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•Sportas. Futbolas.
Golfas. Pasaulio naujie-
nos (p. 2, 8)
•J. Kronkaitis: ,,Priva-
lome išsaugoti gynybi-
nius pajėgumus” (p. 3,
11)
•Vien dėl palaikymo
norisi bėgti (p. 4)
•Lietuvos žolės riedu-
lio žaidėjos – Boston
mieste (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p.
5)
•Atsiminimai (66) (p. 9)
•Varniuose – paroda
,,Žemaitijos sakralinės
vertybės” (p. 10)

Valstyb∂ su j∆rinink¨ pagrobèjais
dèl išpirkos nesiderès

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Bernar-
dinai.lt) – Blogai Lietuvos, Latvijos ir
Estijos ūkio padėčiai užsienio žinia-
sklaida skiria vis daugiau dėmesio.
Vertinti susidariusią padėtį ėmėsi ir
vienas įtakingiausių pasaulio laik-
raščių – britų dienraštis ,,The Finan-
cial Times”.

,,Bankų bankrotai ir Lietuvos,
Latvijos bei Estijos nacionalinių va-
liutų nuvertėjimas – tai ne tik tų
valstybių problema, o pavojus viso
Europos Sąjungos (ES) ūkio atsiga-
vimui”, – rašo britų dienraštis, teig-
damas, kad galima sulaukti ekono-
minės audros protrūkio dėl juodų virš
viso Baltijos regiono susikaupusių de-
besų.

Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo
paskelbta, kad antrajame šių metų
ketvirtyje jos ūkis susitraukė net 22,4
proc., palyginti su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu. Panašaus ūkio
nuosmukio laukiama ir Latvijoje bei
Estijoje, kurios dar nepaskelbė nau-
jausių duomenų. Vis labiau tikėtina,
kad Lietuva, sekdama Latvijos pa-
vyzdžiu, kreipsis pagalbos į Tarptau-
tinį valiutos fondą (TVF).

Gelbėdama valstybės finansus
Latvijos vyriausybė apkarpė išmokas
pensininkams, o valstybiniame sek-
toriuje algas sumažino net vienu

trečdaliu. Tačiau TVF reikalauja ru-
denį biudžeto išlaidas sumažinti dar
10 proc.

Nukelta į 6 psl.

JAV žuvusio kunigo palaikai atgabenti î Lietuvâ

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas teigia, jog valstybė
su penkis Lietuvos jūrininkus pagro-
busiais piratais dėl išpirkos nesiderės.

Ketvirtadienį susitikęs su ,,Li-
marko” laivininkystės bendrovės, ku-
riai priklauso Nigerijos pakrantėje
užpultas laivas, generaliniu direkto-
riumi Vytautu Lygnugariu ir įkaitais
paimtų jūreivių artimaisiais, V. Ušac-
kas sakė, kad turi būti padaryta aiški
takoskyra tarp funkcijų, kurias va-
duojant įkaitus atlieka valstybė ir
privati bendrovė.

,,Kiekvienas daro savo darbą.
Valstybė prisideda prie jūreivių išva-
davimo naudodamasi diplomatiniais
ryšiais. Susisiekėme su Nigerija, taip
pat su Europos Sąjungos atstovybė-
mis šioje šalyje”, – kalbėjo Užsienio

reikalų ministerijos vadovas.
Jis taip pat paragino politikus su-

silaikyti nuo komentarų, nes kai ku-
rie jų pasisakymai, V. Ušacko teigimu,
prisideda prie padėties eskalavimo.
Pasak jo, nors Lietuva su tokiu įvykiu
susiduria pirmą kartą, į jį reikia rea-
guoti atitinkamai ir išlaikyti admi-
nistracinius gebėjimus.

Kartu Lietuvos diplomatijos va-
dovas pažymėjo, jog jūrinei valstybei
Lietuvai tenka pasaulinių pavojų da-
lis, todėl reikia susitaikyti, kad gali
tekti susidurti su sunkumais.

Kartu su V. Ušacku susitikę su
įkaitais paimtų laivo ,,Saturnas” jū-
rininkų artimaisiais bendrovės atsto-
vai sakė pateikę jiems turimas žinias.

,,Patikinome, kad valstybė savo
diplomatiniais ryšiais ir bendrovė sa-
vo diplomatiniais ryšiais daro viską,

ką gali”, – aiškino ,,Limarko” teisės ir
korporatyvinių reikalų direktorius
Mindaugas Petrauskas.

Jis teigė negalintis komentuoti
informacijos, ar užmegztas ryšys su
pagrobėjais. ,,Bet kokie komentarai
gali pakenkti jūrininkų išlaisvinimo
operatyvumui”, – įsitikinęs jis.

M. Petrauskas sakė, kad bendro-
vė jaučia valstybei dėkingumą už dė-
mesį šiai problemai. Jo įsitikinimu, ir
valstybė, ir bendrovė turi vieną tikslą
– kuo greičiau išlaisvinti pagrobtus
piliečius. Nėra žinoma, ar pagrobėjai
susisiekė su Lietuva, ar yra reikalau-
jama išpirkos.

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės prašymu laikinai premjerą pava-
duojanti finansų ministrė Ingrida Ši-
monytė ketvirtadienį atšaukė V.
Ušacką iš atostogų.

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) –
Jungtinėse Amerikos Valstijose liepos
pabaigoje nuskendusio kunigo Ričardo
Repšio palaikai pargabenti į Lietuvą.

R. Repšio palaikai bus pašarvoti
Kauno Gerojo Ganytojo parapijos
bažnyčioje, pranešė Kauno arkivys-
kupija. Laidotuvių šv. Mišios bus au-
kojamos pirmadienį. Po jų kunigo pa-

laikai bus palaidoti Kauno Gerojo Ga-
nytojo bažnyčios šventoriuje.

Detroit Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos administratorius R. Repšys
liepos 28 d. nuskendo gelbėdamas sa-
vo sūnėną.

R. Repšys gimė 1950 m. kovo 16
d. Kaune. Sovietų saugumui užkirtus
jam kelią oficialiai įstoti į kunigų se-

minariją, R. Repšys 1975 m. įstojo į
pogrindžio seminariją ir pradėjo dirb-
ti Kulautuvos parapijos zakristijonu.
1980 m. jis įstojo į Marijonų kongre-
gaciją ir pradėjo joje noviciatą. Kuni-
gu įšventintas 1981 m. Gerdašių baž-
nyčioje.

Kunigui teko darbuotis Lietuvoje
ir užsienyje. Nuo 2004 m. balandžio

jis buvo Detroit Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijos administratorius.

Visas jam skirtas pareigas priėmė
nuolankiai, pasitikėdamas Viešpaties
globa ir stengėsi jas atlikti kaip galė-
damas geriau. Tikinčiųjų buvo myli-
mas už savo švelnų būdą, prieinamu-
mą, sugebėjimą patraukliai ir įtiki-
namai aiškinti tikėjimo tiesas.

Ekonomin∂ audra virš Baltijos valstybi¨
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Vis labiau tikėtina, kad Lietuva, sekdama Latvijos pavyzdžiu, kreipsis pagal-
bos į Tarptautinį valiutos fondą (TVF). SCANPIX nuotr.

Sveikiname 96-ąjį Lietuvos Vyčių seimą!Sveikiname 96-ąjį Lietuvos Vyčių seimą!
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Daugiau sporto ñiniû 
skaitykite 8 psl.

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

44-ASIS ŠALFASS GOLFO TURNYRAS44-ASIS ŠALFASS GOLFO TURNYRAS

2009 m. Šiaurės Amerikos lietuvių individualias ir ko-
mandines golfo pirmenybes rengia Čikagos Lietuvių golfo
klubas. Jos įvyks š. m. rugsėjo 5 ir 6 d. Indiana National
Golf Club at Swan Lake,  Plymouth, IN. 

Informaciją teikia Linas Čepelė, tel.: 630-460-5588;
el. paštas: lcepele@hotmail.com arba 
Rytas Kleiza, tel.: 815-258-3170; el. paštas: klei-

za@comcast.net 
Tinklalapio adresas: www.clgk.org
Registracija vyks iki rugpjūčio 12 d.
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Paskutinį liepos mėnesio šešta-
dienį Čikagos lietuvių futbolo lygoje
buvo sužaistos paskutinės ketverios
reguliaraus sezono rungtynės. Regu-
liaraus sezono laimėtojais tapo „Vil-
niaus” futbolininkai, kurie net 5:2
įveikė „Šiaulių” atstovus. Kituose su-
sitikimuose pergalę šventė „Pokerio
klubas” (nugalėjo „Legalus” 4:2) ir
„Litusco” (laimėjo prieš „Jaunimą”
3:0). „Kauno” ir „Nevėžio” susitiki-
mas baigėsi taikiai – 4:4.

„Vilniaus” komanda iš 7 susitiki-
mų – 5 laimėjo, o po vieną kartą su-
žaidė lygiosiomis ir pralaimėjo, su-

rinkdama 15 taškų. Antroje liko –
„Pokerio klubas” (14 tšk.), trečioje –
„Kaunas” (13 tšk.).

Rugpjūčio 15 ir 22 dienomis bus
žaidžiamos atkrentamųjų varžybų
ketvirtfinaliai. Jų laimėtojai susitiks
pusfinalyje rugpjūčio 29 ir 30 dieno-
mis. O baigiamosios rungtynės (taip
pat ir rungtynės dėl kitų vietų) įvyks
rugsėjo 12 dieną ir tada paaiškės tik-
rasis šių pirmenybių nugalėtojas.

Iš viso per šias pirmenybes, ku-
rios prasidėjo birželio 13 d., bus su-
žaistos 36 rungtynės.

Dėl prie Nigerijos krantų piratų
pagrobtų penkių lietuvių jūrei-
vių iš atostogų atšauktas LR už-
sienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas. O štai Lietuvos
jūrininkų sąjungos vadovo Petro
Bekėžos pokalbyje su Delfi.lt
žurnaliste sunku nepajusti vado-
vo cinizmo, neįžvelgti žmogiško
susirūpinimo dėl penkių vyrų li-
kimo stokos. Minėtas vadovas
teigia, jog ,,pagrobti jūrininkai
tikriausiai dar tik aiškina, kas ta
Lietuva, kur ji yra. Čia juk Afrika,
juodasis žemynas, ten daug dė-
mių yra, tad jie vargu ar žino,
kas yra ta Lietuva”. Tuo metu,
kai pokalbis vyko, apie jūreivius
dar nieko nebuvo žinoma, bet
apie galimą išpirką užsiminta. Ir
čia Bekėža skubėjo biurokratiš-
kai atsiriboti, teigdamas, jog iš-
pirką (jei tokios piratai prašytų)
turėtų sumokėti ne Lietuvos
valstybė, o laivo savininkas.

Vyr.redaktorė Dalia Cidzikaitė

Lietuva žais su Liuksemburgu

Baigėsi Čikagos lietuvių futbolo 
lygos turnyras

Pasibaigus Čikagos lietuvių fut-
bolo lygos reguliariam sezonui, šį šeš-
tadienį, rugpjūčio 8 d., yra ruošiama
„Žvaigždžių diena”, kuri prasidės 1
val. po pietų mažojoje aikštėje (ten,
kur visada vyksta rungtynės), prie
Pasaulio lietuvių centro, Lemont. Čia
įvyks keli susitikimai, bus įvairių žai-
dimų ir rungčių. Tarp jų vyks ka-
muolio žongliravimo, taiklumo ir
technikos rungtys, vaikų varžybos ir kt.

5 val. p.p. įvyks pagrindinio sta-
diono prie PLC atidarymas. Ta proga
bus žaidžiamos rungtynės tarp „Li-
tuanicos” vyrų ir senjorų vienuoli-

kių. 6:30 val. v. prasidės apdovano-
jimų programa.

Čia labiausiai laukiamas įvykis –
naujai atstatyto futbolo stadiono,
kurio darbai tęsėsi apie 4 metus ir
kainavo apie 20,000 dolerių, atidary-
mas.

Praėjusį sekmadienį prie jo dirbo
didelis būrys „Lituanicos” klubo sa-
vanorių, kurie, kaip pasakojo buvęs
klubo pirmininkas Albertas Glavins-
kas, galutinai paruošė šią aikštę žai-
dimui. Prie šių darbų daug prisidėjo
ir naujasis pirmininkas Algis Gro-
chauskas, kiti talkininkai.

Keista, kad Lietuvoje, kur yra
leidžiama tiek daug įvairių žurnalų
(ypatingai jų nestinga moterims ir
panelėms), nėra nė vieno pastoviai
leidžiamo sporto žurnalo. Kaip žino-
me, keliais atvejais čia bandytas leisti
savaitinis sporto žurnalas, tačiau jis
keitė pavadinimus, kol pagaliau užsi-
darė.

Dabar sulaukėme geros žinios,
kad  liepos 21 dieną prekyboje pasi-
rodė naujasis „Respublikos” dienraš-
čio priedas – „Sporto žmonės”. Šį net
60 puslapių leidinį Lietuvoje  galima
įsigyti visose spaudos pardavimo vie-
tose (1 egzemplioriaus kaina 1,99 Lt,
o laikraščio prenumeratoriai jį gaus
nemokamai).

Jau iki šiol pasirodė trys „Sporto
žmonių” numeriai, skelbiama, jog
žurnalas susilaukė gerų skaitytojų
atsiliepimų. Jame rašoma apie visas
sporto šakas, net ir apie mažiau nagri-
nėjamas temas, pristatomi popu-
liariausieji ar dar tik perspektyvūs
sportininkai.

Žurnalas pasirodys kartą per dvi
savaites. Redaktorius Arijus Žukas
džiaugiasi jo pradiniu geru įvertini-
mu ir tikisi, kad leidinys ateityje dar
tobulės.

Redaktorius sako, kad geri at-
siliepimai motyvuoja ir skatina dirbti
dar geriau. „Jeigu mus skaito, vadi-
nasi, rašome aktualiai ir įvairiai.
Labiausiai džiugina, kad auga ne tik
susidomėjimas mūsų žurnalu, bet ir
jo tiražas”, – kalbėjo red. Arijus Žu-
kas.

Šį žurnalą rengia septynių žmo-
nių kolektyvas, kuris su viltimi žvel-
gia į ateitį. Reikia manyti, kad šis lei-
dinys išsilaikys ilgą laiką, ne taip,
kaip ankstesnieji sporto leidiniai, ku-
rie neradę skaitytojų dėmesio, grei-
tai pranykdavo iš horizonto.

Edvardas Šulaitis

Lygos „Žvaigždžių diena” ir naujai 
atstatyto stadiono atidarymas

Rugpjūčio 5 d. Tarptautinė fut-
bolo federacijų asociacija (FIFA) pa-
skelbė mėnesinį pasaulio rinktinių
įvertinimą. Jame Lietuva viena pa-
kopa pagerino savo padėtį iš 60-os
pakilo į 59-ąją vietą. Lietuviai yra su-
kaupę 545 taškus, kurie nustato ko-
mandų vietą.

Pirmose trijose vietose išliko tos
pačios valstybinės rinktinės: 1. Bra-

zilija (1,642 tšk.), 2. Ispanija (1,590),
3. Olandija (1,379). Ketvirtoje vietoje
buvusi Italija (1,181), praradusi 48
taškus, šią vietą turėjo užleisti Vo-
kietijai (1,195).

Kaimynai latviai liko 56-ti (563
tšk.), o Estija – 112-ta (308 tšk.). Iš
viso įvertintos 207 šalių rinktinės.
JAV rinktinė lentelėje užima gana
aukštą 11-tą vietą.

Pasaulinėje kvalifikacijoje Lietuva 59-ta

Lietuvos valstybinė komanda
rugpjūčio 12 d. važiuos į Liuksem-
burgą, kur žais draugiškas tarptau-
tines rungtynes su tos valstybėlės
komanda.

Jos bus skirtos pasiruošti 2010
FIFA Pasaulio čempionato Europos
zonos 7 grupės kvalifikacinėms rung-
tynėms su Farerų salų rinktine, ku-
rios įvyks rugsėjo 9 d.

NAUJAS SPORTO
ŽURNALAS 
LIETUVOJE

Naujo Lietuvos sporto žurnalo ,,Spor-
to žmonės” viršelis.

Prenumeruokime ir
skaitykime
,,DRAUGÂ”!   

www.draugas.org   
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Pasikeitus krašto apsaugos siste-
mos vadovybei tikimasi tam tikrų po-
kyčių įgyvendinant gynybos politiką,
keičiant Lietuvos kariuomenę. Eko-
nomikos sunkmetis lėmė mažesnį sis-
temos finansavimą. Apie galimus po-
kyčius ir ateities perspektyvas kalba-
mės su krašto apsaugos ministrės pata-
rėju, buvusiu kariuomenės vadu atsar-
gos generolu majoru Jonu Kronkai-
čiu.

– Ilgą laiką Lietuvos kariuo-
menė ir krašto apsaugos sistema
yra permainų kelyje. Kur pasuks
kariuomenė po sistemos vadovy-
bės pasikeitimo?

– Esu tik patarėjas, aš nepasuk-
siu kariuomenės jokia kryptimi, rem-
damasis savo patirtimi, patarsiu
krašto apsaugos ministrei, ką, mano
nuomone, reikėtų daryti, o ji priims
sprendimus. Kariuomenė keičiama
nuolatos, prisitaikant prie esamų ap-
linkybių, tai yra visiškai natūralus pro-
cesas. Kariuomenė turi keistis, kai kei-
čiasi technologijos, grėsmės, turimi
ištekliai, kai jų neužtenka pasiekti
reikiamus tikslus ir tenka ieškoti ki-
tų priemonių. Tai ir lemia, kokia kryp-
timi kariuomenė vystysis ateityje.

– Įjungiant Lietuvos gynybi-
nius pajėgumus į euroatlantines
struktūras įvyko nemažai per-
mainų mūsų kariuomenėje, buvo
pasukta profesinės kariuomenės
keliu, atsisakyta tam tikrų teri-
torinės gynybos principų, ka-
riuomenė tapo mažesnė. Ar šie
pokyčiai bus tęsiami, ar refor-
mos ateityje pasuks kitu keliu?

– Kariuomenės profesionalizavi-
mas, mano nuomone, įvyko labai ne-
sėkmingai, ši reforma buvo prastai
suplanuota, ir kariuomenei buvo pa-
daryta žala. Ėjimas profesinės ka-
riuomenės keliu niekaip nesusijęs su
NATO reikalavimų atitikimu, niekur
nereikalaujama, kad valstybė – NA-
TO narė – savo kariuomenę rengtų
tik profesiniu pagrindu. Tai buvo pa-
daryta labai skubiai, tik dėl politinių
sumetimų. Profesinė kariuomenė nė-
ra nei geresnė, nei prastesnė už miš-
rią kariuomenę. Kiekviena kariuome-
nė iš dalies yra profesinė, visi yra sa-
vo srities profesionalai. Paprastai ka-
rininkai, dalis karių ir tam tikri spe-
cialistai visų šalių įvairių tipų kariuo-
menėse yra profesionalai.

Teigti, kad Lietuva atsisakė teri-
torinės gynybos, yra neteisinga, nes
teritorinė gynyba yra visos šalies gy-
nybos pagrindas. Net ir NATO gene-
ralinis sekretorius yra sakęs, jog teri-
torinė gynyba yra saugumo pagrin-
das, bet taip pat reikia turėti pajėgu-
mų, kad galėtume būti ten, kur grės-
mės kyla. Dalyvaudami tarptautinėse
misijose, mes einame, „kur grėsmės
kyla”, ir netiesiogiai giname Lietuvą.
Kaip mes apginsime Lietuvą, jos kon-
stitucinę tvarką, kaip apginsime
žmones, negindami jos teritorijos?
Paprastai žmonės kalbėdami apie te-
ritorinę gynybą galvoja apie Pirmąjį
pasaulinį karą, apkasų principo gyny-
bą, tačiau šiais laikais egzistuoja vi-
siškai kitokia teritorinė gynyba. Lie-
tuva yra teritorija, kurią turime ap-
ginti naikindami priešą ten, kur jis
yra. Ir tiek. Svarbiausia mūsų, kaip ir
kiekvienos NATO valstybės, užduotis
– apginti savo šalį. Mes susibūrėme į
kolektyvinę gynybą tam, kad kartu

galėtume tai lengviau ir geriau atlik-
ti. Gaudami paramą iš NATO, galime
apginti Lietuvą lengviau, tačiau turi-
me turėti ir savo pajėgumų, kurie pri-
reikus galėtų ginti mūsų šalies terito-
riją. Kita vertus, reikia ir pajėgumų
vykdyti NATO įsipareigojimus. Turi-
me rasti pusiausvyrą neperlenkdami
lazdos į vieną ar į kitą pusę. Negalime
sakyti, kad dalyvausime tik operacijo-
se, kuriose mūsų prašo dalyvauti NA-
TO, tai būtų neatsakinga.

– Jūs teigiate, jog Lietuvos
kariuomenės perėjimas prie pro-
fesinės nebuvo atliktas tinka-
mai. Jūs turite omenyje, kad dėl
šios reformos pablogėjo kariuo-
menės kokybė ar kariuomenės ir
visuomenės ryšys ir kariuomenė
ėmė tolti nuo visuomenės?

– Visose kariuomenėse, kurios
tampa profesinės, egzistuoja nutoli-
mo nuo visuomenės problema, tačiau
ne tai yra didžiausia žala. Didžiausia
žala yra ta, kad po šios skubotos ir
netinkamai suplanuotos reformos
kariuomenėje yra apsunkintas kovi-
nio rengimo procesas. Nebeužtenka
žmonių kariuomenėje vykdyti jos
normalias funkcijas, užtikrinti jos
objektų apsaugą, prižiūrėti ir naudoti
turimą techniką. Krizės metu netu-
rime pakankamai pinigų, kad papil-
domai priimtume reikalingą skaičių
žmonių į profesinę karo tarnybą. Jau
kuris laikas buvo žinoma, jog finansi-
nė krizė artėja, tačiau, nepaisant to,
reforma buvo toliau vykdoma.

– Jūsų teigimu, kad kariuo-
menė tapo mažesnė, tai nereiš-
kia, jog ji tapo lankstesnė, mo-
dernesnė, mobilesnė, geresnė?

– Du labai geri vyrai neapgins
Lietuvos, nesvarbu, kokie jie yra mo-
dernūs, gerai parengti, kokią gerą
techniką turi. Maža kariuomenė ne-
reiškia, kad ji gera. Nesvarbu, kokias
geras statybines medžiagas naudoji
statydamas tiltą per upę, jei jis nesie-
kia kito upės kranto, jis nėra tiltas,
nes jis negali atlikti savo pagrindinės
funkcijos. Gera kariuomenė yra tada,
kai ji pajėgi įvykdyti savo svarbiausią
užduotį – apginti savo šalį. Dabar
svarbiausia užduotis yra atkurti to-
kius pajėgumus, kokie yra būtini
vertinant kariškai profesionaliai, o
ne politiškai. Šiuo metu daug kas yra
suardyta, nebeturime galimybės to-
liau veiksmingai tęsti pokyčius. Eko-
nominiai sunkumai verčia Vyriausy-
bę užtikrinti tik pačias svarbiausias
valstybės funkcijas, socialinę apsaugą
ir panašiai. Tačiau šalies gynybinės
galimybės taip pat yra vienas iš vals-
tybės prioritetų. Aš nesakau, jog arti-
miausiu metu mus kas nors turėtų
užpulti, tačiau situacija yra tokia,
kad turime išlaikyti esminius pajėgu-
mus, išsaugoti bent tai, ką turime.
Nesinori atleisti žmonių, kurie atei-
tyje bus reikalingi, tačiau privalome
treniruoti kariuomenę, o lėšų viskam
jau trūksta.

Privalome išsaugoti tai, kas liko
kariuomenėje geriausio. Ir aktyviai
įgyvendinti, kam nereikia daug lėšų.
Turime planuoti, ką galėsime pa-
daryti, kai sąlygos bus geresnės. Tu-
rime planuoti aktyvųjį rezervą, kuris
yra labai stipriai sumažintas, organi-
zuoti mobilizacinį rezervą, sukurti jo
struktūrą. 

Nukelta į 11 psl.

J. KRONKAITIS: ,,PRIVALOME
IŠSAUGOTI ESMINIUS 

GYNYBINIUS PAJĖGUMUS”
Kokia turi būti

Lietuvos kariuomenė?
BRONIUS NAINYS

Tokio klausimo lyg ir neturėtų būti. Per dvidešimt nepriklausomy-
bės metų į jį turėjo būti atsakyta. Juk Lietuvos kariuomenė yra
NATO ginkluotų pajėgų dalis ir turėjo būti jau ir prie jų prisitai-

kiusi. Ar ne generolas Jonas Kronkaitis čia padėjo tašką, ją pagal šios
tarptautinės gynybos santarvės reikalavimus sutvarkęs ir paruošęs? Ta-
čiau, deja, klausimas yra ir kelia daug abejonių.

Praėjusi rudenį jas sukėlė naujoji Lietuvos Krašto apsaugos ministrė,
pirmoji šioms pareigoms paskirta moteris Rasa Juknevičienė, nusiteikusi
prieš jos pirmtako užmojį atsisakyti šauktinių ir Lietuvos kariuomenę su-
daryti iš savanorių samdinių. Ją atnaujino panašiai pasisakęs ir preziden-
tės Dalios Grybauskaitės paskirtas naujasis kariuomenės vadas generolas
majoras Arvydas Pocius. Bent dalis kariuomenės turi būti šauktiniai, sako
naujasis jos vadas. Abejones sutvirtino ir paskutiniu metu vis dažnėjan-
čios skirtingos nuomonės dėl jos paskirties. Jau garsiai nuaidėjo ne vie-
nas viešas ,,paliepimas” valdžiai Lietuvos karius atšaukti iš Afganistano
bei kitų misijų. Ko mums ten reikia, klausia. Gal čia atsakymo į klausimą
ir pradėkim ieškoti – nuo Lietuvos kariuomenės paskirties.

Anksčiau ji buvo aiški. Lietuvos kariuomenės paskirtis buvo nieko dau-
giau, kaip tik ginti tautą nuo ją užpuolusio priešo. Ir kariuomenė taip da-
rė. Daugybę kartų kovojo ji su tautos užpuolikais, ją apgynė ir taip išlaikė gy-
vą jau gal net kelis tūkstančius metų. Ir šiam uždaviniui atlikti jai pakako
jėgos. Tačiau šiandien jau nebe taip. Kokiu būdu nors ir geriausia Lietu-
vos kariuomenė gali apginti mažytę valstybę nuo daug kartų kraštą puolu-
sios milžinės Rusijos, jeigu ji taip pat sumanytų pasielgti šiandien? O kas
gali užtikrinti, kad toji net kelis kartus buvusi mūsų okupantė taip nesielgs?
Ar jau užmiršom Gruziją? Tad kokia išeitis? Jeigu Rusija užpuls, ar gintis jau
nebereikia?

Ir kas drįs pasakyti, kad nereikia? Ypač prisimindamas praėjusio
šimtmečio keturiasdešimtuosius metus, kai, susovietintai Rusijai okupuo-
jant kraštą, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas nuvyko prie sienos
ir pavergėją sveikino su gėlėmis.

Jau daug apie šį gėdingą poelgį buvo kalbėta. Buvo ieškota ir jį pa-
teisinančių priežasčių. Pagrindinė jų minima – kariuomenės nepajėgumas
valstybę apginti. Vienos pačios Lietuvos ginkluotos jėgos buvo per men-
kos, o kurios nors kitos pagalbos nebuvo. Kodėl? Gal nebekaltinkime val-
džios nesugebėjimu ir nebeteiskime už aplaidumą, nes jau daug kartų tai bu-
vo daryta, tačiau visgi į poelgį ranka nenumokime, bet, priėmę jį kaip skau-
džią pamoką, tokio pat nebekartokime. Nes atrodo, kad kažkas panašaus
vyksta ir dabar. O ką tik suskambėjęs varpelis ,,dar bent dvejus metus
NATO Lietuvos negins” (tyčinis viešas leptelėjimas Maskvai žinoti?) Lietu-
vos naują vadovybę verčia sukrusti iš pagrindų. Ar ji šį egzaminą išlaikys?

Naujojo kariuomenės vado pareiškimas rodo, kad kariuomenės vaid-
menį jis supranta. ,,Su naujuoju kariuomenės vadu nepasikeičia kariuo-
menės paskirtis ir jos užduotys, todėl kariuomenė ir toliau rengsis ginti
Lietuvą, dalyvauti sąjungininkų (NATO ir ES ) bendrose operacijose bei
palei galimybes ir poreikį ateis į pagalbą civilinei valdžiai. Lietuva yra NA-
TO ir ES narė, todėl dalyvavimas šiose veiklose turi būti proporcingas Lie-
tuvos galimybėms, nepamirštant ir savo šalies gynybos”, –  po priesaikos
kalbėjo generolas majoras Arvydas Pocius.

Aišku, kitaip ir nebūtų galima daryti. Jeigu norime, kad kiti padėtų
Lietuvai apsiginti, tuo pačiu Lietuva turi atsilyginti ir jiems, todėl ir ben-
drų misijų atsisakyti negali. Klausimas tik – dalyvavimo tose misijose pro-
porcingumas ir kaip jį nustatyti? Nors kol kas čia nesusipratimų nebuvo,
dėl Lietuvos dalyvavimo NATO misijose jo vadovybė nepriekaištavo. Ta-
čiau ar naujas kariuomenės vadas turi atsakymą, ką daryti dėl NATO pa-
reiškimo, kad dar bent dvejus metus ši jungtinė jėga Lietuvos negins, nes
tokiam uždaviniui nėra pasiruošusi? O kas nutiks, jeigu tas nepasiruoši-
mo laikotarpis dar ir nusitęs?

Tikėkime, kad per tą laiką mūsų Tėvynės niekas nepuls, kaip nepuolė
per pastaruosius dvidešimtį metų, tačiau vis tiek, ar po tokios prielaidos stogu
pasislėpusi Lietuva gali jaustis saugi? O ką daryti, jeigu NATO niekada
nebus pajėgi arba, kaip žymus JAV politikas Patrick Buchanan tikina, vie-
na iš pagrindinių jos jėgų – JAV, Lietuvos ginti nenorės, nes Rusijos puoli-
mo atveju ji rizikuotų branduoliniu karu, kuris nežinia į ką gali išvirsti ir kaip
pasibaigti? O gintis vienai Lietuvai irgi – tik savižudybė. Ar Lietuvos vado-
vybė kada nors tokį klausimą svarstė? Kol kas nieko apie tai nesigirdėjo.

O visgi vertėtų. Ir svarstymas būtų ne kaip Lietuvai pačiai apsiginti,
bet kaip priešo puolimo išvengti. Ir išvengti tos pačios NATO pagalba.
Vargu ar Rusija išdrįstų Lietuvą pulti, jeigu jos ribose būtų išdėstytas koks
nors NATO, geriausia – JAV, karinis dalinys. Tarkim, divizija. Arba bent
pulkas. Pristabdytų ją gal ir vienas kovai paruoštas batalionas, šalia su-
stiprintų dabar jau esančių oro pajėgų. Ar apie tai naujam kariuomenės
vadui nevertėtų pagalvoti?

Ar nevertėtų pagalvoti ir apie kitokią Lietuvos kariuomenę, pvz., pri-
taikytą ir paruoštą partizaniniam karui okupacijos atveju. Paruoštą ne
vien kariuomenę, bet ir visą tautą. Anksčiau apie tai buvo kalbama. Ar
tokios mintys jau išgaravo? Tokiu atveju kariuomenė turėtų būti sudaro-
ma tik iš šauktinių. 

Ir sutrumpintas jų paruošimo kovai laikotarpis, kai paruošus vieną
šaukimą, jis būtų pakeičiamas kitu, o šis – dar kitu, tokiu būdu atsargi-
niais paruošiant ir laikant, tarkim, visus 18–45 metų vyrus. O pagalbinei
tarnybai ar negalėtų būti paruoštos ir moterys? Ar toks samprotavimas
jau būtų utopija?                                                                            Alfa.lt 
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RAMUNÈ LAPAS

32-ajame Čikagos maratone spa-
lio 11 dieną tarp 45 tūkstančių daly-
vių iš visų 50 valstijų ir daugiau kaip
100 pasaulio šalių dalyvaus ne tik to-
kios bėgimo žvaigždės kaip auksinis
olimpietis Sammy Wanjiru iš Kenijos,
bet ir grupė lietuvių entuziastų. Vie-
nas jų – ,,Kunigaikščių užeigos” ben-
drasavininkas ir ,,Lietuvėlės” savi-
ninkas Andrius Bučas taip pat rūpi-
nasi, kad lietuviai susiburtų į simbo-
linę komandą. Jis pats, kaip ir nekil-
nojamo turto agentas Saulius Zen-
kevičius, maratoną bėgs jau antrą
kartą. Trečiasis organizatorius Dai-
nius Ruževičius daugiau nei 42 kilo-
metrų nebėgs, bet stengsis, kad kuo
daugiau tautiečių atvažiuotų pa-
laikyti bėgikų ir, žinoma, darys tai
pats. Nors iki maratono liko dar du
mėnesiai, pasiruošimas jau pačiame
įkarštyje. Apie tai pakalbėti ir susė-
dome su Andriumi Buču.

– Andriau, koks velnias patį
nešė į tą galerą?

– Aš nesu joks bėgikas, bet su-
galvojau pernai, kad reikia paban-
dyti. Sakiau sau: nubėgsiu maratoną
vieną kartą gyvenime, pasikabinsiu
ant sienos diplomą ir daugiau nebe-
bėgsiu. Tiesiog buvo noras patirti,
kas tai yra. Dalyvavo apie 10 lietuvių,
bet visi atskirai. Šiemet jau atsirado
daugiau lietuvių – vėl reikia bėgt. Kai
kurie bėgs jau trečią kartą. Bandom
surinkti visus į krūvą – Saulius
ypatingai daug entuziazmo rodo, kad
visi kartu treniruotumėmės. Bet ne-
lengva tai pasiekti – darbai, atstumai.
Vieni šiaurėje gyvena, kiti pietuose,
net šeštadienį ar sekmadienį susirink-
ti nėra paprasta.

– Tai kiek šiuo metu yra už-
siregistravusių lietuvių?

– Mes žinom 17, bet galbūt yra ir
daugiau. Kai peržiūri sąrašus, matai
tokius vardus kaip Tomas ir panašiai.
Mes norim, kad visi pavieniui užsire-
gistravę lietuviai susiburtų. Registra-
cija pasibaigė jau kovo mėnesį – su-
renka 45 tūkstančius dalyvių ir dau-
giau neregistruoja. Šiemet pasibaigė
labai anksti, anksčiau registracija
vykdavo iki liepos galo.

– Ar bus maratoną bėgančių
merginų?

– Yra, 4 ar 5. Viena jų – Rasa –
jau trečią kartą bėgs. 

– Kaip ilgai ir kaip rimtai rei-

kia maratonui ruoštis ir treni-
ruotis?

– Turėtum pradėti bėgioti bent
prieš tris mėnesius. Pradėti nuo ma-
žų atstumų ir po truputį didinti juos
beveik iki maratono ilgio, kuris yra
26,2 mylios. Reikia ruoštis bent 3–4
mėnesius, kad paskui būtų lengviau
bėgti. Kojos turi priprast, keliai, kad
nebūtų iš karto per didelis krūvis. Aš
tris kartus per savaitę sportuoju
lengvai ir pradedu lauke bėgioti. Nes
bėgti viduje ir lauke – didelis skirtu-
mas. Viduj daug lengviau, viskas ly-
gu, jokio vėjo, nieks netrukdo. Lauke
yra kitaip. Šnekėjom su buvusiu bė-
giku ir treneriu Lietuvoje Gintu, jis
pasisiūlė su mumis susitikti, patarti,
kaip reikėtų ruoštis.

– Kas yra sunkiausia bėgant?
Ar egzistuoja koks nors kritinis
taškas, kai reikia persilaužti?

– Man sunkiausia buvo 18-toje
mylioje. Kai liko kokios 8 mylios, pra-
dėjau jausti krūvį keliuose. Kitam bė-
gikui Artūrui, kuris dabar dalyvaus
jau trečią kartą, pernai trūko raištis,
likus kelioms mylioms iki pabaigos.
Bet kažkaip persilauži, žinai, kad liko
tiek ir tiek, ir nori nenori turi pa-
baigti. Nors gali iškristi bet kada, bet
kuriame taške – tave parveža auto-
busu, nepalieka. Užpernai buvo labai
karšta ir vandens pritrūko, net mirė
vienas žmogus. Pernai irgi buvo labai
karšta, bet organizatoriai jau pasirū-
pino, kad kas dvi mylias būtų van-
dens, sulčių, ,,Gatorade” gėrimo.

– Ar lietuviška komanda tu-
rės ir savo aprangą, atributiką?

– Pradėjom nuo to, kad nutarėm
keliese bėgti kartu. Vėliau įsijungė LR
generalinis konsulatas Čikagoje, klau-
sė, gal gali mums kuo nors padėt. Atro-
do, jie susitarė su ,,Audimo” fabriku
Lietuvoje, kad pasiųs mums aprangą. 

– Kur numatomos jūsų išlydė-
tuvės?

– Išlydės mus iš konsulato Čika-
gos centre. Žmonės gali ten rinktis.
Aišku, nebėgsime visi kartu, nes skir-
tingas pasiruošimo lygis. Vieni gal muš
savo rekordus, kiti bėgs lėčiau. Bet
norim pradėti kartu – bent pirmas ke-
lias minutes. Paskui, gale, vėl norėtu-
me visi susitikti. Būtų šaunu, jeigu
žmonės ateitų už mus pasirgti, susi-
rinktų į vieną vietą, papiknikautų. Kas
yra maratonas? Maratoną gali nu-
bėgti, jeigu turi gerą palaikymą. Žmo-
nės susirenka – šoka, dainuoja, skan-
duoja. Tas palaikymas labai padeda.
Man jis įsimintiniausias ir dėl jo aš
noriu bėgti. Nuo pirmos mylios žmo-
nės, kurie netoliese gyvena, šaukia, van-
deniu tave laisto – jau vien tai man
yra paskata.

– O kur bus rengiamos sutik-
tuvės?

– Nuo sveikatos priklausys... Per-
nai, atsimenu, maratoną bėgti pabai-
gei ir nieko daugiau nesinori – tik
krist ir ilsėtis. Bet planuojame ,,Ku-
nigaikščiuose” susirinkti. Jeigu tik
bus sveikatos, galėsime atšvęsti. 

– Per kiek vidutiniškai nubė-
gamas numatytas maratono ats-
tumas?

– Jeigu per 6,5 valandos nubėgi,
tai maratoną užskaito, jeigu ilgiau –
ne. Pernai greitieji iš Afrikos nubėgo

per 1 valandą 40 minučių. Mažiau
bėgiojantys įveikia atstumą per 4–5
valandas. Pirmas valandas dar nieko,
bet po to pradeda kojas, kelius skau-
dėti. Pernai iš 45 tūkstančių mara-
toną pabaigė apie 30 tūkstančių,
kokie 4 tūkstančiai išvis nepasirodė.
Ilgas atstumas, kai pagalvoji – kaip
nuo Panevėžio iki Šiaulių. Ir mašina
yra kur pavažiuoti, o čia bėgti.

– Ar taisyklės leidžia stabtel-
ti, pailsėt?

– Taip, kas dvi mylias yra stote-
lės, kur gali atsigerti. Vieni sustoja,
kiti bėgdami pasičiumpa atkištą
jiems puoduką, ten pat po kojom nu-
meta ir bėga toliau – šiukšlių būna
daug. Į galą bananus dalija, džiovin-
tus vaisius – kad energiją atgautum. 

– Andriau, ne tik dalyvauti
maratone, bet ir surinkti į Team
World Vision fondą, remiantį
skurstančius pasaulio vaikus, dau-
giau nei 1,000 dol., – asmeninis
ar visos grupės sumanymas?

– Asmeninis. Gali tiesiog užsire-
gistruoti, sumokėdamas 150 dol. Arba
gali pasirinkti vieną iš nurodytų fon-
dų. Tuomet pasižadi, kad surinksi,
tarkim, 1,000 dol. Tau sukuriamas in-
ternetinis puslapis ir tu kreipies į drau-
gus, pažįstamus, kad, jeigu gali, pa-
aukotų tam fondui kad ir po 5 ar 10 dol.
Jeigu nesurenki pasižadėtos sumos
iki maratono pradžios, turi sumokėti
pats. Beje, jeigu yra norinčių daly-
vauti maratone, bet nespėjusių laiku
užsiregistruoti, tai tokiu būdu dar
galima patekti į sąrašus. Yra gal kokie
penki ,,laisvi” fondai, užsiregistravus
juose, dar galima patekti į maratoną.

– O ar įmanoma įkurti fondą,
kuris, tarkim, rinktų aukas ,,Vai-
kų vilčiai” Lietuvoje?

– Saulius Zenkevičius iš tikrųjų
labai to norėjo. Kai vasarį pradėjome
kalbėti apie maratoną, galvojome
apie galimybę skirti pinigus Lietuvos
vaikams. Čia ilgas procesas, bet kitais
metais, jeigu atsirastų daugiau norin-
čių dalyvauti, galima būtų įkurti savo
fondą ir surinktus pinigus skirti kon-

krečiai kokiai nors ligoninei ar vaikų
namams Lietuvoje, ar kokiam mies-
teliui... Nelengvas procesas, bet tą ga-
lima padaryti.

– Ką gi, linkime sėkmės jums
visiems – pabaigti bėgimą be
traumų ir sulaukti sirgalių palai-
kymo, kuris yra labai svarbus,
ypač į pabaigą, kai jau pritrūks-
ta kvapo.

– Smagu būtų, kad ateitų lietu-
viai su vėliavom, plakatais... Juk ten
tiek daug spaudos, televizijos atsto-
vų. Jeigu Lietuvos vardą paminės,
bus labai smagu. Rekordų nesumu-
šim, bet maratoną pabaigti tikimės.
Užpernai dalyvavo trys lietuviai, per-
nai jau daugiau, šiemet dar daugiau.
Svarbiausia, norime pakviesti žmo-
nes ateiti nors pasižiūrėti. Jeigu at-
eis, jiems tikrai patiks. 

Jeigu užsiregistravote marato-
nui, atsišaukite, junkitės prie simbo-
linės lietuvių komandos. Jeigu galite
paremti Andriaus sumanymą padėti
skurstantiems pasaulio vaikams, at-
siųskite auką fondui Team World Vi-
sion ir padėkite surinkti pasižadėtus
1,250 dol. Andriaus tinklalapio adre-
sas http://www.firstgiving.com/and
riusbucas. O sekmadienį, spalio 11 d.,
pavieniui arba grupėmis esate laukia-
mi bet kuriame maratono bėgimo
taške – su vėliavomis, dainomis ar
tiesiog gera nuotaika, pasiryžę sirgti
ir palaikyti lietuvius bėgikus. Ma-
ratonas prasidės ir pasibaigs Grant
Park. Dalyviai iš pradžių bėgs į šiau-
rę – LaSalle gatve, per Lincoln Parką,
Sheridan Road iki Addison gatvės,
ten suksis ir Broadway, Clark, Wells

gatvėmis bėgs pietų kryptimi. Po to –
kilpa į vakarus, Adams iki Damen,
Jackson atgal iki Halsted; tada pro
Little Italy ir Pilsen į pietus link
Chinatown. Pasiekę 35 gatvę vėl suk-
sis į šiaurę ir Michigan Avenue grįš į
Grant Park. Maratonas prasidės 7:30
val. ryto, baigsis 2 val. p. p. Tikėki-
mės, kad mūsų, lietuvių, bus daug
numatomoje 1,5 milijono žiūrovų mi-
nioje! 

VIEN DĖL PALAIKYMO NORISI BĖGTI
Čikagos maratone dalyvausiantys lietuviai lauks tautiečių sirgalių

Andrius Bučas



DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 7 d., penktadienis                        5

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Man dar nemačius pereitos
savaitės savaitraščio ,,Langas” nume-
rio, jau iš kitų žmonių sužinojau apie
jame pasirodžiusį straipsnį apie
Paulių Strolią. Sekmadienį pasiė-
miau tą laikraštį ir, žinoma, į akis kri-
to pirmame puslapyje didžiausia pus-
plikio Pauliaus Strolios nuotrauka su
didžiausiu pavadinimu, kad jam jau
nereikės ,,Viagra”. Užteko vien nuo-
traukos ir pavadinimo, kad susidary-

čiau neigiamą įspūdį apie straipsnį ir
patį P. Strolią. Tik namo grįžusi, per-
skaičiusi straipsnį, supratau, kad
straipsnio autorė, žurnalistė Monika
Bončkutė rimtą ir gerą dalyką paver-
tė pajuoka. 

Norėtųsi pasveikinti P. Strolią už
norą informuoti kitus žmones apie
sveiką dietą, apie jos rezultatus. Tik
labai gaila, kad jo geras noras žurna-
listės buvo iškraipytas. Suprantu,

Norime pranešti, kad į Boston
miestą atvyksta Lietuvos žolės rie-
dulio merginų rinktinė, kuri pirmą
kartą savo istorijoje pateko į pasaulio
čempionato baigiamąją grupę – 16 pa-
jėgiausių planetos komandų, kurios
kovos dėl medalių. Žolės riedulio
olimpiada vyks Boston š. m. rugpjūčio
1–17 dienomis. Lietuvos rinktinė iš-
kovojo teisę dalyvauti šioje olimpiado-
je, pereitais metais tapusi viena iš 6
Europos čempionato laimėtojų. Lie-
tuva aplenkė tokias valstybes kaip
Belgiją, Prancūziją, Italiją, Škotiją,
Airiją, Rusiją ir Ukrainą. 

Merginų grupę iš Lietuvos suda-
ro 16 žaidėjų ir 3 vadovai. Komandoje

žais 12 žaidėjų iš Šiaulių, 2 iš Širvin-
tų, 1 iš Radviliškio ir 1 iš Vilniaus.
Tarp jų žais ir Jūratė Juodytė – ge-
riausia 2009 m. Europos uždarų pa-
talpų čempionato žaidėja. Kartu ke-
liauja komandos trenerė Genutė Juo-
dienė, treneris iš Australijos James
Young, kuris jau 4 metus savanoriš-
kai dirba su Lietuvos rinktine ir yra
didelis Lietuvos žolės riedulio sporto
gerbėjas, ir Lietuvos žolės riedulio
federacijos (LŽRF) prezidentas Leo-
nardas  Čaikauskas.

Pasaulinė ekonominė krizė pa-
lietė ir mažytę Lietuvą, šiuo metu ji
išgyvena labai sunkius laikus. Deja,
Lietuvos sportas irgi pateko į ekono-

minės krizės gniaužtus, valstybė
nebegali padėti tiek, kiek reikėtų.
Merginų komandai šis dalyvavimas
žolės riedulio čempionate apytikriai
kainuoja 180,000 litų (apie 65,000
dol.), Lietuvos vyriausybė parėmė tik
50,000 litų. Likusią pinigų dalį bando
surasti pati komanda JAV lietuviams
padedant. Dėl lėšų stokos komanda
keliauja be savo fizioterapeuto, gydy-
tojo ir videofilmuotojų. Tikisi rasti
talkos tarp Boston lietuvių.

Komanda kreipėsi į Boston JAV
Lietuvių Bendruomenę ir Šv. Petro
lietuvių parapiją. Nors laiko nedaug,
keli Boston lietuviai sutiko padėti ko-
mandai. Danutė Kezytė Wolosenko,

pagrindinė talkos organizatorė, jau
daug atliko per tokį trumpą laiką. Ji
su talkininke Gloria Adomkaitiene už
prieinamą kainą įstengė rasti patal-
pas komandai, taip pat užsakė auto-
busą, kuris atveš grupę iš New York
oro uosto į Boston, jos pradėjo rinkti
aukas sportininkėms sušelpti. Boston
organizacijos – ALT’as, Tautininkų
sąjunga, TAUPA, So. Bostono lietuvių
piliečių klubas, Šv. Petro parapija, Jė-
zaus Nukryžiuotojo Seselės ir Bos-
tono JAV LB – atsiliepė į prašymą pa-
aukoti ir šiuo metu jau yra surinku-
sios lėšų padengti autobuso nuomos
kainą. Per JAV LB tinklalapį buvo iš-
siųsta informacija apie komandos at-
vykimą, pranešta, kaip žmonės galėtų
paaukoti komandai. Šv. Petro parapi-
jos klebonas Steponas Žukas ir TAU-
PA sutiko rinkti ir tvarkyti gautas
aukas. Čekius galima rašyti ,,ŠV.
PETRO PARAPIJA”, ant čekio pažy-
mėti ,,LTŽRK” (Lietuvos žolės riedu-
lio komanda). Čekius galima siųsti
adresu: TAUPA Lithuanian Federal
Credit Union,  368  West Broadway,
PO Box 95, South Boston, MA 02127.

Bostoniškiai tikisi, kad kol vyks
varžybos, jie turės progą susitikti su
jaunomis sportininkėmis, galės paro-
dyti vietinių lietuvių nuoširdumą.
Raginame visus lietuvius paremti ko-
mandą finansiškai, o vietinius lietu-
vius dalyvauti ir merginų varžybo-
se. Pirmieji trys žaidimai jau įvyko,
smulkesnę informaciją rasite inter-
nete adresu: 

http://www.zoles-riedulys.lt
arba
http://www.usfieldhockey.com-
/juniorworldcup

Parengė 
Gloria Adomkaitienė

VERTAS PAGARBOS – NE PAJUOKOS
GAILA SUGAIŠTO LAIKO

LIETUVOS ŽOLĖS RIEDULIO ŽAIDĖJOS
ŽAIDŽIA BOSTON MIESTE

Lietuvos žolės riedulio merginų rinktinė pirmą kartą savo istorijoje pateko į pasaulio čempionato baigiamąją grupę.
Nuotr. http://lithuania2009.zolesriedulys.lt

kad jo pasisakymas apie ,,Viagra” te-
buvo noras pasakyti, kad dėl jo dietos
jis tvirtai ir vyriškai jaučiasi. Visa bė-
da, kad žurnalistė savo straipsniu
bandė suklaidinti skaitytoją. 

Mano patarimas M. Bončkutei –

ką darai, daryk gerai! Savo ruožtu
sveikinu Paulių už jo tvirtą valią, už
teisingą gyvenimo būdo pasirinkimą.

Nijolė Nausėdienė
Homer Glen, IL

Man gaila sugaišto laiko, per-
skaičius Juozo Gailos apmąstymus
,,Apie dainininką ir prezidentą”, išs-
pausdintus ,,Draugo” šeštadienio,
rugpjūčio 1 d. laidoje, kur jis bando
sutapatinti Hitlerio ir Stalino garbi-
nimo kultus su Prezidento Obama
šiuometiniu populiarumu. Pamačiu-

si, kiek vietos gerb. Gailos straipsniui
duota ir kad net speciali nuotrauka
jam parengta, galvoju, ar aš čia pre-
numeruoju dienraštį, kuris stengiasi
išlaikyti tam tikrą nešališkumą, ar
kokį nors ultradešiniųjų leidinį?

Danguolė Kviklytė
Čikaga, IL

Apsilankykite
www.draugas.org   
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,,Išsipildymo akcija” pagelb∂jo
mažiesiems ligoniams 

Pension¨ gyventojai už globâ mokès daugiau

Bedarbiai pasipiktinê valdžios abejingumu

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Delfi.lt)
– Lietuvos Vyriausybės nutarimu,
nuo rugsėjo 1 d. keičiasi socialinių pa-
slaugų finansavimo ir lėšų apskai-
čiavimo tvarka. Šių pasikeitimų esmė
– ilgalaikę, trumpalaikę socialinę glo-
bą gaunantys asmenys su sunkia ne-
galia (gyvenantieji pensionuose) už jų
išlaikymą mokės priklausomai nuo
gaunamų pajamų ir turimo nekilno-
jamojo turto.

Šiuo metu tokiems globotiniams,
neatsižvelgiant į gaunamas pajamas
ir turimą turtą, yra skiriama nuola-
tinė 936 Lt per mėnesį valstybės biu-
džeto specialioji tikslinė dotacija.

„Dabar galiojanti tvarka yra to-
kia, kad pensiono globotiniai moka
už išlaikymą skirtumą, susidarantį

tarp visos išlaikymo sumos ir gauna-
mos tikslinės dotacijos, bet ne dau-
giau kaip 80 proc. savo pajamų. Kai
kuriems iš jų per mėnesį lieka po
400–500 Lt asmeninėms išlaidoms.
Nuo rugsėjo daugelis turės mokėti
daugiau, nes skaičiuojant mokestį
bus atsižvelgiama pirmiausia į as-
mens gaunamas pajamas ir turimą
turtą ir tik trūkstama dalis bus do-
tuojama”, – sako Panevėžio savival-
dybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė.

Nuo rugsėjo savivaldybės įparei-
gotos rengti naujų sutarčių su globo-
jamaisiais ir globos įstaigomis pasi-
rašymą. Šiuo metu vieno asmens su
sunkia negalia išlaikymas pensione
kainuoja nuo 1,730 iki 2,280 Lt. 

Atkelta iš 1 psl.
,,Kas bus, kai latviai, kurie pra-

sidėjus krizei ėmė masiškai netekti
darbo, po 9 mėnesių jau nebeturės
teisės į pagalbą? Ar jau artinasi vi-
suomenės nepasitenkinimo žiema?”
– klausia britų dienraštis.

,,Būtų geriau, jei Latvijos vy-
riausybė galėtų pasakyti, kad padėtis
po truputį ima gerėti, tačiau iš tikrų-
jų susidaro įspūdis, kad ši Baltijos
valstybė tebekrenta spirale žemyn”,
– rašo ,,The Financial Times”, pri-
mindamas, kad būstų kainos sub-
liūško tiesiog akyse (nors prieš metus
butas Rygoje kainavo gerokai dau-
giau nei turtinguose Vakarų Europos
miestuose), nes bankai neteikia kre-
ditų, žmonės netenka darbo, o vy-
riausybė vis mažina išlaidas.

Tokį ūkio spaudimą būtų galima
sumažinti devalvuojant vietos valiu-
tas, o tai sustiprintų Baltijos valsty-
bių eksportą. Tačiau visos šios šalys
labai gerbia nustatytą savo naciona-
linės valiutos kursą euro atžvilgiu.
Latvijos vyriausybė bijo, kad lato de-
valvavimas žmonėms reikštų bank-
rotą – jau dabar du trečdaliai privačių

kreditų išduota eurais. Tačiau vals-
tybės prisiimtų įsipareigojimų ir ga-
limybės juos įvykdyti santykis toks,
kad šalis vedama ten pat, kur atsi-
durtų ir devalvavus nacionalinę va-
liutą  – ,,tai yra alternatyvus kelias į
bankrotą”.

Be to, Latvijos ir Lietuvos vy-
riausybės nori išlaikyti dabartinį sa-
vo valiutos keitimo į eurą kursą ir dėl
politinių tikslų. 

,,Baltai bijo, kad jei bus imtasi
devalvacijos, tai Europos klube jie
bus laikomi antros kategorijos na-
riais, o tai kelia pavojų valstybėms,
kurios dar taip neseniai įėjo į Sovietų
Sąjungos sudėtį”, – rašo ,,The Finan-
cial Times”.

,,Galima suprasti ir Briuselio bai-
mę dėl naikinančių davalvacijos pa-
sekmių (vietos valiutų nestabilumas,
bankų bankrotai, viso to proceso įta-
ka kitoms ES valstybėms). Tačiau ne-
lankstūs dabartinio pariteto šalinin-
kai nors ir sukuria stabilumo įspūdį,
tačiau kartu sudaro sąlygas labai
stipriai ekonominei audrai – su
griaustiniais ir žaibais – kilti”, – bai-
gia straipsnį britų dienraštis.

Padaug∂jo norinçiû dirbti užsienyje 

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (Delfi.lt)
– Pakalbinti Šiauliuose vėluojančios
pašalpos negaunantys bedarbiai la-
biausiai piktinasi ne vėluojančiomis
išmokomis, o valdžios abejingumu.
Anot kalbintų bedarbių, kai nedarbo
išmokos vėluoja, niekas nė nemano
atidėti mokesčių už komunalinius pa-
tarnavimus – dujas, vandenį, kitų
mokesčių.

Žmonės sako, kad nėra socialiai
palankios sistemos, kaip nesižemi-
nant būtų galima mokėjimus atidėti
tiek, kiek vėluoja pašalpos. Šilumos
tiekėjai siūlo tokį atidėjimą, tačiau
žmonės piktinasi, kad tektų vaikš-
čioti po tarnybas ir įrodinėti, kad iš
valstybės vėluoja išmokos.

Daygybę istorijų apie beviltišką
padėtį kasdien girdi darbo biržų dar-
buotojai. Jie sako, žmonės jau ateina
verkdami ir prašo nors kelių šimtų litų.

Yra fondas, iš kurio išimties tvar-
ka mokama pašalpa. Šiauliuose įdieg-
ta praktika, kad bet kokį darbą pir-
miausia siūlo šeimoms, kur visi as-
menys yra bedarbiai.

Tuo tarpu, anot Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Darbo
departamento direktoriaus pavaduo-
tojo Ramūno Darulio, „Sodrai” dar
reikia skirstyti lėšas pensininkams,
mamoms, tad ir vėluojama mokėti be-
darbiams, kurie išmokas gauna iš tos
pačios „Sodros”. O įmokų taip pat
mažėja, nes mažėja dirbančiųjų.

Pedagogai grasina protestais

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) – Pusantro mėnesio Vilniuje veikianti Na-
cionalinė dailės galerija jau sulaukė per 10,000 lankytojų. Iki rugpjūčio 23 d.
čia pristatoma kilnojamoji tarptautinė dailės paroda „Spalvų ir garsų dialo-
gai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba”. Nacionalinės dailės galerijos kura-
torė Austėja Čepauskaitė sako, kad naują parodą lankytojai galės pamatyti
spalį.  Parodoje „Šaltojo karo metų modernizmas: menas ir dizainas suskilu-
siame pasaulyje” bus galima pamatyti dailės ir dizaino kūrinius iš Vakarų ir
Rytų bloko. Tarp jų – P. Picasso, F. Bacon darbai. Bus įvairių įdomybių, tokių
kaip pirmasis dirbtinis žemės palydovas, kosminio laivo „Vostok” kapsulės
modelis, JAV astronautų ir Tarybų Sąjungos kosmonautų skafandrai ir kt.

ELTOS nuotr.

Ekonomin∂ audra virš Baltijos valstybi¨�

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (ELTA) –
Darbo biržos ir įdarbinimo agentūros
sako, kad norinčių įsidarbinti užsie-
nyje sparčiai daugėja.

Įdarbinimu Didžiojoje Britanijoje
užsiimančios agentūros „Aulina” di-
rektorė Rita Biliukaitė tvirtina, kad
ieškančiųjų darbo užsienyje skaičius
nuo praėjusių metų gruodžio padvi-
gubėjo. Pasak jos, darbo ieško labai
įvairūs žmonės – pradedant bankru-
tavusių įmonių savininkais, vadybi-
ninkais, baigiant statybininkais.

Daugiausiai lietuviai darbo ieško
Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Skan-

dinavijos šalyse. Tačiau ten esą daug
darbo statybininkams nebėra. Dau-
giausia siūlomas sezoninis arba pa-
galbinis darbas žemės ūkyje.

Taip pat teigiama, kad slaugių,
kurios anksčiau gana lengvai įsidar-
bindavo Didžiojoje Britanijoje ar Skan-
dinavijoje, atranka labai sugriežtėjo.
Tačiau esą itin aukštos kvalifikacijos
darbo užsienyje, kaip ir prieš metus,
dabar surasti nesunku.

Nedarbas Lietuvoje pasiekė 9,7
proc. Darbo ieško daugiau nei 200,000
žmonių, tačiau laisvų darbo vietų dar-
bo biržoje užregistruota vos 11,000.

Kaunas, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Geros valios žmonių aukos per tradi-
cinę TV3 ir SEB paramos projekto
,,Išsipildymo akciją” padės išsaugoti
mažųjų ligoniukų sveikatą ir net gy-
vybę. Kauno medicinos universiteto
klinikas jau pasiekė naujas ultragar-
sinės diagnostikos aparatas, kainavęs
beveik 500,000 litų.

Ultragarsinės diagnostikos apa-
ratu ,,Vivid S6” bus galima įvertinti
galvos smegenų būklę traumas paty-
rusiems kūdikiams ir mažiems vai-
kams. Šiuo aparatu bus galima įver-
tinti galvos smegenų kraujotaką įvy-
kus traumoms, ištirti širdies ir siste-
minių kraujagyslių veiklą. Aparatu
galima diagnozuoti bet kokią kardio-
loginę patologiją, ištirti vidaus orga-
nų būklę, anksti įtarus ir diagnoza-
vus trauminius pažeidimus vidaus
organuose, taigi galima gelbėti vai-
kus nuo netikėto nukraujavimo.

,,Aparatas padės gydytojams grei-
tai ir tiksliai diagnozuoti ligas, o ma-
žiesiems pacientams jis leis išvengti
papildomų tyrimų”, – sako Kauno
medicinos universiteto klinikų II vai-
kų ligų skyriaus vadovė Rima Šilei-
kienė.

Gydytojos teigimu, į Vaikų inten-
syviosios terapijos ir reanimacijos
skyrių patenka patys sunkiausi ligo-
niukai, todėl čia kaip niekur kitur
reikalinga labai tiksli ir greita diagno-
zė. Nuo jos priklauso gydymo sėkmė.

,,Šiuo ultragarsiniu aparatu per
metus galėsime ištirti apie 2,5–3,000
pacientų. Maždaug 500 vaikų per me-
tus prireikia skubaus ištyrimo”, –
sako R. Šileikienė.

,,Išsipildymo akcijos” lėšomis ge-
gužės mėn. Vilniaus universitetinei vai-
kų ligoninei nupirktas beveik 200,000
litų vertės lazeris. 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Jeigu Vyriausybė neatsižvelgs į švie-
timo darbuotojų siūlymus ir savava-
liškai rudenį sumažins jų atlyginimus
vidutiniškai 8 proc., pedagogai neat-
meta protesto akcijų galimybės.

Pasak Lietuvos švietimo darbuo-
tojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pir-
mininko pavaduotojo Eugenijaus Je-
sino, pedagogų bendruomenė nepa-
tenkinta valdžios užmojais per bazi-
nės algos dydį, valandų skaičiaus ir
mokinių mažėjimą kirpti mokytojų
atlyginimus. E. Jesino teigimu, šios
priemonės vidutiniškai mažina mo-
kytojų krūvį 4 valandomis, praranda-
ma apie 600 litų atlyginimo.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas
sakė, kad sumažėjus mokinių ir mo-
kytojų skaičiui pedagogų bendruo-
menė valstybei ir taip ,,sutaupė” apie
200 mln. litų. E. Jesinas pateikė pa-

vyzdį, kai tvirtinant biudžetą darbo
užmokestis buvo paskaičiuotas be-
veik 41,000 mokytojų, nors naujausia
statistika rodo, kad mokytojų šalyje
yra 37,800.

E. Jesino teigimu, mokytojai su-
tinka būti solidarūs ir susimažinti at-
lyginimus, bet ne daugiau kaip 5
proc. Be to, būtent apie tokį mažini-
mą anksčiau yra kalbėjęs ir premje-
ras Andrius Kubilius. 

Pedagogai planuoja susitikti su
Švietimo ir mokslo ministerijos va-
dovais. Ketinama aptarti darbo užmo-
kesčio mažinimą švietimo sistemoje.

Apie siūlymą visiems biudžeti-
ninkams, tarp jų ir mokytojams, atly-
ginimus mažinti 8 proc. užsiminta
liepos pradžioje. Ankstesnės Vyriau-
sybės pasirašytos Pedagogų atlygini-
mų didinimo programos įgyvendini-
mas atidėtas iki 2010 m. gruodžio 31 d.



Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Venesuela ketina pirkti rusiškus tankus

RYGA
Vokietijos Koblenco mieste esan-

čioje kariškių ligoninėje  mirė latvių
kapralas Davis Baltabols, tarnavęs
NATO vadovaujamų Tarptautinių
saugumo paramos pajėgų (ISAF) lat-
vių  dalinyje Afganistane, pranešė
Latvijos gynybos ministerija. Jo mir-
ties priežastis kol kas neaiški. Minis-
terijos pranešime sakoma, kad budė-
damas Afganistane latvių padalinys
susidūrė su kovotojais ir kilo susišau-
dymas. Jo metu pablogėjo kapralo D.
Baltabols sveikata, tačiau susišaudy-
mo metu jis nebuvo sužeistas.

MASKVA
Rusija kuria žvalgybinius lėktu-

vus, kurių nepastebėtų priešlėktuvi-
nės gynybos sistemos, sakė rusų oro
pajėgų vadas. Rusija šiuo metu kliau-
jasi žvalgybiniais lėktuvais Su-24MR
ir MIG-25RB, sakė A. Zelin. Jis pri-
dūrė, kad oro pajėgos turi ,,pakanka-
mą jų skaičių”, tačiau šiuolaikiniam
karui reikia aukštesnio lygio žinių
rinkimo, todėl Rusijos oro pajėgos bu-
vo priverstos smarkiai patobulinti sa-
vo žvalgybą.

***
Turkija ,,iš principo” sutiko leisti

per jos teritorinius vandenis tiesti
dujotiekį ,,South Stream”, sakė Ru-
sijos aukšto rango pareigūnas, kuris
kalbėjo prieš premjero Vladimir Pu-
tin viešnagę Turkijoje. ,,South
Stream” bus bendras Rusijos ,,Gaz-
prom” ir Italijos ,,Eni” projektas.

ISLAMABADAS
Pakistano policija pranešė, kad

mažiausiai 34 žmonės veikiausiai žu-
vo, kai jų autobusas nukrito į Indo
upę šalies šiaurėje, rašo BBC. Pasak
policijos, autobusu važiavo daugiau-
siai kariškiai iš Pandžabo, kurie po
atostogų vyko į Skardu. Į nelaimės

vietą buvo pasiųsti gelbėtojai, tačiau
kol kas sraunioje upėje žuvusiųjų kū-
nų nepavyko rasti.

MUMBAJUS
Indijos teismas skyrė mirties

bausmes trims žmonėms, tarp jų –
sutuoktinių porai, kurie kaltinami
2003 m. Mumbajuje padėję bombas,
pareikalavusias 52 žmonių gyvybių.
Atsakovų advokatai užsiminė, kad
apskųs nuosprendį. Mirties nuo-
sprendžiai Indijoje dažnai sušvelni-
nami. Kaltintojas sakė, kad nuteis-
tieji priklausė uždraustai Pakistane
įsikūrusiai islamistų grupuotei, kuri
kaltinama ir dėl pernai Mumbajuje
įvykdytų išpuolių, pareikalavusių 166
žmonių gyvybių.

KABULAS
Naujasis NATO vadovas pažadė-

jo stiprinti karines pastangas kovo-
jant su sukilimu Afganistane, bet pri-
pažino, kad derybos su tam tikromis
grupuotėmis yra viena galimybių di-
dėjančiam smurtui nutraukti. Anders
Fogh Rasmussen lankydamasis Afga-
nistane sakė, jog yra pasirengęs
„pragmatiškiems žingsniams” saugu-
mo padėčiai pagerinti.

WASHINGTON, DC
Buvęs JAV Atstovų Rūmų narys

William Jefferson nuteistas dėl dau-
gelio kaltinimų kyšininkavimu ir pi-
nigų plovimu. W. Jefferson, kuris
Kongrese atstovavo Louisiana valsti-
jai, 2007 m. buvo apkaltintas dėl to,
kad prašė milijonų dolerių kyšių iš
bendrovių, per savo biurą tarpinin-
kaudamas verslo sutartims Afrikoje.
Jam gresia kalėjimas iki 150 metų.

NEW YORK
Seksualinio nepasitenkinimo ka-

muojamas vyras, kuris viename
Pennsylvania sveikatingumo centre
nužudė tris moteris ir nusižudė pats,
pasirengimą šioms žudynėms aprašė
tinklaraštyje, kurio paskutiniame
įraše skelbiama apie ,,didžiąją dieną”,
pranešė policija. Žudikas, kuris ant-
radienį vakare įsiveržė į ,,LA Fitness
Gym” Bridgeville ir paleido 36 kul-
kas, tinklaraštį asmeniniame tinkla-
lapyje tikriausiai rašė nuo lapkričio
mėnesio.

RUSIJA

EUROPA

AZIJA

JAV

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (AP/BNS)
– Venesuelos prezidentas Hugo Cha-
vez pareiškė, kad vyriausybė ketina
pirkti keliasdešimt tankų, atsižvelg-
dama į tai, kad gali būti padidintas
JAV karių skaičius Kolumbijoje. H.
Chavez sakė, kad tikisi dėl to susitar-
ti per savo apsilankymą Rusijoje šį
rugsėjį.

Šiuo metu JAV ir Kolumbija ren-
giasi pasirašyti sutartį dėl bendradar-
biavimo gynybos ir saugumo srityje.
Amerikiečių karių skaičius gali padi-
dėti septyniose Kolumbijos bazėse.
Manoma, kad ši dvišalė sutartis bus

sudaryta dešimčiai metų.
Venesuelos vyriausybė nuo 2005

metų jau pirko Rusijoje ginkluotės,
tarp jų sraigtasparnių, kovinių lėktu-
vų, Kalašnikov automatų, iš viso už 4
mlrd. dolerių.

Kolumbijos prezidentas Alvaro
Uribe šiuo metu keliauja po visas Pie-
tų Amerikos šalis bandydamas įtikin-
ti, jog šie veiksmai jokios grėsmės
šioms šalims nesukels ir yra nukreip-
ti tik prieš kontrabandininkus, bet
tam vis dar nepritaria dauguma Pie-
tų Amerikos šalių.

Anksčiau H. Chavez paragino sa-
vo kolegą Amerikoje Barack Obama
atsisakyti planų didinti Amerikos ka-
rių skaičių bazėse Kolumbijoje, pa-
reikšdamas, kad toks žingsnis gali su-
kelti karą regione. Venesuelos prezi-
dentas taip pat sugriežtino prekybos
tvarką su Kolumbija. 

Praėjusią savaitę jis atšaukė savo
pasiuntinį iš Kolumbijos dėl to, jog
Venesuela buvo apkaltinta pardavi-
nėjusi ginklus maištininkams. H.
Chavez teigė ieškosiąs naujų partne-
rių, kurie galėtų Venesuelai tiekti
mėsą, pieno produktus ir javus. 

Hugo Chavez.    AFP/Scanpix nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (BNS) –
Japonijai minint 64-ąsias pirmo pa-
saulyje atominio išpuolio metines,
Hirošimos meras paragino pasaulio
vadovus paremti JAV prezidento Ba-
rack Obama raginimą atsisakyti
branduolinių ginklų.

Hirošimos, kur dėl to atominės
bombos sprogimo žuvo 140,000 žmo-
nių, meras Tadatoshi Akiba, vado-
vaudamas metinių iškilmėms, atnau-
jino savo raginimą per kitą dešimt-
metį atsisakyti 24,000 likusių bran-
duolinių galvučių.

Maždaug 50,000 žmonių, tarp jų
„hibakušos” – tie, kurie išgyveno šį
sprogimą, jų vaikai, politikai ir 59
valstybių bei Jungtinių Tautų (JT)
pasiuntiniai susirinko Taikos parke
netoli tos vietos, kur 1945 m. rugpjū-
čio 6 d. nukrito iš amerikiečių karo
lėktuvo „Enola Gay B-29” numesta
atominė bomba.

,,Branduolinių ginklų atsisaky-
mas yra ne tik hibakušų, bet ir di-
džiosios daugumos šios planetos žmo-
nių ir valstybių valia”, – sakė T. Aki-
ba, kuris vadovauja tarptautinei or-
ganizacijai „Merai už taiką”.

T. Akiba gyrė dabartinį JAV va-

dovą už balandį Prahoje pasakytą
kalbą, kurioje jis sakė, kad Jungtinės
Valstijos, kaip vienintelė branduolinį
ginklą kada nors panaudojusi šalis,
turi ,,moralinę atsakomybę” siekti,
kad tokių ginklų galiausiai būtų at-
sisakyta.

,,Save, pasaulinę daugumą, vadi-
name ‘Obamos dauguma’ ir ragina-
me likusią pasaulio dalį suvienyti jė-
gas su mumis ir iki 2020 m. atsisa-
kyti branduolinių ginklų”, – sakė Hi-
rošimos meras.

Branduolinio išpuolio metinės
minimos tokiu metu, kai regione yra
padidėjusi įtampa dėl gegužę įvykdy-
to Šiaurės Korėjos požeminio bran-
duolinio bandymo. Washington nie-
kada neatsiprašė dėl tų išpuolių, o
aukščiausia savo pareigose tebedir-
banti JAV pareigūnė, apsilankiusi
Hirošimoje, buvo Atstovų Rūmų pir-
mininkė Nancy Pelosi, kuri pernai
padėjo gėlių Taikos parke.

T. Akiba išreiškė įsitikinimą, kad
pagreitis dėl tikslo iki 2020 m. atsi-
sakyti branduolinių ginklų didėja, ir
sakė, kad ,,Merai už taiką” dabar vie-
nija daugiau kaip 3,000 miestų visa-
me pasaulyje.

Hirošimos meras ragina
atsisakyti branduoliniû ginklû�

Washington niekada neatsiprašė dėl 1945 m. rugpjūčio 6 d.  įvykio.
SCANPIX nuotr. 
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS GOLFAS

G. Titenis iškovojo bronzos medalį

Po praėjusių lenktynių Vengrijo-
je, kai susižalojo „Ferrari” komandos
lenktynininkas Felipe Massa, į lenk-
tynių kelią grįš septyniskart pasaulio
čempionas Michael Schumacher.

Praėjusį penktadienį Italijoje su
2007 metų bolidu „Ferrari F2007” jis
nuvažiavo 67 ratus, o greičiausiai nu-
važiavo per 1 min. 23,736 sek. Įdomu
tai, kad sausio mėnesį su šių metų
bolidu „Ferrari F60”, F. Massa tame
kelyje greičiausiai ratą apvažiavo per
1 min. 23,981 sek.

M. Schumacher dar nori važiuoti
su šių metų bolidu, tačiau dėl galio-
jančio bandymų draudimo jis galės

tai padaryti tik leidus visiems varžo-
vams ir Tarptautinei automobilių

Pasaulio ralio čempionate pirmauja M.
Hirvonen

Aštuntąjį šių metų
Pasaulio ralio čempiona-
to (WRC) ratą Suomijoje
laimėjo Mikko Hirvonen.
Lenktynėse taip pat da-
lyvavo 2007 metų ,,For-
mulės 1” pasaulio čempi-
onas Kimi Raikkonen,
tačiau pastarasis dėl
avarijos lenktynių nepa-
baigė.

M. Hirvonen Suomi-
jos ralį laimėjo pirmą
kartą savo karjeroje. Ben-
droje čempionato įskai-
toje surinkęs 68 taškus,
trimis taškais jis lenkia
penkiskart pasaulio ralio
čempioną Sebastien Loeb. S. Loeb
varžybas pabaigė antras, trečią vietą
laimėjo Suomijos lenktynininkas
JariMatti Latvala.

Po aštuonioliktojo greičio ruožo
K. Raikkonen buvo pakilęs į 15-tą
vietą, tačiau šios vietos jam nepavy-

ko išsaugoti. Jis savo lenktynes baigė
devynioliktajame greičio ruože, kai jo
automobilis kelis kartus vertėsi ir jis
buvo priverstas baigti lenktynes. Nei
pilotas, nei šturmanas nenukentėjo. 

Parengė Paul Triukas

M. Pocius žais ,,Žalgiryje”

Šešerius metus JAV praleidęs
Martynas Pocius praėjusio penkta-
dienio popietę oficialiai tapo Kauno

„Žalgirio” žaidėju.
Praėjusį sezoną 23 metų 196 cm

ūgio gynėjas praleido Duke Universi-
ty komandoje. M. Pocius, pasirašęs
savo pirmąją profesionalios karjeros
sutartį, „Žalgirio” svetainėje sakė:
„Esu labai laimingas. Žaisiu ‘Žalgiry-
je’, tituluočiausioje ir kiekvienam lie-
tuviui svarbioje komandoje, todėl la-
bai džiaugiuosi, kad man buvo su-
teikta tokia galimybė”.

Sutartis su ,,Žalgiriu” galios tre-
jus metus su teise ją nutraukti po
dvejų metų.

M. Schumacher – jau greitesnis už F. Massa

Italijoje vykstančiame Vandens
sporto šakų pasaulio čempionate
plaukikas Giedrius Titenis vyrų 200
metrų plaukimo krūtine baigiamosio-
se varžybose iškovojo bronzos medalį.

20-metis lietuvis atplaukė per 2
min. 7,08 sek. ir pagerino Lietuvos
rekordą. Jis pasidalijo trečiąja vieta
su Australijos plaukiku Christian
Sprenger. Pirmąją vietą iškovojo
Vengrijos plaukikas Daniel Gyurta,
trečiąją vietą – amerikietis Eric
Shanteau.

G. Titenis tapo ketvirtuoju Lietu-
vos plaukiku, iškovojusiu medalį pa-
saulio čempionate. 1978 metais Vo-
kietijoje aukso medalį iškovojo Lina
Kačiušytė, 1982 metais Ekvadore

vicečempionu tapo Robertas Žulpa, o
1994 metais Romoje bronzos medalį
iškovojo Raimondas Žulpa.

EDVARDAS ŠULAITIS 

Rašytiniai šaltiniai teigia, kad
golfas buvo pradėtas žaisti Olandijoje
XIV a., nors ir Prancūzija bei Airija
tvirtina, jog jos yra golfo gimtinės. Šis
žaidimas pasiekė Britų salas ir XVIII
a. su kariuomenės daliniais atkeliavo
į JAV.

Amerikoje jau 1928 m. kai kurie
JAV lietuviai (daugiausia profesiona-
lai ir šiaip turtingesni tautiečiai)
jungėsi į Čikagos lietuvių golfo klubą,
kuris išaugo iki 70 narių. Jie du kar-
tus per savaitę rinkdavosi į Gleaneag-
le golfo laukus. Tačiau jau 1965 m. šis
klubas nustojo egzistuoti. Tik kiek
vėliau buvo nutarta klubo veiklą at-
gaivinti, jis veikia iki šių dienų ir va-
dinasi Čikagos lietuvių golfo klubu
(turi apie 100 narių). Yra rengiamos
klubinės ir visos Š. Amerikos lietuvių
varžybos.

Lietuvoje sovietiniais laikais šis
žaidimas neegzistavo. Tik Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę, šia sporto
šaka susidomėta. Paskatinimą šiam
sportui suteikė Lietuvoje gyvenantys
užsieniečiai ir kai kurie lietuviai,
ypatingai tie, kurie turėjo progą
pabuvoti užsienyje, pvz., Amerikoje.

Tiger Woods uždirba 
115 mln. per metus

Nors ir kaip būtų keista, JAV
daugiausia pinigų uždirba ne krep-
šininkai, amerikietiškojo futbolo žai-
dėjai, bet golfo žaidėjas juodaodis
Tiger Woods, kurio metinės pajamos
siekia 115 mln. dolerių. Nuo jo netoli
atsilieka ir kai kurie kiti profesio-
nalūs golfo žaidėjai.

Pats žaidimas dažnai rodomas
per televiziją ir yra viena populia-
riausių sporto šakų Amerikoje, net ir
tarp mėgėjų, nes ją dabar gali kul-
tivuoti ne tik turtingi žmonės, bet ir
visi, norintys pasišvaistyti golfo laz-
da, kadangi daugelis parkų turi išsin-
uomoti pigiai kainuojančius golfo lau-
kus.

Vis dėlto Lietuvoje šis sportas
dar žengia pirmuosius žingsnius. Tik
neseniai buvo atidarytas pilnos apim-
ties – 18 duobučių – golfo laukas.
2000 m. Kauno rajone, Lapėse, įsikū-
rė pirmasis Lietuvoje „Elnio’’ aikšty-
nas, tačiau tik su 9 duobutėmis, ir
ten rimtų varžybų nebuvo įmanoma
rengti. Šiaip ar taip, jis vis tiek daug
prisidėjo prie golfo populiarinimo
Lietuvoje, čia golfo meno išmoko pir-
mieji Lietuvos golfo žaidėjai. Dabar
geresnieji golfo žaidėjai turi progą
žaisti pilno dydžio „Sostinių golfo
klubo’’ aikštyne, kuris buvo atidary-
tas 2006 metais. Tai pirmasis 18
duobučių golfo aikštynas Lietuvoje.

Šio aikštyno sumanytojai –
krepšininkai

Vienas pirmųjų sumanytojų įren-
giant šį aikštyną buvo žinomas krep-
šinio teisėjas Virginijus Dovidavičius,
kuris apie metus  praleido JAV ir Či-
kagos apylinkėse esančiame „Old
Oak’’ golfo aikštyne, turėjo progą su-
sipažinti su šio sporto ypatybėmis bei

visu golfo sporto verslu.
Grįžęs į Lietuvą, šis vyras pra-

dėjo rūpintis, kad ir čia būtų įrengtas
tarptautinius reikalavimus atitin-
kantis golfo aikštynas. „Nors pradžia
buvo sunki, bet ledus pralaužti pa-
vyko’’, – sako V. Dovidavičius. Prie
statybos didele dalimi prisidėjo du ge-
rai žinomi Lietuvos krepšininkai.
Pirmasis iš jų, įdėjęs nemažai pinigų,
– profesionalo karjerą baigęs Artūras
Karnišovas, vėliau prisidėjo ir Lietu-
vos krepšinio rinktinės žaidėjas Šarū-
nas Jasikevičius.

Lietuvoje steigiasi nauji 
aikštynai

Dabar Lietuvoje šalia „Sostinių’’
aikštyno veikia „Europos centro’’ bei
„Elnio’’ golfo aikštynas. Šiemet nu-
matyta įrengti dar tris: prie Vilniaus,
Klaipėdos ir Druskininkų. Netrukus
šiai sporto šakai reikės skirti daugiau
reklamos, nes Lietuvos spauda apie
golfą beveik neberašo. Šiuo metu Lie-
tuvoje priskaičiuojama tik 400 nuo-
latinių žaidėjų. Tą skaičių reikėtų
stengtis padidinti bent 10 kartų. O be
to, tarptautinėje plotmėje Lietuvos
golfo žaidėjai yra beveik nežinomi.
Šioje srityje irgi reikia siekti greitų
permainų.

Golfas yra viena iš rimčiausių
sporto šakų tapti olimpine sporto
šaka. Nors kai kurie žmonės jį pri-
skiria prie žaidimų, o ne prie sporto,
golfo propaguotojai teigia, kad jis ati-
tinka visus sporto reikalavimus (di-
delis fizinis krūvis, susikaupimas,
psichologinė įtampa). O be to, atsira-
dus didesniam skaičiui golfo aikš-
tynų, jo žaidimo kainos gerokai su-
mažės ir bus prieinamos ne tik labiau
pasiturintiems, bet ir eiliniams mėgė-
jams, panašiai, kaip yra ir Amerikoje.
Tad po, sakysime, dešimtmečio ir Lie-
tuvoje turėtų „užderėti’’ neblogų gol-
fo žaidėjų ir didelis būrys šios sporto
šakos mėgėjų.

LIETUVOJE DAUGĖJA 
GOLFO LAUKŲ

Lietuvos ,,Sostinių golfo klubo’’ emb-
lema.
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SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
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JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 66

Kauno kalinių kolonos, kurioje
ėjo pulkininkas J. Petruitis ir kiti
aukšti Lietuvos karininkai, mes pa-
keliui nesutikome. Nieko nežinau ir
apie tolimesnį mano bendražygių, ku-
rie kartu išsigelbėjo, likimą. 1991 me-
tų birželį, minint 50-tąsias žudynių
metines, aš buvau nuvykęs į Igumenės
miškelį, bet ten, turbūt, jau daug kas
pasikeitė, ir atmintis jau nebe ta.

Garsiojoje Jono Petruičio knygoje
,,Kaip jie mus sušaudė”, kurią su au-
tografu buvau gavęs iš paties pulki-
ninko (bet enkavedistai per kratą at-
ėmė), yra paminėtas, galbūt, tas pats
bolševikų generolas ir karininkai, ku-
riuos man prisėjo ,,pavėžėti”:

Saulei nusileidus, apie penkias-
dešimt kilometrų prieš Minską, suge-
do mūsų autobuso motoras. (...) Pro
mus norėjo pravažiuoti vienas bolše-
vikų sunkvežimis, kuriame sėdėjo,
matyti iš jų uniformų, aukšti bolše-
vikų viršininkai – generolai, pulki-
ninkai ir kitokių laipsnių komandi-
rai. Enkavedistai tuojau tą sunkve-
žimį sulaikė. Vienas eilinis enkave-
distas, išsitraukęs revolverį, įsakė
tiems komandirams išlipti iš maši-
nos. Generolas prieš tą enkavedistą
dar aiškinosi, jog jam labai skubiai
reikia patekti į armijos štabą, bet en-
kavedistas, atstatęs jam revolverį, su-
šuko: – Molčat! (Tylėti!) Generolas
tuojau nutilo, ir visi klusniai iš auto-
mobilio išlipo.

Mes baisiai nustebome, matyda-
mi kokią nepaprastą galią turi enka-
vedistai. Prieš paprastą eilinį enka-
vedistą dreba ir sovietų generolai”
(sk. ,,Už Lietuvos ribų”, psl. 155–156).

Nežinau, ar jie tada prie Ma-
ladečinos susirado kitą vairuotoją,
bet jeigu tai tas pats generolas, kurį
aš turėjau vežti, tai ir tas ,,šoferis”
pakliuvo į Mirties koloną: ,,o kitas dvi
(grupes) varė kelis kilometrus už Čer-
venės ir ten šaudė. Tarp suimtųjų
buvo net šoferis, atvežęs į Minską be-
bėgantį bolševikų generolą. (,,Iš uni-
versiteto katedros į čekistų nagus.
Pasakoja prof. Ig. Končius”, ,,Į laisvę”
1941 m., nr. 22)

•••
Man labai pasisekė, kad, suėmę

su ,,daiktiniais įrodymais”, enkave-
distai manęs iškart nesušaudė, o
leido ,,sulošti” NKVD loterijoje. Ki-
tiems, panašiai sučiuptiems, kaip, pa-
vyzdžiui, kariūnui Vytautui Cijūnė-
liui, tokios galimybės nesuteikė:

Nepriėjus Smurgainių, birželio
24 d. vidudienyje (popietinių metu),
mokykla (Vilniaus Pėstininkų mo-
kykla – L. Č.) buvo sustabdyta ir išri-
kiuota. Piliečio drabužiais buvo at-
vestas kursantas Cijūnėlis (jis buvo
sugautas persirengęs ir bebėgant). Į
priekį buvo išvesta ypatingojo būrio
10 komisarų. Komisaras Lipkindas
perskaitė mirties sprendimą. Suku-
rovas sukomandavo ,,užtaisyk” ir
,,ugnis”. Sušaudžius Cijūnėlį, mo-
kykla buvo tuojau pasukta dešinėn ir
nužygiavo į Smurgainius (,,Vilniaus
Pėstininkų mokykla karui prasidė-
jus”, ,,Karys” 1943 m., nr. 6).

Tai buvo aštuntos kuopos kursan-
tas Cijūnėlis, kuris mirtį sutiko labai
šaltai, kaip tinka kiekvienam lietuviui.

Kaip vėliau sužinojau Cijūnėlis
sušaudytas už tai, kad buvo įtartas
norėjęs pabėgti. Kai jis ėjo pas vieną
ūkininką atsigerti, jį sekęs vyr. polit-

rukas Uljanov. Jis pastebėjo Cijūnėlį
besikalbant su ūkininku ir apsiren-
gusį civiliškai, bet dar nespėjusį pa-
slėpti mundiruotės. Politrukas parei-
kalavo tuoj Cijūnėlį išduoti ir grasi-
no ūkininką nušauti, šeimininkas iš-
sigandęs parodė, ir politrukas Cijū-
nėlį išsivedė (St. Š-tas ,,Prievartos žy-
gis”, ,,Karys” 1943 m., nr. 15–16).

Kaimą, kuriame mes beginkliai,
genami enkavedistų, puolėme vokie-
čių ,,desantą”, galbūt tada gudai va-
dino ,,Krapivka”, nes:

Kursantas Aleksandras Gulevi-
čius rašo: Iš Raudonosios Armijos at-
sipalaidavau prieš kautynes prie Mo-
lodečno. Birželio 25 d. apie 18–19 val.
pasirodė vokiečių tankai...

Grįždami pakeliui radome žuvu-
sių lietuvių prie Krapivkos km. Salų
val., Ašmenos apsk. Juos mums nu-
rodė to kaimo gyventojas Vytautas
Drozdas (liet. Strazdas – L. Č.). Žuvu-
sieji buvo kursantai Tomas Semaška
ir Antanas Ratkevičius, abu Vilniaus
pėstininkų mokyklos 7 kuopos 1 bū-
rio. Smurgainių miestelyje civiliai
mums papasakojo, kad jie matė, kaip
rusų politrukai sušaudė vieną lietuvį
karininką ir kareivį. Jų dokumentus
rusai pasiėmė, o nužudytuosius užka-
sė vietos gyventojai. Jų pavardžių
žmonėms netekę sužinoti (,,Iš karių
anketų”, ,,Karys” 1941 m., nr. 26).

Vienas iš tų Smurgainiuose su-
šaudytų turbūt buvo V. Cijūnėlis, o
,,lietuvis karininkas” galėjo būti ir
mano vargšas ,,vadas” j. ltn. Istognyj.
Kai mes tada pasiekėme Smurgainių
miškelį (kuris, atrodo, vadinosi ,,Die-
vo dovana”!), jis gi irgi jau neturėjo
dokumentų ir vilkėjo lietuviška kari-
ninko uniforma... (Tas nežinomas
,,lietuvis karininkas” vėliau buvo
perlaidotas, jo išpuoštas kapas buvo
gražiai prižiūrimas iki vėl neužėjo ru-
sai. Apie tai rašė tuometinis ,,Karys”.)

Prievartos žygyje į Rusiją bolše-
vikai tada išsivarė, pagal prof. A. Da-
mušį, apie 5,000 lietuvių karių. 3,000
iš jų buvo įjungti į ,,16-tąją lietuviš-
kąją diviziją”, didesnioji dalis iš kurių
žuvo dėl kvailų vadų. Kur pasidėjo
dar 2,000 ir profesorius nežino.

•••
,,Įdomiai” persipynė mūsų keliai.

Grįžęs iš Kolymos lagerių, aš apie 20
metų su šeima išgyvenau palėpėje,
Gedimino-Kęstučio gatvių kampe (vi-
sai netoli Įgulos bažnyčios). O išsva-
jotąjį sovietinį butą pagaliau gavau
palyginti labai geroje vietoje, trečia-
jame blokinio namo aukšte. Ketvirta-
jame (tiesiai man virš galvos!) įsikūrė
(…) politrukas-kontržvalgybininkas
A. Anfimov su savo sūnaus Andrie-
jaus Anfimovo šeima. (…)

O su broliu Vincu po karo mes iš-
siskyrėme amžiams, tom pačiom
kryptim, kaip ir tada, Varėnos poligo-
ne sėdėjome. Aš po Kuršo katilo ir
įvairių nuotykių išdundėjau į Rytus
(Magadan), o brolis po DP stovyklų į
Vakarus. Veltui net keletą kartų pra-
šinėjau, rašiau, mokėjau pinigus už
tariamą vizą, enkavedistai net nesi-
ruošė manęs išleisti nors trumpam
pasimatymui su broliais Vincu, Kos-
tu, seserimi Ona. Turbūt atsiduso iš
džiaugsmo mano viršutinis kaimy-
nas, kai 1977 metais man į namus
atėjo liūdna telegrama, pranešusi
apie jaunesniojo leitenanto Vinco
Čerškaus mirtį.           Bus daugiau.

REIKALINGA lenkiškai ar angliškai
kal banti moteris, prižiūrėti vyresnio
am žiaus moterį, paruošti maistą ir
sut var kyti namus Čikagos šiaurėje,

šalia ,,Brickyard Mall”. 
Atlyginimas 1,000 dol. per mėn. 

Tel. 815-409-8611

ČIIAA GGAAL�JJOO BBŪTTII JJŪSSŲ
SSKKEELLBBIIMMAASS

Tel. 773-585-9500

Fax.773-585-8284

Vienas banko darbuotojas Seattle
mieste neteko darbo, nes sulaikė
nespėjusį pasidarbuoti vagį, praneša
naujienų agentūra AP. Seattle centro
banko „Key” taisyklės griežtai reika-
lauja, kad darbuotojai paklustų vagių
reikalavimams ir vengtų susirėmimų.

Daugiau kaip dvejus metus jame
dirbantis Jim Nicholson (30 m.) laik-
raščiui „The Seattle Times” teigė, jog
praėjusį antradienį viršų paėmė ins-
tinktas, kai tamsiai apsivilkęs liesas
vyriškis su kepuraite ir saulės aki-
niais stumtelėjo jam juodą kuprinę ir
pareikalavo pinigų. J. Nicholson metė
kuprinę ant žemės, puolė prie vyro ir
pareikalavo parodyti ginklą. Vyriškis
pasileido prie durų, kasininkas puolė

iš paskos. Jis kelis kvartalus vijosi
vagišių, galiausiai padedamas praei-
vio jį sučiupo ir nepaleido, kol atvyko
policija. O praėjusį ketvirtadienį jis
neteko darbo. Banko atstovė Anne
Foster atsisakė komentuoti šį įvykį.

Policija ir Federalinis tyrimų biu-
ras (FTB) neskatina tokių didvyriškų
poelgių. Banko kasininkams pataria-
ma nesipriešinti vagims ir nekelti
įtampos, nes pinigai apdrausti.

J. Nicholson sako suvokiąs, kodėl
jį atleido. „Mums liepia nesipriešinti,
tačiau suveikė instinktai ir aš pasis-
tengiau sulaikyti vyriškį, – sakė jis. –
Pamaniau, jei jį paleisiu, apiplėš dau-
giau bankų.”

Delfi.lt

Seattle banko darbuotojas sulaikė vagį 
ir už tai neteko darbo

Britanijoje atliktas tyrimas rodo,
kad australai – prasčiausi vyrai pa-
saulyje, nes nemėgsta dirbti namų
ruošos darbų, praneša news.com.au.
Oxford University ekonomistė Al-
mudena Sevilla-Sanz išsiaiškino, kad
šeimos norinčios moterys mieliau te-
kėtų už skandinavų, amerikiečių ar-
ba britų negu už australų. Tyrimo
autorė rėmėsi duomenimis iš 12 išsi-
vysčiusių šalių.

Paaiškėjo, kad tiek vyrai, tiek
moterys labiau nori apsigyventi
kartu ar tuoktis su tokiu partneriu,
kuris nevengtų namų ruošos darbų ir
vaikų priežiūros. Be to, pasirodo, aus-
tralėms sunkiausia rasti norintį da-
lintis darbus ir pareigas vyrą. Tyrimo
duomenimis, Australijos bendruo-

menėje – mažiausia lygybė tarp lyčių
(lyginant su kitomis šalimis), o aus-
tralai – prasčiausi kandidatai į su-
tuoktinius, kadangi nemėgsta namų
ruošos darbų.

Tyrėja nusprendė, kad didžiausia
lygybė – Norvegijoje, Švedijoje, Di-
džiojoje Britanijoje, JAV ir Šiaurės
Airijoje, o šių šalių vyrai – geidžia-
miausi sutuoktiniai. Kiek mažesnė
lygybė Nyderlanduose, Airijoje, Ispa-
nijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japoni-
joje, Vokietijoje, Austrijoje. Paskuti-
nėje vietoje atsidūrė Australija. Tyri-
mo duomenys rėmėsi 13,5 tūkst.
20–45 m. amžiaus vyrų ir moterų iš
kiekvienos šalies apklausa.

Delfi.lt

Prasčiausi sutuoktiniai pasaulyje – 
Australijos vyrai
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,,Draugo” 100-mečio paroda Lietuvoje
2009 m. spalio 14 d. (trečiadienis) 12:40 val. p.p. Lietuvos Respublikos

Vyriausybės Kanceliarijos rūmų 2 aukšto fojė (Gedimino pr. 11, LT-01103
Vilnius) atidaroma ,,Draugo” sukakčiai skirta paroda. Paroda Lietuvos
Respublikos Vy riau sybės rūmuose bus rodoma nuo 2009 m. spalio 14 d. iki
lapkričio 4 d. Vėliau ji bus per kelta į Seimo rūmus.

Norint parodą nuvežti į Lietuvą, ją reikia pritaikyti Lie tuvos žiūrovui,
išleisti parodos katalogą ir apmokėti persiuntimo išlaidas. Tam reikalingos
lėšos, kurių trūksta. Draugo fondas ir Čiurlionio galerija krei piasi į Jus, ger-
biami skaitytojai. Bū tume dėkingi, jei ištiestumėte pagalbos ranką ir finan-
siškai paremtumėte šį projektą. Aukotojų pavardės bus įrašytos kataloge.

Čekius siųsti adresu: Draugo fondui su nuoroda ,,Šimtmečio paroda”,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ,,Šimtmečio paroda”, Čiurlionio
galerija, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Iš anksto dėkojame už
pagalbą.

Ieško giminiû:�

Prašau atsiliepti
Mano senelio Juozapo Meilaus,

kilusio iš Ukmergės apskrities, Že-
maitkiemio valsčiaus Valų kaimo,
bro lis Vincas Meilus (dėl jo vardo tik-
slių žinių neturiu, galėjo būti kitas)
po 1863 metų valstiečių sukilimo bu -
vo ištremtas į Rusiją, Čiorno Podina
sritį. Tolesnis jo likimas neaiškus.

Yra žinių, kad jis turėjo dukrą
Grasildą, kuri buvo ištekėjusi už Juo -
zo Sireičiko. Turbūt buvo ir  Gra sil -
dos brolių, nes minimos Petro, Gied -
riaus, Romo, Juozo Meilų pavardės.
Jų turbūt jau nebėra tarp gyvųjų, bet
li ko palikuonių.

Manoma, kad Aldona Meilus,
kuri gimė Balninkuose (Molėtų r.),
gyveno JAV. Jos vyras turbūt buvo
Henrikas Kirklys. Kalbama, kad Či -
ka goje gyvena iš šios giminės kilę
Joseph Giedrius Meilus ir Vida  Mei-
lutė Frankas.

Man įdomu, ar tai tiesa? Norė-
čiau plačiau atskleisti savo giminės li -
ki mo puslapius. Šios giminės Simo-
no Meilaus šeima, gyvenusi Valų kai -
me (Žemaitkiemio valsč.) 1944–1950

metais aktyviai kovojo su sovietiniais
okupantais.  Broliai buvo partizanai,
o jų sesuo ir tėvas – ryšininkai. Narsa
ypač pasižymėjo Viktoras Meilus.
Par tizanai žuvo didvyrių mirtimi,
tėvai, sesuo, brolis buvo ištremti į Si -
birą.

Nieko nežinome, kaip klostėsi
užsienyje gyvenančios Meilų giminės
likimas? Todėl ir prašome atsiliepti.
Rašykite (galite anglų kalba):  Algir-
das Meilus, J. Janonio gatvė 11–3,
Mo lėtai, Lithuania

Mano tėvo dvi seserys Uršulė
Meilutė Joteika ir Marija Meilutė Gu -
zas buvo išvykusios į Braziliją. Ur -
šulės duktė Angelė Joteika Leš čins -
kienė gyvena Čikagoje. Čia gyveno ir
jos sesuo Ona Kuliešienė. Taip pat
Čikagoje gyvena mano pusseserės
Van dos, kuri gimė ir užaugo San Pau -
le (Brazilija), duktė Doris ir jos duktė
Julijana.

Jeigu kas nors žinote, ką nors
apie Meilų giminę, parašykite būsiu
labai dėkingas.

Algirdas Meilus

Varniuose – paroda „Žemaitijos sakralinės vertybės”
JURGITA GUSTYTÈ-
IVINSKIENÈ
Bernardinai.lt

Minint Lietuvos vardo ir evange -
linės žinios Lietuvai tūkstantmečio
jubi liejų, ši svarbi lietuvių tautai
sukaktis Žemaičių vyskupystės
muziejuje Varniuose pažymima per
dešimtmetį sukauptų svarbiausių ir
brangiausių kultūros vertybių pris-
tatymu. Vals tybės dienai atnaujintoje
Muziejaus ekspozicijoje ir surengtoje
parodoje „Žemaitijos sakralinės ver-
tybės” lankytojams atversti reikš -
min giausi istorinės Žemaičių vys ku -
pijos kultū ros ženklai – leidiniai, do -
kumentai, be kurių neįsivaizduoja-
mas Žemaičių vyskupijos paveldas ir
kuriuos mu ziejui pavyko įsigyti per
pirmąjį veiklos dešimtmetį.  Bai gian -
tis jubilieji niams metams parodą ke -
tinama dar pa pildyti Žemaitijos baž -
nyčioms su kurtų meno kūrinių vienu
iš rinki nių, kurį muziejus rūpinasi
su grąžinti į Žemaitiją nuolatiniam
eksponavi mui Varniuose. 

Seniausias jubiliejinės parodos ir
Muziejaus eksponatas – knyga, ka -
daise priklausiusi Žemaičių vyskupui
Merkeliui Giedraičiui. Knyga „Dona -
ti Acciaioli in Aristotelis Libro Octo”
išleista 1566 m. garsaus Europoje lei-
dėjo Vincento Valgrizijaus, artima Al -
dų (XV– XVI a. Italijos žymiausių
spaustuvininkų mažo formato leidi -
niai) tradicijai. Tituliniame puslapyje
įrašas ranka „Melchior Dux Gied -
roic” skelbia, kad knyga priklausė
ku nigaikščiui Merkeliui Giedraičiui.
Knygoje yra ir dar vienas kiek vėles-
nis įrašas, nurodantis, jog veikiausiai
po vysk. M. Giedraičio mirties spau -
dinys atiteko Kražiuose įkurdintos
Jė zuitų kolegijos bibliotekai. Aris to -

telio veikalai ir jų nagrinėjimas buvo
viena iš svarbiausių jėzuitų mokymo
programos dalių. 

Šiaulių vyskupijoje dirbantis ku -
ni gas Eimutis Marcinkevičius mu zie -
jui perdavė šiandien itin retą „Romos
Mišiolą”, surištą iš kelių skirtingų li -
turginių ir tipografinių dalių, datuo-
jamų 1653, 1666, 1673 ir 1675 me -
tais. Pagrindinė Mišiolo dalis išspaus-
dinta 1666 m. Plantenų leidėjo Bal -
thasaro Moreti tipografijos, iliustruo-
ta didžiojo flamandų dailininko Pe te -
rio Paulo Rubenso (1577–1640 m.)
mokyklai priskiriamais raižiniais. 

Parodoje pristatoma Konstantino
Sir vydo bendradarbio, jėzuito Jono
Jaknavičiaus dvikalbė knygelė „Ewa -
niele Polskie y Litewskie”, išleista
1711 m. Šią seniausią lietuvišką
evan gelijų leidinį Muziejui dovanojo
kunigas tremtinys Brunonas Ba gu -
žas. 

Žemaičių vyskupijos istorijai
svar bi vyskupo Antano Tiškevičiaus
1752 m. išleista knyga „Synodus Di -
aecesana Mednicensi seu Samo gi -
tiae”, išspausdinta Jėzuitų akademi-
jos spaustuvėje Vilniuje. Tai tais pa -
čiais metais Varnių katedroje tris die -
nas vy kusio Žemaičių vyskupijos ku -
ni gų si nodo medžiaga. Leidinyje iš -
spaus dinti Žemaičių vyskupijos dva -
sininkų Leono Franckevičiaus, Vik -
torino Hryn  cevičiaus, Jozefo Cieha no -
vi čiaus pa si sakymai bei XVIII a.
vidurio Žemai čių vyskupijos bažnyčių
ir dvasininkų žinynas. Ši dabar ŽVM
saugoma kny ga kadaise priklausė
vienam iš sinodo dalyvių Batakių kle-
bonui Laurentijui Butminui, kurio
autografas yra pirmajame priešlapy-
je.

Rodomas kunigo vertėjo Stanis -
lo vo Čerskio 1830 m. išspausdintas Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose.         www.wikimedia.org nuotr.

„Že maičių  vyskupijos aprašymas”
(„Opis Żmudzkiey Dyecezyi”), su
puikiai išlikusiais trimis priedais –
pa ties kun. S. Čerskio medžio raižyk-
loje raižytais Žemaičių vyskupijos,
Skuodo dekanato bei Salantų parapi-
jos žemėlapiais.  

Tarp parodos rodinių  pristatomi
Že maičių vyskupų bei pasauliečių di -
dikų pasirašyti ar jiems priklausę
XVII –XIX a. dokumentai bei doku -
men tų rinkiniai. Iš jų seniausias –
An  driaus Petrovičiaus raštas dėl že -
mės ribų, parašytas 1602 m. senąja
sla  vų kalba su 4 herbiniais antspau-
dais. Kitas – 1640 m. – Jono Gorskio
do kumentas, įve da masis raštas su
dviem herbiniais antspaudais. Rodo -
mi Gorskių giminei skirti dokumen-

tai su karaliaus Augusto II (Sakso)
autografais. Taip pat įvairūs kiti
XVIII a. dokumentai, liudijantys di -
dikų Pliaterių, Pilsudskių, Vitkevičių
veiklą. Pateikiame ir vyskupo Ste po -
no Giedraičio raštus su karpytais
ant spaudais, naudotais XVII a.–XIX
a. I pusėje. 

Tarp Žemaitijos bajorams pri -
klau siusių dokumentų išskirtinis yra
Gerulių  dvaro (Telšių r.) šeimininkų
Budrikių herbo aprašymas, kurį 1791
m. parengė Vilniaus universiteto bib-
liotekos darbuotojai. Dokumentą
Bud rikiams išdavė ir antspaudu pa t -
virtino žinomas Vilniaus universiteto
bibliotekininkas Rapolas Litvinskis,
va dovavęs šiai įstaigai nuo 1792 m. iki
1799 m. R. Litvinskis 1768–1769 m.

Ansamblio vakaro Kalnų parke Vilniuje akimirka.          Rimo Gedeikos nuotr.

Jurgis Lukaitis, gyvenantis Peoria, IL, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai ačiū už Jūsų
auką.
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per metus nemokamų atostogų. Taip
pat jau sumažinti vyresniųjų karinin-
kų atlyginimai. Tikimės, kad tai pa-
dės sutaupyti šiek tiek lėšų ir išsau-
goti žmones kariuomenėje ir visoje
sistemoje. Džiaugiamės, kad karinin-
kija suprato ministrės ketinimą ir
yra pasirengusi sumažinti savo paja-
mas ir palengvinti finansinę naštą
kariuomenei. Svarbiausias uždavinys
pasibaigus sunkmečiui bus surinkti
reikiamą skaičių žemiausios grandies
karių, eilinių ir grandinių, o dabar
yra labai svarbu išsaugoti turimus
vadus ir specialistus, kurių prireiks
šiems kariams vadovauti, mokyti ir
treniruoti. (...)

– Kaip sunkmečio sąlygos
keičia kariuomenės įsigijimus?

– Sunkmetis priverčia mus itin
atsakingai ir atsargiai planuoti ka-
riuomenės įsigijimus, atidžiau nusis-
tatyti prioritetus, kai ko atsisakyti,
kai ką atidėti. Mano manymu, pasta-
ruoju metu buvo padaryta klaidų,
nustatant tuos prioritetus. Nors bu-
vo akivaizdu, kad artėja ekonomikos
krizė, buvo pasirašyti tokie pirkimai,
kurie akivaizdžiai nėra prioritetiniai,
įsigyti tokie daiktai, be kurių galima
verstis dar keletą metų. (...) Nebuvo
būtina taip skubėti perginkluojant
kariuomenę naujais lengvaisiais šau-
lių ginklais. Jei karį apmokysime
naudotis vienu šautuvu, jį bus galima
ateityje nesunkiai ir greitai pamokyti
naudotis ir bet kuriuo kitu, moder-
nesniu šautuvu. Svarbiau yra įsigyti
didesnį kiekį ginklų, kuriais tinka-
mai naudotis karių parengimas už-
trunka ilgesnį laiką. (...)

– Nuo liepos 1 d. įsigaliojo įs-
tatymas, keičiantis ministerijos
vadovybės statusą, panaikintos
ministerijos sekretorių pareigy-
bės. Kaip tai pakeis sistemos val-
dymą?

– Sekretoriams buvo pasiūlytos
kitos pareigos, jie pasiliko sistemoje,
jų patirtis bus panaudojama ir toliau.
Bus peržiūrėta ministerijos departa-
mentų veikla, siekiant didesnio jų
darbo veiksmingumo. Kai kur siste-
moje žmogiškųjų išteklių yra per
daug, kai kur galbūt – per mažai. Vi-
liuosi, jog bus išvengta žmonių di-
desnių atleidimų iš darbo, bet pajė-
gumai gali būti perskirstyti, kai ku-
riems darbuotojams gali tekti pakeis-
ti savo veiklos pobūdį, bet norėtųsi,
kad jų patirtis būtų ir toliau naudoja-
ma sistemoje. Žmogiškųjų išteklių
mažinimas turėtų vykti daugiausia
natūraliai, t. y. išleidžiant darbuoto-
jus į pensiją, išeinant jiems savo no-
ru. Ministrė išreiškė valią imtis tokių
išlaidų darbuotojų mažinimo prie-
monių, dėl kurių mažiausiai nuken-
tėtų sąžiningai sistemoje dirbantys
žmonės.

(Sutrumpinta)

Kalbėjosi Karolis Zikaras
Bernardinai.lt

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Atkelta iš 3 psl.
– Ar šauktinių Lietuvos ka-

riuomenėje atsisakyta visam lai-
kui?

– Viskas priklausys nuo Konsti-
tucinio Teismo sprendimo. Jei bus
pripažinta, kad šauktinių buvo atsi-
sakyta neteisėtai, privalėsime grįžti
prie tos sistemos. Tačiau tai daug
kainuos, nes šaukimo sistema iš da-
lies suardyta. Bet kuriuo atveju ieš-
kosime savanoriškumo ir papildomos
motyvacijos būdų. Galbūt ateityje
jauni žmonės bus skatinami tarnauti
kariuomenėje, suteikiant jiems para-
mą po tarnybos įsigyti išsilavinimą.
Būtų nauda ir valstybei, ir kariuo-
menei, ir tam pačiam žmogui. Šian-
dien suteikiamas universitetinis išsi-
lavinimas tiems, kurie nieko nėra
nusipelnę valstybei. Kita vertus, jau-
nuoliai, kurie neturi pinigų studi-
joms ir nebaigę prestižinių vidurinių
mokyklų, turėtų turėti kokią nors ga-
limybę nemokamai studijuoti. Ka-
riuomenė pasipildytų jaunais aukš-
tesnio intelekto, motyvuotais kariais,
būtų užtikrinta žemiausios grandies
kokybiškas pasikeitimas. Nepamirš-
kime, kad profesinė kariuomenė ne
tik tolsta nuo visuomenės, ji taip pat
ir sensta.

– Kaip ateityje permainos
gali paliesti konkrečius kariuo-me-
nės vienetus? Kokia Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų ateitis?

– Tolesnis keitimosi procesas nu-
mato tam tikrų permainų Krašto ap-
saugos ministerijoje, kariuomenės
štabuose, kurių pastaruoju metu pa-
gausėjo, nors jų vykdomų funkcijų
nepadaugėjo. Reikės visa tai peržiū-
rėti. Konkrečių kariuomenės vienetų
panaikinti neplanuojama, nors kai
kurie batalionai praktiškai yra likę
be kareivių. Ieškosime pusiausvyros,
sieksime, kad funkcijos būtų vykdo-
mos veiksmingiau, panaudojant esa-
mus išteklius siekti numatytų tikslų.

Savanorių pajėgos yra svarbios,
nes tai yra kariuomenės aktyvusis
rezervas. Kadangi šiuo metu mūsų
reguliarioji kariuomenė yra maža, o
valstybei apginti reikia didelių pajė-
gumų, pigiausias būdas tai užtikrinti
yra didinti aktyvųjį rezervą. Taip da-
ro daugelis pasaulio valstybių. Pasta-
raisiais metais mūsų aktyvusis rezer-
vas buvo ypač sumažintas, turime
peržiūrėti ir išsiaiškinti, ar šiuo po-
žiūriu nebuvo pažeista pusiausvyra,
leidžianti užtikrinti būtinus šalies
gynimo pajėgumus.

– Kokių iššūkių ekonomikos
sunkmečio sąlygomis gali tikėtis
KAS darbuotojai ir kariai? Ko-
kio pobūdžio specialistų, Jūsų
manymu, trūksta, kokių galbūt
yra per daug šiuo metu kariuo-
menėje ir visoje sistemoje?

– Dabar kariuomenėje yra per
daug karininkų, puskarininkių ir
seržantų, nes nėra skyrių, būrių,
kuopų, kuriems jie galėtų vadovauti.
Kariuomenėje trūksta kareivių. Tam
tikras skaičius karininkų ir seržantų
dėl amžiaus palaipsniui išeina iš ka-
riuomenės, tačiau jų vis tiek šiuo me-
tu dar yra perteklius. Kas penkeri
metai karių sutartys yra peržiūrimos
ir pratęsiamos, šiuo metu kai kurios
sutartys yra nebepratęsiamos. Vis
dėlto ir šiomis sąlygomis stengiamės
išsaugoti patyrusius darbuotojus, ieš-
koma išeičių, kaip išvengti didesnių
atleidimų, todėl krašto apsaugos mi-
nistrė pasiūlė visiems kariams ir dar-
buotojams išeiti savo noru savaitę

Margumynai

J. KRONKAITIS: ,,PRIVALOME ...
A † A

GENOVAITĖ ORLAUSKIS
PIVORIŪNAITĖ

Iškeliavo į Amžiną Tėvynę 2009 m. rugpjūčio 3 d. 1:30 v. ryto,
sulaukusi 98 m.

Gimė Latvijoje, Rygoje, vėliau gyveno Lietuvoje.
Karo metu atsidūrė tremtyje Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Čika-

gą ir įsidarbino Šv. Kryžiaus ligoninėje, gailestingąja sesele. Ten iš-
dirbusi 31 metus išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Tucson, AZ.

Nuliūdę liko: jos mylimas sūnus Rimantas, žmona Ginny, jų
duktė Julye ir sūnus Kristupas, sesuo Aldona Eidukonis, krikšto sū-
nus Kęstutis  Eidukonis, jo žmona Siga ir jų vaikai Aleksas, Jonas,
Tomas su žmona Andrea.

A. a. Genovaitė bus palaidota Tucson Holy Hopp mauzoliejuje.
Šeima prašo prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima

Godi skaitytoja iš pietvakarių
Škotijos jau pasiskolino 25 tūkst.
knygų iš vietos bibliotekos, praneša
BBC. Louise Brown, kuriai šiuo metu
yra 91-eri metai, pirmąją knygą pasi-
skolino 1946 metais.

Nuo to laiko ji per savaitę pasi-
skolindavo mažiausias 6 knygas, o
pastaruoju metu ji kas savaitę namo
nešėsi iki 12 knygų tomų. Bibliote-

kos darbuotojai stebisi tokia skaityto-
ja (ją vadina „nepaprastąja ledi”), ku-
riai iki šiol neskirta didesnė bauda už
laiku neatiduotą knygą.

Taip pat manoma, kad skaitytoja
gali pasiekti Škotijos rekordą – šiuo
metu kitos bibliotekos yra užklaus-
tos, ar turi godesnį skaitytoją.

Lrt.lt

Knygų mėgėja pasiskolino 25 tūkst. knygų

Pastaruoju metu Taline vis daž-
niau yra pastebimi triušiai ir aplin-
kosaugos specialistai baiminasi, kad
tai gali būti vadinamieji miesto triu-
šiai, galintys miesto apželdinimui
tapti tokia pat rimta problema, kokia
jie tapo apgyvendintose pietų Suomi-
jos vietovėse, praneša Delfi.ee.

Pasak Aplinkos apsaugos minis-
terijos aplinkosaugos skyriaus vyr.
specialistės Merike Linnamje, daž-
niausiai pranešama apie centre, uos-

to rajone, pastebėtus ilgaausius. Taip
pat miestiečiams jau yra gerai pažįs-
tamas triušis baltu pasturgaliu, gy-
venantis žolėje netoli Lillekülos sta-
diono, praneša „Eesti Päevaleht”. M.
Linnamje teigia, kad ministerija labai
rimtai svarsto šį klausimą, nes Ta-
linui gali grėsti tokia pat triušių rykš-
tė, kaip ir Helsinkiui, kur keli tūks-
tančiai triušių nuniokojo miesto
žalumą.

Delfi.lt

Talinui gresia triušių antplūdis

Moteriai vieno Texas valstijos
banko skambučių centre papurškus
kvepalų, 34 žmonės nugabenti į ligo-
ninę, dar dešimtims pagalba suteikta
vietoje. Pirmiausia krūtinės ir galvos
skausmais pasiskundė du darbuoto-
jai, praneša BBC.

Tuomet bankas paskelbė, kad
kiekvienas su panašiais požymiais tu-
ri palikti pastatą. Pasiūlymu pasinau-

dojo 150 žmonių. Dvylika jų nu-
gabenti į ligoninę greitosios pagalbos
automobiliais dėl sunkumo kvėpuoti
bei galvos svaigimo. Pagalbos tarny-
bos iš pradžių įtarė, jog pastate galėjo
būti anglies monoksido nutekėjimas,
tačiau viską patikrinę nutarė, kad
kalti stiprūs kvepalai. Tyrėjai nežino,
kokių kvepalų buvo papurkšta.

Lrt.lt

Moteriški kvepalai į ligoninę paguldė 
34 žmones

Kuboje išleistas ,,Fidel Castro
minties žodynas” (Diccionario de
pensamientos de Fidel Castro) – ser-
gančio buvusio Kubos vadovo, ku-
riam netrukus sueis 83 metai, idėjų
rinkinys, neseniai pranešė Komu-
nistų partijos laikraštis ,,Granma”.

Nors dėl ligos turėjo perduoti val-
džios įgaliojimus savo broliui Raul,
Fidel Castro vis dar dalyvauja poli-
tikoje – dažnai rašo straipsnius skil-
tyje ,,Draugo Fidel apmąstymai”.

BNS

„Fidel Castro minties žodynas“



�Po vasaros atostogų Jaunimo
centro kavinėje, pasibaigus 10:30 val.
r. šv. Mi šioms Jėzui tų koplyčioje, nuo
rugpjūčio 9 d. sekmadieniais lankyto-
jai vėl bus vaišinami kava ir pyragais.
Kviečiame apsilankyti. 

�Susitikimas su ,,Ateities” žur-
nalo redaktore Reda Sopranaite vyks
sekmadienį, rugpjūčio 9 d.,  12:15 val.
p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos kiemelyje prie Pa saulio lietu-
vių centro (esant lietui renginys vyks
pastato viduje). Redaktorė papasakos
apie Lietuvos ateitininkus ir jų veik-
lą, apie pasi ruošimą 2010 metais Vil -
niuje vyksiančiam Ateitininkų kon-
gresui. Žurnalo ,,Ateitis” redaktorė
R. Sopranaitė – Vilniaus krašto atei-
tininkų valdybos narė, prelato Juozo
Prunskio premijos laureatė. Į Čikagą
ji atvyko iš Ateitininkų sendraugių
sto vyk los Dainavoje.

�Mokslo metų atidarymas Čika -
gos lituanistinėje mokykloje vyks rug -
sė jo 12 d. 10 val. r. Jaunimo centro
didžiojoje salėje, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Kviečiame at -
vykti mokinius ir tėvelius. Registracijos
klausimais prašome skambinti iž di -
ninkei Kristinai Petraitienei tel.: 630-
290-4490. Daugiau informacijos rasite
mokyklos tinklalapyje: 

www.cikagoslituanistinemokykla.org

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia
,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sekmadieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos vestibiulyje. Tel. pasiteira vi -
mui: 773-501-6573. Anksčiau įsigyti
bilietai galioja.

�Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
PLC, Lietuvių dailės muziejuje, vyks
knygos ,,‘Draugas’ –100. Už tikėjimą
ir lietuvybę” sutiktuvės. Pradžia
12:30 val. p. p. Knyga jau atkeliavo į
,,Draugą”. Užsisakę ir sumokėję už
knygą ją gali atsiimti ,,Draugo” ad -
ministracijoje darbo valandomis nuo
9:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Tie, kurie
neužsisakė knygos, ją gali nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 45

dol. JAV (išskyrus Illinois valstiją)
gyvenan tiems žmonėms su persiun-
timu kny ga kainuoja 50 dol. Illinois
val stijos gyventojai už siuntimą paš -
tu dar turi pridėti papildomą 4.61
dol. mokestį (sales tax). Tad šie gy -
ventojai iš viso už knygą su persiun-
timu moka 54.61 dol. Čekius rašyti:
,,Draugas”. Siųsti ,,Draugo” admi -
nist racijai adresu: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

�Šiluvos Marijos šventė Nekaltai
Pradėtosios Marijos šventovėje, 600
Liberty Highway, Putnam, Connecticut
06260, vyks rugsėjo 6 d., sekmadienį. Ją
ves vyskupas Paulius Baltakis, OFM.
Prog ramoje: 10 val. r. – registracija ir
išpažinčių klausymas; 11 val. r. – šv. Mi -
šios ir homilija; 12 val. p.p. – pietūs.;
1:15 – konferencija, procesija su Rožinio
malda vienuolyno sodyboje, Švč. Sak -
ramento adoracija ir palaiminimas.
Apie atvykimą prašome pranešti tel.
860-928-7955. Visi kviečiami.
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�Čikagos Lietuvių golfo klubas
2009 m. Šiaurės Amerikos lietuvių
as   menines ir komandines golfo pir -
me  nybes rengia rugsėjo 5–6 dieno -
mis In diana National Golf Club at
Swan La ke, Plymouth, IN. Daugiau
in for ma  cijos: Linas Čepelė, tel.:
630-460-5588; el. paštas  lcepele @
hotmail. com  arba Rytas Kleiza,
tel.: 815-258-3170; el. paštas kleiza -
@ comcast.net   Klu bo tinklalapis:
www.clgk.org. Re gistracija iki rug-
pjūčio 12 d.

JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė rugpjūčio 15 d. kviečia visus kartu
švęsti Žolinę. 

Šventė vyks Vo kie čių namuose, 259 W. Grand Ave., Lake Villa, IL. Pradžia – 4
val. p. p.  Jums gros ,,Kaukas” ir ,,Baltic Entertain ment”. Programoje dalyvaus šo -
kių ko lektyvai ,,Tu ir aš”, ,,Laumė”, naują dra bužių kolekciją pristatys drabužių
kūrėja A. Ki šonaitė. Lietuvišką maistą tieks ,,Ku ni gaikščių užeiga”, veiks baras.
No rintys galės dalyvauti tinklinio var žybose, vaikų lauks žaidimai ir įvairios
pramogos, verslininkai siūlys vietines ir atvežtas iš Lietuvos prekes. 

Įėjimas – 5 dol., vaikams – nemokamai. 
Daugiau infor ma cijos tel.: 847-362-8675 arba 847-719-2800.

Dienraščio šimtmečio proga ren-
giamas iškilmingas pokylis, kuriam
pirmininkauja dr. Jonas Prunskis.
Dr. J. Prunskis subūrė komitetą, į
kurį pakvietė lietuvius ne tik iš Čika-
gos, bet ir iš kitų apylinkių.

,,Draugas” lietuviams tarnavo
100 metų, tarnauja ir dabar. Ame ri -
ko je gimęs komiteto pir mi ninkas ge -
rai su pranta ir vertina lietuviškos
spau dos, ypač ,,Draugo”, svarbą tar-
nauti tautiečiams ir jungti išsiblaš -
kiusius po visą Ameriką lietuvius.

Dr. J. Prunskis ir jo vadovauja-
mas komitetas kviečia vi sų lietuviškų
apylinkių   žmones kuo gausiau daly-
vauti ,,Draugo” šimtmečio pokylyje.  

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS

Jonas Prunskis
Laimos Apanavičienės nuotr.

Pokylis įvyks spalio 17 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje,  8900
Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. Tel. 708-839-1000.

Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje.  
Spalio 18 d. vyks padėkos šv. Mišios.

Lietuvių dienos Frackville, PA
Rugpjūčio 15 d.

nuo 11 val. r. iki 5 val. p.p. 

Rugpjūčio 16 d.
nuo 12 val. p.p. iki 4 val. p.p.

Schuylkill Mall 
(Route 61 and I–81,

Frackville, PA) 
vyks 95-os ios 

Lietuvių dienos 
,,Lietuviška tekstilė”

Lietuvių dienas ruošia Lietuvos Vyčių Antra ci te 144 kuopa. 
Jums koncer tuos lietuviškų tautinių šokių grupės: ,,Ma lūnas”

(Baltimore), ,,Žilvinas” ir ,,Aušrinė” (abu iš Philadelphia),  ,,Gin  taro” jaunieji
šokėjai. 

Dau giau informacijos tel.: 570-874-4092 (Larry Do ma lakes); 570-339-5565
(Marion Wydra) arba el. paštu: Akliz1@verizon.net (An na Kli  zas). 

Sveikiname 96-ąjį 
Lietuvos Vyčių seimą

Lietuvos Vyčiai, viena seniausių
Ame rikos lietuvių katalikų organiza -
cijų, ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d., su -
si rinko į 96-ąjį seimą. Seimas vyksta
Drake Oak Brook, Wyndham viešbu-
tyje, Oak Brook, IL.

Įsteigta 1913 m. Lietuvos Vyčių
or ganizacija yra išvysčiusi plačią
veiklą apaštalavimo, kultūros bei lab-
daros baruose. Tai organizacija, ku -
riai priklauso keli tūkstančiai narių,
ji apjungia 46 kuopas ir penkias aps -
kritis.

Organizacija turi kelias paval -
džias korporacijas, įskaitant atskirai
veikiantį Labdaros fondą, Šv. Ka zi -
miero gildiją, kuri remia Šv. Ka zi mie -
ro kolegiją Romoje, ir Šiluvos fon dą.
Tai p pat veikia atskiras Stipendijų
fon das, remiantis studijuojantį jauni -
mą.

Seimo metu savo kadenciją bai -
gia pirmininkė Elena Nakrosis. Bus
ren kama nauja centro valdyba. 

Į seimą atvyko prelatas Petras
Šiu rys, Šv. Kazimiero kolegijos Ro -
mo je rektorius ir prelatas Algimantas
Bartkus, Lietuvių katalikų Religinės
šalpos naujai išrinktas pirmininkas.

Lietuvos Vyčių organizacija pagal

savo statutą yra Amerikos Lietuvių
Ta rybos ir Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacijos pilnateisė na rė ir
renka savo atstovus į šias cent rines
iš eivijos organizacijas.

Seimą globoja Lietuvos Vyčių 16
kuopa, veikianti Čikagos Bridgeport
apy linkėje. Specialiai sudarytam
ruošos komitetui pirmininkauja Ro -
bert Martin.

Seimas baigs darbą sekmadienį,
rugpjūčio 9 d., 11:30 val. r. šv. Mišio -
mis  Visų Šventųjų/Šv. Antano bažny -
čioje Bridgeport apylinkėje.

,,Draugo” info


