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Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas siūlo apsvarstyti galimy-
bę įkurti Lietuvos ir Baltarusijos is-
torinės atminties forumą, bendradar-
biauti abiejų šalių nacionaliniams
dailės muziejams siekiant sutvarkyti
ir išsaugoti Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės (LDK) paveldo objektus,
parengti kelionių vadovą LDK keliais.

Baltarusijos užsienio reikalų mi-

nistro Sergej Martynov kvietimu Bal-
tarusijos regionus lankantis minist-
ras V. Ušackas pabrėžė, kad tokiems
projektams įgyvendinti svarbu pri-
traukti Europos Sąjungos (ES) lėšas.
Lietuvos ir Baltarusijos užsienio rei-
kalų ministrai ir vietos valdžios at-
stovai aptarė dvišalių santykių pagy-
vinimo klausimus, bendradarbiavimą
kultūros, LDK paveldo išsaugojimo,
bendrų akademinių projektų, turiz-

mo, verslo ir žmonių ryšių srityse.
Lankydamiesi Lydoje, Naugar-

duke, Myriuje ir Nesvyžiuje – LDK is-
torinio ir kultūrinio paveldo vietose,
atspindinčiose glaudžiai susipynusią
abiejų šalių istoriją ir bendradarbia-
vimo galimybes, ministrai atkreipė
dėmesį į istorinės praeities ir jos pa-
minklų išsaugojimo svarbą. Pasak
ministro V. Ušacko, tai skatintų abie-
jų šalių gyventojų, ypač jaunimo, do-
mėjimąsi bendra istorija.

Ministras V. Ušackas pažymėjo,
kad Lietuvos ir Baltarusijos bendra-
darbiavimą suaktyvins ir baigiamas
derinti dvišalis susitarimas dėl su-
paprastintos Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio gyventojų kelionių tvarkos.

Lietuvos diplomatijos vadovas
įsitikinęs, kad rugsėjo 16–17 d. Vil-
niuje vyksiantis Lietuvos ir Baltaru-
sijos verslo forumas atvers naujas ga-
limybes abipusiškai naudingam eko-
nominiam bendradarbiavimui.

Kalbėdamas su Baltarusijos už-
sienio reikalų ministru V. Ušackas pa-
žymėjo, kad ES yra pasirengusi ženg-
ti toliau plėtojant ES ir Baltarusijos
dialogą, jei Baltarusija rodys tokio
dialogo siekį.

Briuselis, rugpjūčio 25 d.
(ELTA) – Belgijos Karalystėje viešinti
prezidentė Dalia Grybauskaitė su
Europos Komisijos (EK) prezidentu
Jose Manuel Barosso aptarė svar-
biausias Lietuvai problemas ir rudenį
įvyksiančius Europos Sąjungos Ta-

rybos susitikimus ekonomikos ir kli-
mato kaitos klausimais.

Prezidentė D. Grybauskaitė už
nuolatinę paramą Lietuvai EK prezi-
dentui įteikė aukštą valstybinį apdo-
vanojimą – Vytauto Didžiojo ordino
Didįjį Kryžių.

Lietuvos prezidentė susitikime
pabrėžė elektros jungties tarp Švedi-
jos ir Lietuvos – NordBalt – svarbą
Lietuvai.

,,Prezidentas J. M. Barosso pati-
kino, kad Lietuvos pateikta paraiška
175 mln. eurų ES paramai gauti elekt-
ros jungties statybai yra nagrinėja-
ma, ir greitu laiku galime tikėtis
sprendimo”, – teigė D. Grybauskaitė.

Valstybės vadovė taip pat pabrė-
žė, kad Lietuva iš EK tikisi daugiau
dėmesio ES išorinio energetinio sau-
gumo problemoms.

Komisijos pirmininkas po susiti-
kimo su Lietuvos prezidente pareiš-
kė, kad ES padės Lietuvos ekonomi-
kai, jei to prireiks.

Per spaudos konferenciją Briu-
selyje D. Grybauskaitė sakė, kad Lie-
tuva ir kaimyninės šalys – Latvija,
Estija ir Lenkija – dar yra įsipareigo-
jusios vykdyti naujos atominės elekt-
rinės statybos Lietuvoje projektą.

• Smagi stovykla (2 p.)
• Verpstės atsisveikino su
sese L. Luneckienė (2 p.)
• Apie velnius ir progresi-
nius mokesčius (3 p.)
• Amerikos jaunimo kont-
rakultūrinio judėjimo išta-
kos (3 p.)
• Kun. A. Babono išleistu-
vės (4 p.)
• Nuomonės, laiškai (5 p.)
• Baltarusijoje – lietuviškos
Gudijos kelias (tęsinys) (8
p.)
• Lietuvos kario atsimini-
mai ( 9 p.)
• Tūkstantmečio renginiai
,,Seklyčioje” (10 p.)

ES pasirengusi pad∂ti Lietuvai, jei to reik∂s

Mokytojai vèl žada streikuoti
Klaipėda, rugpjūčio 25 d.

(ELTA) – Jeigu Vyriausybė neatsi-
žvelgs į švietimo darbuotojų siūlymus
ir sumažins jų atlygimus, pedagogai
neatmeta protesto akcijų galimybės.

Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinės sąjungos (LŠDPS) Žemai-
tijos regiono susivienijimas prabilo
apie tai, kad rugsėjo mėnesį per šalį
gali nusiristi nauja mokytojų protes-
tų prieš mažinamus pedagogų atlygi-
nimus banga.

Mokytojai teigia, kad išeiti į gat-
ves juos verčia valdžios melas. Pasak
LŠDPS pirmininko pavaduotojo Eu-
genijaus Jesino, nors šalies valdžia ži-
niasklaidoje skelbia, kad atlyginimai
mokytojams, kaip ir kitiems biudžeti-
ninkams, dėl mažinamo bazinio mė-
nesinio atlyginimo nuo rudens mažė-
ja 5 proc., iš tiesų mokytojų darbo at-
lygis neva mažės 20 proc.

,,Mažinamas mokinio krepšelio
finansavimas 139 litais. Pasitelkę sa-

vivaldybių finansininkus paskaičia-
vome, kad dėl to mokytojams atlygi-
nimai mažės 10 proc. Dar 5 proc. – dėl
naujai patvirtinto 2009–2010 mokslo
metų ugdymo plano, kuriuo mokyk-
loms suteikiama teisė jungti klases,
dėl ko mažės mokytojų krūvis”, – aiš-
kino E. Jesinas.

E. Jesino teigimu, nors visuose
Vyriausybės dokumentuose pažymi-
ma, kad mokytojo atlygis turi būti
aukštesnis už šalies vidutinį darbo

užmokestį, nuo rudens mokytojų at-
lyginimai nuo 2,400 litų sumažės iki
1,800 litų.

Profsąjunga pranešė, kad rugsėjo
11 d. uostamiesčio Atgimimo aikštėje
bus surengta Žemaitijos regiono pe-
dagogų protesto akcija-mitingas, vė-
liau surengtas piketas prie Švietimo
ir mokslo ministerijos, prie Vyriausy-
bės, Seimo rūmų, jei to nepakaks – įs-
pėjamasis, o galiausiai – ir netermi-
nuotas streikas.

Baltarusijai siùloma kartu rùpintis LDK paveldu

Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas prie Myriaus pilies Baltarusijoje.
URM nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė Briuselyje susitiko su EK pirmininku J. M. Barosso.
EPA-ELTA nuotr.
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S. AUŠRA JASAITYTÈ-PETRY

Perėjus per pastovykles buvo ga-
lima pamatyti, kaip smagiai sesės ir
broliai stovyklavo. Pionerijos darbai
– nuostabūs! Aukšti bokštai, vartai,
džiovyklos drabužiams, malkidės.
Broliai ir sesės dirbo pagal Lord
Robert Baden Powell sukurtą skilčių
sistemą. Pasistatę lauko virtuves visi
smagiai virė pietus arba vakarienę.
Dar smagiau buvo išgirsti, kaip sesės
ir broliai, eidami takais, dainavo lie-

tuviškas, skautiškas dainas. Tarp
skautų ir skaučių galima buvo pajus-
ti broliškumą ir seseriškumą.

Ankstyvais pirmosios savaitės ry-
tais, kol visa stovykla dar saldžiai
miegojo, „Lituanicos” tunto prityru-
sieji skautai kartu su vadovu s. fil.
Donatu Ramanausku mankštinosi
važiuodami dviračiais Rako stovyklos
apylinkėse. Jie ruošėsi kitai dviračių
iškylai. Šaunūs jaunuoliai!

Kas rytą, atsikėlus stovyklai,
vyko lietuviška skautiška programa,
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Naujausi duomenys rodo,
jog alkoholis yra kas 25-os mir-
ties priežastis, o 5 proc. visų ligų
yra padidėjusio alkoholio varto-
jimo pasekmė. Nuo pat istorijos
pradžios alkoholis yra žmogaus
palydovas, be jo ir šiandien ne
vienas neįsivaizduoja savo kas-
dienybės, o ypatingai – švenčių.
Kanados mokslininkai teigia, kad
pasaulyje vienam gyventojui
per savaitę tenka 6,2 litro gryno
etilo spirito. Paskaičiavus, kiek
tai sudaro butelių degtinės, net
plaukai pasišiaušia. Paprastai
valstybių vadovų pastangos
kontroliuoti alkoholio gamybą
ir sumažinti jo vartojimą nueina
vėjais, kadangi alkoholis dažnai
yra svarbiausia valstybės paja-
mų dalis. Su masiniu gėrimu nu-
tarė kovoti ir dabartinis Rusijos
prezidentas. Būtų naivu tikėti,
kad ši kova neprimins kovos su
vėjo malūnais, kadangi Rusijoje
degtinė tapo pagrindine biu-
džetą maitinančia gysla, nors ši
gysla skandina tūkstančių žmo-
nių gyvenimus ir likimus.

Redaktorė Loreta Timukienė

o naktinės programos buvo nuosta-
bios: prie laužo – dainos, pačių skau-
tų ir skaučių paruošti pasirodymai,
naktiniai skautiški žaidimai. Viena
didelė lietuviška skautiška šeima.
Nuostabu!

Iškylos buvo vadovų gerai supla-
nuotos: tai dviračių, kanojų iškylos,
išvykos prie Hamlin ežero ar į Lee-
lanau nacionalinį mišką, pasivažinė-
jimas kopomis, pasivaikščiojimas iki
švyturio. Stovyklautojams tai labai
patiko, visi labai džiaugėsi.

Skautams ir skautėms buvo
proga ir pasimokyti, kaip šaudyti iš
lanko. Šią programą surengė vsl. Lin-
da Rugienienė.

Pasibaigus pirmajai stovyklos
savaitei, atvažiavo tėveliai. Tai didy-
sis savaitgalis. Per šį savaitgalį tėve-
liai turėjo progą pamatyti, ką per sa-
vaitę atliko jų vaikučiai, kaip jie sto-
vyklavo. Kai kurie, užsiregistravę
stovyklauti tik savaitei, prašė tėve-
lių, ar galėtų dar savaitei pasilikti.
Jiems stovykloje buvo taip smagu,
kad jie nenorėjo palikti stovyklos,
savo draugų ir draugių. Šeštadienio
vakarą vyko bendras vėliavų nuleidi-
mas, bendras laužas. Suvažiavę
tėveliai ir svečiai buvo sužavėti Čika-
gos lietuvių skautų tuntų stovyklinės
programos.

Nukelta į 9 psl.

Verpsčių būrelio sesės liepos 13 d.
susirinko koplyčioje atsisveikinti su
sese Laima Luneckiene. Būrelio var-
du atsisveikino sesė Vida Rimienė:
„Netekome pirmosios būrelio vado-
vės, Verpsčių Verpstės sesės Laimos
Luneckienės. Verpstės jautėsi laimin-
gos ir džiaugėsi turėdamos sesę Lai-
mą tarp savęs. Mes niekad neužmir-
šim, kiek ji daug yra sudėjusi į mūsų
skautiškąją tradicijų kraičio skrynią.
Mes visuomet prisiminsime sesės
Laimos nuoširdžius žodžius, gerus
patarimus ir malonius pokalbius.”

Po to – sesės Irenos Kerelienės
atsisveikinimo žodis: „Dievas sutvėrė
žmogų ir suteikė jam nemirtingą
sielą. Štai kodėl žmogus, širdimi
kartą tikrai grožį pažinęs, nešioja
savyje amžinų idealų ilgesį. Ir žmo-
gus tik tiek žmonijai gyvas, kol jo sie-
los gyvybę palaiko tikėjimas ir meilė.
Tikėjimas Dievu, meilė Jam per Jį
savai Tautai ir žmogui.

Būtų sunku rasti trumpesnį ir
aiškesnį šios žmogiškosios paskirties
apibūdinimą, kaip tas, kurį į skauty-
bės pagrindus padėjo jos įkūrėjas
Lordas Baden-Powell, skirdamas
skautą/ę Dievo, Tėvynės ir Artimo
tarnybai. Užbaigta ir tikra skautybė
sukaupia tuos gyvenimo pagrindus,
kuriais remiasi žmogiškojo tobulumo
ieškojimas.

Mūsų miela sesė Laima tikėjo ir
iki paskutinio atodūsio gyveno pasi-
rinktais skautybės idealais, savo ran-
kose ir širdyje laikydama Dievo, Tė-
vynės ir Artimo meilės žibintą. Skau-
tė nuo vaikystės dienų, ėjusi įvairias
pareigas Seserijoje, viena iš „Kerna-
vės” tunto ir Verpsčių būrelio įkūrėja.

Ne žodžiais, bet darbais ilgus me-

tus budėjai skautybės idealų tarny-
boje kantrumu, darbu, ryžtu ir pasi-
šventimu.

Sako, tušti mirusiųjų gyrimai, jei
jie gyvųjų nepaskatina mylėti iškelia-
vusių ir sekti jų pėdomis. Tavo nuo-
širdumas, paprastumas, taiklus
žodis, meilė artimui, nenustojanti vil-
ties, skleidžianti šilumą savo šeimos
židinyje ir skautiškoje sesių šeimoje
įpareigoja ir mus budėti.

Bet gyvenimas turi savo nusisto-
vėjusią vagą, kai Anapus kasmet
didėja sesių gretos, o čia, žemėje, nors
pildosi naujomis jėgomis, tačiau
sunku užpildyti tas spragas, kurias
palieka iškeliavusios ten, iš kur jau
nebesugrįžtama.

Jei sesė Laima galėtų dabar į
mus prabilti, ji sakytų: ‘Neliūdėkit
manęs. Aš einu keliu, kurį Dievas
man skyrė. Kai išgirdau Jo balsą,
padaviau Jam savo ranką ir nuėjau

su Juo. Aš negalėjau ilgiau pasilikti
nė vienos dienos – juoktis, mylėti,
dirbti. Palikau nebaigtus savo dar-
bus, bet radau tikrąją ramybę. Jeigu
mano išėjimas paliko tuštumą, prip-
ildykite ją prisiminimų pasidalinta
draugyste, bendru juoku, pabučiavi-
mu. Aš viso to taip pat pasigesiu, bet
nepalūžkite po liūdesio našta. Aš
jums linkiu saulėto rytojaus. Mano
gyvenimas buvo pilnas ir aš juo
džiaugiausi – geri draugai, maloniai
praleistas laikas, mylimo žmogaus
prisilietimas. Gal man skirtas laikas
buvo per trumpas, bet neprailginkite
jo raudomis. Pakelkite širdis ir da-
linkitės su manimi. Dievas mane
pakvietė.’ (sutrumpinta)

Ilsėkis ramybėje, sese Laima.
Nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
vyrui Antanui, sesėms Daivai, Ginai,
broliui Algiui ir jų šeimoms”.

Baigiant atsisveikinimą sesė Vida
pakartojo Verpsčių būrelio dainos žo-
džius:

Siuntė mane motulė
Gelsvų linelių verpti...
Aš tuos linus suverpsiu,
Į drobeles suausiu...
Cit, neverk, močiut,
Nenutruks gija –
Kraitelio pilnos skrynios,
O tokių draugių,
Nuostabių draugių
Pas VERPSTES tu atrasi!
„Ilsėkis Ramybėje, brangi sese

Laima” – su šiais žodžiais kiekviena
būrelio narė atsisveikino padėdama
po rožę prie savo sesės. Visoms, sus-
tojus prie karsto, sujungtomis ranko-
mis sesei Laimai paskutinį kartą ty-
liai aidėjo „Ateina naktis”.

sesė Aldona

Verpstės atsisveikino su sese Laima Luneckiene

Laima Luneckienė

Jps. Vida Kluko mokė skautes, kaip
pasigaminti stiklinius karoliukus.

„Nerijos” tunto „Odisėjos švyturio” pastovyklės skautės.
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APIE VELNIUS IR
PROGRESINIUS MOKESČIUS
VILIUS BRAŽÈNAS

Į ginčus apie progresinius mo-
kesčius Kęstutis Girnius ,,Lietuvos
žinių” (2009 m. liepos 20 d.) straips-
nyje įvėlė net vieną mūsų tautosakos
žvaigždę – velnią.

Ne be pagrindo. Jo rageliai, jei ne
uodega, dažnokai įžiūrimai prasikiša
ten, kur žiba ,,auksas” – pinigėliai.
Lietuviui įspėti apie kipšo įmantry-
bes įsitvirtino liaudies posakis: ,,Ne
viskas auksas, kas auksu žiba”. Ma-
nytume į šį įspėjimą turėtų atkreipti
dėmesį mūsų garsūs politologai ir,
žinoma, valdžios pareigūnai, svars-
tantieji progresinių mokesčių klau-
simus.

Minėtame straipsnyje K. Girnius
trumpai pasisako algų ir ,,finansiškai
pajėgesnių” žmonių ,,naštos” dydžio
klausimais. Stovėdamas toli nuo eko-
nomikos žinovų kėdžių nesiimu su-
glaustų tos srities minčių vertinimo.
Tačiau daug metų pagyvenęs pro-
gresinių mokesčių sistemos šešėliuo-
se susidariau apie juos gan aiškią
(bent man) nuomonę.

Pastaruoju metu Lietuvoje apie
tai apstu diskusijų. Tačiau ilgokai
neteko išgirsti ar skaityti aiškinimų,
ką, kaip, kuo ir kam tokie mokesčiai
daro gera ar bloga. Dažniausiai re-
miamasi lyg įrodytu faktu, kad tai
padeda ,,mažiesiems”. Kas toli gražu
nebūtinai tiesa, nors ir ,,auksu bliz-
ga”.

Netikėtai, dar tik minint galimus
kandidatus ir kandidates būsimuose
LR prezidento rinkimuose, Dalia
Grybauskaitė, prabėgom, bet gan
aiškiai pareiškė, jog progresiniai
mokesčiai ,,stabdo progresą”. O tai
pilnai atitiko mano patirtimi parem-
tą nuomonę. Todėl tai buvo gan dide-
lis pliusas į mano miglotų minimos
kandidatės pliusų ir minusų vertini-
mo buhalteriją.

Tačiau K. Girnius, net po rinki-
mų padėčiai paaiškėjus, ,,mūru stojo”
už progresinius. Net nebandęs įrody-
ti kandidatę klydus. Lyg remdamasis
tik ,,auksu blizgančiu” velnio autori-
tetu, padrožė: ,,Tinkamiausia prie-
monė būtų įvesti progresinius mokes-
čius, tačiau Lietuvoje jų bijomasi kaip
velnio. Ne tik prezidentė, bet ir fi-
nansų ministrė pasisako prieš juos”.

Galima suprasti, kodėl už juos
agituoja su Kremliumi ,,į šviesią atei-
tį” žygiavę ir dar vis ,,į koją” betrep-
siantys visokio laipsnio socialistai.
Turbūt jie dar neišsivėdinę ,,Komu-
nizmo Manifesto” tvaiko. Tačiau kiti,
tautiniais ir krikščioniškais kardais
mosuoją geraširdžiai, ko gero, nėra
skaitę ar yra pamiršę Manifesto 10
platformų, nurodančių kaip ,,suko-
munistinti pažangias valstybes”. Pir-
moji platforma – ,,Žemės nuosavy-

bės” panaikinimas plačiai žinomas.
Tačiau vargu ar daug kas yra įsimi-
nęs antrąją platformą, kurioje sako-
ma, kad valstybę sukomunistinti
padės ,,sunkūs progresiniai ar palaip-
sniniai mokesčiai”.

Trumpai ir aiškiai. Su tokiais
mokesčiais susidūriau pradėjęs dirbti
Amerikoje. Prieš metų pabaigą paste-
bėjau patyrusius darbininkus kažką
skaičiuojančius lapeliuose. Vienas pa-
klaustas, ką daro, davė keistą atsa-
kymą. Jis žiūrįs, ar jam apsimoka
dirbti vadovo siūlomus gerai apmoka-
mus viršvalandžius. O gal net esą
verta kelias dienas ,,pasirgti”? Nes
uždirbęs kelis šimtus dolerių daugiau
jis gali pakilti į didesnių progresinių
mokesčių lygį. Tuo būdu jis prarastų
ne tik tai, ką uždirbo viršvalandžiais,
bet ir dar keliolika šimtų dolerių
aukštesnių mokesčių už visą metų
uždarbį.

Vėliau patyriau, jog panašiai
skaičiuoja ir darbdaviai. Pagal mo-
kesčių laipsniavimą įmonių vadovai
ir buhalteriai svarsto, kada neap-
simoka padidinti gamybos, nesam-
dyti daugiau darbininkų, kai negali
pasitikėti, jog metų gale galėsi atlikti
gamybos įsipareigojimus, jei dalis
darbininkų nedirbs viršvalandžių ar
,,susirgs”. Tad štai kaip atrodo pro-
gresinis progresas. Gamybos užsako-
vai žvalgosi užsieniuose, kur dar nėra
progresyvizmo stabdžių.

Tai dar ne visos dėl to kylančios
bėdos. Darbuotojų vieton progresy-
vizmas išaugina milžinišką, nieko
negaminantį biurokratų klaną. Kon-
greso prieškambarius pripildo lobis-
tai, bandą išgauti savo klientams
atitinkamai palankiausią mokesčių
gradaciją ir su tuo susijusias išimtis,
kurios turi kitas išimtis. Painiavai
atpainioti iškyla ,,mokesčių advoka-
tų” luomas. O painių mokesčių mokė-
tojų formų užpildymui atsiranda
,,mokesčių ekspertų” profesija. Di-
džiosios įmonės su advokatų koman-
domis dažnai lieka net laimėtojai toje
sistemoje. Tačiau nukenčia mažieji
verslininkai ir net šiaip darbuotojai.
Vien tuo, kad neretai jų mokesčių
dalis gali nueiti progresinių tranų
medui.

Tad tikrai verta bijoti velnio ir
klaidinančių jo padarinių. Yra sena
pasaka apie Velniabalėje velnio pak-
laidintą žmogelį. Išaušus rytui jis
pamatė besėdįs ant kemsyno kupsto,
o jo terboje, vietoje velnio dovanotų
auksinių obuolių, buvo kai kas susiju-
sio su arkliu.

Užsitikrinkime, kad pasaulinių ir
posovietinių krizių veikiama LR ne-
pakliūtų dar ir į progresinę Velnia-
balę.

,,Lietuvos žinios”

Amerikos jaunimo
kontrakultūrinio
judėjimo ištakos

ALEKSAS VITKUS

Rugpjūčio 15 d. „Draugo” laidoje išspausdintas Romualdo Kriau-
čiūno straipsnis apie prieš 40 metų įvykusį Woodstock muzikos
festivalį man priminė, kaip aš ir kiti mano kartos žmonės vos tik

prasidėjus 1960 metų dešimtmečiui labai susirūpinome, kad Amerika,
kokią ją atradome po Antrojo pasaulinio karo, atrodo, nužengs į visai
mums neįprastą naują kultūrą.

Kad geriau tai suprastume, pažiūrėkime į neseną Amerikos istoriją.
Mano amžiaus žmonės tuomet su dideliu rūpesčiu stebėjo gana staigų jau-
nimo posūkį nuo iki tol buvusio gana solidaus vidurinės klasės propaguo-
jamo konservatizmo. Amerika buvo dar neseniai sėkmingai baigusi beveik
penkerius metus trukusį karą, bet tuo pačiu ir užsiauginusi sau naują pa-
vojingą priešą – buvusią sąjungininkę Sovietų Sąjungą.

Netrukus prezidentas Truman įžvelgė pasaulyje įsigalėjančio komu-
nizmo pavojų ir 1947 m. kovo 12 d. paskelbė doktriną, žadėjusią Amerikos
ekonominę ir karinę pagalbą visoms valstybėms, kurioms grėsė komuniz-
mo pavojus. Tais pačiais metais įvestas Marshall planas išgelbėjo Europą,
bet Kinija ir Šiaurės Korėja buvo prarastos. Trejus metus trukęs Korėjos
karas baigėsi be lauktos pergalės.

Sovietai įsigijo atominę ir vandenilio bombas, pralenkė amerikiečius
ir erdvės satelitų technologijoje. Susirūpinęs prezidentas Kennedy pa-
skelbė skrydžio į Mėnulį programą. Pasaulį sukrėtė branduolinio karo ga-
limybė, kai prezidentas Kennedy ir sovietų premjeras Chruščiov surėmė
ragus dėl Kuboje įrengtų sovietų puolamųjų bazių. Kennedy žuvo nuo žu-
diko kulkos 1963 m. lapkričio 22 d.

Nepasitikėjimas Amerikos valdžia, net jos aukščiausiuose sluoksniuo-
se, prasidėjo jau 1960 m., kai prezidentas Eisenhower buvo sugautas meluo-
jant dėl įvykusio ir Chruščiov puikiai propagandai išnaudoto U-2 žvalgybos
lėktuvo įvykio. Nepadėjo pasitikėjimo vyriausybe atgauti, ypatingai tarp
jaunimo, nei blankios Kennedy žūtį ilgai tyrinėjusios Aukščiausiojo Teis-
mo vyriausio teisėjo Earl Warren komisijos išvados. Amerikai įsivėlus į ne-
įmanomą laimėti iš prancūzų paveldėtą Vietnamo karą, krašte prasidėjo
protestai, demonstracijos ir jaunimo bėgimai nuo karinės prievolės. Prezi-
dentas Johnson, nors ir be entuziazmo, tęsė Kennedy pradėtą Vietnamo karą.

Universitetus ir kolegijas pripildžiusi gausi, jau po karo gimusi karta
pradėjo abejoti jų tėvų kartos turėtomis vertybėmis, ir ėmėsi ieškoti naujų
kultūros ir net religijos formų. Turtingų tėvų išlepintas jaunimas protes-
tavo prieš politinį konservatizmą ir socialinę neteisybę. Prie to greitai pri-
sidėjo ir kova dėl rasinio teisingumo. Prezidentas Johnson paskelbė „karą
prieš skurdą”.

Prie taip staiga atsiradusio jaunimo sąmoningumo ir rūpesčio dėl ra-
sizmo, lyčių lygybės, moterų bei skirtingos seksualinės orientacijos pase-
kėjų ar neįgalių teisių, aplinkos apsaugos ir šiaip socialinio teisingumo
išlaikymo pastangų žymia dalimi prisidėjo dar CIA (!) ir šiaip „chemikų”
pradėti eksperimentai su protą paveikiančiomis psichodelinėmis medžia-
gomis kaip LSD, marihuana ir kitokios.

Sakoma, kad muzika – universali kalba, kurios dėka žmogus gali iš-
reikšti tokius jausmus kaip džiaugsmas, liūdesys, meilė, neapykanta ar
pagarba. Kaip tik tuo metu atsirado tokios naujos muzikos rūšys kaip
rock ‘n’ roll ir kitos. Jos atlikėjai sugebėjo jaunimą beveik užkerėti nau-
jais muzikos garsais ir keista apraiška, jį beveik užhipnotizuojant kartais
labai švelnia, dažniau – dekadentiška lyrika. Išpopuliarėjo tokie posakiai
kaip „make love, not war”, ar „turn on, tune in, drope out”.

Taip tūkstančiai jaunuolių buvo suvilioti pamėginti narkotikus. Ne
vienas jų liko narkomanais. Išradus nėštumo išvengimo (birth control)
piliules prasidėjo ir taip vadinama seksualinė revoliucija, kuri paveikė ne
tik jaunimą, bet ir šeimas. Kartu su tuo atėjo ir naujai atrasta išraiškos
laisvė, pagimdžiusi pornografiją, nuogybę, nešvankumą kalboje, knygose
ir Hollywood filmuose.

Septintame XX a. dešimtmetyje vyko ir keli grynai rasinio pobūdžio,
deja – kruvini, siautėjimai, neturėję nieko bendro su jaunimo bandymu
atsiriboti nuo tuo metu vyravusios konservatyvios kultūros. Neramūs tai
buvo laikai. 1968 m. balandžio 4 d. nušautas už juodųjų amerikiečių tei-
ses kovojęs Martin L. King. Praėjus tik dviem mėnesiams po to, birželio 6
d., nuo žudiko kulkos žuvo ir Robert F. Kennedy, tuo laiku galvojęs kan-
didatuoti į demokratų partijos sąrašą ir tapti JAV prezidentu.

Artėjo 1968 metų demokratų partijos konvencija. Prezidentui John-
son atsisakius kandidatuoti, į konvenciją Čikagoje atvyko net keturi kan-
didatai: viceprezidentas Hubert Humphrey, sen. Eugene McCarthy, MN,
sen. George McGovern, SD, labai remiamas feministės Gloria Steinem, ir
Alabama gub. George Wallace.

Įvairios studentų grupės, jipiai, hipiai, anarchistai ir kiti planavo susi-
tikti Čikagoje per demokratų konvenciją. Pagrindinis jų tikslas buvo
protestas prieš Vietnamo karą. Pasigirdo gandai, kad radikalios studentų
grupės bandys nušauti jiems nepriimtinus demokratų kandidatus. Buvo
kalbama ir apie mėginimą užnuodyti Čikagos vandens tinklą. Bijodamas
Čikagoje sulaukti tūkstančių tokių įniršusių ir triukšmingų studentų,
miesto meras Richard J. Daley surinko apie 20,000 miesto policininkų ir
Illinois gvardijos karių tvarkai palaikyti. Vyko susirėmimai, kai kurie kal-
tino, anot jų, ir per griežtai besielgiančią policiją.

Išsigandę radikaliųjų studentų triukšmo dauguma vyresniųjų pirmi-
niuose balsavimuose balsavo už Humphrey, todėl jaunimo remiami kan-
didatai ir pralaimėjo. Ne taip įvyko 2008 metais, kai prezidentinius
rinkimus laimėjo Barack Obama, sužavėjęs jaunąją, jau nuo 1960 metų
kontrakultūros paveiktą kartą.
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„Leiskit į Tėvynę,
Leiskit pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė,
Atgaivins jausmus...

Čia jausmai man žūva
Kalinė širdis,
Leiskit į Tėvynę,
Akys ten nušvis...”

Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., Šv.
Antano parapijos patalpose parapi-
jiečiai ir draugai atsisveikino su kleb.
kun. Alfonsu Babonu, baigusiu savo
ilgametę, 31 metų tarnystę parapijie-
čiams. Diena pasitaikė karšta, mums
visiems ji buvo tiek liūdna, tiek džiu-
gi.

Iškilmingas atsisveikinimo šv.
Mišias koncelebravo kun. Alfonsas
Babonas ir prelatas Jonas Staškevi-
čius, atvykęs iš Missisauga, Kanada.
Skaitinius skaitė Antanas Osteika.
Ta proga specialiai atvyko muz. Sta-
sys Sližys, kuris šioje parapijoje var-
gonavo net 26 metus, ir jo vadovauja-
mas choras.

Po šv. Mišių gausūs šios šventės
dalyviai sugužėjo į šventiškai papuoš-
tą parapijos salę su gerbiamu kunigu
atsisveikinti. Atsisveikinimą-išleis-
tuves ir pagerbimą suruošė Šv. Anta-
no parapija. Salę puošė Mykolo Aba-
riaus specialiai šiai progai padarytas
plakatas su užrašu: „Didžiai gerbia-
mas kunige Alfonsai, linkime laimin-
gos kelionės ir sėkmingai įsikurti Tė-
vynėje.” Stalai buvo papuošti lietu-
viškomis juostomis ir trispalviais
žiedais. Prie kiekvieno dalyvio vietos
buvo padėta speciali maldos kortelė
su kun. Babono nuotrauka vienoje
pusėje ir šv. Antano, mūsų parapijos
dangiško globėjo, atvaizdu – kitoje.
Tai kun. Babono dovana visiems sve-
čiams. Šiai žymiai šventei buvo iš-
spausdintos programėlės su kun. Ba-
bono nuotrauka. Atsisveikinti su ku-
nigu ir jį pagerbti susirinko beveik
150 dalyvių iš Detroit, jo apylinkių ir
Kanados.

Prieš pradedant programą, Re-
gina Juškaitė-Švobienė prisegė kuni-
gui gvazdiką. Programą vedė Lietu-
vos Respublikos Detroit garbės kon-
sulas ir buvęs ilgametis Šv. Antano
parapijos tarybos pirmininkas Algis
Zaparackas. Atsisveikinimas vyko
dviem kalbomis – lietuviškai ir ang-
liškai, todėl susirinkę lietuviai ir
dalyvaujantys nelietuviai svečiai,
atvykę atsisveikinti su kun. Alfonsu
Babonu, galėjo suprasti sveikinimus
bei programos eigą. Pakėlę šampano
taures visi sugiedojo „Valio, valio”. Po
to A. Zaparackas pristatė garbės sve-
čius: solenizantą kun. Alfonsą Babo-
ną, prelatą Joną Staškevičių, kun.
Babono bendrakursį, muz. Stasį Sližį,
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje
vadą Mykolą Abarių, savo žmoną, Jo-
lantą Zaparackienę, Val S. Bauza lie-
tuvių laidojimo namų direktorę.

Šioje šventėje buvo pagerbtas a.
a. kun. Ričardas Repšys, buvęs Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos administ-
ratorius, kuris š. m. liepos 27 d. iš
Detroit arkivyskupijos gavo laišką,
pranešantį, jog jis nuo š. m. rugsėjo 1
d., skiriamas Šv. Antano parapijos
administratoriumi. Deja, antradienį,
liepos 28 d., kun. Ričardas Repšys,
mėgindamas išgelbėti savo 13-os me-
tų sūnėną, nuskendo. Ant garbės sta-

lo buvo padėta a. a. kun. R. Repšio
nuotrauka, geltona rožė, perrišta
juodu kaspinu ir trys žvakutės.

A. Zaparackas pranešė, kad į šią
šventę atvyko Anthony Litarski, Det-
roit arkivyskupijos atstovas ir pris-
tatė dabartinę parapijos tarybą: An-
taną Strakšį, Algį ir Patricią Kau-
nelius ir Reginą Juškaitę-Švobienę.

Vakaro vedėjas nušvietė jubiliato
vingiuotą gyvenimo kelią ir jo pasto-
racijos darbus. Kun. A. Babonas gimė
Lietuvoje, Raseinių mieste 1927 m.
rugsėjo 6 d. Augo ir mokėsi Rasei-

niuose.
Kunigu įšventintas 1962 m.

gruodžio 22 d., Romoje, Laterano ba-
zilikoje. Įstojo į Šv. Kazimiero Lie-
tuvių Pontifikalinę kolegiją. Ją baigė
1963 metais, įgydamas licenciato
laipsnį iš teologijos ir filosofijos. Pri-
micijas atnašavo Miunchene, Vokie-
tijoje. Pakviestas Allentown (Penn-
sylvania) vyskupo kun. A. Babonas
atvyko į JAV. Toje vyskupijoje tuo
metu buvo 12 lietuviškų parapijų.
Daugumą jų įsteigė pirmieji lietuviai
imigrantai – angliakasiai. Vyskupas
kun. A. Baboną paskyrė į Šv. Jėzaus
Širdies parapiją New Philadelphia,
vėliau perkėlė į Easton ir pagaliau į
Minersville. Susidariusių aplinkybių
verčiamas, kun. A. Babonas turėjo
palikti Pennsylvania.

Kurį laiką gyveno pas tėvus New
York. Šv. Mišias aukodavo lietuviško-
se parapijose. Dievo Apvaizdos kleb.
kun. M. Kundrat, tuo metu ieškojo
kunigo, gerai mokančio lietuvių kal-
bą. Jo pakviestas kun. A. Babonas at-
vyko į Detroit ir buvo paskirtas Dievo
Apvaizdos parapijos vikaru. 1968 m.
Michigan valstijos kelių departamen-
tas nupirko parapijos žemę su baž-
nyčios pastatais ir toje vietoje nutiesė
greitkelį. Pastačius bažnyčią ir kultū-

ros centrą Southfield, MI, kun. M.
Kundrat buvo iškeltas į kitą parapiją,
o kun. A. Babonas liko laikinu admi-
nistratoriumi. Po keleto mėnesių, at-
vykus naujam kunigui, kun. A. Ba-
bonas buvo perkeltas į Royal Oak St.
Mary’s parapiją, po poros metų – į
Northville, Our Lady of Victory para-
piją. 1979 m. jis gavo paskyrimą būti
Šv. Antano parapijos administrato-
riumi, vėliau paskirtas klebonu.

2007 m. kun. Babonas atšventė
savo 80-ąjį gimtadienį ir 45 metų ku-
nigystės sukaktį. Jis gražiai sugy-

veno su parapijiečiais, palaikė religi-
nes ir tautines tradicijas, puoselėjo
visuomeninę veiklą. Kun. Alf. Babo-
nas buvo BALF’o 76-to skyriaus pir-
mininku iki pat skyriaus uždarymo,
Lietuvos šaulių išeivijoje vyr. kape-
lionas, „Švyturio” jūrų šaulių kuopos
kapelionas, Lietuvos Vyčių 102 kuo-
pos, Šv. Antano altoriaus draugijos ir
Dainavos jaunimo stovyklos dvasios
vadas ir daugelio kitų vietinių organi-
zacijų rėmėjas. Taip pat kun. Babo-
nas keletą metų buvo Šv. Kazimiero
parapijos Windsor, Ontario, Canada,
administratoriumi. Ši parapija buvo
uždaryta š. m. liepos 26 d.

Kun. A. Babono atsisveikinimo-
išleistuvių proga ,,mūsų” Regina per-
skaitė gautus sveikinimus, kurių bu-
vo gausybė.

Prelatas Edmundas Putrimas
pavadavo prelatą Joną Staškevičių,
kad pastarasis galėtų atvykti į ben-
drakursio kun. A. Babono išleistuves,
norėdamas pagerbti mūsų kun. A.
Baboną pasveikino telefonu per gar-
siakalbį. Prelatas E. Putrimas padė-
kojo kun. Babonui už jo ilgametį tar-
navimą Šv. Antano parapijai ir jo
pasiaukojimą savo parapijiečiams,
linkėjo jam gero poilsio ir sėkmingai
sugrįžti namo į Lietuvą.

Prel. Jonas Staškevičius pasvei-
kino savo ilgametį draugą ir bendra-
kursį kun. Alfonsą Baboną ir papa-
sakojo apie jų per 40 metų trunkan-
čią draugystę.

LB Michigan apygardos vardu
jubiliatą sveikino Liūda Rugienienė,
buvusios lietuvių Šv. Kazimiero para-
pijos Windsor, Kanada, vardu sveiki-
no Romas Dunčia ir padėkojo už jo
ilgametę tarnybą parapijai. Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje vardu jubi-
liatą ir Lietuvos šaulių sąjungos cen-
tro valdybos kapelioną pasveikino
vadas Mykolas Abarius, įteikdamas
kun. A. Babonui Lietuvos šaulių są-
jungos vado plk. Juozo Širvinsko
sveikinimus. M. Abarius įteikė kun.
Babonui 90 metų Lietuvos šaulių są-
jungos įkūrimo jubiliejui skirtą pro-
ginę monetą.

Rengėjų ir visų dalyvių vardu
Regina Juškaitė-Švobienė įteikė kle-
bonui išleistuvių dovanas – įrėmintą
Šv. Antano bažnyčios nuotrauką ir
kun. Alfonso Babono nuotrauką, da-
rytą šv. Mišių metu prie šv. Antano
pagrindinio altoriaus, knygas „Baž-
nyčia Lietuvoje”, „Žemaičių liaudies
meno ornamentas: forma ir simboli-
ka” ir piniginę dovaną – šioje šventė-
je gautą pelną.

Kun. Alfonsui Babonui, Lietuvos
Vyčių 102 kuopos sielovados vadui,
už jo nuopelnus Lietuvos Vyčių orga-
nizacijai, Lietuvos Vyčių garbės narė
Regina Juškaitė-Švobienė išleistuvių
proga įteikė 4-ojo laipsnio medalį ir
žymenį.

Pasisotinus, programos vedėjas
Algis Zaparackas pakvietė muz. Stasį
Sližį vesti bendrą dainavimą.

Nuotaika buvo pakili ir visi da-
lyviai dainavo kupini entuziazmo ir
geros nuotaikos. Regina Juškaitė-
Švobienė, parapijiečių ir draugų var-
du įteikė muz. St. Sližiui simbolinę
dovaną – knygą „Vargondirbystės
menas Lietuvoje: nuo Baroko iki Kla-
sicizmo”, išreikšdama padėką už jo
dalyvavimą šioje šventėje ir ilgametę
vargonavimo tarnystę – 26 metus Šv.
Antano parapijoje. Kiekvienam cho-
ristui buvo įteikta neseniai daryta
choro ir kun. A. Babono nuotrauka.

Kun. A. Babonas savo kalboje pa-
reiškė padėką atvykusiems jį pa-
gerbti ir su juo atsisveikinti bei šios
atsisveikinimo puotos rengimo ko-
mitetui: Mykolui Abariui, Patricia ir
Algiui Kauneliams, muz. Stasiui Sli-
žiui ir jo sudarytam chorui, Antanui
Strakšiui, Pranciškai Televičienei,
Šv. Antano parapijos tarybai, Stasiui
Šadeikai, Juliegha Norusevičiūtei ir
išleistuvių organizatorei „mūsų”
Reginai.

Kodėl kun. Babonas taip ilgai
tarnavo Šv. Antano parapijoje? Gal
dėl to, kad parapijiečiai neieškojo sau
tobulo klebono. Kun. A. Babonas bu-
vo visiems geras toks, koks jis buvo.
Dar ir dėl to, kad vieni kitus pamė-
gome ir nenorėjome skirtis, gyveno-
me lyg viena šeima. Už visa tai kun.
Babonas yra dėkingas Dievui ir vi-
siems jo buvusiems parapijiečiams.

Savo kalbą jis baigė šv. Pauliaus
apaštalo žodžiais: „Iškovojau gerą
kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau
tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo
vainikas, kurį ana (kuri ateis) diena,
atiduos man Viešpats, teisingasis
teisėjas...” „Tai ne pesimizmas, bet
tikrenybė, nes kasdien keliaujame
link to savo tikslo Nukelta į 11 psl.

Kunigo Alfonso Babono išleistuvės-
atsisveikinimas su Šv. Antano parapija

Laimingos kelionės gerai įsikurti tėvynėje kun. Alfonsui Babonui linki prelatas
Jonas Staškevičius (kairėje). Antano Strakšio nuotraukos
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VÈL ESAME SKAITYTOJAI

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

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

Paskaitęs apie sugaištą laiką
(,,Draugas”, 2009 m. rugpjūčio 7 d.)
,,Nuomonių” skyriuje ir aš pagaliau
susimąsčiau. Mano supratimu, skai-
tyti Juozo Gailos straipsnius yra ma-
lonumas. Turiu prisipažinti, kad bu-
vome nustoję skaityti ,,Draugą” (nes
buvo pasidaręs nuobodus). Tačiau
sutapimas – kažkur (rodos, Baltimore
bažnyčioje) gavau dienraštį, kuriame
buvo ir J. Gailos, ir R. Kriaučiūno ra-
šiniai. Abu straipsniai patiko, ir jau
vėl keletą metų esame skaitytojai.
Džiaugiuosi, kad J. Gaila pajudina
problemas, kurios man ir daugumai
Amerikoje yra labai reikšmingos. Jei

D. Kviklytei atrodo, kad ,,Draugas”
yra ultradešiniųjų leidinys, tai pa-
tarčiau paskaityti  ,,Amerikos lietu-
vį”, kurio pirmajame puslapyje ra-
site: ,,Kas laimėjo rankų lenkimo var-
žybose?”, patarimų pabuvoti ,,Oska-
rų” savaitėje ir panašių straipsnių.
Tada vėl paimkite, pagal Jus, ,,ultra-
dešiniųjų” leidinį, gal tada ir J. Gailos
straipsniai nebus tokie erzinantys.
Tarp kitko, ar pastebėjote, kad prezi-
dento populiarumas šiuo metu labai
krenta?              

Algirdas Skudzinskas 
Middletown, DE

DIDÑIUMA SKAITYTOJÛ UÑTVIRTINA
Dovydas Jonas Pleškys laiškų

skyriuje (,,Draugas”, 2009 m. rug-
pjūčio 4 d.) kėlė klausimą, kad kai
kurios tautybės gyventojai Lietuvoje
nenori mokytis lietuvių kalbos, nors
naudojasi visomis Lietuvos valstybės
teikiamomis privilegijomis. Jo patari-
mas tokiems asmenims – išvykite iš
Lietuvos, jeigu ji nemiela. Aš visiškai
pritariu šiam patarimui. 

D. J. Pleškys taip pat tame laiške
klausė, kodėl prezidentaudamas Val-
das Adamkus Lenkiją laikė „broliška
tauta”, kuri praeityje Lietuvai padarė
daug skriaudų. Adamkui preziden-
taujant iš kultūros ministro kėdės

buvo pašalintas Zigmas Zinkevičius.
Besikalbėdamas su lenkų preziden-
tais, buvęs Lietuvos prezidentas visa-
da patenkindavo jų reikalavimus,
nieko neišgaudamas iš jų Lietuvai.
Lenkai uždarinėdavo lietuvių mokyk-
las. Daug kas prisimena įvykį su
statoma lietuvių bažnyčia, kuri lenkų
buvo sudeginta. Lietuviai turėjo daug
sunkumų su poeto vyskupo A. Ba-
ranausko paminklu Punske.

Ačiū D. J. Pleškiui už šio opaus
klausimo iškėlimą. Lietuva turi pasi-
rodyti kaip save gerbianti valstybė.

Antanas Paužuolis
Chicaga, IL

ATSIMINIMAI APIE ALANTOS BAÑNYÇIÂ
Su dideliu malonumu perskai-

čiau dr. A. Kačerauskienės straipsnį
(„Draugas”, liepos 31 d.) apie Alantos
bažnyčią, kuri mini savo 100-uosius
metus. Džiaugiuosi, kad ši sukaktis
buvo taip iškilmingai paminėta.  Man
ši bažnyčia buvo ir liko labai artima.
Tai buvo mano tėvų dvaro parapijos
bažnyčia. Čia, kaip tik per šv. Jokūbo
atlaidus, liepos 25 d., aš su kitomis
mažomis mergaitėmis barstydavau
gėles, kai procesija eidavo apie bažny-
čią.

Taiklus A. Pivoro knygoje baž-
nyčios aprašymas, o man, vaikui, ji
atrodė dar nuostabesnė: stovinti ant

kalno, iš toli matoma, balta, kaip
nuotaka, ir ne vien graži, bet užtikri-
nanti, paguodžianti ir visą apylinkę
globojanti. Dar iš jos sklido nuostabi
vargonų muzika, giesmės, senų laikų
suplikacijos, žolynų kvepėjimas.

Tik pasikeitęs jos ir miestelio
pavadinimas. Dabar – Alanta. Visais
laikais ji buvo žinoma kaip Alunta.
Kuo pateisinti tokį pakeitimą? Gal
arčiau lenkiško Owanta? Sovietų li-
tuanistai juk turėjo kuo nors užtik-
rinti savo buvimą.

Rita Bagdonienė
Southbury, CT

Daugiau pagarbos
kitam!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Perskaičiusi Broniaus Nainio
straipsnio antraštę „Po šešių savaičių
tėvynėje” (2009 m. liepos 24 d.), iš
džiaugsmo kone rankas pradėjau
trinti, tikėdamasi malonių, įdomių
naujienų ar įspūdžių iš Lietuvos. Kur
tau! 

Pradėsiu nuo to, kaip jis vienu
neapgalvotu žodžiu sukėlė tarp mo-
terų tokį piktą šurmulį, tarsi būtų
įsmeigęs pagalį į bičių avilį! Nainys
rašo: „O ar ne naujo ‘gelbėtojo’ ieško-
dami žaibo greičiu tik per vieną ratą į
prezidento kėdę įsodino ir Lietuvoje
pirmą moterį – merginą Dalią Gry-
bauskaitę?” Ai, ai, žmogeli mielas, ar
ne per daug paties pasakyta?! Pir-
miausia, mūsų gerbiama prezidentė
yra ne mergina, o moteris. Moteriš-
kosios giminės atstovės per 30 metų
nebevadinamos merginomis. Tą net
patvirtino jau XIX a. prancūzų rašy-
tojas – romanistas Honore de Balzac.
Iškeldamas moterį savo romane
„Trisdešimties metų moteris”, jis įdo-
miai aprašė moters grožį, subren-
dimą, gilią galvoseną ir kita esant
pačiame aukščiausiame zenite.

Na, o mūsų trejetas šaunių poe-
čių Juodvalkė, Saulaitė ir Zalatorė
net savanoriškai pakeitė pavardžių
galūnes, kad nebūtų aišku, ar jos,
anot Nainio, merginos, ar ne. Šitų
kūrybingų rašytojų sumanymas,
praktika  parodė, gal ir yra labai ver-
tingas. 

B. Nainys turėtų atminti, kad jis
užkabino ne kokią eilinę pilietę, bet
pačią LR prezidentę. Ir jei jis nenori
(ar nepageidauja, nes atsiduoda jo
nelinkimas jos pusėn) jai suteikti
reikiamą pagarbą, vis viena privalo
pagarbiai atsiliepti apie savo tėvynės
vadovę! Juk mes gerbiame ne patį
asmenį, bet jo užimamas labai svar-
bias pareigas! Kitaip sakant, Nainys
nevykusiai, nepagarbiai atsiliepė ne
apie D. Grybauskaitę, bet gerbiamą
LR prezidentę. Kiekvienas žmogus
turi gerbti kitą žmogų!

Jau dabar mūsų Prezidentė verta
pagarbos. Ne tik už tai, jog perpus
nukirpo savo algą arba pamilusi
savąją liaudį bando pagerinti jos būk-
lę. Bet kad stengiasi visur kreipti
žvilgsnį, kur mato klaidas, Lietuvą
traukti iš įvairių jos bėdų, kiek ji
pajėgia. Štai ir to paties „Draugo”
pirmame puslapyje po antrašte „Ban-
kai skaičiuoja didžiulius nuostolius”
ir žemiau pridėta R. Šarkino nuot-
rauka rašoma: „Lietuvos banko val-
dybos pirmininkas Reinoldijus Šarki-

nas po susitikimo su šalies prezidente
pareiškė, kad sutinka sumažinti savo
atlyginimą.” Aha, kaip strėlė šovė į
galvą pageidaujama mintis, reiškia,
kad prezidentė jį paveikė ar bent
paskatino. Neapsirikta! Tolėliau skai-
tome: „Šarkinas po susitikimo su ša-
lies prezidente pareiškė, kad jo atly-
ginimas yra per didelis ir jis sutinka jį
sumažinti. (...) prezidentė centrinio
banko vadovą perspėjo dėl grėsmės
banko įvaizdžiui.” Va, ir išlindo yla iš
maišo! O straipsnio pabaigoje – „R.
Šarkinas tvirtino, kad prezidentės
išsakytos pastabos yra teisingos.”
Bravo! Kodėl viso to Nainys nenori
nei matyti, nei girdėti?

Neatlyžo Nainys nei rašinio gale,
nešykščiai berdamas glėbį priekaištų
prezidentei. Pavadinęs ją „papuoša-
lu” (o gandai mus pasiekė, jog ji ren-
giasi kukliai, neprabangiai) užsienio
svečiams žavėti, skraido po pasaulį,
vieną vakarą pietauja su Japonijos
imperatoriumi Tokyo, kitą – su Ispa-
nijos karalium Madride, trečią –
pasiplepėti apie steigiamą iškiliųjų
moterų klubą su Suomijos prezidente
Helsinkyje. Gal galų gale D. Grybaus-
kaitė supras, ką ji, kaip Lietuvos
prezidentė, turi daryti?” – oratoriškai
po pamokymo nusprendė orakulas.
Mes turėtumėme tik didžiuotis savo
prezidente, pripažinta, įvertinta, pa-
gerbta bei apdovanota visoje Euro-
poje, vieningai ją remdami, padėdami
jai tempiant sunkų (paveldėtą!)
sunkmečio vežimą, o ne kaišiot paga-
lius į ratus, net ją pačią murkdant,
kaip tai daro Nainys, Lietuvos pilie-
tis.

Palietęs Lietuvos ekonominį gy-
venimą, „praėjusiais metais pradėjusį
riedėti žemyn ir Lietuvoje tautiečių
dėl to kaltinamą valdžią”, Nainys,
„patikslina”, kad kaltinamos „visos
trys valdžios: Prezidentas, Seimas ir
Vyriausybė”. Suvertęs visą bėdą į
vieną krūvą, nė puse lūpų nepra-
sitarė apie dabartinę vis dar besiple-
čiančią krizę visame pasaulyje. Atro-
do, it visiškai negirdėjo, kas tą krizę
sukėlė! Ne kas kitas, kaip JAV – jų
„gudročių” bankininkų šykštumas. Ir
pasklido po visą pasaulį tarsi maras...
Griūva JAV – jų galingos bendrovės,
užsidaro kai kurie stambūs bankai, iš
darbo paleidžiami tūkstančiai darbi-
ninkų (ką čia ir beminėti – visa tai
visi žino iš spaudos), net daugelis
mūsiškių čia gerokai nukentėjo. Štai
tau ir Amerikos „nuopelnai” – visose
srityse ji pradininkė – vadovė. Va,
kaip, pavyzdžiui, toji neužmirštamoji
JAV depresija (1929–1933) pasiekė ir

Lietuvą, mums, vaikams, tada girdint
apie „krizę”. Ar amerikiečiai tuomet
kaltino savo valdžią arba dabar  „kei-
kia” Obama, Bush, Kongresą ar Se-
natą? Ne!

Aiman! Aukščiausią viršūnę pa-
siekė Nainys be krislelio atsakomy-
bės teigdamas: „Toks pat ‘gelbėtojas’
buvo ir valstybę visais atžvilgiais
nualinęs ir į krizę (sic?!) įgrūdęs pre-
zidentas Valdas Adamkus”! Nesą-
monė! Jeronimas Tamkutonis rašė,
kad prez. V. Adamkus Lietuvai ne-
padarė nei gero, nei blogo. Kai kurie
kiti buvo visiškai priešingos nuomo-
nės. Protingai pusiausvyrą surado
Donatas Januta, išmintingai suves-
damas vieno „politiko” ir kito nepoli-
tiko (Algimanto Gurecko) samprota-
vimus į vientisą, teisingą tašką. Nesu
V. Adamkų nei šlovinanti, nei plakan-
ti pilietė, tiktai žvelgianti tiesos
akimis. O V. Adamkus daug gero pa-
darė, jau vien plačiai išgarsindamas
bei pristatydamas Lietuvą visiems

kraštams; mokėdamas daug svetimų
kalbų, atstovaudamas Lietuvai visa-
me pasaulyje, apsišvietęs pasauliniu
mastu, nemeluotai itin stengėsi
pakelti savo mylimų tautiečių mora-
lę, orumą bei savigarbą ir daug dau-
giau. Užtat visai užtarnautai kasmet
buvo išrenkamas dėkingos tautos
populiariausia asmenybe! Tikriausiai
Nainys suvokia, kad prez. V. Adam-
kus buvo Konstitucijos pusiau suriš-
tomis rankomis. Tai padarė jį it
„popieriniu prezidentu”, sekant vai-
kystėje Lietuvoje girdėtą kai kuriems
vyrams skiriamą „epitetą” – popie-
rinis liūtas!

B. Nainys, dirbdamas JAV LB,
dažnai sukeldavo nesantaiką, dabar
jis savo „hobby” pasirinko vanoti LR
garbingus prezidentus. Laikas at-
prast nuo prasto įpročio, gerb. Nainy,
ir pamesti savo mėgiamą užsiėmimą.
Pagerbkite savo žilą galvą, – pradė-
kite gerbti savo artimą! Sėkmės!

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Izraelio ministras mato pažangâ�
sprendžiant kapiniû klausimâ�

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) – Lietuvių speleologų-narų komanda nu-
sileido į giliausio pasaulyje urvo Voronja, esančio Gruzijoje, dugną. Žygis į
daugiau nei 2 kilometrų gylio urvą surengtas Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga. Aidas Gudaitis, Gediminas Sakalauskas ir Egidijus Purlys sekmadienį
pranėrė į apsemtą urvo dalį ir nusileido į patį urvo dugną, esantį 2,158 m gy-
lyje, pranešė speleologų klubas ,,Aenigma”. Urvo dugne speleologai pritvir-
tino Lietuvos tūkstantmečio ženklą, taip paminėdami Lietuvos vardo tūks-
tantmetį.                                                                            ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) –
Eksperimentinę raketinę paleidimo
sistemą išbandę ir kietojo kuro rake-
tą paleidę Lietuvos mokslininkai tei-
gia esą pasirengę kurti raketas kovi-
niam naudojimui, tačiau tam reikia
politinių sprendimų.

Kauno technologijos universiteto
Gynybos technologijų instituto (GTI)
mokslininkų grupė liepos 3 d. Pabra-
dės centriniame poligone paleido ra-
ketą ,,KTU GTI-1”. Ji pasiekė virš-
garsinį greitį, siekiantį apie 1,500 km
per val. Raketos skridimo aukštis buvo
apie 5, skrydžio nuotolis – apie 10 km.

,,Mes esame 100 proc. užtikrinti,
kad galime pagaminti tokio lygio
raketas, kaip, sakysime, daro Izrae-
lis, italai, vokiečiai, prancūzai”,  –
sakė GTI direktorius profesorius Al-
gimantas Fedaravičius.

Anot jo, išbandytoji raketa gali
būti kovinė. ,,Ji yra artimo nuotolio.
Svarstome galimybę padaryti viduti-
nio nuotolio raketą. Turime moksli-
ninkų, turime studiją, kurios pagrin-

du galime imtis labai rimtų uždavi-
nių”, – sakė A. Fedaravičius.

Jo teigimu, šiam beveik 3 metus
rengtam projektui nebuvo skirtas
specialus finansavimas – jis pradėtas
,,nuo nulio ir gimė iš idėjos”.

Pasak mokslininko, GTI specia-
listų kvalifikacijos ir pasirengimo ly-
gis nenusileidžia užsienio mokslinin-
kų. Lietuviai jau yra sukūrę praktiš-
kai įgyvendintus šauliams apmokyti
skirtus lazerinių treniruoklių ir šau-
dymo iš minosvaidžių treniruočių
įrangos projektus.

,,Šita raketų technika gali būti
naudojama ne vien karinėje srityje, o
ir, pavyzdžiui, meteorologijoje”, –
kalbėjo A. Fedaravičius.

Jo teigimu, tokios sistemos vys-
tymo sąnaudos Lietuvoje būtų gero-
kai mažesnės nei yra užsienyje. GTI
direktorius pabrėžė, kad rudenį bus
atlikti keli parodomieji ,,KTU GTI-1”
bandymai, į kuriuos bus siekiama pa-
kviesti ,,žmones, nuo kurių priklauso
šitų mūsų darbų galimybės”.

NSGK vadovas prašo pateikti
atsakymus d∂l slapto� CŽV kal∂jimo�

A. Valinskas kreipèsi î teismâ�
Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) –

Į Lietuvą atvykęs Izraelio diasporos
ir informacijos reikalų ministras Yuli
Edelstein sakė matąs pažangą spren-
džiant senųjų žydų Šnipiškių kapinių
Vilniuje klausimą.

Kultūros paveldo departamento
direktorė Diana Varnaitė patvirtino,
kad žydų atstovai iš esmės nepriešta-
rauja Lietuvos Vyriausybės nustaty-
toms riboms, pagal kurias į buvusių
kapinių teritoriją pastatai nepatenka.

,,Artėjame prie galutinio susita-
rimo su žydų atstovais dėl paveldo-
sauginių klausimų”, – sakė D. Var-
naitė, dalyvaujanti pasitarimuose su
žydų organizacijų atstovais iš Lietu-
vos ir užsienio.

Y. Edelstein teigimu, žydų bend-
ruomenė jaučia Lietuvos norą iš-
spręsti šį klausimą.

,,Galbūt sprendimas nebus visiš-
kai priimtinas vienai ar kitai pusei,
bet tai – sprendimas. Žydų bendruo-
menė jaučia, kad buvo noras spręsti
problemas, ir tai neliko nepastebėta”,
– sakė Izraelio ministras.

Lietuvos ir žydų atstovai ilgą lai-
ką nesutarė, kur yra žydams kultū-

riškai svarbių kapinių ribos, ar bu-
vusių kapinių teritorijoje stovi pasta-
tų. Pernai vykdyti tyrimų į Lietuvą
buvo atvykę ir Izraelio atstovai.

Gegužės mėnesį Lietuvos Vyriau-
sybė pritarė Kultūros paveldo depar-
tamento parengtoms Vilniaus žydų
Šnipiškių senųjų kapinių riboms ir
nustatė apsauginę jų teritoriją. Pagal
šį planą, nei Karaliaus Mindaugo pas-
tatai, nei kiti pastatai nepatenka į ka-
pinių zoną.

Lietuvos žydų bendruomenės
vykdantysis direktorius Simonas
Gurevičius sakė, kad Lietuvos žydų
bendruomenė kapinių teritorijoje no-
rėtų matyti paminklą, kuriame galė-
tų būti įamžintos ne tik holokausto
aukos, bet galbūt ir įrengtas pamink-
las Pasaulio teisuoliams, gelbėju-
siems žydus, tačiau tai dar turi būti
derinama su investuotoju, kuriam
priklauso žemė.

Žydų kapinės Vilniaus centre vei-
kė nuo XVI a. Jos uždarytos XVIII a.,
o sovietmečiu buvo išardytos. Disku-
sijos dėl Šnipiškių kapinių buvo su-
laukusios ir tarptautinio atgarsio.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA) – Garsiųjų Vilniaus angeliukų autorius
menininkas Vaidas Ramoška Katedros aikštėje pakvietė visus prisidėti prie
žaismingos Šeimos dėlionės. Kartu su iniciatyvine grupe ,,Darni šeima” me-
nininko surengtoje akcijoje dalyvavo garsios Lietuvos šeimos ir praeiviai. Visi
buvo sutelkti bendrai veiklai – sudėti dėlionę šeimos tematika. Kiekvienas no-
rintis gavo po dėlionės gabaliuką, kurį reikėjo nuspalvinti ir įdėti į bendrą dė-
lionę.                                                         Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Lietuvos mokslininkai pasirengê
kurti kovines raketas

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos (NSGK) komiteto pirmininkas
Arvydas Anušauskas kreipėsi į vals-
tybės įstaigas, prašydamas pateikti
atsakymus dėl pranešimų apie Lie-
tuvoje neva veikusį slaptą Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimą.

NSGK vadovas prašo atsakymo,
ar turima kokių nors duomenų apie
tokio kalėjimo veikimą 2004–2005
m., taip pat ar turima duomenų, jog
buvo siūlymų, prašymų, derybų ar ki-
tokių veiksmų tokiam kalėjimui
steigti.

,,Lietuva yra pasirašiusi tarp-
tautinius susitarimus dėl žmogaus
teisių, o tokios informacijos patvirti-
nimas reikštų, kad Lietuva būtų pa-
žeidusi tarptautinius įsipareigojimus.
Be jokios abejonės, tokie pranešimai
kenkia šalies vardui, bet kol kas tai
nepagrįsta jokiais dokumentais”, –
sakė A. Anušauskas.

Tačiau tuo pačiu jis skeptiškai
vertino siūlymą Seime šiuo klausimu
pradėti parlamentinį tyrimą, teigda-
mas, jog tokį tyrimą yra atlikusios ES
įstaigos, o pakartotinis tyrimas Lie-
tuvoje parodytų šalies nepasitikėjimą
ES atliktu tyrimu.

,,Kaip žinia, Europos Tarybos ko-
misija yra atlikusi tyrimą, ir Lietuva
jame tarp šalių, kuriose buvo įsteigti
tokie kalėjimai, nėra minima. O kol
kas nėra duomenų, įrodymų, kurie
šio tyrimo duomenis paneigtų”, – sa-
kė A. Anušauskas.

Seimo pirmininko pavaduotoja,
NSGK narė ,,darbietė” Virginija
Baltraitienė pasiūlė sušaukti neeilinį
komiteto posėdį ir apsvarstyti slaptų
CŽV kalėjimų galimo buvimo Lietu-
voje klausimą, o Seimo vicepirminin-
kas liberalcentristas Raimondas Šu-
kys paskelbė siūlysiantis šiuo klausi-
mu surengti parlamentinį tyrimą.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) –
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas
privataus kaltinimo tvarka kreipėsi į
teismą dėl galimo buvusio bendražy-
gio parlamentaro Aleksandro Sacha-
ruko šmeižto.

Parlamentinės kontrolės komisi-
jos pirmininkas A. Sacharukas žur-
nalistams teigė, kad A. Valinskas pra-
šė jo kaip buvusio operatyvinio dar-
buotojo ,,padėti vienam geram drau-
gui” gauti operatyvinės informacijos
iš Kriminalinės policijos biuro atlie-
kamo tyrimo, susijusio su Kauno
,,daktarų” gauja.

,,Tokie A. Sacharuko teiginiai ne-
atitinka tikrovės, žemina mano as-
menį, jais akivaizdžiai siekiama pa-
kirsti pasitikėjimą manimi kaip žmo-
gumi ir politiku, taip pat tokiais pa-
reiškimais metamas šešėlis visam
Seimui”, – rašoma A. Valinsko skun-
de teismui.

Tačiau neaišku, ar Vilniaus mies-
to 3-iasis apylinkės teismas priims

nagrinėti Seimo pirmininko skundą.
Mat Baudžiamojo proceso kodekse
numatyta, kad bylos, kuriose kaltina-
mieji nusikalstamos veikos padarymo
metu buvo Seimo ar Vyriausybės na-
riais, Konstitucinio Teismo teisėjais,
teisėjais ar prokurorais, teismingos
apygardos teismui. Šias bylas nagri-
nėja trijų teisėjų kolegija.

Kad teismas pradėtų nagrinėti
baudžiamąją bylą, prieš tai Seimas
turėtų leisti A. Sacharuką patraukti
baudžiamojon atsakomybėn.

Komentuodamas Seimo pirmi-
ninko kreipimąsi Seimo Operatyvi-
nės veiklos parlamentinės kontrolės
komisijos pirmininkas teigė nebijąs
teismo proceso, nes pasakęs tiesą.

A. Sacharukas teigė atsisakęs pa-
dėti A. Valinsko draugui, o vėliau išsi-
aiškinęs, kad prašytojas pats gali pri-
klausyti minėtai grupuotei.

A. Valinskas neneigia pažįstąs R.
Michalskį, bet teigia, kad ši pažintis
nedaro jokios įtakos jo veiklai. 
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Rusija apkaltino Ukrainâ Rusijos
pilieçiû „genocidu”

ATĖNAI
Ugniagesiai antradienį paskelbė

pergalę prieš Atėnų pakraščiuose
keturias dienas siautusį miško gaisrą
ir vandenį pilančius lėktuvus siunčia
kovoti su gaisrais kitose Graikijos
vietose. Su gaisru, kuris siautė Atėnų
šiaurės rytų pakraščiuose, kovojo
daugiau kaip 500 ugniagesių, ku-
riems padėjo kolegos iš Austrijos,
Kipro, Prancūzijos, Italijos ir Turki-
jos. Šis gaisras išdegino daugiau kaip
20,000 ha ir sunaikino dešimtis na-
mų.

HAMBURGAS
Trys Vokietijos ekstremistinės

partijos NPD šalininkai Hamburge
sumušė tamsiaodį britą ir dar pa-
purškė jam ašarinėmis dujomis,
pranešė pareigūnai. Trys vyrai prieš
visuotinius rinkimus dalino skra-
jutes, kuriose reklamuojama Vokieti-
jos Nacionalinė Demokratinė partija,
pasisakanti prieš imigrantus. 46-erių
Vokietijoje gyvenantis britas, gavęs
lankstinuką, jį suplėšė. Tada NPD
šalininkai jį aprėkė ir kelis kartus
smogė jam, pranešė policija. Po ap-
žiūros jis buvo paleistas iš ligoninės.

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) rugsėjį pa-

teiks siūlymus dėl savo imigracijos
politikos pertvarkymo, pranešė Šve-
dija. Apie tai paskelbta tokiu metu,
kai sparčiai auga žmonių, kurie rizi-
kuodami gyvybe per Viduržemio jūrą
mėgina patekti į Europą, skaičius.
Pasiūlymai susiję su vadinamąja per-
sikėlimo politika, pagal kurią pabė-
gėliai, išsilaipinę prie Viduržemio jū-
ros esančių Europos valstybių pa-
krantėse, bus perkeliami į kitas ES
šalis. 

MASKVA
Kitos valstybės turėtų pasekti

Rusijos pavyzdžiu ir pripažinti ne-
priklausomomis valstybėmis nuo
Gruzijos atsiskyrusius regionus Ab-
chaziją ir Pietų Osetiją, pareiškė
Rusijos užsienio reikalų ministerija.
Pareiškime pripažįstama, kad Ru-

sijos pavyzdžiu pasekė tik Nikaragva.
Net tokios artimos sąjungininkės
kaip Baltarusija nepasekė Rusijos
pavyzdžiu ir paliko Maskvą diplo-
matiškai atskirtą. 

* * *
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin atvyko į Čečėniją
susitikti su šios Rusijos Kaukazo
respublikos vadovu Ramzan Kady-
rov. Pasak Rusijos naujienų agen-
tūrų, jiedu aptarė socialinę ekono-
minę padėtį respublikoje, gyventojų
užimtumo problemas, investicinių
projektų įgyvendinimo klausimus.
Apie šią V. Putin kelionę oficialiai ne-
buvo skelbiama.

* * *
Žuvusiųjų Sajanų-Šušensko hid-

roelektrinėje skaičius pasiekė 71
žmogų, pranešė energetikos ben-
drovė ,,RusGidro”. Praėjus daugiau
kaip savaitei po hidroelektrinės ava-
rijos liko dar 4 žmonės, dingę be ži-
nios. Bendrovės ,,RusGidro” pirmi-
ninkas Vasilij Zubakin pareiškė, kad
avarijos Sajanų-Šušensko hidroelek-
trinėje priežastis tikriausiai nebuvo
elektrinės darbuotojų klaidos. Di-
džiausia Rusijoje hidroelektrinė ne-
veikia nuo rugpjūčio 17 d., kai Jeni-
siejaus vanduo užtvindė mašinų salę
ir sugriovė ar apgadino visus 10 hid-
roagregatų.

SEULAS
Šiaurės Korėja pakvietė JAV ves-

ti derybas dėl savo branduolinės pro-
gramos, pranešė Pietų Korėjos ži-
niasklaidos priemonės. Jeigu šie pra-
nešimai teisingi, kvietimas bus dar
vienas komunistinės valstybės žings-
nis nusileisti pasauliui, kai didelės
krizės apimta Korėjos Liaudies De-
mokratinės Respublikos (KLDR)
ekonomika dar labiau nukentėjo nuo
apribojimų, kuriuos paskelbė JT,
bausdamos už branduolinius bandy-
mus gegužę.

KABULAS
Pietų Afganistane per bombos

sprogimą žuvo keturi JAV kariai, tar-
navę NATO vadovaujamose pajėgose,
pranešė NATO atstovai. Keturi
Tarptautinių saugumo paramos
pajėgų (ISAF) kariai amerikiečiai
žuvo tokiame Afganistano regione,
kur Talibano vadovaujamas sukili-
mas yra stipriausias, sakoma ISAF
pareiškime.

EUROPAJAV tirs CŽV tardymo bùdus

AZIJA

Washington, DC, rugpjūčio 25
d. (AFP/BNS) – JAV Centrinės žval-
gybos valdybos (CŽV) grasino prie-
vartauti moteris, žudyti vaikus, nu-
šauti įtariamuosius ir net kankinti
vieną jų panaudojant elektrinį grąž-
tą, rodo paskelbti dokumentai.

Šie faktai paaiškėjo paviešinus
2004 m. tuometinio CŽV generalinio
inspektoriaus John Helgerson atas-
kaitą, kuriai buvo panaikinta slaptu-
mo žyma. Šioje ataskaitoje aprašomi
žiaurūs tardymo būdai, kurie buvo
naudojami prieš svarbius teroristine
veikla įtariamus asmenis slaptuose
kalėjimuose užsienyje.

Ataskaita paskelbta tuo pat me-
tu, kai teisingumo ministras Eric
Holder paskyrė prokurorą įtarimams
dėl CŽV blogo elgesio su kaliniais
ištirti. Po jo ataskaitos bus sprendžia-
ma, ar reikia nuodugnaus tyrimo dėl
tardymų teisėtumo.

Daugiau nei 100 puslapių doku-
mentuose, kurie anksčiau buvo įslap-
tinti, apstu faktų, kuriuos būtina iš-
tirti. Nemaža dalis J. Helgerson atas-
kaitos buvo užtepta juodai, tačiau ir
tose atkarpose, kurios buvo pripažin-
tos tinkamomis paviešinti, gausu su-
krečiančių detalių.

Abd al-Rahim al-Nashiri, įtaria-
mam dėl 17-os amerikiečių karių gy-
vybes nusinešusio JAV karo laivo
,,USS Cole” sprogdinimo Jemene
2000 m., buvo pasakyta, kad jei
neatskleis informacijos, jam matant
gali būti išprievartauta jo motina.

Kitas tardytojas 2001 m. rugsėjo
11-osios teroro išpuolių organizato-
riui Khalid Sheikh Mohammed, kad
,,jei dar kas nors nutiks Jungtinėse
Valstijose, mes nužudysime tavo vai-
kus”, rašoma dokumentuose, kuriuos
paviešinti nurodė federalinis teisėjas.

Iš anksčiau paviešintų dokumen-
tų jau žinoma, kad Khalid Sheikh
Mohammed, laikomas pagrindinių
rugsėjo 11-osios išpuolių įkvėpėju ir
organizatoriumi, daugiau nei 180
kartų buvo tardomas imituojant
skandinimą.

J. Helgerson ataskaitoje smerkia-
mi kai kurie tardymo metodai, pa-
žymint, kad kai kuriems jų nepritarė
CŽV, o skandinimo imitavimas buvo
kur kas žiauresnis nei buvo leista.
Buvo naudojami ,,nesleistini, savava-
liški, nehumaniški ir nepatvirtinti
sulaikymai bei tardymo metodai”,
duomenys apie tai bus perduoti Tei-
singumo departamentui, kuris spręs
dėl galimo baudžiamojo persekiojimo,
rašoma joje.

Ataskaitoje su žyma ,,Visiškai
slaptai” taip pat pateikti vieno CŽV
operatyvininko parodymai. Jis reiškė
nuogąstavimus dėl to, jog galiausiai
atsidurs ,,ieškomų asmenų sąraše” ir
už savo darbą bus priverstas stoti
prieš teismą dėl karo nusikaltimų.

Nepaisant šių faktų J. Helgerson
ataskaitoje reiškiamas atsargus pri-
tarimas, kai pateikiamas CŽV vadi-
namųjų sugriežtintų tardymo meto-
dų (Enhanced Interrogation Techni-
ques) veiksmingumo vertinimas. Jų
,,tardymas leido surasti ir sulaikyti
kitus teroristus, įspėjo apie teroristų
sąmokslus prieš Jungtines Valstijas ir
kitose pasaulio vietose...” – teigiama
dokumente.

Prezidentas Barack Obama ir jo
administracija mėgina atsikratyti po-
litiškai pražūtingo George W. Bush
laikų kovos su terorizmu priemonių,
kurios dabar jau uždraustos, pali-
kimo. Suburta nauja rinktinių tardy-
tojų komanda, kuri turi tardyti įta-
riamuosius prižiūrint Baltiesiems
rūmams.

Guantanamo kalėjimas.
Scanpix nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 25 d (Balsas.
lt) – Rusija pirmadienį apkaltino
Ukrainą, kad ši praėjusių metų rug-
pjūtį leido savo kariams kautis Gru-
zijos pusėje tuomet vykusiame kare
su Rusija. Rusijos prokurorai aiškina,
kad kariai, tarnaujantys Ukrainos
armijoje, dalyvavo „Rusijos piliečių
genicode ir vykdė žmogžudystes”.

Prie Rusijos Generalinės proku-
ratūros sukurtas specialus tyrimų
komitetas skelbia turįs nepaneigia-
mų įrodymų, kad Gruzijai kovoje su
Rusija padėjo Ukrainos naciona-
listinės organizacijos UNA-UNSO
kovotojai. „Ukrainos Gynybos minis-
terijos dalinių kariai ir ne mažiau
kaip 200 UNA-UNSO narių dalyvavo
Gruzijos agresijoje prieš Pietų Ose-
tiją”, – teigė tyrimų komiteto atsto-
vas Vladimir Markin.

Ukrainos Gynybos ministerija
kategoriškai neigia, kad jos kariai
dalyvavo 5 dienų kare. Kremlius jau
anksčiau kaltino Kijevą, kad šis esą
tiekė ginkluotę Gruzijai. Tačiau pir-
madienį Kremlius pirmą kartą metė

kaltinimus, kad ginkluotame konflik-
te dalyvavo ir Ukrainos kariai.

Tokie kaltinimai išsakyti prabė-
gus mažiau nei porai savaičių nuo to
laiko, kai Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev nusiuntė atvirą laišką
Ukrainos vadovui Viktor Juščenka ir
apkaltino jį vykdant antirusišką poli-
tiką. D. Medvedev pareiškė nesiųsiąs
į Ukrainą ambasadoriaus, nes manąs,
kad normalūs dvišaliai santykiai su
Ukraina yra neįmanomi tol, kol
valdžioje lieka V. Juščenka.

Specialus tyrimų komitetas tei-
gia, kad Pietų Osetijoje jam pavyko
rasti uniformų, asmeninių daiktų ir
fotografijų, priklausančių Ukrainos
nacionalistams.

Separatistinės Pietų Osetijos
prezidentas Eduard Kokoity taip pat
teigia, kad jo pajėgos aptiko užrašų
knygeles, kuriose įvardyti ukrainie-
čiai, karo metu kovoję Gruzijos pusė-
je. UNA-UNSO vadovo pavaduotojas
Mykol Karpyuk neigia, kad bent
vienas organizacijos narys dalyvavo
Pietų Osetijoje vykusiame kare.

RUSIJA

Pasaulio naujienos

ARTIMIEJI RYTAI
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DONATAS JANUTA

Nesvyžius 

1513 metais, kai Jonas Radvila
vedė kito DLK didiko Stanislovo Kiš-
kos dukterį, Radvilos gavo Nesvyžių
kaip kraitį. Nuo to laiko, su trumpom
pertraukom dėl karų ir priešų siau-
tėjimų, ši Radvilų šaka pastoviai gy-
veno Nesvyžiuje ligi 1939 metų.
Galbūt garsiausias iš Nesvyžiaus
Radvilų buvo Lietuvos kancleris,
Vilniaus vaivada Mykolas Radvila
Juodasis, kuris su savo pusbroliu,
Biržų ir Dubingių kunigaikščiu, Lie-
tuvos etmonu ir Trakų vaivada My-
kolu Radvilu Ruduoju iš esmės buvo
pagrindiniai krašto šeimininkai. 1551
metais karalius Žygimantas Augus-
tas suteikė Nesvyžiaus Radviloms
teisę laikyti savo archyve visus doku-
mentus, susijusius su DLK. Radvilų
laikais Nesvyžiuje buvo sukaupta
daug istorinių, kultūrinių, meno
kūrinių, kartu su Radvilų dideliais
turtais. Gaila, kad per pakartotinus
karus daug kas išsklaidyta svetur
arba paprasčiausiai dingę. 

Radvilų rūmai su parku ir eže-
rais, graži barokinė katalikų baž-
nyčia, kurią užbaigė Radvila Mykolas
Kristupas Našlaitėlis, ir miesto rotu-
šė sudaro pagrindinius Nesvyžiaus
architektūrinius paminklus. Į rūmus
man neteko įeiti, nes jie buvo restau-
ruojami. Sakė, kad kitais metais
turėtų būti baigta. Dėl istorinių
pramogų — Nesvyžiuje, Naugarduke
ir Myriuje vyksta turnyrai, kuriuose
apsirengę tų laikų drabužiais, ap-
siginklavę to laiko ginklais ,,riteriai”
vaizduoja senovės kovas. 

Myrius 

Miestukas ant Nesvyžiaus-Nau-
garduko vieškelio, visoje Baltarusijo-
je žinomas kaip turintis gražiausią
pilį šalyje. Amžiams bėgant pilis buvo
kelis kartus sugriauta ar padegta
švedų, rusų ir kitų, bet vis atstatyta.
Dabar ji paskelbta UNESCO pasau-
liniu architektūriniu paveldu. 1812
metų birželio žygyje į Maskvą šis
miestas buvo Napoleono vyriausioji
būstinė. Pasak legendos, kai XIX a.
pabaigoje pilį perėmė Radvilos, buvo
įrengtas 30 km ilgio požeminis tu-
nelis, sujungiantis Myrio pilį su Rad-

vilų rezidencija Nesvyžiuje. Mes tu-
nelio neradome, bet sutikome užkan-
džiaujančius turistus iš Lietuvos,
palinkėjome jiems ,,skanaus”. 

Naugardukas 

Naugardukas turi apie 31,000
gyventojų, yra apie 22 mylias nuo da-
bartinės Lietuvos sienos. Jis — vie-
nas iš seniausių istorinės Lietuvos
miestų. XII a. pirmoje pusėje žemai-
čių kunigaikštis Erdvilas užėmė
Naugarduką. Teigiama, kad kai jį
valdė Mindaugo sūnus Vaišvilkas,
1253 metais Mindaugas buvo Nau-
garduke karūnuotas. (Daugumas ži-
nome Adomo Varno garsų Mindaugo
karūnavimo paveikslą. Vietiniai Nau-
garduko žmonės mielai ir draugiškai
nurodys, kurioje bažnyčioje tai įvyko.
Nors per daug nesiginčys, jeigu jiems
atsakysite, kad bažnyčia, kurią jie
nurodo, turbūt yra ne Mindaugo ka-
rūnavimo bažnyčia, bet ta, kurią
daug vėliau, 1395 metais, Vytautas
pastatė ir kurioje 1422 metais Jogaila
vedė Sofiją.) 

Naugarduko pilies išlikę tiktai

griuvėsiai ant kalno. Netoliese yra
kitas kalnas, paminklinis, supiltas
Adomui Mickevičiui pagerbti. Nuo jo
aukštumos labai gražiai pasirodo
apylinkės vaizdas. 

Adomas Mickevičius gimė šitame
krašte. Namas, kuriame Mickevičius
gyveno ir jo tėvas advokatavo, dabar
yra Adomo Mickevičiaus muziejus.
Muziejų apžiūrėjau su anglų kalba
kalbėjusia vadove, kuri paaiškino
apie rodinius, papasakojo įvairias
smulkmenas iš Mickevičiaus gyveni-
mo. Netoli nuo ten yra Švytės ežeras,
ant kurio kranto Mickevičius rašė, jį
jis mini ir savo kūryboje. (Kas domisi
legendomis, yra legenda, kad šio
ežero dugne yra nuskendęs miestas.
Kiek teko susidurti, Baltarusijoje le-
gendų netrūksta apie požemines,
povandenines ir kitokias paslaptin-
gas, lig šiol neatrastas ir niekieno
neregėtas vietas.) 

Naugarduke ir buvo mūsų pirma
nakvynė, išvykus tą rytą iš Vilniaus.
Čia mus globojo Aleksandras, pagal
tautybę gudas, anksčiau gyvenęs
Lietuvoje, Visagine, dirbęs Ignalinos
atominėje elektrinėje. Ten vedė rusę,
jiems gimė duktė Anastasija. Po
nepriklausomybės atkūrimo Lietu-

BALTARUSIJOJE – LIETUVIŠKOSBALTARUSIJOJE – LIETUVIŠKOS
GUDIJOS KELIAIS GUDIJOS KELIAIS 

voje darbų Visagine sumažėjo, ir šei-
ma persikėlė į Naugarduką. Vėliau
Aleksandras paūgėjusiai dukrai davė
pasirinkti arba tėvo, arba motinos
tautybę – baltarusių arba rusų. Bet
duktė pasirinko Lietuvos tautybę,
kur ji buvo gimusi. Dabar ji studijuo-
ja Vilniuje. Nei tėvas Aleksandras,
nei motina nekalba lietuviškai. Kai
grįžęs iš Baltarusijos sutikau Anas-
tasiją Vilniuje, ji sakė, kad atvykusi į
Vilnių studijuoti, irgi nė žodžio lietu-
viškai nemokėjo. Dabar mergina pui-
kiai kalba lietuviškai, akcentas vos
pastebimas. Po mokslų žada pasilikti
Lietuvoje. 

Man ir vairuotojui apžiūrėjus
aplinką ir įsitaisius viešbutyje, vėliau
vakare Aleksandras prisidėjo prie
kompanijos viename miestelio resto-
rane. Neatsimenu, kiek tūkstančių
baltarusiškų rublių paklojau vakaro
gale, bet valiutų kursui būnant 1
dol.= 3,000 rb., tikrai neskaudėjo. 

Lyda 

Išsimiegoję, iš ryto važiuojame į
Lydą su apie 120,000 gyventojų. Jei-
gu matuoti tiesia linija, nuo Vilniaus
būtų maždaug 55 mylios. Pakeliui į

Lydą — gražūs laukai, miškeliai. Vėl
pervažiavome Nemuną, čia jau ne
upelis, bet upė. 

Lydos pilį Gediminas pastatė
1328 metais, 1341 metais paliko visą
Lydą sūnui Algirdui. 1381 metais
Lyda atiteko Jogailai, kuris perdavė
ją Kaributui. 1392 metais Vytautas
kartu su kryžiuočiais užpuolė, su-
degino papilės sodybas, o Kaributas
vietoj kad gintųsi pabėgo iš jos. 1422
metais po Jogailos vestuvių su Sofija
Vytautas ir Jogaila kartu buvo susto-
ję šioje pilyje. (Nelengva atsiminti,
kuriais metais Vytautas buvo sąjun-
gininkas su kryžiuočiais prieš Jogai-
lą, ir kuriais metais kartu su Jogaila
veikė prieš kryžiuočius. O kai dar
pasimaišo tas įdomus nenuorama
Švitrigaila, tada jau išnarplioti, kas
su kuo kada kariavo ir kada drauga-
vo, – rimtas galvos skausmas.) 

Lyda priklauso senovės lietuvių
žemių Gardino sričiai. Viena istorijos
smulkmena yra ta, kad lietuvis Je-
ronimas Plečkaitis, Lietuvos II ir III
Seimo narys, 1928 metais lenkų re-
miamas, Lydoje bandė suformuoti le-
gioną Lietuvos valdžią nuversti. 

Bus daugiau.

Myriaus pilis.

Nesvyžiaus bažnyčios vidus.

Nesvyžiaus Radvilų pilis.

Tęsinys iš rugpjūčio 25 d.
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MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
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• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 76

Jis buvo prisėdęs ant akmenų, o
priešais jį stovėjau aš. Abu, abejingai
žiūrėdami sau po kojomis į ant žemės
ropinėjantį vabalą, kažkodėl susi-
galvojome jį linksmai ,,apdainuoti”:

...mačiau vabalą be kojų,
o tas vabalas be kojų
išmindžiojo vasarojų...
Įsijautęs į šią ,,vabalinę” impro-

vizaciją, ir norėdamas jai suteikti tam
tikros, papildomos ,,judesio išraiš-
kos”, aš savo ginklo vamzdį nukrei-
piau į tą vabzdį ir, atseit taikydama-
sis, dainavau toliau. Abu su Mykolu
bu-vome gerokai atsipalaidavę ir įsi-
jautę į tą kvailą ,,pramogą”, kai kaip
tik tuo momentu nuaidėjo šūvis. My-
kolas staigiai abiem rankomis grie-
bėsi už akių ir nuvirto ant žemės. Net
nespėjau susigaudyti kas čia įvyko,
kai tuoj pat gavau smarkų smūgį per
sprandą. Netoliese stovėjęs kitas mū-
sų pamainos sargybinis, eilinis Zig-
mas Poškaitis (aukštas, lieknas jau-
nuolis, apie 19 metų amžiaus), pama-
nęs kad aš kėsinuosi nupilti Mykolą,
šoko jį ginti. Pribėgo ir gerokai tvojo
man savo šautuvo buože per kuprą
(gerai, kad ne per galvą, nes šalmų
mes tuomet dar nenešiojome). Nega-
lėjau aš dėl to ant jo pykti, nes jo
vietoje, gal ir pats būčiau taip pasiel-
gęs. Vėliau viską visi trys ramiai išsi-
aiškinome, ir mūsų viršininkai apie
tai nieko nesužinojo.

Mykolui į akis pateko kulkos su-
skaldyto žvyro dalelės. Vėliau felče-
riui jis pasiaiškino, kad susižeidė
pats, kai per arti priėjo, žiūrėdamas
kaip kūju skaldomi akmenys. Gavo
lašų, ir tas paraudimas greit praėjo.
Kalčiausias šioje situacijoje, žinoma,
buvau aš, nes neatsargiai elgiausi su
savo ginklu, kurio saugiklis nebuvo
užspaustas. Ačiū Dievui, kad tas ma-
no netyčia prie Būgo paleistas šūvis,
net vabalo nekliudė; kai gal net tą pa-
čią akimirką, bet kitur, panašus įvy-
kis pasibaigė tragiškai...

Užbėgant vėlesniems įvykiams
už akių, galiu pasakyti, kad abu ma-
no tarnybos draugai iš 7-tojo bata-
liono po visų velniavų išliko gyvi, ir
išvengė kitų tragiško likimo. Mykolas
Visockis išgyveno karą ir vokiečių
okupaciją. Jis tyčia rūkė arbatą, tam,
kad dėl tariamų sveikatos sutrikimų
būtų kuo greičiau išsiųstas namo, į
Lietuvą, gydytis. Bet likimas tokių
apgaulių nemėgsta. Lietuvoje jis įsi-
darbino geležinkelio darbininku.
Atkabinėdamas ar sukabinėdamas
vagonus, Mykolas neteko vienos ko-
jos, ir tuomet jau tapo tikru invalidu.

O Zigmą Poškaitį kartu su vienu
puskarininkiu kuopos vadas išsiuntė
į Vakarų Ukrainą atvežti bataliono
pašto siuntos. 7-tas batalionas tuo
metu jau buvo perdislokuotas kažkur
prie Volgos, už Charkovo. Kai Zigmas
su puskarininkiu sugrįžo į Charkovą,
savo dalinio jie jau negalėjo pasiekti.
Rusai buvo pralaužę frontą, ir visi
mūsų vyrai traukėsi Charkovo link.
Tuomet tas puskarininkis pasakė,
kad jie čia nelauks. Jis greitai iš vo-
kiečių išsirūpino maisto kortelę, ir
gavo leidimą grįžti į Lietuvą, kur,
atseit, turėjo ir batalionas susirinkti.
Taip jis aiškino vokiečiams.

Atvykę į Kauną, du maišus pašto
jie pridavė į štabą. Puskarininkis
kažkur ,,išgaravo”, o Zigmą nusiuntė
į Žaliakalnio kareivines. Vėliau Zig-
mas Poškaitis, paskirtas į kitą lietu-

vių batalioną, buvo išsiųstas į Vil-
niaus kraštą, Svyrius. Artėjant fron-
tui jie traukėsi Karaliaučiaus link. Po
to buvo susodinti į vagonus ir nuga-
benti į Rügen salą, Baltijos jūroje.
Ten juos aprengė vokiečių ,,Luft-
waffe” uniformomis ir nuvežė į aero-
dromą, kažkur prie Erfurto. Čia Zig-
mas, kartu su šimtu kitų lietuvių ka-
rių, kasdamas ir statydamas bunke-
rius vokiečių naikintuvams ir užbai-
gė karą. Galų gale jis, kaip karo be-
laisvis, pakliuvo į britų rankas. Po
karo vedė anglę ir emigravo į Austra-
liją. Ten, sulaukęs ramios senatvės,
laimingai gyvena ir dažnai aplanko
Lietuvą.

X

Prie Haisino ilgai neužsibuvome.
Iš ten mus perkėlė prie kito pasienio
miestelio Tulčin (,,Tulcyn”), kur vyk-
dėme rusų karo belaisvių stovyklos
sargybą. Greta lietuvių bataliono
šiame mieste buvo dislokuotas ir žy-
miai gausesnis rumunų junginys.
Kartą man teko iš arčiau pažinti
neįprastas Rumunijos armijos ,,tradi-
cijas”.

Vieną vakarą (apie 23-čią valan-
dą), su šautuvu ant peties, ėjau už-
baigęs savo budėjimo pamainą, atsi-
palaidavęs, pro vietą, kur prie vartų
budėjo vienas rumunų dalinio ka-
reivis. Nieko blogo neįtardamas, iš
įpročio išsitraukiau cigaretę ir žings-
niuodamas prisidegiau ją savo žvil-
gančiu metaliniu žiebtuvėliu – ,,ben-
zinka”. Rumunų sargybinis, kaip mat
sureagavo į mano neapgalvotą veiks-
mą. Nukreipęs savo šautuvo vamzdį
tiesiai į mane, jis pareikalavo sustoti:

– Halt!
Aš net žado netekau, kai jis iš

rankų, kaip koks įžūlus vagis, išplėšė
mano mėgiamą ,,benzinką”, ir, kažką
aiškindamas rumuniškai, nuvijo ma-
ne šalin. Nieko negalėjau padaryti
prieš atsuktą ginklą. Mane ne tiek
įskaudino kažkokio menkniekio pra-
radimas, bet tai, kad mano – lietuvių
kario savigarba buvo paminta. Per-
pykęs ir susikrimtęs sugrįžau į savo
dalinį, ir apie sutiktą plėšiką papa-
sakojau tarnybos draugams. Vyrai
patarė tuč tuojau nueiti į rumunų
dalinio dislokacijos vietą, ir pranešti
jų vyresnybei apie įvykusį incidentą.
Kitą rytą taip ir padariau. Drauge su
manim pasisiūlė eiti kitas karys.
Koks konkrečiai – dabar negaliu at-
minti. Buvau nusiteikęs ryžtingai.
Turėjau įrodymą. Kitame mano
kumštyje pasiliko originalaus žiebtu-
vėlio dangtelis.

Vokiškas karių žiebtuvėlis –
,,German lighter”

Prie rumunų kareivinių vartų
mus mandagiai išklausė budintis
karininkas. Netrukus buvo atvestas
ir nusikaltęs kareivis. Jis nenorom
grąžino mano ,,benzinką” ir atsipra-
šė. Po to jis buvo nuvestas prie ne-
toliese, tame pačiame kareivinių kie-
me, pastatyto ,,ožio”. Čia pat, mūsų
akivaizdoje, jam buvo priverstinai nu-
mautos kelnės, ir, jėga prispaudus be-
sipriešinantį prasikaltėlį prie ,,ožio”,
atlikta vieša egzekucija. 10 kirčių odi-
niu bizūnu (kurių galuose buvo švini-
niai svareliai!) – tokia buvo rumunui
skirta bausmė.            Bus daugiau

Atkelta iš 2 psl.

Antroji savaitė

Nors daug kas iš stovyklautojų
antrą savaitę išvažiavo, lietuviška
skautiška programa tebesitęsė, o kai
kurie stovyklautojai atvažiavo tik
antrajai savaitei. 

Antroji savaitė, kaip ir kiekvie -
nais metais, prabėgo labai greitai –
rei kėjo sutvarkyti pastovykles, tačiau
programa tęsėsi: buvo dainuojamos
dainos, degė laužai, vyko naktiniai
žai dimai.  

Penktadienis – paskutinioji sto -
vyklos diena. Anksti šeštadienį pasi-
imti stovyklautojų pradės rinktis
tėveliai. Atrodė, kad net ir Rako miš -

kai nenorėjo, jog skautukai išvažiuo -
tų, nes buvo didelė audra: lijo lietus,
griaudė griaustinis, žaibavo žaibai.
Šeštadienio rytą skautukai  pradėjo
ruoštis važiuoti namo – stovykla pa si -
baigė. Liūdna.  Žinoma, naujos drau -
gystės tęsis grįžus atgal į savuosius
namus. Mokslo metai netoli, tuoj pra -
sidės skautų sueigos ir stovyklos
drau gai vėl bus kartu. Tuo tarpu sto -
vyklos dienos liks tik mintyse: laužai
užgeso, dainos liko aiduose. O  žalieji
Ra ko miškai visų mūsų laukia ir
lauks iki ateinančios vasaros. Nie -
kada nesakome „sudiev”, sakome –
„iki pasimatymo”. Tad „iki pasimaty-
mo” mielieji stovyklautojai, vadovai,
Rako miškai! Pasimatysime atei nan -
čią vasarą skautų stovykloje Rako
miškuose.

SKAUTYBÈS KELIAS

Smagi stovykla

Kaip smagu stovyklauti Rako miškuo-
se.

Skautų pastatytas bokštas.
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Juozas Polikaitis, JAV LB Socia-
linių reikalų tarybos pirmininkas ir
„Seklyčios” trečiadienio popiečių ren-
gėjas ir vedėjas, iš širdies rūpinasi,
kad tų popiečių lankytojai, kurių tik
vie nas kitas dalyvavo Lietuvos vardo
tūkstantmečio šventėse š. m. liepos
2–6 d. Lietuvoje, galėtų taip pat
„pabūti” jame nors iš tolo.

Ką tik grįžęs, liepos 22-ąją rodė
skaidres iš savo dalyvavimo kai ku -
riuose šventiniuose renginiuose. Tai
buvo įvadas į tolimesnes trečiadienio
popiečių programas, kuriose atsi-
lankiusieji gali pasidžiaugti nuosta -
bių dienų nuotaikomis, kurias tada
išgyveno Lietuva.

J. Polikaitis sakė, kad buvo daug
renginių ir į visus nebuvo įmanoma
suspėti. Be to, dar reikėjo dalyvauti
ilgose dainų šventės repeticijose.

Kiekvienas renginys turėjo savo
pavadinimą: liepos 2 d. – ansamblių-
vakaras „Metai”; liepos 3 d. – moks-
leivių dainų diena – „Skambantys
vaikystės sodai” ir kanklių koncertas
– „Skambėkit, kanklės”; liepos 4 d. –
folkloro diena „Žemynėle, žiedkėlėle”
ir pučiamųjų instrumentų koncertas

„Vario audra”; liepos 5 d. – mėgėjų
teatro spektaklis „Amerika pirtyje”.
Tą pačią dieną Žalgirio stadione vyko
šokių šventė „Laiko brydėm”, o 9 val.
v. Lietuvos laiku Žalgirio stadione
buvo giedamas Lietuvos himnas, kurį
tuo pačiu metu giedojo lietuviai įvai-
riose užsienio šalyse. Gausus būrys
lietuvių, vadovaujamas muz. Fausto
Strolios giedojo ir „Seklyčioje”! Lie-
pos 6 d. vyko Dainų diena – „Tūks-
tantmečio aušrų dainos Lietuvai”.

Šiuose renginiuose dalyvavo apie
tūkstantis išeivijos lietuvių iš 16 pa-
saulio šalių: chorai, šokių ir folkloro
ansambliai, mėgėjų teatro dalyviai ir
liaudies instrumentų muzikantai.
Gausiausiai išeivijos lietuvių atvyko
iš JAV, Kanados, Lenkijos.

„Dainavos” ansamblis kartu su
kitais stipriausiais chorais dainavo
cho rinės muzikos vakare „Šimtmečio
muzikos dainos”. Buvo atlikti išei-
vijos kompozitorių kūriniai. J. Poli-
kaitis, rodydamas skaidres ir jas pa-
aiškindamas, suminėjo daug mielų,
gražių detalių iš tų dienų. Įstrigo at-
mintin „Dainavos” žygiavimas į dai-
nų šventę kartu su kitais chorais la -

Ansamblių vakaras Kalnų parke.                             Rimo Gedeikos nuotr.  

Tūkstantmečio renginių vaizdai ,,Seklyčioje”

Pareigingas skautas ir gabus
lietuvis jaunuolis

Aštuoniolikmečiui Aliui Juozui
La pinskui, Lino ir Lau ros sūnui, Ra -
ko skautų stovykloje liepos 24 d. buvo
įteiktas amerikiečių skautų  „Erelio”
žymuo. Įteikime, kuris vyko prie ty -
vuliuojančio ežero, dalyvavo ,,Litua -
ni  cos” ir Nerijos tuntų skautai ir
skau tės. 

Kad gautų šį žymenį, jūrų skau-
tui Aliui reikėjo daug padirbėti – ne
tik išeiti lietuvių skautų patyrimo
programą, bet kartu  įvykdyti „Ere -
lio” ženklui gauti nusta tytus reikala -
vi  mus – būti pastangų  ir darbštumo
pavyzdžiu kitiems skautams.

A. Lapinskas yra baigęs Downers
Grove gimnaziją su aukštais mokslo
įvertinimais, ir šiuo metu išvyko į Io -
wa valstijos universitetą, kur studi -
juos statybos inžineriją. Alius skau-
tauti pradėjo nuo vaikystės, mat yra
ki lęs iš garsios Narių šeimos, kur
skautybė buvo pirmoje vietoje. Įstojęs
į lietuvių  jūrų skautų tuntą subren-
do, įgijo daug skautiškų ir jūreiviškų
žinių, kurias vėliau panaudojo  jau -
nų jų skautų laivininkystėje. Yra pa -
siekęs „Jūrų budžių” laipsnį ir jam
yra suteiktas „Valtininko” laipsnis.

Skautaudamas  buvo vadovu, ėjo

stovykloje komendanto, uosto ko -
men  danto, patarėjo pareigas. Mokė
jaunesniuosius valdyti bures,  saugu-
mo taisyklių vandenyje, talkindavo
ruo šiant ir  vedant patyrimo progra-
mas.

Alius yra baigęs ,,Ąžuolo” vadovų
mokyklą ir atlikęs visus reikalavimus
su teise nešioti kaklaraištį ir mokyk-
los ženklą. Be to, dalyvavo amerikie -
čių skautų buriavimo kursuose Ba ha -
mos salyne. Šiuose kursuose jam teko
plaukioti dideliu buriniu laivu, susi-
pažinti su laivo vairavimu tikroje jū -
roje įvairiomis oro sąlygomis.

Gimnazijoje buvo mokyklos mo -
kinių  garbės sąrašuose, žaidė tink li -
nį ir futbolą. Alius – didelis „snow
bo ar ding” mėgėjas. Už pasižymėjimą
šio je sporto šakoje ir sumanumą bei
drąsą jo nuotrauka buvo išspausdinta
„Chicago Tribune” dienraščio pirma-
jame puslapyje.

Jaunuolis yra meninės fotografi-
jos mėgėjas, jis buvo pakviestas daly-
vauti gimnazijoje suruoštoje fotopa -
ro doje.

Dalyvaudamas jūrų skautų, gim-
nazijos ir visuomeninėje veikloje  pa -
si ryžo įsigyti amerikiečių skautams
tei kiamą „Erelio” ženklą. A. Lapins -
kas ir kiti ,,Lituanicos” tunto skau-
tai, kurie jau yra gavę „Erelio” žen-
klą ir skautai, besiruošiantieji šio
ženklo gavimui, yra dėkingi ,,Lituani-
cos” tuntininkui už šios programos
įvedi mą. Šis ženklas amerikiečių vi-
suo me nėje yra labai aukštai vertina-
mas. Šiuo ženklu yra pažymėti keli
JAV prezidentai, senatoriai, Kongre-
so na riai ir kiti garsūs visuomenės
veikėjai. Ieškant darbo turintiems šį
žy me nį teikiama pirmenybė.

Alius J. Lapinskas pabrėžė, kad
skautų organizacija, įvairūs kursai,
stovyklavimas ir mokyklos jam pa -
dėjo įsigyti vadovavimo įgūdžių.

Jaunuolio pasiekimais džiaugiasi
tėvai, ,,Lituanicos” tunto skautai ir
Nerijos tunto sesės. Visi linki jam
tvirtai žen gti nauju mokslo keliu ir
gauti mokslo užbaigimo diplomą.

Antanas Paužuolis

Alius Juozas Lapinskas
Nuotrauka iš asmeninio albumo

Romain Gary ,,Aušros pažadas”:
romanas. Iš prancūzų kalbos vertė
Violeta Tauragienė. – Vilnius.
,,Baltos lankos”, 2009.

Romain Gary (tikrasis vardas –
Roman Kacew, 1914–1980) – plačiai
pripažintas prancūzų rašytojas, dau-
giau nei 30 romanų autorius.

,,Aušros pažado” (1960 m.) hero-
jų sutinkame Vilniuje. Būtent čia,
Wiel ka Pohulanka (dabar J. Basa na -
vičiaus) gatvėje 18 numeriu pažymė-
tame name, prabėgo Gary vaikystė.
Vėliau būsimasis rašytojas emigravo į
Prancūziją ir išgarsėjo.

Autobiografiniame romane ,,Auš-

ros pažadas” Gary aprašo vaikystę ir
jaunystę, lydimas besąlygiškos bei
reiklios motinos meilės ir absurdiškų
susidūrimų su tikrove. Pasakojime
su sipina švelni ironija ir tikėjimas
beribėmis dvasios galiomis, žmonių
tarpusavio ryšiu. Aušros pažadas iš -
siskleidžia dvejopai: tai motinos mei -
lės pažadas, gautas gyvenimo aušro-
je, ir sūnaus pažadas motinai įpras-
minti jos auką ir atsikovoti pasaulį iš
svajones trupinančio gyvenimo.

Ne mažiau spalvinga ir intriguo-
janti buvo Gary kūrybinė veikla. Jis
daugiau nei trisdešimties romanų,
apie dvidešimties kino scenarijų
autorius. Gary yra vienintelis kūrė-
jas, pelnęs net dvi literatūrines Gon -
court premijas, vieną jų Emile Ajar
slapyvardžiu. Premijomis įvertinti
ro manai – ,,Les racines du ciel”
(,,Dangaus šaknys”, 1956 m. ir ,,La
vie devant soi” (,,Gyvenimas dar
prieš akis”, 1975 m.). Prisidengęs
Aja ro slapyvardžiu rašytojas sugebėjo
apgauti net didžiuosius literatūros
kri tikus, kurie lygino ir analizavo
„au torių” darbus, kaip visiškas prie -
šingybes, pagyrimo vertus ir peikti-
nus pavyzdžius. Visą tiesą atskleidė
pats Gary, savo valia pasitraukęs iš
gyvenimo ir palikęs knygos ,,Vie et
mort d’Emile Ajar” (,,Emile Ajar gy -
venimas ir mirtis”, 1981 m.)
rankraštį.

Knygą galima įsigyti internetu:
www.blk.lt/lt/knygos

bernardinai.lt

Romain Gary romane 
„Aušros pažadas” minimas Vilnius

bai ilgoje eisenoje ir lietui lyjant. Jie
ryžtingi ir linksmi žygiavo traukda-
mi: „Viens, du, trys – graži Lietuva,
kaip gėlelė žydi visada!” Tai žygio
daina! Į dainą įsitraukė ir kiti. Eisena
truko keletą valandų. Žygiavo savi-
valdybės chorai, išeivijos dainininkų
grupės, pagaliau šeimininkai vilnie-
čiai, kurie žygiuodami eisenos gale,
vos  suspėjo laiku į stadioną.

Juozui Polikaičiui ypač gilų įspū-
dį paliko nuostabi, pakili nuotaika,
vy ravusi tuose renginiuose ir labai
kul tūringa programa bei masinis
žmo nių dalyvavimas renginiuose. Į
kai kuriuos iš jų, pvz., vyku sius baž -
nyčiose patekti buvo sunku.

Lietuviai moka įspūdingai švęsti
savo šventes, ypač iškilmingąsias. Tai
jautėsi visur, net lietui lyjant viešpa-
tavo giedri, pakili nuotaika.

J. Polikaitis parodė skaidres ir iš

PLB suvažiavimo, pasidalijo įspū-
džiais iš jo, matėme ir suspėtų jo ap-
lankyti Vilniuje ir apylinkėse įdomes-
nių vietovių vaizdų.

Trečiadienį, liepos 29 d., matėme
prez. Dalios Grybauskaitės priesai -
kos iškilmes, rugpjūčio 12 d. J. Poli-
kaitis parodė prezidentės inauguraci-
jos tolimesnes iškilmes – buv. prez. V.
Adamkaus vėliavos nuleidimą ir prez.
D. Grybauskaitės vėlia vos pakėlimą,
kariuomenės paradą, kuris paliko
ypač gilų įspūdį ir džiaugsmą, kad
turime tokius puikius karius!

Kitų trečiadienių popietėse Juo-
zas Polikaitis ketina rodyti dainų ir
tautinių šokių šventės programas ir
„Seklyčios” lankytojai galės pasi-
 džiaugti Lietuvoje skambėjusiomis
dainomis ir tautiniais šokiais, kurie
ypač džiugina vyresniųjų širdis.

Aldona Šmulkštienė
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Atkelta iš 4 psl.    atsiimti mums
priklausomo vainiko. Nepraraskime
vilties, nes įsipareigojimas Kristui
mus ragina tęsti savo kunigystę,
nepaisant savo amžiaus iki pabaigos,
ar tai būtų patogu, ar ne. Tikėkime ir
toliau, dalinkitės šios parapijos gy-
venimu, o kai jos nebebus – kad ilgai
čia praleistą laiką prisimintumėte ir
dėl nieko nesigailėtumėte”, – kalbėjo
kun. A. Babonas.

Pabaigos žodį tarė dabartinis
parapijos tarybos pirmininkas Anta-
nas Strakšys. Jis pranešė apie Šv.
Antano parapijos padėtį, sakydamas,
kad nuo rugsėjo 1 d., naujas Apvaiz-
dos lietuvių parapijos Southfield, MI
ir Detroit Šv. Antano parapijos ad-
ministratorius kun. Gintaras Jonikas
nustatys sekmadienio šv. Mišių laiką.

Esame visi be galo dėkingi mūsų
klebonui Alfonsui Babonui už jo pa-
reigingumą, pasišventimą mūsų pa-
rapijai už 31 metų darbą mūsų para-
pijos ir daugelio organizacijų sielova-
dos srityje.

Linkime mielam klebonui kun.
A. Babonui ištvermės, tyro džiaugs-
mo ir dar daug daug gražių, šviesių,
sveikatingų ir ilgiausių gyvenimo me-
tų Lietuvoje. Nepaprastai džiaugia-
mės, kad pagaliau kun. galės ramiai
ilsėtis ir praleisti dienas jo naujuose
namuose ant Nemuno kranto, apsup-
tas gražios gamtos, kartu su broliu ir
broliene Rimu ir Monika Babonais.
Meldžiame Dievulio duoti Jam daug
sveikatos ir stiprybės. Telaimina Jus
Dievas, kunige Alfonsai Babonai, ir
gero vėjo!

Kunigo Alfonso Babono 
išleistuvės-atsisveikinimas 

Su giliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams, ir pažįsta-
miems, kad 2009 m. rugpjūčio 16 d., sulaukusi 98 metų, Amžinybėn
iškeliavo

A † A
ONA MOCKUTĖ-ŽILIONIENĖ

Nuliūdime liko: duktė Violeta Leger, anūkės Elenutė su vyru
Mike Tuohey ir Renata su vyru Douglas McLaughlin, proanūkiai
Lukas ir Ema McLaughlin, marti Roma Žilionienė, seserėčia Irena
Šėkienė su šeima, daug giminių Lietuvoje ir  Amerikoje.

A. a. Ona palaidota rugpjūčio 20 d. Visų Sielų kapinėse,
Chardon, Ohio.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę mal-
dose.

Nuliūdusi šeima

A † A
ALGIRDUI DIDŽIULIUI

iškeliavus į Amžinybę, mylimai žmonai STASELEI ir
visiems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą ir
kartu liūdime.

Eugenija ir Stasys Surantai

Rockford, IL

A † A
Dr.  ALDONA F. VALIS

Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūčio 14 d. 
Gimė Lietuvoje, gyveno Chicago, o vėliau St. Petersburg,

Florida.
Nuliūdę liko: sesuo Dana Maciejauskienė, jos dukra Audronė

su vyru Linu, vaikai Paulius ir Markus, dukra Ramunė su vyru
Michael ir vaikai Jessica, Christopher ir Nicholas.

A. a. Aldona priklausė BALFui, Lietuvos Dukterims, Lie-
tuvių Respublikonų organizacijai. Aukodavo Vytauto Didžiojo
universitetui, našlaičiams, Valdovų rūmų atstatymui, partiza-
nams ir kiek galėdama padėdavo vargšams.

Ne tik buvo daktarė, bet ir buvo menininkė. Baigusi Art Ins-
titute of Chicago, kur jos darbai buvo aukštai įvertinti parodose.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 28 d. 9:30 val. ryto
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po
Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

A † A
LIONGINUI PLIŪRAI

mirus, jo žmonai  FELICIJAI, dukrai  BRONEI, sūnui
RAMUČIUI, JAV LB vicepirmininkui finansiniams
reikalams ir jų šeimoms bei artimiesiems, reiškiame
gilią užuojautą.

JAV LB Krašto valdyba

Pranešame, kad 2009 m. rugpjūčio 20 d., 1:30 val. p. p. sū-
naus meilingose rankose amžinai užmigo 92 metus bebaigianti,
Klai-pėdoje gimusi, smuikininko a. a. Povilo Matiuko žmona

A † A
WANDA DEXNAITIS

MATIUKIENĖ

Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su pusbroliais Dieter ir
Peter Kroehnert iš motinos pusės (Vokietijoje) ir pusseserė Emily
Drysa iš tėvo pusės (Australijoje).

Atsisveikinimas įvyko sekmadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 3 v. p.
p. iki 8 val. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave., Chicago, IL.

Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, rugpjūčio
24 d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Wandą.

Liūdintys artimieji

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
VIDA SIDRYTĖ

Su liūdesiu prisimename, kad 1989 m. rugpjūčio 25 d. iškelia-
vo į amžinuosius namus Vida Sidrytė.

Vida buvo mūsų gyvenimo šviesa. Ji buvo ypatinga mokyto-
ja, keliautoja, sesutė, draugė ir dukra. Mes džiaugiamės, kad ji
savo meile ir energija paveikė, įkvėpė ir apšvietė tiek daug
žmonių.

Nuliūdę tėvas dr. Rimvydas, broliai ir seserys: Raimundas su
žmona Inga, Linas su žmona Rima,  Algis su žmona  Debbee,
Daina su vyru Algiu, Jonas su žmona Judy, Laima su vyru Vainiu,
Paulius su žmona Anne, Rūta su vyru Tada, 31 sūnėnai ir  duk-
terėčios.

A † A
VALDEMARA M. RAŠYTINIS

(BAUBLYS)
Mirė 2009 m. rugpjūčio 24 d. savo namuose, sulaukusi 67

metų.
Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Kaune. Į Ameriką atvyko 1968

m. 30 metų išdirbo Holy Cross, Lab Technician.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, vaikai Vaiva Rašytinis ir  Aldis,

mama  Albina  Baublys, anūkas Richard, daug giminių ir draugų.
A. a.  Valdemara pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 26 d. nuo 3

v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South-
west Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d. Iš laidojimo
namų 10:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Valdemara  bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia kartu
paminėti 102-ąsias kongregacijos įkū-
rimo metines ir rugpjūčio 29 d., šeš-
tadienį, dalyvauti šv. Mišiose bei pasi -
melsti, kad kongregacijos steigėja
Mo  tina Marija Kaupaitė būtų pa -
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Po Mišių – kazimieriečių auditorijoje
ka vutė ir vasaros šventė, kuri tęsis
iki 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 773-776-1324.

�Gedimino lituanistinė mokyk la
(GLM) ruošiasi 2009–2010 mokslo
metams. Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 10
val. r. visi norintieji mokytis GLM
(adresas: 10  South Lake Street,
Mundelein, Illinois) kviečiami į naujų
mokslo metų pradžios šventę. Mo-
kykla lau kia pradinių klasių, lietuvių
k., istorijos, geografijos, tikybos mo-
kytojų. Re  gistracija ir in formacija
telefonais: Violeta Rutkauskienė –
847-244-4943 arba Beata Ivanaus kie -
nė – 847-395-3670.

�Santaros-Šviesos 56-ajame su -
va žiavime rugsėjo 12 d., šeštadienį,
10 val. ryto vyks Psichologinės ir dva -
si nės pagalbos draugijos pokalbis te -
ma ,,Emigranto netektys ir atradi-
mai”. Pokalbio metu bus kalbama
apie netektis kultūrinėje, socialinėje,
šeimos ir individo lygmenyje, taip pat
ir apie atradimus/naujoves, kurias
suteikia emigracija. Pokalbį ves kun.
Draugijos pirmininkas V. Aušra. Po -
ka lbyje dalyvaus: N. Aušrienė, L. Za -
vistauskienė, kun. A. Saulaitis.

�Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 6 val.
v. Ateitininkų Namų 30 metų sukak-
ties šventė vyks Ateitininkų namuo -
se, 1380 Castlewood Dr Lemont, IL.

Vie tas prašome užsisakyti iki rugsėjo
1 d. el. paštu 30@atnamai.org arba
te   lefonais: 630-257-8087 (Vida); 630-
257-8617 (Elzytė). 

�Rugsėjo 25 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje Vitalio Čepkausko parodos ati -
darymas

�Lietuvių Fondas 2009 m. spalio
3 d. rengia iškilmingą pokylį prezi-
dento Valdo Adamkaus ir Almos
Adam  kienės garbei. Iškilmės vyks
Pa saulio lietuvių centre, Jaunimo
rū muose (14911 127th St., Lemont,
IL). Garbės svečių priėmimas – 6 val.
v., kokteiliai – 6:30 val. v., vakarienė –
7:30 val. v. Programą atliks meno an -
samblis ,,Dainava”. Informacija ir
bilietų užsakymas tel.: 630-257-1616.

�Evangelijos paskelbimo ir Lie -
tu vos vardo 1000-mečio šventė vyks
spalio 23–25 dienomis Čikagoje. Šia
proga spalio 25 d., sekmadienį, 3 val.
p.p. Šventojo Vardo Čikagos katedro-
je bus celebruojamos iškilmingos šv.
Mišios.

�Informuojame, kad Lietuvos
ka talikų bažnyčios pogrindinę spau -
dą – ,,Kroniką”, ,,Aušrą” ir TTGKK
do kumentus galima skaityti inter-
nete: www.lkbkronika.lt.

�Kauno technologijos universi -
teto (KTU) docentė, Nacionalinės
moksleivių akademijos vadovė Bronė
Narkevičienė pakviesta dirbti Vasario
16-osios gimnazijos Vokietijoje direk-
tore. Dr. Narkevičienė yra Lietuvos
nacionalinės moksleivių akademijos
steigėja ir vadovė, dėsto matematiką
KTU. Pedagogė turi 23 metų patirtį,
yra tobulinusi savo įgūdžius Vokieti-
joje ir kitose šalyse, daugybės straips-
nių apie pedagogiką autorė ir įvairių
premijų laureatė, kalba vokiškai ir
pasižymi ypatingu rūpesčiu jos globo-
jamam jaunimui. Daugiau informaci-
jos: www.morgenweb.de.

IŠ ARTI IR TOLI...

,,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

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija kviečia visus dalyvauti
Bendruomenės šv. Mišiose sekmadienį, rugsėjo 20 d., 10:30 val. r.  (tą

savaitgalį bus tik šios Mi šios) Pal. Jurgio Matulaičio misijos kiemelyje, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439.  Bus proga kartu pasimelsti, pavalgyti,

pabendrauti, prisirašyti prie tarnysčių. Tel. pasiteiravimui: 630-257-5613.
Daugiau informacijos misijos tinklalapyje matulaitismission@sbcglobal.net

Iki rugsėjo 1 d. pratęsiama registracija į Ateitininkų studijų savaitgalį
Dainavoje 2009 m. rugsėjo mėn. 4–7 dienomis. Rengėjai: Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba ir valdyba. Dalyvaus svečiai iš Lietuvos Šarūnas Frolenko,
Lietuvos jaunimo organizacjos tarybos (LJOT) prezidentas ir dr. Tomas Sa -
ladis, Vilniaus greitosios pagalbos ligoninės direktoriaus pavaduotojas. Jau-
nimas pasidalins savo patirtimi iš LISS (Lietuvių išeivijos studentų stažuotė)
programos. Bus gvildenamas ateitininkijos vaidmuo išeivijos istorijoje. Savait-
galyje dalyvaus prelegentai iš JAV bei Kanados. Bus proga pasisemti žinių, da-
lyvauti diskusijose, matyti įdomias vakarines programas ir pasigrožėti rude-
nėjančia Dainavos gamta. 

Savaitgalio kapelionas – kun. Gedi minas Jankūnas. 
Registracijos informacija: www.ateitis.org arba savaitgalio registratorė:

Ramunė Kubiliūtė, rkkubilius@yahoo.com.

Čikagos ir apylinkių lietuvių visuomenė nuoširdžiai kviečiama į organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” tradicinius lėšų telkimo „Derliaus pietūs“ sekmadienį,
rugsėjo 27 d. Pasaulio lietuvių centro (Lemonto) didžiojoje salėje. Pradžia
12:15 val. p. p. Savo gausiu dalyvavimu padėsite organizacijai toliau remti
dienos centrus bei laikinosios globos namus Lietuvoje, kuriuos lanko socia-
liai remtinų šeimų atžalos. Vietas į ,,Derliaus pietūs” galima užsisakyti pas Ra -
mintą Marchertienę, tel.: 630-243-9488 ar parašius elektroninį laišką:
ramintam@hotmail.com
Nuotraukoje: Žemaičių Kalvarijos dienos centro ,,Vilties vėrinėliai” lankytojai
su Čikagos apylinkių lietuvaitėmis, kurios 2009 m. vasarą centre dirbo sa -
vanorėmis. Nuotraukoje: Vija Lietuvninkaitė (penkta iš kairės) ir Emilija Pranc -
ke vičiūtė (antra iš dešinės), nėra Andrytės Siliūnaitės (ji fotografavo).

Andrytės Siliūnaitės nuotr.

Pasaulio lietuvių centras rengia
vasaros gegužinę, kuri vyks sekma -
die nį, rugpjūčio 30 d. Pradžia 12 val.
p. p. Kviečiame visus dalyvauti šioje
šventėje, susitikti su draugais, ska -
niai pavalgyti, pasidžiaugti smagia
mu zika ir išbandyti laimę loterijoje.

Ateitininkų studijų savaitgalis Dainavoje.         Ramunės Kubiliūtės nuotr.


