejų: ir
Čiurlionio galerijoje Čikagoje 2006
vasarą, ir Mažvydo bibliotekoje Vil-
niuje 2007 vasarą.

* * *
Daug namų darbų tuomet įdėjo

Čikagos lietuviai ir lietuviai kraštie-
čiai. Taip lyg buvo pakartotas istori-
nis mažlietuvių Adomo Brako ir Mar-
tyno Jankaus keliavimas į Ameriką
1926 metais, t.y. prieš 80 metų. Tuo-
met taipgi reikėjo paramos lietuvybės
darbui Klaipėdos krašte. Dabartės
taip pat keliasi Klaipėdos kraštas.
Reikia sudominti krašto tradicijomis
jaunimą, atgaivinti savąją spaudą,
leisti knygas, rengti etnokultūros
išvykas ir stovyklas. Žodžiu, namų
darbų ir tuomet, ir šiandien pakanka-
mai.

Viešpatie, suteik jėgų, atkaklumo
ir laimink lietuviukus abipus At-
lanto.

Viešnagė ,,Draugo” redakcijoje. Iš kairės: Mažosios Lietuvos lietuvių draugi-
jos Čikagoje pirmininkas Vilius Trumpjonas, dailininkas Romanas Borisovas,
buvusi vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir Vytautas Gocentas.

Jono Kuprio nuotr.

R. Borisovas ,,Mindaugo pilis”.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

Parapijos klebonas rengėsi išeiti į
pensiją. Naujai paskirtas klebonas,
matydamas, kaip žmonės myli ir ger-
bia savo buvusį kleboną, grupei para-
pijiečių pasakė: „Jūs dabar turėsite
mane taip mylėti ir gerbti, kaip savo
buvusį kleboną”. Šalia stovėjęs para-
pijos komiteto narys atsakė, kad
parapijiečių pagarbą ir meilę jis pats
savo darbais turės užsitarnauti.

Lietuvių Fondas dvi kadencijas
baigusiam prez. Valdui Adamkui
ruošia pagerbimo ir padėkos pokylį.
Išeivijos nuomonė apie  Adamkų nėra
vieninga. Vieniems jis yra vertas
padėkos ir pagarbos, kiti tuo abejoja.
Jis buvo šventadieniškas prezidentas.
Jam patiko susitikinėti ir pasikalbėti
su sau lygiais kitų kraštų vadovais, o
darbas, kuris pakeltų krašto žmonių
gerovę, buvo paliktas kitiems.

Adamkus nepraleido nė vieno

Santaros-Šviesos suvažiavimo, vyku-
sio Lietuvoje, bet neatsilankė nė vie-
name buvusių kalinių-tremtinių sąs-
krydyje Ariogaloje. Jis daug kartų yra
pagerbęs ir apdovanojęs žydų gelbė-
tojus, bet neteko girdėti, kad būtų
apdovanojęs asmenis, slėpusius parti-
zanus. Daug kartų garsiai kalbėjo,
kad yra tik viena Lietuva, bet, pri-
siminus, kad jis nerado laiko pagerbti
tūkstančius suvažiavusių buvusių
kalinių ir tremtinių Ariogaloje, pa-
garba jam kažkaip nublunka, iš-
garuoja.

Įdomu būtų įvertinti V. Adam-
kaus prezidentavimą, palyginus jį su
Vasario 16-os Lietuvos prezidentais –
A. Smetona,  A. Stulginskiu ir K. Gri-
niumi.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

PAGARBA IR PAGERBIMAS

Neseniai gavau knygą „‘Drau-
gui’ ” – 100. Už tikėjimą ir lietuvy-
bę”. Ji svari visais atžvilgiais: ir tu-
riniu, ir apimtimi. Labai malonu var-
tyti ją, žiūrėti nuotraukas, skaityti
straipsnius.  Bet dar tik dalį per-
skaičiau ir tik tuos – apie pažįstamus
„Draugo” žmones, kurie jį leido ir lei-
džia, redagavo ir redaguoja, rūpinosi
ir rūpinasi visapusiškai juo.

Man ta knyga – tai puikūs
„Draugo” nueito kelio metmenys.

Manau, kad knyga bus svarbi
tyrinėtojams ateityje, kurie norės

plačiau ar labai plačiai aprašyti įvai-
rius šimtą metų ėjusio (ir tiek einan-
čio) „Draugo” dienraščio aspektus.

O knygos rengėjai Marijai Re-
mienei ir jos redaktorei bei daugumos
straipsnių autorei Audronei Škiu-
daitei mano, ir tikiuosi, visų, kurie
knygą įsigis, gili padėka už jų įdėtą
ilgą nenuilstamą darbą.

Gyvuokite! Ir sėkmės žengiant į
antrąjį šimtmetį.

Aldona Šmulkštienė
Čikaga, IL

AÇIÙ UÑ ,,DRAUGO” ÕIMTMEÇIO KNYGÂ

Po naujų metų vieni žmonės lyg
ir jau pradeda lėtinti naujų darbų
tempą,  galvoja  apie pavasarį ir va-
sarą. Kitiems kaip tik, atvirkščiai, ky-
la nauji užmojai,  nauji darbai ir pro-
jektai – dar  tik prieš akis. 2009 m.
vasario mėn. į org. „Vaiko vartai į
mokslą” valdybą kreipėsi Dieviško-
sios Jėzaus Širdies pranciškonės.
Seserys ir  parapijos Jonavoje klebo-
nas jautė reikalą steigti vaikų dienos
centrą toje apylinkėje gyvenantiems
socialiai remtinų šeimų vaikams.
Organizacija jau remia vaikų ir jauni-
mo dienos centrus bei laikinosios glo-
bos namus Vilniuje (du), Druskinin-
kuose, Kazlų Rūdoje, Marijampolėje,
Naujojoje Akmenėje, Rumbonyse,
Užpaliuose ir Žemaičių Kalvarijoje.
Organizacija jau anksčiau buvo pra-
dėjusi remti ir seserų vedamą Žalia-
kalnio vaikų dienos centrą Kaune,
prie Prisikėlimo bažnyčios,  su seseri-
mis užmezgė gražius bendravimo
ryšius. Net keli organizacijos valdy-
bos nariai buvo aplankę centrą Kau-
ne, susipažinę su seserų darbais. 

Prašymo tekste rašoma: „Šiuo
metu besikuriančiam dienos centrui
reikia visko – nuo šaukštelio ir puo-
delio iki stalų ir spintų. Bet tikime,
kad Dievo pagalbos ir geradarių pa-
ramos dėka turėsime visa tai, ko rei-
kės darbui. Mūsų darbo dienos centre
prioritetai – gelbėjant vaikus iš fizi-
nio, socialinio skurdo, ugdyti jų dva-
sinį pasaulį, bendražmogiškas bei
moralines vertybes. Mūsų tikslas –
suteikti vaikui pamatą po kojom, t.y.
per veiklią meilę padėti jam atrasti
Kristų. O kai atras Jį, tada atras vis-
ką: laimę, laisvę, meilę, saugumą ir
t.t. Tuomet nebeateis mintis žudytis,
skriausti save ir šalia esantį, kenkti
aplinkai.” Po apsikeitimų laiškais,
sužinojus daugiau apie kuriamą cen-
trą Jonavoje, organizacijos valdyba
pasiryžo paremti seserų pastangas
įkurti ir įrengti naują vaikų dienos
centrą. Kaip ir kiti organizacijos
remiami centrai, naujai steigiamas
centras ne vien maitins vaikus ir juos
užims po mokyklos (kai kurie centrai
veikia ir vasaros metu), čia bus išei-
namos auklėjimo programos, pvz.
penkios, kurias paruošė redakcinis
organizacijos kolektyvas. (Informa-
ciją apie organizaciją ir jos auklėjimo
programas galima rasti internete
adresu: www.childgate.org)

Pasisekė centrą paremti ne tik iš
organizacijos iždo. Centro buitinei
pradžiai užtikrinti, sėkmingai para-
šius prašymą, gauta parama iš Lietu-
vių Fondo (LF paskyrė dalį prašytos
sumos). Org. „Vaiko vartai į mokslą”
ir jos naujai remiamas centras Jona-
voje yra dėkingi LF ir visiems  gera-
širdžiams rėmėjams už paramą. Nors
abipus Atlanto visi patiriame šiokius
tokius ekonominius sunkumus, žmo-
nės ir organizacijos vis dar jaučia pa-
reigą padėti sunkiau gyvenantiems.
Visi norime ir stengiamės Lietuvos
vaikams užtikrinti šviesesnę ateitį.

Viskas atlikta gan greitai, kas la-
bai džiugina. Vasaros metu darbas
nesustojo. Pradėta dirbti su vaikais.
Įtaisytos šv. apašt. Jokūbo parapijoje
naujam vaikų dienos centrui paskir-
tos patalpos. Centro vedėja, pedagogė
ses. Loreta Ilekytė rugpjūčio mėn.
pirmą savaitę rašė org. „Vaiko vartai
į mokslą” valdybai: „Jūsų siuntinius
Jonavos vaikų dienos centras tikrai

gavo (7 dėžes). Viskas puikiai tiko:
stalo įrankiai, drabužiai (vaikai jais
apsirengė, puikiai atrodo), rašymo
prekės, žaislai ir t.t. Dėkingi jums ir
parapijos klebonas, ir vaikai, ir vaikų
tėvai, ir, žinoma, aš. Jau baigiame
viską išdalinti... Telaimina Dievas jus
ir visas ‘Vaiko vartai į mokslą’ dar-
buotojas!” 

Org. „Vaiko vartai į mokslą” val-
dyba ir rėmėjų būrelių koordinatorės
įvairiuose miestuose jau planuoja
lėšų telkimo projektus ir renginius
naujiems veiklos metams. Vienas pir-
mųjų Čikagos apylinkėse bus tradici-
niai „Derliaus pietūs” Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, rugsėjo 27 d.
Pradžia 12:30 val.p.p.

Toliau ses. Loretos centro  („Kas
mes tokie”) ir trumpas dienos centro
pašventinimo šventės  aprašymas.

Ramunė Kubiliūtė

* * *
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapi-

jos vaikų dienos centras pradėjo veik-
ti nuo 2009 m. birželio 15 dienos. Jį
lanko vaikai iš socialinės rizikos gru-
pės šeimų. Šiuo metu dienos centras
pajėgus priimti iki 15 vaikų nuo 7 iki
10 metų. Su vaikais dirba sesė Loreta
Ilekytė, Dieviškosios Jėzaus Širdies
pranciškonė. Jai talkina savanorės –
studentės, moksleivės, gimnazistės.

Vaikų dienos centro tikslas – ma-
žinti gatvės įtaką Jonavos mieste gy-
venantiems socialinės rizikos grupės
šeimų vaikams, užtikrinant pagrindi-
nių poreikių patenkinimą, kryptingą
užimtumą, ugdymą, dirbant su jų šei-
momis.

Vaikų dienos centre teikiamos
šios paslaugos:

svarbiausių poreikių patenkini-
mas (maitinimas; higieninių įgūdžių
ugdymas; materialinė pagalba); pa-
mokų ruoša; popamokinis ugdymas;
kultūrinių renginių bei švenčių orga-
nizavimas; išvykos į kultūros ir pra-
mogų įstaigas; bendravimo įgūdžių
bei vertybių ugdymas; darbas su vai-
kų šeimomis; bendravimas su Vaiko
teisių apsaugos tarnyba, Socialinių
paslaugų centru, mokykla ir kitomis
atitinkamomis organizacijomis.

Vaikų dienos centro veiklą finan-
suoja: Jonavos šv. apašt. Jokūbo pa-
rapija; Jonavos savivaldybė; JAV fon-
das ,,Vaiko vartai į mokslą”.

Vaikų dienos centras dirba pen-
kias dienas į savaitę nuo 12 val. p.p.
iki 5 val. p.p. 

Rugpjūčio mėn. 2 dieną, po šv.
apašt. Jokūbo atlaidų šventės, vyko
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos
vaikų dienos centro pašventinimas.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias
aukojo svečias, Karmėlavos klebonas
kun. V. Veprauskas. Po šv. Mišių vai-
kų dienos centro vaikai, parapijiečiai,
Jonavos savivaldybės atstovai ir pa-
rapijos klebonas kun. A. Mikitiukas
džiaugsmingai keliavo į jaukias, nese-
niai suremontuotas, gražiai vaikų
darbeliais išpuoštas dienos centro pa-
talpas. Klebonas pasakė trumpą kal-
bą ir dideliais švęsto vandens lašais
pašventino patalpas, vaikus ir visus
susirinkusius. Vaikai garsiai džiūga-
vo, patyrę švęsto vandens ,,lietų” ant
savo galvų.

Trumpą kalbą pasakė Jonavos
savivaldybės vicemeras, išreikšdamas
savo susijaudinimą ir džiaugsmą, kad

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo 
parapijos vaikų dienos centras

Pamokėlė apie blogas ir geras mintis naujai  įkurtame centre Jonavoje. Pamo-
kėlę veda savanorė pedagogė Jolanta.

vaikai galės lankyti šį centrą. Neuž-
miršo ir dovanų vaikams – didelį mai-
šą saldainių ir ,,Monopolio” žaidimą.
Vaikai buvo laimingi.

Po oficialios dalies visi svečiai ap-
žiūrėjo centro patalpas ir su vaikais
iškeliavo į bažnyčios rūsio salę švęsti
agapės.
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Renkasi Europos pranciškoniškasis jaunimas

Lietuvos vežèjai tikrinami îprasta tvarka

Ruošiamasi atleisti 900 policininkû�

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Nuo spalio pradžios bazinė mėne-
sinė alga bus mažinama beveik 5
proc. – nuo 128 iki 122 litų, nuspręsta
Vyriausybės pasitarime.

Be to, Vyriausybės nutarimo pro-
jekte taip pat numatyta nuo 76 iki 73
centų sumažinti bazinį valandinį at-
lyginimą, žurnalistams patvirtino so-
cialinės apsaugos ir darbo ministras
Donatas Jankauskas.

,,Mažinimas palies biudžetinėse
įstaigose pagal sutartis dirbančius
darbuotojus. Valstybės tarnautojų at-
lyginimus reglamentuoja kiti įstaty-
mai, šiuo metu kalbame apie dirban-

čius pagal darbo sutartis darbuoto-
jus”, – sakė ministras.

Jis patvirtino, jog Vyriausybė ta-
riasi, kad vadovams ir jų pavaduoto-
jams atlyginimai būtų mažinami dau-
giau. Pasak D. Jankausko, tam pa-
kaktų Vyriausybės nutarimo.

Vyriausybė liepos pradžioje at-
šaukė nutarimą dėl bazinės algos ma-
žinimo dešimtadaliu, kuris turėjo įsi-
galioti nuo rugpjūčio pradžios. Mi-
nistrų kabinetas birželio 17 d. nuta-
rimu buvo sumažinęs bazinę mėnesio
algą nuo 128 iki 115 litų, šis sprendi-
mas paskatino profsąjungas pradėti
bado akciją.

Bus mažinama bazin∂ alga

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) –
Į Vilnių iš Rusijoje esančios Buria-
tijos sekmadienį sugrįžo antroji šių
metų ekspedicija ,,Misija Sibiras”.

Ekspedicijos dalyviai Buriatijoje
sutvarkė 8 kapines, kuriose palaidoti
lietuviai, susitiko su ten tebegyve-
nančiais buvusiais kaliniais ir trem-
tiniais, sakė projekto koordinatorius
Arnas Marcinkus.

,,Misija labai svarbi, nes buvo nu-
statyta, kokios būklės yra lietuvių ka-
pinės. Tai svarbus orientyras kitoms
misijoms, nes paskutinį kartą lietu-
vių kapinės Buriatijoje buvo tvarky-
tos prieš 15 metų”, – teigė A. Mar-
cinkus.

Pasak jo, šįkart misijos dalyvius

lydėjo prastas oras – nuolat lijo.
Per daugiau nei dvi savaites tru-

kusią ekspediciją Buriatijos Respub-
likoje jaunimas nukeliavo šimtus ki-
lometrų pėsčiomis, traukiniais, auto-
busais, automobiliais ir padedami
vietos žmonių. Ekspedicijos kelias
Buriatijoje tęsėsi iš Ulan Udė per Sta-
raja Brian, Ilka Novoiljinsk, Verch-
nije Talcy ir kitas gyvenvietes.

Šiemet Lietuvos jaunimo organi-
zacijų taryba (LiJOT) surengė dvi
jaunimo ekspedicijas po lietuvių
tremties ir įkalinimo vietas. Pirmoji
ekspedicija liepos 8–24 dienomis lan-
kėsi Kazachstane. Projekto ,,Misija
Sibiras” ekspedicijos rengiamas jau
ketvirtus metus.

SPORTAS

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (Bernar-
dinai.lt) – Dėl ekonominės krizės Va-
karų Europos šalyse didėjant nedar-
bo lygiui imigracija į tokias anksčiau
populiarias šalis kaip Ispanija ar Ai-
rija mažėja, teigiama Tarptautinės
darbo organizacijos parengtoje stu-
dijoje. Apie tai praneša EUobserver.

Didžiojoje Britanijoje naujų imig-
rantų skaičius taip pat ženkliai su-
mažėjo. Darbo leidimus išduodančios
įstaigos duomenimis, darbo šalyje ieš-
kančių žmonių iš Vidurio Europos
Europs Sąjungos šalių, ypač Lenki-
jos, skaičius sumažėjo daugiau nei
dvigubai.

Kita vertus, studijoje taip pat nu-
rodoma, kad buvę emigrantai į savo

gimtąsias šalis grįžti neskuba. Net ir
pasikeitus darbo rinkos sąlygoms jie
apsisprendžia likti ir dažniausiai tai
nulemia racionalūs išskaičiavimai –
didesnės socialinės garantijos ir ži-
nojimas, kad ir gimtojoje šalyje
padėtis ne ką geresnė.

Atsižvelgdamos į susidariusią
padėtį, kai kurių šalių vyriausybės
jau ėmėsi veiksmų susigrąžinti anks-
čiau emigravusius savo piliečius. Pa-
vyzdžiui, Ispanijos ir Rumunijos val-
džia parengė planą, pagal kurį užsie-
nyje darbo netekusiems šalių pilie-
čiams, turintiems reikiamą kvalifi-
kaciją, būtų sudaromos palankesnės
sąlygos grįžti į gimtąją šalį ir įsidar-
binti valstybiniame sektoriuje.

Vis mažiau europieçiû� ryžtasi emigruoti

Grîžo ,,Misija Sibiras” ekspedicija

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Rugpjūčio 18–24 d. Lietuvoje vyks
V Europos pranciškoniškojo jaunimo
kongresas. Organizatoriai tikisi su-
laukti apie 100 jaunuolių iš įvairių
Europos šalių, kuriose jau įsikūrusios
nacionalinės pranciškoniškojo jauni-
mo brolijos – Kroatijos, Slovėnijos,
Bosnijos ir Hercegovinos, Lenkijos,
Portugalijos, Prancūzijos, Ispanijos,
Italijos.

Kongreso metu jaunimas kartu
melsis, klausysis konferencijų, aplan-
kys su pranciškonais kankiniais Lie-
tuvoje susijusias vietas: Trijų kryžių
kalną Vilniuje, Kankinių kriptą Kre-

tingoje, Kauno Bernardinų vienuoly-
ną ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčią,
taip pat Kryžių kalną. Svečiams bus
parodyta ir viena svarbiausių piligri-
mystės vietų Lietuvoje – Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčia ir grožiu garsė-
jantis Kuršių nerijos gamtovaizdis.

Tarp gausybės kongreso renginių
numatyta maldos vigilija ir procesija į
Trijų kryžių kalną, Tautų vakaras,
kryžiaus pastatymas Kryžių kalne,
įvairios socialinės tarnystės – su vai-
kais, seneliais, onkologiniais ligo-
niais, neįgaliaisiais, priklausomais
žmonėmis.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA) – Kanadoje vykstančio pasaulio baidarių
ir kanojų irklavimo čempionato varžybose 200 m atkarpoje sekmadienį kano-
jininkai Raimundas Labuckas ir Tomas Gadeikis iškovojo aukso medalį. Lie-
tuvos irkluotojai dviviečių kanojų finale nuotolį įveikė per 36,433 sek. ir ant-
rąją vietą užėmusius rusus Jevgenij Ignatov ir Ivan Štyl pralenkė 0,320 sek.
Bronzos medalius pelnė vokiečiai Stefan Holtz ir Robert Nuck. Jie nuo nugalė-
tojų atsiliko 0,652 sek.                                                          ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA) – Šeštadienio vakarą Aušros Vartų koply-
čioje buvo meldžiamasi už Vilniaus miestą, atgaivinant seną, XVIII a. pradžio-
je po miesto gaisro gimusią tradiciją padėkoti Aušros Vartų Gailestingumo
Motinai už globą. Melstasi skambant klasikinei instrumentinei muzikai.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA).

– Latvijos ir Rusijos pasienyje esančių
postų darbas vėl vyksta įprasta tvar-
ka – Lietuvos vežėjams, išskyrus
tuos, dėl kurių yra informacijos apie
jų įvykdytus pažeidimus, nebetaiko-
mos papildomos patikros priemonės.

Muitinės departamento genera-
linio direktoriaus pavaduotojo Jono
Miškinio pokalbio telefonu su Rusijos
federalinės muitinės tarnybos pir-
muoju pavaduotoju Vladimir Malinin
metu sutarta, kad Lietuvos muitinė
su Rusijos kolegomis nuolat keisis
duomenimis apie vežėjus, įrašomus

arba išbraukiamus iš rizikingų įmo-
nių sąrašo. 

Lietuvos pusė taip pat įsipareigo-
jo dar kartą kruopščiai patikrinti
įmones, dėl kurių Rusijos muitinė pa-
reiškė įtarimus, ar jos atitinka vežė-
jams keliamus reikalavimus. 

Tuo tikslu Lietuvos muitinėje su-
daryta darbo grupė. Lietuvos muitinė
visus sprendimus Lietuvos vežėjų at-
žvilgiu priims vadovaudamasi tik pa-
tikrintais faktais ir dokumentais,
remdamasi Europos Sąjungos ir Lie-
tuvos teisės aktų reikalavimais.

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) –
Šalies policijoje, kuriai lėšas numa-
toma karpyti per 116 mln. litų, gali
nebelikti vietos 900 pareigūnų, per-
spėja Policijos departamentas (PD).

Anot departamento, apie 75 proc.
visų dirbančiųjų policijos sistemoje
sudaro kriminalinės ir viešosios poli-
cijos pareigūnai, todėl pagrindinis
mažinimas neišvengiamai palies šių
padalinių darbuotojus: viešose vieto-
se tvarką ir rimtį bei eismo saugumą
užtikrinančius pirminės grandies pa-
reigūnus, nusikalstamų veikų tyrė-
jus, miestuose ir kaimiškose vietovė-
se prevencinį darbą atliekančius bei
pagalbą gyventojams teikiančius apy-
linkių inspektorius.

Pačių pareigūnų teigimu, „masi-
nio atleidimo galimos pasekmės –
ypač padidėjęs darbo krūvis, pailgėjęs
ikiteisminis tyrimas ir visuomenėje

įsigalintis nebaudžiamumo jausmas,
pavėluotas atsiliepimas į gyventojų
prašymus suteikti neatidėliotiną pa-
galbą ir dėl to iškilęs pavojus jų gy-
vybei bei sveikatai, dėl nusikalstamų
veikų didėjanti turtinė žala”.

„Siekiant išvengti dirbančių pa-
reigūnų atleidimo ir su tuo susijusių
galimų ypač neigiamų pasekmių vals-
tybei ir jos gyventojams, PD kreipėsi
į Finansų ministeriją su prašymu
2010 metais papildomai numatyti
34,2 mln. Lt darbo užmokesčiui ir
įmokoms socialiniam draudimui”, –
aiškinama pranešime.

2010 metų biudžeto projekte Po-
licijos departamentui numatoma
skirti iš viso 603,11 mln. litų išlai-
doms (116,65 mln. litų mažiau), o lė-
šas prekėms ir paslaugoms numatyta
mažinti 83,2 mln. litų, arba 78 proc.
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Rusijoje susisprogdino mirtininkas 

RYGA
Pirmadienį namo sugrįžo pasku-

tiniai Latvijos nacionalinių ginkluo-
tųjų pajėgų kariai, tarnavę Kosove, ir
tuo baigėsi Latvijos karių dalyvavi-
mas tarptautinėje operacijoje Koso-
ve. Sugrįžtantys namo kariai tarnavo
NATO vadovaujamose pajėgose. Iš
viso nuo 2000 iki 2009 m. Kosove tar-
navo 437 Latvijos kariai. Vyriausybė
nusprendė nutraukti Latvijos karių
dalyvavimą misijose Kosove, Bosni-
joje ir Hercegovinoje dėl lėšų stygiaus. 

KIJEVAS
Ukrainos užsienio reikalų minis-

terija mano, kad Rusijos prezidento
Dmitrij Medvedev kreipimasis į
kolegą Ukrainoje Viktor Juščenka
buvo ,,Ukrainos visuomenės sąmo-
ningumo patikrinimas”. ,,Tema pa-
teikta, ji bus sąmoningai palaikoma
viena ar kita forma”, – pareiškė
einantis Ukrainos užsienio reikalų
ministro pirmojo pavaduotojo pa-
reigas Jurij Kostenka.

TBILISIS
Gruzija šiandien visiškai užbai-

gia visas juridines pasitraukimo iš
Nepriklausomų valstybių sandrau-
gos (NVS)  procedūras, pranešė šalies
užsienio reikalų viceministras David
Džalogonija. Po karinių veiksmų per-
nai rugpjūtį Gruzijos vadovybė pri-
ėmė sprendimą pasitraukti iš NVS,
ir, pagal Organizacijos įstatus visų
juridinių procedūrų įforminimas
vyksta 12 mėnesių.

* * *
JAV kariniai instruktoriai nuo

rugsėjo 1 d. pradės šešis mėnesius
truksiantį Gruzijos karių mokymą.
2010 m. pavasarį šie Gruzijos kariai
vyks į Afganistaną dalyvauti ten vyk-
domoje tarptautinėje taikos palaiky-
mo misijoje. Gruzijos užsienio rei-
kalų viceministras David Džalagonija
pažymėjo, jog Gruzijos karių moky-
mo programa nenumato, kad Ame-
rika jam perduos kokių nors ginklų.

MASKVA
Per dviejų naikintuvų Su-27

susidūrimą ore, kuris sekmadienį per

repeticiją įvyko Pamaskvyje, žuvo
lakūnas – žinomiausios šalies pilo-
tažo grupės ,,Russkije vitiazi” vadas
Igor Tkačenka. 45 metų gvardijos
pulkininkas I. Tkačenka aukštuoju
pilotažu užsiėmė nuo 1989 m. Ki-
tiems dviem lakūnams, kurie repeta-
vo skrydį, pavyko sėkmingai katapul-
tuotis. 

* * *
Per avariją Sajanų-Šušensko

hidroelektrinėje žuvo 8 žmonės žuvo,
dar 10 buvo sužeisti, pranešė Rusijos
prokuratūros atstovas Vladimir Mar-
kin. Jo duomenimis, dar 54 žmonės
laikomi dingę be žinios. Pasak V.
Markin, sprogus alyviniam transfor-
matoriui, sugriuvo siena ir įgriuvo
lubos mašinų salėje, kur yra turbi-
nos, todėl į salę ėmė veržtis vanduo.

* * *
Dingusio sausakrūvio ,,Arctic

Sea” įgula jau yra Rusijos karo laive
,,Ladnyj”, pranešė Rusijos gynybos
ministras Anatolij Serdiukov. Laivas
buvo aptiktas Atlanto vandenyne ties
Kabo Verde salomis. Pasak ministro,
karo laive esantis sausakrūvio ekipa-
žo nariai visi gyvi ir sveiki, vyksta jų
apklausa. Medieną gabenęs ,,Arctic
Sea” su 15 Rusijos piliečių įgula
plaukė į Alžyrą. Liepos 28 d. ryšys su
juo nutrūko, kai sausakrūvis buvo
netoli Atlanto Portugalijos pakran-
tės. Manyta, kad jį užgrobė piratai. 

TOKIJAS
Prie Pietų Japonijos krantų pir-

madienį įvyko 6,5 balo stiprumo že-
mės drebėjimas, kuris buvo jau ant-
ras stiprus požeminis smūgis per vie-
ną dieną, o netoliese esančiose salose
buvo paskelbtas patariamojo pobū-
džio perspėjimas dėl viesulo, pranešė
meteorologijos agentūra. 

MIAMI
Atogrąžų audra ,,Claudette” sek-

madienį merkė Floridos šiaurės
vakarų pakrantę, bet nesiekė JAV
naftos gavybos laukų Meksikos
įlankoje, o du kiti viesulai, ,,Ana” ir
,,Bill”, slenka per Atlanto vandenyną
Karibų salų link. Numatoma, kad
,,Bill” nuslinks gerokai į šiaurę nuo
Karibų salų, o penktadienį pasieks
JAV rytų pakrantę. Meteorologai
numato, kad šis sezonas bus ne toks
aktyvus kaip pastaraisiais metais.

Nazranė, rugpjūčio 17 d. (AP/
,,Interfax”/BNS) –  Neramioje Rusi-
jos Kaukazo respublikoje Ingušijoje
mirtininkui pirmadienį susprogdinus
automobilį prie milicijos nuovados,
žuvo mažiausiai 20 ir buvo sužeista
dar apie 70 žmonių, pranešė pa-
reigūnai.

Šis įvykis Nazranės, pagrindinio
Ingušijos miesto, centre yra daugiau-
siai aukų pareikalavęs išpuolis Ru-
sijos pietuose per kelis pastaruosius
mėnesius.

Kruvinas išpuolis, įvykdytas ke-
turios dienos po to, kai Kremlius pa-
skelbė, jog Ingušijos vadovas grįžta į
savo pareigas, nors dar galutinai ne-
pasveiko, niekais pavertė Kremliaus
pareiškimus, kad Šiaurės Kaukazo
regionas, kur 15 metų trunkančios
Čečėnijos separatistinės kovos vis
labiau plinta į kaimynines respub-
likas, yra stabilizuojamas.

Dėl kruvino išpuolio Ingušijoje
paskelbtas trijų dienų gedulas, kurio
metu atšaukiami visi šventiniai ir
iškilmingi renginiai.

Užpuoliko vairuojamas auto-
mobilis ,,Gazel”, kuris buvo prikrau-
tas sprogmenų, rėžėsi į vidaus reika-

lų skyriaus teritorijos vartus ir spro-
go. Tuo metu milicininkai laukė eilėje
rytinio patikrinimo, sakė regiono
prezidento atstovas Kaloj Achilgov.

Sprogimo vietoje matėsi apvirtę
automobiliai, nuolaužos, išdužusių
langų šukės ir apdegę medžiai,
sklaidėsi dūmai. Tarp žuvusiųjų ir
sužeistųjų yra milicininkų ir gretimų
namų gyventojų, sakė pareigūnai.

Ingušijos teisėsaugos įstaigos
mano, kad sprogiosios medžiagos
automobilyje ,,Gazel” galingumas
prilygo ne mažiau kaip 100 kg trotilo.
Manoma, kad šį išpuolį organizavo
kovotojai, bandantys keršyti už pas-
tarojo meto saugumo operacijas prie
Čečėnijos ir Ingušijos sienos.

Ingušija yra viena iš septynių
respublikomis vadinamų administra-
cinių teritorijų, kurios sudaro Rusijos
pietuose esantį Šiaurės Kaukazo re-
gioną – nestabiliausią šalies dalį.

Maskvai sunkiai sekasi įvesti
Kremliaus valdžią neramiame Šiau-
rės Kaukazo regione, kur po Sovietų
Sąjungos žlugimo 1991 m. vyko du
Čečėnijos karai ir buvo įvykdyta ne-
suskaičiuojama daugybė išpuolių.

Bùgštavimai skatina užsienieçius
išvykti iš Afganistano

Afganistanietė rodo savo rinkėjo pažymėjimą.                        AFP nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Šimtai užsieniečių ar-
tėjant ketvirtadienį numatytiems
rinkimams išvyksta iš Afganistano,
būgštaudami dėl galimų sukilėlių
išpuolių, o visi šalyje esantys užsienio
valstybių piliečiai raginami šią savai-
tę likti savo namuose ar įstaigose.

Su vyriausybe kovojantys maišti-
ninkai pagrasino pulti rinkimų apy-
linkes, kai Afganistano rinkėjai ket-
virtadienį antrą kartą per visą šalies
istoriją rinks savo prezidentą.

Viena tarptautinė saugumo
bendrovė nurodė savo klientams už-
sieniečiams dėl išpuolių grėsmės visą
laiką vilkėti neperšaunamas lieme-
nes ir turėti su savimi pasus.

,,Manoma, kad AVE (,,antivy-
riausybiniai elementai, įskaitant
Talibaną) mėgins sužlugdyti rinkimų
procesą prieš rugpjūčio 20 d., rin-
kimų dieną, ir vėliau”, – rašoma
bendrovės išplatintame informa-
ciniame biuletenyje.

Tuo tarpu JAV ambasada, turinti
450 darbuotojų amerikiečių, dirba
įprastu režimu, sakė diplomatinės
atstovybės atstovas spaudai Kirk
Wolcott.

Šeštadienį prie NATO būstinės
netoli Jungtinių Valstijų ambasados
Kabule įvykdytas kruvinas mirti-
ninko išpuolis, per kurį žuvo 7 af-
ganai ir dar beveik 100 buvo sužeisti.

Jis sustiprino būgštavimus dėl
smurto ir paskatino kai kurias am-
basadas nurodyti savo darbuotojams
likti savo darbo vietoje iki naujo
pranešimo.

Kol kas nė viena organizacija ar
vyriausybė nepradėjo darbuotojų iš-
keldinimo ir nepadidino įprasto
grėsmės saugumui laipsnio.

Vis dėlto beveik 200 vokiečių,
dirbančių įvairiose Afganistano vie-
tovėse vykdomuose projektuose, iki
ketvirtadienio išvyks iš šalies, nurodė
šaltinis Vokietijos plėtros susivie-
nijime.

Daug nevyriausybinių organiza-
cijų suteikė savo darbuotojams gali-
mybę pasirinkti – ar gavus atlygini-
mą išvykti į užsienį, ar iš kitų šalies
rajonų sugrįžti į Kabulą ir likti pas-
tatuose.

Prancūzijos ambasada pranešė,
kad gerokai padaugėjo prašymų iš-
duoti vizas, nes ekspatriantai renkasi
galimybę išvykti.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

AZIJA

JAV



BRONYS STUNDŽIA

Laikui bėgant Lietuvai teko
trum pas pajūrio ruožas, tad neturėtų
ste binti, kad tapome žemdirbių tau -
ta. Lietuvos Didžiosios Kunigaik š-
tystės metais buvo bandymų atsiimti
Klaipėdą ir įsigyti laivų, bet esant
nepatogiai politinei padėčiai tie sie -
kiai nebuvo sėkmingi. Negalint pa -
sisemti stiprybės iš praeities, persi-
kelkime į netolimus laikus.

1918 m. paskelbus nepriklauso -
my bę padėtis buvo nepavydėtina –
nei Šventosios, nei Klaipėdos uostų ir
tik iš rusų laivyno Lietuvoje atsirado
keli kapitonai ir karinių laivų ka ri -
nin kai. Tačiau valstybės laimei tie
jūrininkai buvo neramūs ir 1921 m. į
prancūzų valdomą Klaipėdą įplaukė
laivas su trispalve. Tai buvo motor-
burinis laivas ,,Jūratė”. Antrasis bur -
laivis ,,Kastytis” jau įplaukė į iš va -
duotą Klaipėdą. Panaudojus JAV lie -
tuvių kapitalą, buvo įkurta ,,Lie tu vos
garlaivių bendrovė”. Abu bur lai viai
dirbo su nuostoliu, todėl teko veik lą
nutraukti. Laivui ,,Jūratė” va do -
vaujant kapitonui J. Andžejauskui,
plaukiojo ir keli lietuviai.

1868 m. Klaipėdoje susikūrė ,,A.
H. Schwedersky Nachf” laivininkys-
tės bendrovė, kuri įsigijo keletą laivų,
ku rių paskutinieji buvo ,,Friesland”,
,,Hol land” ir „Gotland”. Kita bendro -
vė „E. Krause” turėjo laivą „Ste pha -
nie”. Šiame laive kapitonu kurį laiką
buvo L. Domeika. Su „Friesland”
plau kiojo ir keli lietuviai.

Kitas bandymas buvo 1929 m.
Kaune įsikūrus „Lietgar” bendrovei
ir nupirkus du laivus „Palanga” ir
„Klaipėda”. Buvo ekonominio nuos -
mu kio laikas, nelengvai ėjosi gauti
kro vinius, neįstengta išmokėti skolų,
todėl 1932 m. bendrovė žlugo. M. Rei -
šys buvo įsteigęs bendrovę ,,San -
dėlis”, kuri įsigijo pradžioje laivą „Ly -

dys”, o vėliau „Neringa”, „Nida” ir
„Venta”. Šiai bendrovei nesisekė, nes
„Neringa”, plaukdama į Klai pėdą,
ties Juodkrante paskendo, o „Ni da”
Botnijos įlankoje, užplaukus ant
uolų,  irgi sulaukė panašaus likimo.
Karui prasidėjus „Venta”, ga be nanti į
Angliją lašinius ir sviestą, bu vo vo-
kiečių pagrobta.

Iki 1936 m. Lietuvos ūkio ga -
miniai išvežami, o kraštui reikalingi
įrengimai atvežami svetimais laivais.
Vo kiečiams dėl nacių veiklos varžymo
paskelbus dalinę blokadą, reikėjo
rasti naujų rinkų, todėl pradėta
rūpintis savo laivininkyste. 1935 m.
bendrovė ,,Maistas” iš norvegų išsi -
nuo mavo du laivus-šaldytuvus ir su -
prato, kad lašinių į Angliją nugabeni -
mas tapo žymiai pigesnis negu sveti-
mais laivais. Tą patį metų rudenį
,,Maistas” nupirko vieną laivą ir jį
pavadino „Maistas”. 1936 m. koope -
ra tinės bendrovės „Maistas”, „Pieno
centras” ir „Lietūkis” sudėjo pinigus
ir sukūrė naują laivininkystės ben-
drovę „Lietuvos Baltijos Lloydas”,
kuri perėmė laivą „Maistas”, atpirko
abu išnuomotus laivus ir per keletą
metų įsigijo laivus „Marijampolė”,
„Šiauliai”, „Kaunas”, „Panevėžys”, o
lai vą „Maistas” pardavė Argentinai.
Be to, dar įsigijo ir upių laivyną. Dar
vie nas laivas „Trakai”, prasidėjus ka -
rui, nepasiekė Lietuvos ir kurį lai ką
rūdijo New York uoste. Vykstant
karui ir užplūdus okupantams netek-
ta nepriklausomybės ir viso laivyno.
Visuose ,,Lietuvos Baltijos Lloydo”
lai vuose dirbo lietuviai kapitonai ir
lie tuviškos įgulos. Dar nemažai jau nų
vyrų buvo pasiūlyta į Suomijos, Ita -
lijos, Latvijos jūrų mokyklas, nes
savame krašte po trumpo bandymo
1923 m. patiems ruošti jūrininkus to -
kio sumanymo laikinai buvo atsi sa -
kyta.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XX EILINIS SEKMADIENIS

LAUŽYTI IR DALINTI DUONĄ

Jėzus kalbėjo minioms: ,,Aš esu
gyvoji duona, nužengusi iš dangaus.
Kas valgys šią duoną – gyvens per
amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra
mano kūnas už pasaulio gyvybę.”
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis
ir klausinėti: „Kaip jis gali mums
duoti valgyti savo kūną?!” O Jėzus
jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums: jei nevalgysite Žmogaus Sū -
naus kūno ir negersite jo kraujo, ne -
turėsite savyje gyvybės!

Kas valgo mano kūną ir geria
ma no kraują, tas turi amžinąjį gy ve -
nimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją
dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis,
ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.
Kas valgo mano kūną ir geria mano
kraują, tas pasilieka manyje, ir aš
jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis
Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir
tas, kuris mane valgo, gyvens per
mane. Štai duona, nužengusi iš dan-
gaus! Ji ne tokia, kokią protėviai
valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną –
gyvens per amžius.” (Jn 6, 51-58)

1930-ųjų vasarą Jungtinėse Val -
stijose nepažįstamas žmogus įžengia į
laisvai samdomų darbininkų sto vyk lą
ir paprašo, kad kas nors jam ga lėtų
duoti maisto. Niekas neatsi liepia.
Žmonės nusigręžė nuo jo ir pa ėjo į
šalį. Visų stovykloje esančių žmo nių
nuostabai, nepažįstamasis gar siai
sušuko, kad jam pakaks ir pa ties
išvirtos akmenų sriubos.

Jis nuėjęs prisirinko šakų ir me -
džio atraižų laužui. Kai ugnis buvo
pa ruošta, šis žmogus pakabino virš
lau žo didelį katilą su vandeniu. Tada
jis skrupulingai atrinko geriausius
ak  menis, kuriuos galėjo rasti, ir, ge rai
juos nuplovęs, sudėjo į savo „bul jo -
ną”.

Pamaišęs ir paragavęs verdamą
mišinį, jis garsiai pasiguodė, jog visai
neblogai būtų truputis druskos.
Netikėtai šalia jo stovintis žmogus iš -
tiesė jam ne tik druskos, bet ir kitų
pries konių, kurie taip pat nukeliavo į
puo dą. Ir vėl, jam bemaišant šį keistą
vi ralą, jis tarp kitko prasitarė, kad
viena bulvė ar net dvi nepakenktų

šiai sriubai. Vieni atnešė bulvių, kiti
– kitų daržovių ir viską sudėjo į troš -
kinį. Netrukus, kai keli vyrai grįžo iš
me džioklės, atsirado ir šviežios mė -
sos.

Sriubai beverdant, žmonės su si -
rinko aplink laužą. Kai kas vėl įsi drą -
sinęs prisidėjo tuo, ką turėjo pa au -
koti. Greitai prasidėjo bendravimas.
Keletas žmonių turėjo po smuiką, o
dar kažkas – ir lūpinę armonikėlę.
Muziką lydėjo juokas ir šokiai. Kai
troškinys išvirė ir atėjo laikas valgy ti,
kažkas pasiūlė pasimelsti. Ir jie pa -
dėkojo Dievui už visą gera, kurį jis
jiems suteikė šiandien.

Kai diena ėjo vakarop, muzika ir
po kalbiai tilo, o maistas buvo suval -
gy tas iki paskutinio gabaliuko, tada
žmo nės patenkinti išsivaikščiojo į
savo lūšneles ir kartoninius na me -
lius, sakydami, kad tai buvo skaniau-
sias kada nors valgytas maistas.

Kaip ši varginga bendruomenė
šventė didžiosios bendrystės momen-
tą, taip ir mūsų Eucharistijos šventi-
mas bažnyčioje yra daug daugiau
negu vien tik Paskutinės vakarienės
sudabartinimas. Jėzus mus kviečia iš
esmės pakeisti mūsų gyvenimą. Jis
mums sako: „Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią
duoną – gyvens per amžius. Duona,
kurią aš duosiu, yra mano kūnas už
pasaulio gyvybę.”

Kviesdamas mus maitintis savo
kū nu ir krauju, Jėzus mūsų prašo
pri imti tą paprastą gyvenimą, kurio
esmė yra nuolanki tarnystė kitiems:
„Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tė -
vas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas,
kuris mane valgo, gyvens per mane.”

Dievo meilė yra gyva tol, kol mes
laužome, laiminame ir dalijamės šią
duoną vieni su kitais. Šventųjų Mišių
aukoje priimdami Švenčiausiąjį Sak -
ra mentą mes tampame Kristaus kū -
nu vienas su kitu ir vienas kitam.
„Kas valgo mano kūną ir geria mano
krau ją, tas pasilieka manyje, ir aš
jame.” Tad ir išėjus iš jaukios baž ny -
čios ir įžengus į vargingą pasaulį, mes
esame kviečiami toliau švęsti Mi šias
– laužyti ir dalinti duoną.

KUN. RYTIS

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Laivai, jūreivystė ir lietuvybė
Pastangos sukurti tautinį laivyną

Pirmuoju Lietuvos karinio laivyno laivu tapo „Prezidentas Smetona”, kurį
1927 metais Lietuvos Vyriausybė nupirko Vokietijoje.

www.kontrastai.lt nuotr.

Ignas Budrys, gyvenantis Lockport, IL, pratęsė ,,Draugo” pre -
numeratą metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką laikraščio leidybai
paremti. Labai ačiū už pa ramą.

Vytautas P. Janulaitis, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką laikraščiui
paremti. Nuoširdžiai dėkojame.

O. Dalindaitė, gyvenanti Toronto, Kanadoje, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 60 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Rugsėjo mėnesį Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose bus rodomas vienos
valandos trukmės filmas, pasakojan-
tis apie vienuoles katalikes rytų ir
centro Europoje sovietinio režimo
metais („Interrupted Lives: Catholic
Sisters Under European Commu-
nism”).

Filmo kūrėjai aplankė Vengriją,
Ukrainą, Rumuniją, Slovakiją, o taip
pat ir Lietuvą, šiose šalyse filmuoda-
mi sunkiomis ir pavojingomis pog-
rindžio sąlygomis veikusias katalikų
ir graikų katalikų vienuoles, užfik-
suodami jų liudijimus; namus, ku-
riuose gyveno ir slapta susitikdavo;
vietas, kur buvo tardomos ir kalina-
mos.

Filmą iš dalies finansavo Jungti-
nių Amerikos Valstijų vyskupų kon-
ferencijos katalikiškos komunikacijos
departamentas, o jo sukūrimo idėja
kilo dviem iš JAV kilusioms Šv. Juo-
zapo kongregacijos vienuolėms, 2003
metais apsilankiusioms Vengrijoje.
Ten jos sutiko toliau su vaikais ar
ligoniais tebedirbančias vienuoles
katalikes, sovietinio režimo liu-
dininkes, dažnai jau garbaus am-
žiaus.

Filme norėta dar jų pačių lūpo-
mis papasakoti dramatišką ir hero-
jišką jų patirtį, išgyvenant savo ti-
kėjimą.

,,Vatikano radijas”

JAV sukurtas filmas apie katalikių vienuolių
veiklą sovietmečiu

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 71

KAUNO KARO
KOMENDANTŪRA

(1941.07.28–1941.08.05>?)

Jau nuo rytojaus ryto prisista-
čiau į savo naująją tarnybą Kauno
Karo komendantūroje, kuri buvo prie
Įgulos bažnyčios (kur dabartinė Vai-
kų ligoninė; įėjimas buvo iš Gedimino
gatvės, dabar užstatytas priestatu).
Dirbdamas vairuotoju Lietuvos Lai-
kinajai Vyriausybei sunkvežimiais
bei lengvosiomis mašinomis atlikinė-
jau įvairias užduotis, susijusias su
mūsų Karo komendantūros veikla.
Pradžioje iš Pilviškių geležinkelio
stoties teko (porą kartų) vežioti anglį,
skirtą Komendantūros bei Karo ligo-
ninės apšildymui.

1. Kaunas-Rokiškis

Vieną dieną gavau įsakymą
sunkvežimiu važiuoti į Rokiškį, iš
kur turėjau atvežti kariškus kaili-
nukus – liemenes. Tuokart su mani-
mi važiavo generolas Jonas Černius
bei du jo broliai – majoras bei leite-
nantas. Tuo laiku tiek daug susisieki-
mo priemonių dar nebuvo. Važiuojant
plentu retai tekdavo sutikti kokią
mašiną, nebent tik vežimą, traukia-
mą arklių. Žinodamas, kad mums
teks važiuoti pro Kamajų miestelį, aš
pasiūliau ir savo broliui Jurgiui va-
žiuoti kartu, kad jis galėtų aplankyti
mūsų tėvelio tėviškėje gyvenančius
pusbrolius Laimutį ir Vitalijų bei
tėvo seserį, tetą Teklę Čerskytę-Bal-
takienę. Be mūsų penketo dar važia-
vo ir mano pamainos civilis vairuoto-
jas Petkevičius (vardo neprisimenu).
Gen. J. Černius sėdėjo šalia manęs
kabinoje, o visi likusieji važiavo atvi-
rame sunkvežimio kėbule. Aš gene-
rolui papasakojau, kad mūsų a.a.
tėvelis Kazys Čerskis irgi buvo ka-
riškis, ir kad mes pravažiuosim jo
tėviškę, kur išlips mano brolis Jurgis.
– Kokia tai vieta? – paklausė Černius.
– Kamajai! – Tai mes esame kaimy-
nai! – šypsodamasis, kaip tikras aukš-
taitis, nudžiugo generolas. – Mano
tėviškė – Svėdasai. Aš todėl ir savo
brolius pasiėmiau, kad ir jie galėtų
aplankyti mūsų tėvukus…

Tuo laiku plentas nuo Kauno iki
Ukmergės ir toliau buvo dar neasfal-
tuotas bei gerokai duobėtas žvyrkelis.
Važiavau lėtai, paskui save palik-
damas didelį dulkių debesį. Vyrai,
esantys sunkvežimio kėbule, kentėjo
ne tik nuo kratymo, bet ir nuo dul-
kių, nors ir buvo užsimetę ten esan-
čiu brezentu. Kaip ir planavau, trum-
pam sustojau Kamajuose, kad išleis-
čiau Jurgį. Kai pasiekėme Svėdasų
miestelį, tikėjausi, kad ir čia neuž-
truksime ilgiau. Maniau, kad išlaipi-
nus generolo brolius, iškart važiuo-
sime į Rokiškį. Bet generolas, išlipęs
iš kabinos, įsakė: – Grįžk į Kamajus,
pas savo tetą. O rytoj ryte atvažiuok į
Svėdasus.

Labai apsidžiaugiau, kad ir man
išpuolė galimybė aplankyti gimines.
Todėl palikęs brolius Černius ir Pet-
kevičių Svėdasuose, nedelsiant grį-
žau į Kamajus. Tėvelio gimtojoje so-
dyboje džiaugsmingai buvau sutiktas
savo tetos ir pusbrolių. Iki vidurnak-
čio su jais kalbėjomės apie patirtus
išgyvenimus, karo pradžią, dalijomės
džiugiais prisiminimais iš ramių ne-
priklausomos Lietuvos gyvenimo

laikų.
Anksti ryte teko atsisveikinti su

giminaičiais. Teta Teklė kelionėn dar
įdėjo 10-ties metų senumo naminio
obuolių vyno bei įvairių rūkytų mė-
sos gaminių. Svėdasuose teko dar ge-
rokai palaukti, kol ateis generolas.
Atėjo vienas, tik su Petkevičium. Mat
broliai žadėjo mus pasitikti grįžtan-
čius iš Rokiškio.

Rokiškį pasiekėme be jokių nuo-
tykių. Grafų Tyzenhauzų dvare buvo
kariniai sandėliai. Iš vieno jų mes ir
pasikrovėme tuos berankovius kaili-
nukus, supakuotus po 10 vienetų.
Pripildėme pilną sunkvežimio kėbu-
lą. Pasikrovimas kartu su dokumentų
sutvarkymu užtruko porą valandų.
Išvažiavome į Svėdasus. Čia genero-
las nusprendė dar kartą pernakvoti
gimtinėje. Man liepė eiti kartu, o šo-
ferį Petkevičių palikome mašinoje
saugoti krovinio. Tas vairuotojas
man buvo mažai žinomas, todėl ne-
labai juo pasitikėjau. Jis buvo civilis
tarnautojas ir mėgo išgerti. Aš buvau
atsakingas už mašiną, todėl užvedi-
mo raktelį pasiėmiau, o Petkevičiui
palikau tik raktą nuo kabinos dure-
lių.

Kitą rytą, pasisvečiavus pas
vaišingus brolių Černių tėvukus, mes
visi nuėjome prie mašinos. Ten su-
kinėjosi būrelis vaikų ir pora suau-
gusių vyrų. Vairuotojo Petkevičiaus
nei tarp jų, nei kabinoje nebuvo.

– Ar nematėte, vaikai, šios maši-
nos šoferio? – sunerimęs paklausiau.
– Toks aukštas dėdė mūsų prašė pa-
saugoti mašiną, kol jis ateis! – choru
teisinosi jaunieji svėdasiškiai.

Netrukus pasirodė ir ,,aukštas
dėdė”. Iš jo eisenos buvo aišku, kad
Petkevičius gerokai girtas. Jo kiše-
nėse styrojo pilni degtinės buteliai.
Generolas, puikiai suvokdamas pa-
dėtį, liepė savo jaunesniems broliams
nuvesti ,,dėdę šoferį” pas tuos žmo-
nes, iš kurių trobos jis tik ką išėjo, ir
išsiaiškinti, už kokius pinigus šis
prisigėrė ir dar sugebėjo nusipirkti
samagono ,,išsinešimui”.

Neilgai trukus iš netoli buvusių
namų, kuriuose lankėsi Petkevičius,
išėjo broliai Černiai su girtu ,,šofe-
riu” per vidurį. Pastarojo kišenėse
butelių jau nesimatė. Vietoje jų ,,ver-
slininkas” Petkevičius nešėsi visą
ryšulį – 10 kailinių liemenių. Man
buvo neapsakomai pikta ir gėda dėl
mano porininko elgesio. Aš jau buvau
pasiruošęs jį į miltus sutrinti. – Lipk
į kėbulą! – trumpai ir įsakmiai liepė
generolas, bet savo pykčio šiam niek-
šui nerodė. O išvydęs mano perpyku-
sią povyzą, tyliai, tėviškai tarė: – Tu
jo dabar nebark. Vis vien iš to naudos
nebus…

Pravažiuodami pro Kamajus,
sustojau paimti savo brolio Jurgio,
kuris net dvi dienas galėjo svečiuotis
pas tetą. Kelionė atgal į Kauną vy-
rams, sėdintiems kėbule, dabar buvo
kur kas smagesnė. Buvo minkšta ir
patogu. Tad beveik visą kelią jie
snaudė.

Važiuojant kabinoje netikėtai
pakvipo kažkokiu alkoholiniu gėri-
mu. Gen. Černius iškart pagalvojo,
kad iš Petkevičiaus ne visus butelius
atėmė. Sustojome patikrinti. Viskas
paaiškėjo, kai atkėliau savo sėdynę,
kur paprastai laikėme įvairius maši-
nos varžtų raktus. 

Bus daugiau.

Marian ir Donatas Grebb, gyvenantys Piedmont, CA, pratęsė
,,Draugo” prenumeratą ir paaukojo 75 dol. auką. ,,Draugui” jie rašo:
,,Pratęsdami ‘Draugo’ prenumeratą, linkime kuo geriausios sėkmės ir
stiprybės visiems ‘Draugo’ darbuotojams: administracijoje, redakcijoje,
fonde ir ‘Draugo’ skaitytojams, pradedant naują šimtmetį gerose rankose.
Šimtą kartų lietuviškas ‘Valio’ nuo mūsų.” Labai ačiū už sveikinimus ir už
nuoširdžią paramą.

Italijoje rasta tikėtina Koliziejų pastačiusio
Romos imperatoriaus gimimo vieta

Archeologai pranešė atkasę už-
miesčio vilą, kurioje tikriausiai gimė
senovės Romos imperatorius Vespa-
sianus, pastatęs Koliziejaus areną.

Kasinėjimams vadovaujantis
archeologas Filippo Coarelli sakė,
kad apie 2 tūkst. metų senumo pra-
bangios rezidencijos griuvėsiai buvo
rasti maždaug už 130 kilometrų į
šiaurės rytus nuo Romos.

14 kvadratinių kilometrų ploto
komplekse aiškių įrašų kol kas neras-
ta, tačiau pastatų puošyba ir vieta

atitinka laikotarpį ir vietą, kurioje
gimė Vespasianus.

Šiuos griuvėsius kasinėja grupė
Italijos ir Didžiosios Britanijos ar-
cheologų.

9 mūsų eros metais gimęs Titus
Flavius Vespasianus pagarsėjo Ro-
moje organizuota didele viešųjų dar-
bų programa. Koliziejaus arena –
vienas iš ambicingiausių ir geriausiai
išlikusių šio imperatoriaus statybos
projektų.

BNS
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Ciceriečiai susitiko su naujuoju
jėzuitų provincijolu kun. G. Vitkumi

EDVARDAS ŠULAITIS

Daugelis Amerikos lietuvių gerai
pa žįsta Kauno jėzuitų gimnazijos ilga -
me tį direktorių – kun. Gintarą Ge di -
miną Vitkų, kuris nuo 1992-ųjų va do -
vauja tai mokslo įstaigai.

Sužinota, kad šis vyras pa lieka šią
gimnaziją ir yra paskirtas Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų ordino provincijolu,
Šias pareigas pradės eiti nuo šio rudens
– spalio 1 d.

Neseniai kun. G. Vitkus viešėjo
Čikagos apylinkėse bei savaitę praleido
Dainavos stovyklavietėje, kur buvo ten
vykusių Ateitininkų studijų dienų kape-
lionu.

Prieš išvažiuojant į Lietuvą, svečias
sutiko pusdienį praleisti su Cicero
miestelio lietuviais. Rugpjūčio 9 d. ryte
jis Šv. Antano parapijos bažnyčioje
atnašavo šv. Mišias ir pasakė pamokslą.
Po to beveik porą valandų bendravo su
tautiečiais „kavutės” kambaryje.

Nepaisant karšto oro į susitikimą
atvyko gana daug nuolatinių kavinės
lankytojų, kurie išgirdo svečio pasako-
jimą apie save ir atsakymus į pateiktus
klausimus. 

Pasakojo apie savo jaunystę, kada
baigė medicinos mokslus

Daugeliui buvo įdomu išgirsti, kad
kun. G. Vitkaus pirmoji specialybė –
me  di cinos gydytojas. Nepaisant, kad
jaunystėje jį labiausiai traukė fizika ir
matematika, sekdamas sesers, kuri jau
studijavo mediciną, pavyzdžiu ir jis su -
si domėjo šia mokslo šaka.

Įstoti į Medicinos institutą nebuvo
lengva (buvo dideli konkursai), tačiau
jam pasisekė tai padaryti iš pirmo karto.
Tai buvo 1976-siais, o 1982 m. baigė
Kauno medicinos instituto (dabartinio
Kauno medicinos universiteto) Gydo -
mą jį fakultetą įsigydamas plaučių ligų
specializaciją.

Dar būdamas medicinos studentu
pradėjo svajoti apie kunigystę ir galvojo
apie stojimą į kunigų seminariją. Tačiau
tai padaryti nebuvo lengva, mat buvo
pasakyta, kad reikia, bent pradžioje,
dirbti medicinos srityje. Todėl jis tai
turėjo atidėti ateičiai.

Susipažinęs su Jėzuitų provincijolu
tapo kandidatu į vienuolius, kurie tada
veikė pogrindyje. Tik gerokai vėliau
galėjo įstoti į Kauno tarpdiecezinę
kunigų seminariją (1987 m.) Baigęs
seminariją, turėjo galimybę vykti į
Ameriką, kur Fordham University jam
buvo suteiktas magistro laipsnis.

Kai 1991-siais buvo steigiama Kau -

no jėzuitų gimnazija, kun. Gintaras bu -
vo vienas jos steigėjų, o po metų tapo
šios mokslo įstaigos direktoriumi. Šias
pareigas ėjo iki šių dienų.

Jo vadovavimo laikotarpiu ši vidu -
rinė mokslo katalikiška institucija (jos
šūkis – „Gimęs kilniesiems tikslams”)
gerokai sutvirtėjo ir išsiplėtė.

Po kiek laiko panaši gimnazija
buvo įsteigta ir Vilniuje.

Svečią pristatė 
Sigutė Žemaitienė

Tolimą svečią trumpai klausyto-
jams pristatė  jo gera pažįstama, tolima
giminaitė, kuri Lietuvoje gerai pažinojo
jo tėvus (tada dar pats Gintaras nebuvo
gimęs), Cicero gyventoja Sigutė Žemai-
tienė, kuri jau  prieš metus buvo užsa -
kiusi jo atvykimą  į Cicero ir tas jos troš -
ki mas išsipildė. Kun. G. Vitkus savo
pra nešime išsakė ir nemažai filosofinio
pobūdžio minčių, kurių čia nekarto -
sime, nepaisant, kad visi jo pareiškimai
buvo verti dėmesio ir klausytojų buvo
su dėmesiu išklausyti.

Atsakydamas į daugybę klausimų
jis stengėsi išdėstyti savo mintis visiems
suprantamais žodžiais. Galbūt klausy-
tojus blogai nuteikė žinia, kad jėzuitų
gimnaziją baigusieji jaunuoliai nestoja į
vienuolius (steigiant šią mokyklą buvo
manoma, kad ji bus vienuolių „kalvė”).
Svečias pažymėjo, kad per 18 gyvavimo
metų į vienuolyną įstojo tik 5 merginos
ir 3 vaikinai (vienas jų vėliau iš vie -
nuolijos pasi traukė).

Tačiau kalbėtojas džiaugėsi, kad
gimnazijos absolventai tampa visaver -
čiais žmonėmis ir dauguma jų tęsia
mokslus toliau.

Smagu buvo sužinoti, kad nuo ru -
dens (mokslas ten prasideda rugsėjo 1
d.) Kauno jėzuitų gimnazijoje pradės
mokytis Cicero lietuvių parapijos pa -
maldų nuolatinė lankytoja Indrė Biel -
skutė, kuri iš Berwyn miestelio kartu su
tėvais atvykdavo į  šv. Antano bažnyčią
Ciceroje.

Daug įdomių dalykų kun. G. Vitkus
pasakojo Cicero lietuviams, bet, gaila,
tik dalį iš jų galime čia perduoti.

Atsisveikinant su tolimu svečiu, Ci -
cero lietuviai jam įteikė voką su 250 dol.
auka ir palinkėjo jam sėkmės naujose,
gana sudėtingose – Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincijolo – pareigose.

Svečias į namus atgal pajudėjo ant -
radienį (rugpjūčio 11 d.). Lietuvoje jo
laukia begalės įvairių darbų. Klau sy to -
jai palinkėjo būsimam jėzuitų provin -
cijolui geros kloties ir prašė nepamiršti
Čikagos ir, žinoma, Cicero.

Naujasis tėvų jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus Šv. Antano bažnyčios
prieangyje su jį į Cicero pasikvietusia giminaite Sigute Žemaitiene.

Edvardo Šulaičio nuotr.  

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui“ iš Lenkijos

Viena garsiausių pasaulyje pop
muzikos atlikėjų Madonna, daugiau
kaip prieš mėnesį išsirengusi į kon-
certinį turą po įvairias Europos šalis,
į Vilnių neužsuks, tad lietuviai, no -
rin tys pamatyti jos „Sticky and
Sweety” koncertinio turo pasiro -
dymą, galėjo pasirinkti artimiausią
miestą, kur važiuoti – Estijos sostinę
Taliną arba Lenkijos sostinę Varšuvą. 

Kelionė į Taliną iš Lietuvos buvo
beveik du kartus ilgesnė nei į Var šu -
vą, be to, bilietai Talino koncertui
taip pat buvo brangesni. Madonna į
Estiją sutraukė apie 50,000 žiūrovų,
tarp kurių buvo apie 5,000 lietuvių, o
Varšuvoje, buvusio Bemovo karinio
oro uosto teritorijoje koncertavusi
dai nininkė sulaukė daugiau kaip
80,000 žiūrovų. Pigiausi stovimi bi -
lie tai į koncertą Varšuvoje kainavo 72
dol., sėdimi – 130 dol. Bilietų kaina
su vaišėmis kaina siekė net 360 dol.

Koncertas Varšuvoje buvo su ren g-
tas sekmadienį, rugpjūčio 15-ąją, kai
minima Žolinė – Švč. Mergelės Ma ri -
jos ėmimo į dangų diena. Būtent dėl
šios datos, dar likus iki koncerto ke -
lioms savaitėms, jau virė aistros.  Ne -
maža dalis tikinčiųjų buvo įsitikinu -
si, kad tokią dieną koncertas netu rė -
tų būti rengiamas, tačiau renginio or -
ganizatoriai datos nepakeitė, nors tą
padaryti ragino ir buvęs Lenkijos
prezidentas Lech Walęsa. Lenkijos
katalikų bažnyčios atstovai teigė, kad
reikia gerbti žmonių įsitikinimus,
religinius jausmus, tačiau tie, ku-
riems nepatinka pati Madonna ar jos
koncerto data, gali į jį neiti ir ne-
kreipti dėmesio. 

Tiesa, dalis Lenkijos dešiniųjų
po litikų ragino surengti protestus
prieš koncertą. Pirmieji žiūrovai prie
Bemovo oro uosto pradėjo rinktis
ankstų šeštadienio rytą ir laukė iki
pusės šešių vakaro, kai buvo atidary-
ti įėjimai ir buvo galima užsiimti
vietas arčiausiai scenos. Kai iki kon-
certo pradžios liko apie pusantros va -
landos, prie oro uosto susirinko būre -
lis protestuotojų.                                         

Pagyvenusio amžiaus vyriškis,
laikęs rankose Dievo Motinos su kū -
dikėliu portretą, sakė, jog tai ir yra
tikroji Madona, o ta, kuri pasirodys
scenoje – apsišaukėlė ir masonė. Dar
kelios moterys laikė protesto plaka-
tus, tačiau jie tūkstančių gerbėjų ne -
sutrikdė – žmonės į protestuotojus
žiū rėjo atlaidžiai ir sakė, kad kiek vie -

nas gali turėti savo jausmus ir įsiti -
kinimus.

Koncertui Varšuvoje buvo ilgokai
ruošiamasi – didžiulė scena oro uoste
pradėta montuoti iki pasirodymo
pradžios likus dar savaitei. Tvarką
koncerto metu garantavo beveik
1,200 apsaugininkų ir policininkų.
Apsauga nebuvo priekabi, krepšių ir
rankinių netikrino, tik paklausdavo,
ar nėra draudžiamų daiktų. Šalia įėji-
mo budėjo 10 greitosios pagalbos au -
to mobilių, dvi ligoninės buvo pasi -
ruo šusios priimti nukentėjusiuosius,
jei to pri reiktų, bet renginys praėjo
be nuotykių, dešimtys tūkstančių
žmonių ga na greitai pateko į koncer-
to vietą ir po jo išsiskirstė į namus.
Daug lietuvių skubėjo į autobusus –
jų laukė maždaug 350 kilometrų
kelionė atgal. 

Bemovo oro uostas Varšuvoje yra
toks didelis, kad jame galėjo tilpti dar
keli tūkstančiai žiūrovų. Koncertas
buvo ne priekaištingas, garso kokybė
– pui ki iš bet kurios vietos, o didžiu-

liai ek ra nai leido iki smulkmenų ma-
tyti vis ką, kas vyko scenoje. Daini-
ninkė at liko ir keletą savo naujų
dainų, tačiau daugiausia žiūrovų plo-
jimų ir palai kymo susilaukė senieji
jos hitai „La isla bonita”, „Vogue” ir
kiti.

Sekmadienį, rugpjūčio 16-ąją
Ma donna šventė 51-ąjį gimtadienį,
tad dešimtys tūkstančių Lenkijos ir
tūkstančiai Lietuvos muzikos mėgėjų
norėjo pasveikinti ją gimtadienio iš -
vakarėse. Lenkai nutarė, kad prieš
dainą iš filmo „Evita”, kuriame so -
listė atliko pagrindinį vaidmenį „You
must love me” reikia padainuoti tra -
dicinį lenkišką pasveikinimą „Sto
lat” („Šimtą metų”)  ir aukštyn iškel -
ti tūkstančius iš balto popieriaus pa -
si gamintų širdžių.                                                               

Gerbėjams pavyko – Madonna,
išgirdusi giedant pasveikinimą, sakė,
kad lenkiškai nesupranta, bet tai tur-
būt jai skirtas sveikinimas. Kai pir-
moje eilėje ji pamatė plakatą, ant
kurio buvo užrašyta „You change my
life”, Madonna netikėtai kreipėsi į
žiūrovus:

„Gimtadienis – tai tokia proga,
kai norisi sustoti, pamąstyti apie nu -
ei tą gyvenimą. Tai jūs visi pakeitėte
mano gyvenimą. Labai myliu savo
dar bą ir esu labai laiminga, kad jau
tiek daug metų galiu dainuoti jums.
Tikiuosi, kad džiuginsiu jus ir toliau,
o jūsų palaikymas, jūsų buvimas čia
ir yra pati geriausia dovana man gim-
tadienio proga”. 

Madonnos koncertas Varšuvoje 
per Žolinę kėlė aistras

Į dainininkės Madonnos koncertą plaukė žmonių minia.
Algio Vaškevičiaus nuotr.  
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LIÙDA RUGIENIENÈ

Nelaimingas įvykis, nuskambėjęs
tarp lietuvių per visą pasaulį, įamži-
no mūsų Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijiečių atmintyje kun. Ričardą
Repšį. Jo didvyriškas žingsnis gelbė-
jant jaunuolį Tautvydą Skudą mums
primena, kad šiame pasaulyje vis dar
yra drąsuolių, kurie galvoja pirmiau
apie kitą asmenį nei apie save ir
rizikuoja savo gyvybe. St. Clair ežero
sraunūs vandenys nusinešė trapias
kun. Ričardo ir Tautvydo gyvybes.

,,Vatikano radijas” pranešė, kad
kun. Repšys gimė 1950 metų kovo 16
d. Kaune. Kunigo tėvai Jonas ir Zofija
Repšiai buvo kilę iš Rokiškio apskri-
ties, vėliau persikėlė gyventi į Kauną,
kur jiems gimė Ričardas ir kiti du
berniukai. 

Kauno 22-ąją vidurinę mokyklą
pabaigęs R. Repšys įstojo į Kauno po-
litechnikos institutą – laivų statybos
specialybę, tačiau šių studijų nebaigė
ir 1970 metais įstojo mokytis į Vil-
niaus universiteto Kauno vakarinį
skyrių, pasirinkęs ekonomisto specia-
lybę. Diplomą gavo 1975 metais. 

1975 metais R. Repšys įstojo į
pogrindžio seminariją, įsijungė į Eu-
charistijos bičiulių judėjimą, o 1980
metais buvo priimtas į Marijonų kon-
gregaciją. 1981 m. lapkričio 27 d. uk-
rainiečių vyskupas Vasilijus Gerdašių
bažnyčioje įšventino jį kunigu.

Tuometinė Lietuvos okupacija
nulėmė, kad jam teko maža darbuotis
Lietuvoje, užtat dirbo  misijose tarp
Pavolgio vokiečių katalikų, Armėni-
joje tarp armėnų katalikų. Jam teko
būti ne tik Sibire, bet ir darbuotis
Černobylio avarijos  metu.

1989 metais kun. Repšys buvo iš-
siųstas į Čikagos Marijonų provinciją
dirbti ,,Draugo” redakcijoje, 1991 m.
perkeltas į Londono šv. Kazimiero lie-
tuvių parapiją, vėliau dirbo kapelionu
Vokietijoje Vasario 16-tosios gimnazi-
joje. 

1992 metais sugrįžo į Lietuvą ir
ten ėjo įvairias pareigas: septynerius
metus buvo Tabariškių parapijos kle-
bonu, vėliau Marijampolės šv. Arkan-

gelo Mykolo parapijos vikaru, Vilka-
viškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio
Matulaičio Kunigų seminarijos dva-
sios tėvu. 2001 m. išvyko į Kauno ar-
kivyskupiją dirbti Kauno Gerojo Ga-
nytojo parapijoje. Šalia vikaro parei-
gų buvo paskirtas Kauno arkivys-
kupijos katechetikos centro vadovu,
nuo 2002 metų ėjo Kauno arkivys-
kupijos šeimos centro dvasios vado
pareigas. Ruošiantis Kauno arkivys-
kupijos II Sinodui buvo paskirtas šei-
mų sielovados komisijos pirmininku
ir vyriausios Sinodo komisijos nariu.
Visas jam skirtas pareigas kun.
Repšys priėmė nuolankiai. 2004 me-
tais atvyko į Detroit Dievo Apvaizdos
lietuvių parapiją ir čia iki 2009 metų
liepos 28 d. ėjo administratoriaus pa-
reigas.

* * *
Kun. Repšio gerai nepažinojau,

tačiau klausydama jo pamokslų su-
pratau, kad jam svarbus kiekvienas
šv. Rašto žodis, ypač tai buvo akivaiz-
du pastaruoju metu. Jo mintys buvo
pamokančios ir padedančios suprasti,
kaip reikia gyventi, kad patiktum
Dievui.

Taip pat buvo akivaizdu, kad
kun. Repšys myli žmones, ypatingai
jaunimą, vaikus. Su džiaugsmu vedė
vaikus ir jaunimą prie Sakramentų ir
troško, kad ir kiti, kurie buvo be
Sakramentų, jų siektų. Švenčių metu
eidavo su vaikais ratelius, mėgo vai-
dinti ir rėmė mūsų vietinių artistų
pastangas, porai metų buvo įsijungęs
į Lietuvių Bendruomenės veiklą, bu-
vo išrinktas į XVIII JAV LB tarybą,
priklausė Religinių reikalų komisijai.

* * *
Šią vasarą iš Lietuvos pasikvietė

du brolius: trylikametį Tautvydą
Skudą ir dvidešimt devynerių metų
Edviną Rasinskį. Edvinas nardė St.
Clair ežere ir iškilęs į paviršių paste-
bėjo, kad skęsta jo brolis ir kun. Rep-
šys. Skubėjo gelbėti broliuką, kurį
laiką jį turėjo savo glėbyje, tačiau
sriaunioms srovėms traukiant netu-
rėjo pakankamai jėgų užsikabinti už

laivo. Vėliau Edviną iš vandens iš-
traukė Pakrančių apsauga, po kiek
laiko surado ir Tautvydą, bet nepa-
jėgė jo atgaivinti. Kun. Ričardo kūną
surado tik po keturių valandų. Kartu
su jais laive buvo vyresnio amžiaus
moteris. Ji paskambino 911.

Detroit laidotuvėmis rūpinosi
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
Taryba ir laidotuvių direktorė Yo-
landa Zaparackienė. Penktadienį,
liepos 31 d. parapijos  bažnyčioje įvy-
ko šermenys, kur buvo lankomi kun.
R. Repšio ir T. Skudo karstai, buvo
kalbamos maldos ir Rožinis. Atsisvei-
kinimo metu kalbėjo brolis Lukas La-
niauskas, Tautvydo sesutė Laura
Konda, Auksė Vencienė, Albinas Na-
vickas ir JAV LB apygardos ir apy-
linkės vardu Liūda Rugienienė. Dievo
Apvaizdos Tarybos pirm. Rasa Kar-
velienė perskaitė daug  gautų užuo-
jautų. Y. Zaparackienė perskaitė Det-
roit organizacijų užuojautas.

Šeštadienį gedulingas šv. Mišias
atnašavo Detroit arkivyskupijos ats-
tovas, vyskupas Francis Reiss, pa-
mokslą pasakė Lietuvos vyskupų
konferecijos delegatas išeivijos lietu-
vių katalikų sielovadai prel. Edmun-
das Putrimas ir dešimt kitų kunigų.

Tarp jų buvo naujai išrinktas Lietu-
vos ir Latvijos jėzuitų provincijolas
tėvas Gintaras Vitkus, šv. Antano
parapijos klebonas Alfonsas Babonas,
kun. Walter Stanevicius, kun. Gin-
taras Jonikas ir kiti.

Atsisveikinimo pietūs vyko para-
pijos Kultūros centre. Dalyvavo per
350 žmonių, tarp kurių  buvo labai
daug jaunimo, čia gimusio ir neseniai
iš Lietuvos atvažiavusio.

Rugpjūčio 10 d. kun. Repšio pa-
laikai buvo palaidoti Gerojo Ganytojo
bažnyčios šventoriuje. Prieš tai šv.
Mišias koncelebravo Kauno arkivys-
kupas metropolitas Sigitas Tamke-
vičius. Susirinko minia kauniečių, at-
vyko nemažai kunigų. ,,Lietuvos ry-
te” rašoma, kad į kapo duobę kartu
su urna buvo įdėta iš JAV pargabenta
Lietuvos vėliava, kuria buvo uždeng-
tas kunigo karstas Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijoje, o velionio brolis
Aloyzas prieš užžeriant žemę šalia
padėjo brangią relikviją – kunigo
krikšto drabužį.

Kunigo Ričardo Dievo skirta už-
duotis atlikti šiame pasaulyje jau pa-
sibaigė ir šiandien jis sugrįžo namo,
palydėtas jaunojo Tautvydo. Tegul
Jiems šviečia Amžinoji Šviesa.

DETROIT, MI

A. a. Tautvydo Skudo brolis ir sesuo Edvinas Ra-
sinskis ir Laura Konda įteikė Mišių auką vyskupui
Francis R. Reiss.

Kęstučio Šontos nuotraukos.

Kun. Ričardas, sakantis pamokslą jaunimui Dainavos stovykloje.

Šv. Mišiose dalyvavo daug kunigų. Nuotraukoje matyti karstas su lietuviška vėliava (kuri vėliau buvo įteikta
a. a. Tautvydo seseri  ai parvežti a. a. kun. Ričardo mamai į Lietuvą). Iš kairės: Šv. Antano klebonas
Alfonsas Babonas, vyskupas Francis R. Reiss ir kun. Charles Fox iš Detroit arkivyskupijos ir prelatas E.
Putrimas.
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�,,Seklyčioje” trečiadienį, rug-
p jūčio 19 d., 2 val. p. p. bus rodomas
filmas apie šią vasarą Lietuvoje vy ku -
sią dainų šventę ,,Amžių sutartinė”.
Dėl techninių kliūčių  pereitą trečia-
dienį filmo negalėjome parodyti.
Šokių die nos ,,Laiko brydėm” prog -
ramos, kuri vyko Žalgirio” stadio ne
liepos 5 d., vaizdo įrašą parodysime šį
trečiadienį. Po programos pasivai -
šinsite skaniu ,,Seklyčios” maistu. Vi -
si kviečiami dalyvauti. Tel. pasitei ra -
vimui: 773-476-2655.

�Maloniai kviečiame į daili nin -
ko Vidmanto Vaitkevičiaus kūrinių
parodą Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje. Parodoje dailininkas pristatys
tapybos ant šilko darbus architektū -
ros ir gamtos temomis. Vi sus nuo -
širdžiai kviečiame į parodos atida ry -
mą penktadienį, rugsėjo 4 d.,  7 val. v.
Įėjimas nemokamas, bus vai šės. Bus
galima įsigyti dailininko kūrinių. Pa -
ro da veiks iki rugsėjo 17 d. Muziejaus
ad resas: 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go. Muziejus atidarytas kasdien nuo
10 val.r.  iki 4 val. p. p.

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia

,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sek madieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misijos vesti -
biulyje. Tel. pasiteira vi mui: 773-501-
6573. Anksčiau įsigyti bilietai galioja.

��JAV LB Lemonto so cialinių rei  -
kalų skyrius rugsėjo 13 d., sekmadie -
nį, organizuoja išvyką autobusu į
ope retę ,,Šikšnosparnis”. Iš PLC aik š -
telės išvykstame 1:30 val. p. p. Bi lieto
kaina asmeniui – 10 dol.  Pra šo me
registruotis ir susimokėti iš ank s to.
Čekį siųsti: Lithuanian Co m mu nity
Social Services, adresu: 14911 E.
127th Street, Lemont, IL 60439.
Dau  giau informacijos tel.: 630-334-
2906 (Pranas Jurkus).

�Visus nuoširdžiai kviečiame į
Ši luvos Marijos šventę Nekaltai Pra -
dėto sios Mergelės Marijos šventovėje
(adresu 600 Liberty Highway, Put -
nam, CT 06260) š. m. rugsėjo 6 d.,
sekmadienį. Iškilmėms vadovaus vys -
ku pas Pau lius Baltakis, OFM. Dienos
programa: 10 val. r. – registracija,
klau  so mos išpa žintys. 11 val. r. – šv.
M i šios ir homilija. 12 val. p. p. – pie -
tūs. 1:15 val. p. p. – kon ferencija.
Apie sa vo atvykimą prašome pranešti
iki rug sėjo 1 d. tel.: 860-928-7955. 

�Šių metų rugsėjo 26 d. vyks
Lietuvos genealogijos ir heraldikos
draugijos šventinis renginys, skirtas
Lietuvos vardo tūkstantmečiui pami -
nėti. Renginys prasidės 11 val. r. šv.
Mišiomis Šv. Jonų bažnyčioje, kurių
metu bus pašventinta draugijos vėlia-
va. Po mišių Vilniaus universiteto pa -
talpose Mažojoje Auloje asmenims, iš -
si aiškinusiems savo genealogines
šak  nis, bus teikiami Kilmės liudiji-
mai. Programa bus patalpinta Lie tu -
vos genealogijos ir heraldikos draugi-
jos portale. Sekite skelbimus. Pra šy -
mai ir dokumentai kilmės liudiji-
mams gauti jau priimami. Kreiptis į
Dokumentų patikros komisijos pir -
mininką Danielių Vervečką, tel.: 370-
238-0170 arba 370-686-04624.

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Visi Šiaurės Amerikos chorų ar dainos vienetų vadovai ir
atstovai kviečiami į  

IX Dainų šventės  „Daina aš gyvenu!”, 
vyksiančios 

Toronte 2010 metais, paruošiamąjį seminarą 
Dainavos stovyklavietėje (Manchester, MI, JAV)

rugpjūčio 20–23 dienomis. 

Seminaro vadovė Rita Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš Cle veland,
Ohio. 2008 m. R. Kliorienei buvo įteikta ,,Aukso pauk š tė”. 

Seminare bus pristatytas šventės repertuaras, pradėti pasiruošimo darbai.
Dalyvaus Frank Bian chi, Cleveland Or chestra Youth Chorus direktorius. 

Seminarui registruotis galima jau dabar tinklalapyje www.dainusvente.
org arba rašant Ritai Kliorienei el. paštu Rita@Exultate.us.  

,,Draugo” knygynèlyje

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks

spalio 17 d., šeštadienį, 
Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 

Iškilmingo pokylio pirmininkas – dr. Jonas Prunskis
Garbės svečias – Lietuvos užsienio reikalų ministras 

Vygaudas Ušackas
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284

Gėlės dirigentui Dariui Polikaičiui.                           Rimo Gedeikos nuotr.

Ieško giminių

,,Draugo” redakciją pa siekė dar
dažais kvepianti nauja kny ga – prela-
to Igno Urbono ,,Meno ir istorijos
tru piniai”. Pa sak autoriaus, knygelę
jis išleido pa gerbdamas ,,Draugą” ir
,,Tėviškės ži burius”, šiais metais
pažyminčius gra  žias datas – pirmasis
100-mečio, antrasis 60-mečio sukak-
tis. Dėkojame gerb. prelatui, kuris
sa vo knygą ne tik skyrė ,,Draugo” su -
kakčiai, bet ir visą pelną, gautą par -
duodant šias knygas, skiria dien-
raščiui. Dėkojame prelatui.

184 psl. knygoje sudėti prelato
,,Drauge” ir ,,Tėviškės žiburiuose”
spausdinti straipsniai, rašyti 1962–
1985 metais. Knyga suskirstyta į tris
skyrius: ,,Menas”, ,,Istorija” ir ,,In
Me mo riam”. Tarp rašinių įdėtas ir
straipsnis apie Dzūkiją, jo mylimą
gimtąjį kraštą ir to krašto žymiuo-
sius žmones. 

Knygoje – trumpa prelato I. Ur -
bo no biografija. 

Viršelio pirmajame puslapyje –
vaizdas į Nemuno ir Merkio santaką
nuo Merkio piliakalnio (Aldonos Že -
maitytės nuotr.); ketvirtajame –
Drus kininkai ir Druskonio ežeras.
(Vidmanto Zavadskio nuotr.)

Tai ne tik įdomi skaityti knyga.
Tai ir dovana tiems, kas kada nors

rašys lietuviškų leidinių išeivijoje
istoriją arba domėsis paties gerbiamo
prelato veikla. 

Knygos kaina  — 5 dol. Knygą
ga  lima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Per siuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.                    Paruošė L. A.

,,Meno ir istorijos trupiniai” 

Ieškau 2 pusbrolių ir pusseserės Magdės
Salatkaitės-Kerienės vaikų. M. Kerienė buvo
mano teta, mano tėvo Antano Salatkos sesuo.
Nuotraukoje: teta Magdė su šeima. Turiu jos
rašytą (1961 m. sausio 17 d.) laišką seseriai Onai
Kunkolienei. Ant voko adresas: Joseph Kerys, 49
Ferry St., Plymouth, PA.

Amerikoje buvo ir ma-
mos dėdė Juozas Salatka.
Čia jo vestuvių nuotrauka.

Aš esu Ona Salatkaitė,
tetos Magdės brolio Anta-
no dukra, gyvenanti Ame-
rikoje. Jeigu atsilieptų ma-
no pusbroliai, gal jiems bū-
tų įdomu susipažinti ir
daugiau sužinoti apie tėvo
gimines. Mano tel.: 630-
544-0905.

Ona Salatkaitė


