
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.79 LT
1 EUR — 3.45 LT

Vilnius, birželio 28 d. (ELTA) –
Lietuva neteko įžymaus valstybės ir
visuomenės veikėjo, buvusio valsty-
bės vadovo Algirdo Mykolo Brazaus-
ko. Šių metų birželio 26 dieną po ilgos
ir sunkios ligos mirė Lietuvos nepri-
klausomos valstybės atkūrimo akto
signataras, 1992–1993 m. Seimo pir-
mininkas, ėjęs Respublikos prezi-
dento pareigas, 1993–1998 metų ka-
dencijos Lietuvos Respublikos prezi-
dentas, dvyliktosios ir tryliktosios Vy-
riausybių ministras pirmininkas.

Savo aukščiausią pareigybę jis
įvardino kaip tarnystę tautai ir vals-
tybei: ,,Valdžią suprantu kaip di-
džiausią atsakomybę. Tik savo protu,
darbštumu, didelėmis valios pastan-
gomis galime sukurti klestinčią Lie-
tuvos valstybę, kurioje būtų gera ir
saugu gyventi kiekvienam piliečiui.”
Tiesos žodžiai paprasti – šia išminti-
mi A. Brazauskas rėmėsi savo dar-
buose, kalbose, straipsniuose, knygo-
se, sakoma Lietuvos socialdemokra-
tų partijos išplatintame nekrologe.

Prezidento palaikai pašarvoti
Prezidentūros Kolonų salėje. A. M.
Brazauską numatyta laidoti ketvirta-
dienį. Pirmasis atkurtos nepriklauso-
mos Lietuvos prezidentas bus palai-
dotas Prezidentų panteone Antakal-
nio kapinėse. Tai bus pirmasis kapas
šiame panteone.

Lietuvos diplomatinėse atstovy-
bėse užsienyje bus sudarytos galimy-
bės pasirašyti užuojautos knygose.
Kiekviena atstovybė numatys pasira-
šymo laiką, atsižvelgdama į rezidavi-
mo šalies tradicijas ir ambasados dar-
bo tvarką.

Lietuvoje dėl prezidento A. M.
Brazausko mirties iki ketvirtadienio
skelbiamas gedulas. Per gedulą Lie-
tuvos atstovybės užsienyje valstybės
vėliavą iškels su gedulo ženklu arba
nuleis žemyn. Atstovybėms siūloma
atšaukti tomis dienomis suplanuotus
kultūrinius ir kitus renginius. URM
renka informaciją apie į laidotuves
ketinančius atvykti užsienio svečius.

Daugiau skaitykite 3 psl.
A. a. prezidentas Algirdas Brazaus-
kas. ELTA nuotr.

•Sveikata. Odos ligos (p.
2)
•Lietuvos prezidentą A.
M. Brazauską palydint
(p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3, 11)
•Šv. Antano atlaidai De-
troit, MI (p. 4)
•Vasario 16-osios gimna-
zijoje – tikros lietuviškos
Joninės (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Netikėtumų ledynas (5)
(p. 9)
•Santara-Šviesa apžvelgė
Lietuvos patirtį (p. 10)

Mir∂ prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas

Pasibaigusi¨ Jaunimo dienû dovana –
simbolinè vaistû dèžutè ir indelis medaus

T. Šernas tapo
Lietuvos evangelikû

reformatû vadovu
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A. Kubilius Minske susitiko su Baltarusijos vadovu
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Vilnius, birželio 28 d. (BNS) –
Tomas Šernas, kuris yra vienintelis,
išgyvenęs Medininkų žudynes, tapo
aukščiausio Lietuvos evangelikų re-
formatų bažnyčios valdymo organo
Sinodo vadovu – Generaliniu Super-
intendentu. Lietuvoje evangelikais re-
formatais save laiko apie 7,000 žmonių.

Pasak reformatų pranešimo, T.
Šernas išrinktas į šias pareigas 3
metų kadencijai. T. Šernas iki tol bu-
vo Lietuvos evangelikų reformatų
bažnyčios vicesuperintendentu ir Vil-
niaus parapijos klebonu. Jis yra vie-
nintelis per Medininkų žudynes 1991
metų liepos 31 dieną likęs gyvas Lie-
tuvos pareigūnas. Užpuolimo metu T.
Šernui šautiniu ginklu buvo sužalota
galva. Jis išgyveno, tačiau dėl patirtų
sužalojimų kurį laiką negalėjo kalbė-
ti ir savarankiškai judėti. Manoma,
jog nusikaltimo kaltininkai slapstosi
Rusijoje ir Kaliningrado srityje. T.
Šernas turi žmoną Rasą ir dukterį
Gertrūdą.

Aurelija Arlauskienė 2006 m. iš-
leido knygą „Tomas Šernas: vakar
buvo rytoj”.

Panevėžys, birželio 28 d. (LJD
info) – Š. m. birželio 27 d. Panevėžyje
baigėsi didžiausias krikščioniškas
jaunimo renginys Lietuvoje – Lietu-
vos jaunimo dienos (LJD) 2010 „Kel-
kis ir eik”.

Programa viršūnę pasiekė šv. Mi-
šiose ,,Cido” arenoje, kurioje susirin-
ko daugiau nei 7,000 jaunų žmonių.

Jaunimas meldėsi, giedojo, daugelis
iš jų priėmė Šv. Komuniją. Pabaigoje
vyskupai ir Apaštališkasis nuncijus
palaimino jaunus žmones, dovanojo
simbolines vaistinėles su mediniais
kryželiais viduje bei indelį medaus ir
siuntė į misiją – skleisti viltį ir meilę
savo ir visos Bažnyčios gyvenime.

Nukelta į 8 psl.

Lietuvių jaunimo dienų atidarymas Panevėžyje. LJD nuotr.

Minskas, birželio 28 d. (ELTA –
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka pasiūlė Lietuvai kartu im-
tis tam tikrų žygių dviejų valstybių
nepriklausomybei stiprinti. Tokį siū-
lymą Baltarusijos vadovas išdėstė
birželio 28 d. per susitikimą su Lie-
tuvos ministru pirmininku Andriumi
Kubiliumi, atvykusiu į Baltarusiją.

Savo ruožtu A. Kubilius pažymė-
jo, jog dvi valstybės išties turi gerų
galimybių bendradarbiauti, stiprin-

damos nepriklausomybę, ,,ypač ener-
getikos srityje”. Premjeras pokalbio
su A. Lukašenka metu susidarė įspūdį,
kad Baltarusija nori plėtoti santykius
su Lietuva ir Europos Sąjunga (ES).

A. Kubilius ir A. Lukašenka vie-
toj numatyto pusvalandžio bendravo
pusantros valandos. Susitikimo metu
buvo aptartas poreikis stiprinti dar-
niai besiplėtojantį dvišalį bendradar-
biavimą ekonomikos, energetikos,
prekybos srityse.

,,Baltarusija ir Lietuva turi labai
panašų tikslą apsirūpinti dujų tieki-
mu iš kitų šaltinių. Mūsų kaimynus
labai domina galimybės dalyvauti su-
skystintų dujų terminalo statybos
projekte. Panašu, kad energetinio
saugumo stiprinimo reikalai tampa
viena svarbiausių Lietuvos-Baltaru-
sijos tarpusavio santykių ir bendra-
darbiavimo sritimi”, – sakė mūsų ša-
lies Vyriausybės vadovas.

A. Lukašenka patvirtino ankstes-

nius savo ketinimus, kad siekiant tu-
rėti kitus naftos tiekimo šaltinius jie
pradėjo importuoti naftą iš Venesue-
los. Baltarusijos vadovas pakvietė
Lietuvą ateityje prisidėti prie Balta-
rusijos naftos importo kelių paieškų
komerciniais pagrindais. Abu pašne-
kovai sutarė, kad jų netenkina dabar-
tinis monopolistinis dujų tiekimas ir
iš to kylančios problemos. Premjeras
A. Kubilius taip pat kėlė demokrati-
jos Baltarusijoje klausimus.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Spuogai, kitaip vadinami Acne
vulgaris, dažnai pasireiškia paaug-
lystėje vaikinams ir merginoms. Jie
paliečia apie 85 proc. jaunų žmonių.
Pastebėta, kad vyriškosios lyties ats-
tovams ši liga dažnai būna šiek tiek
ūmesnė nei moterims. Aknė būdinga
visų rasių žmonėms, tačiau Azijos ir
Afrikos kilmės žmonėms ji dažnai bū-
na lengvesnės formos.

Yra manoma, kad paaugliams
spuogai atsiranda dėl fiziologinių
hormonų kaitos ir plauko folikulo
brendimo skirtumų. Klinikiniai pa-
ūmėjimai dažnai atsiranda nuo tam
tikrų vaistų, aliejų, fizinių kontaktų
ir net nuo sunkių rūbų ar tropinio

klimato. Emocinis stresas taip pat ga-
li paspartinti ligos eigą. Pastebėta,
kad aknės nesukelia šokoladas ar
joks kitas maistas, tačiau dažnai įta-
kos turi genai.

Aknė gali trukti nuo kelių savai-
čių iki mėnesių. Dažnai paūmėja
rudenį ir žiemą. Aknė yra skirstoma į
kelias formas. Stipresnės formos gali
baigtis odos randais.

Nors iki šiol nėra iki galo žinoma,
kaip vystosi ši liga, manoma, kad
nemažą įtaką daro hormonai. Vis
dėlto neatrodo, kad jie būtų vienin-
telis šios ligos sukėlėjas. Yra mano-
ma, kad bakteriniai fermentai su-
skaldo riebalinių liaukų produktus,
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Odos ligos
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Vienuolika iš 20–ties metų
prie valstybės vairo stovėjusio,
birželio 26 d. mirusio buvusio LR
prezidento ir ministro pirmi-
ninko Algirdo M. Brazausko nuo-
pelnai Lietuvos politiniame gy-
venime vertinami įvairiai, bet su
teigiamu atspalviu (skaitykite 3
ir 11 psl.). Bet pažiūrėjus į dar ne
tokią seną praeitį, prieštara-
vimų rasime apsčiai. Štai kad ir
Brazausko išsakytos mintys, pra-
sidėjus Atgimimui. 1989 m. kal-
binamas leidinio ,,Argumenty i
fakty”, būsimas pirmasis atkur-
tos nepriklausomos Lietuvos va-
dovas Brazauskas sakė: ,,Į sava-
rankiškos Lietuvos valstybės
idėją aš žiūriu neigiamai. Aš ma-
nau, kad tai nerealu.” Po 4 metų
jis tapo LR prezidentu. Savo kny-
gos ,,Ir tuomet dirbome Lietu-
vai” Brazauskas klausia: ,,Kas
didesnis patriotas: ar tas, kuris
okupacijos sąlygomis (…) stipri-
no ūkį, ar tas, kuris per porą ne-
priklausomybės metų pavertė jį
griuvėsiais (…)?” Tai klausimas, į
kurį nė vienai tautai niekada ne-
buvo lengva atsakyti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Rožinė arba Rosacea yra pakan-
kamai dažna chroninė odos liga, pa-
veikianti apie 10 proc. šviesaus gymio
žmonių. Ji gali pasireikšti 30 ir 50
metų amžiaus žmonėms. Moterys
paprastai yra labiau veikiamos šios li-
gos, tačiau viena jos rūšis – padidėjusi
nosis, yra itin dažnai pastebima tarp
vyrų.

Vienas iš rožinės ligos požymių
yra paraudusi ir kaistanti veido oda,

pakilus odos temperatūrai gerklėje
nuo karštų gėrimų, aštraus maisto ar
alkoholio vartojimo. Saulė taip pat
turi daug įtakos šiai ligai, nes rožinė
yra dažnai siejama su saulės sukel-
tais odos pakitimais. Karštis yra dar
vienas veiksnys, nuo kurio rožinė gali
paūmėti. Taip neretai atsitinka virtu-
vėje dirbantiems žmonėms, nuolatos
patiriantiems karštį.

Nors aknė (odos spuogai) ir roži-

nė yra dvi skirtingos ligos, rožinė gali
atsirasti tam pačiam žmogui, prieš
tai turėjusiam aknę. Rožinė gali
trukti nuo kelių dienų iki savaičių ar
mėnesių. Dažnai rožine sergančius
žmones erzina ir kreiptis pas specia-
listus priverčia išorinė pakitusi veido
oda. Pacientai gali būti net klaidingai
palaikomi alkoholikais. Kadangi ši
liga yra chroninė, ji vėl gali pasikar-
toti. Tačiau jei žmogus šią ligą turėjo
prieš keletą metų, didelė tikimybė,
kad rožinė jau nebeatsinaujins.

Gydant įtakos turi alkoholis, nes
rožinės požymiai dažnai stipriai su-
mažėja ar gali net visiškai pranykti
nustojus jį vartoti. Gydant rožinę yra
veiksmingi išoriniai ir geriami anti-
biotikai. Kai antibiotikai tampa ne-
veiksmingi pacientams, turintiems
stiprią rožinės formą, gana veiks-
minga priemonė yra izotretinoinas.
Vyrus dažnai kamuojanti padidėjusi
nosis taip pat gali būti išgydoma chi-
rurginiu būdu ar lazerine chirurgija.

Parengė Dovilė Baniulis,
University of Wisconsin,

Madison medicinos studentė

Spuogai

Rožinė

Domenico Ghirlandaio paveiksle ,,Senas vyras ir jo anūkas” matyti rožinės
žymės.

išlaisvindami odą erzinančias rieba-
lines rūgštis, kurios dažnai sukelia
anksčiausias aknės stadijas. Fer-
mentų gamybos sustabdymas ir yra
vienas iš naudojamų būdų, kuriais
veikia antibiotikai. Sintetinio vita-
mino A darinys taip pat padeda gy-
dant sunkią aknės formą. Gydant yra
naudojami išoriniai antibiotikai ir
kitos priemonės. Terapijų derinys
yra dažnai veiksmingiausia gydymo
priemonė kovojant su akne. Chirur-
ginis šalinimas padeda tada, kai yra
pritaikomas taisyklingai ir tik po
išankstinio gydymo su vaistais.

Vietos, kur atsiranda rožinė.

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA ,,Drauge”
galima įsigyti

puošnius
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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Adelė Dirsytė
sugrįžta pas mus!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš daugel metų buvo sukurtas filmas apie Kristaus sugrįžimą į
vieno Amerikos didmiesčio rajoną. Filmas rodo, kad pasklido gan-
das apie jo sugrįžimą. Tai išgirdę visi apylinkės gyventojai pradė-

jo savo rajoną gražinti, rinkti šiukšles, šluoti sudužusių butelių šukes, so-
dinti gėles, ravėti darželius. Belaukdami Kristaus apsilankymo, nejučio-
mis žmonėms pradėjo vienas su kitu gražiau bendrauti ir vienas kitam
daugiau padėti, nes norėjo pasipuikuoti prieš Kristų. Po kiek laiko skep-
tikai ėmė vis garsiau kalbėti, kad Kristaus atėjimas yra tik kažkieno su-
galvota istorija. Tuo tarpu tikintieji patys suprato, kad Kristus jau sugrį-
žo, ir tas jo sugrįžimas aiškiai matėsi gyvenamojo rajono atsigavime, au-
gančioje žmonių meilėje vienas kitam.

Bet kokią dieną, kad ir šią, galime paskleisti žinią, kad Adelė Dirsytė
grįžta pas mus. O gal ji jau grįžo? Prieš keletą metų kartu su Kauno arki-
vyskupu Sigitu Tamkevičiumi ne vienas meldėmės: ,,Žiauriuose Sibiro la-
geriuose daugelį metų stiprinai mokytoją Adelę Dirsytę, kad liktų ištiki-
ma Tavo valiai ir pamokančiu pavyzdžiu artimui. Viešpatie, suteik malo-
nę, kad mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimą paliudijusi kankinys-
te, galėtų tapti mūsų užtarėja Danguje.” Ateitininkių korporacijos ,,Gied-
ra” pastangomis A. Dirsytė sugrįžo pas mus jos prisiminimui bei pager-
bimui suruoštame minėjime, įvykusiame š. m. birželio 27 d. Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemont, Illinois.

A. Dirsytė, kartu su kitais tvirčiausiais lietuvių tautos sūnumis ir
dukterimis, prof. Onos Voverienės žodžiais tariant, simbolizuoja lietuvių
tautos dvasios stiprybę, jos gebėjimą išsaugoti amžinąsias mūsų tautos
dvasines vertybes – tikėjimą, meilę savo Tėvynei, pareigos ir ištikimybės
jausmą jai, kultūrą, tradicijas ir papročius, vienybę, gailestingumą ir at-
jautimą nelaisvėje, troškimą šviestis ir mokytis. A. Dirsytė buvo viena iš
tų mokytojų, dėl kurios tremtiniai išliko dvasiškai nesužlugdyti, atrado
jėgų baisiausiomis buitinėmis sąlygomis išaugoti viltį išlikti.

Pasaulyje išgarsėjusi A. Dirsytė tokio pripažinimo susilaukė po mir-
ties. Ji išgarsėjo savo ranka parašyta maldaknyge ,,Marija, gelbėk mus”.
Knygelės data 1953 m. vasario 16 d. Jai talkino trys tremtinės: Valė su
piešinėliu, Levutė su viršelio klijavimu ir Lionė su paruošimu. 2000 m.
kovo mėnesį 114 lietuvių buvo įtraukta į kankinių sąrašą, kuris papildė
XX amžiaus martirologiją. Tame sąraše yra ir A. Dirsytė. Kalbama apie A.
Dirsytės beatifikacijos bylos galimybes.

Krikščionė pasaulietė mokytoja A. Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15
d. Pramislavos vienkiemyje, Šėtos parapijoje, Kėdainių apskrityje. Stu-
dijavo Vytauto Didžiojo universitete. Mirus tėvui, vėliau netekus ir brolio
paramos, A. Dirsytė buvo priversta studijas nutraukti. Kurį laiką dirbo
Lietuvių katalikių moterų draugijoje, rūpinosi našlaičiais ir vargšais, rašė
straipsnius ir religinę poeziją. Dalyvavo ateitininkų veikloje. Tik 1940 m.
Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete gavo aukšto-
jo mokslo diplomą. Prasidėjus sovietų okupacijai dirbo mokytoja Vilniaus
mergaičių gimnazijoje. 1946 m. sovietų saugumo suimta ir nuteista 10
metų kalėti lageryje. Didžiąją tremties dalį praleido Kolymoje. 1953 m.
sunkiausiomis tremties sąlygomis parašė maldaknygę ,,Marija, gelbėk
mus”, kuri, vėliau nelegaliai išsiųsta į Vakarus, buvo išversta į daugelį už-
sienio kalbų. A. Dirsytė, sulaukusi 46 metų amžiaus, mirė neaiškiomis ap-
linkybėmis 1955 m. rugsėjo 26 d. Chabarovske.

Po maždaug 50 metų nuo jos mirties Šiaurės Amerikos ateitininkai
panoro sužinoti jos laidojimo vietą. Tuo tikslu buvo paruoštos trys petici-
jos – Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Ministrui
pirmininkui. Peticijos buvo platinamos ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir
Lietuvoje bei kitur. Viso susilaukta apie 10,000 parašų. Po ilgų delsimų
pagaliau buvo gautas trumpas atsakymas iš Lietuvos Respublikos Už-
sienio reikalų ministerijos, kad duomenų apie A. Dirsytės laidojimo vietą
nerasta.

Nukelta į 11 psl.

Mirė žmogus, kuris padarė didelę
įtaką Lietuvos politikai ir Lietuvos
keliui, – apie Anapilin iškeliavusį
buvusį prezidentą ir ekspremjerą
Algirdą Mykolą Brazauską atsiliepė
dabartinis ministrų kabineto vado-
vas, valdančiosios Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas Andrius Kubilius.

„Nors dešinieji su juo ir ne visa-

da sutarė, bet sutarė esminiais
klausimais. Gal jam kaip buvusiam
komunistui ir buvo sunkiau, bet jis
tvirtai pasisakė už narystę ES ir
NATO”, – BNS premjero žodžius per-
davė jo patarėjas Virgis Valentinavi-
čius. Pasak jo, premjerui ypač svarbu
tai, kad A. Brazauskas Izraelyje at-
siprašė dėl Lietuvos vaidmens holo-
kauste. BNS

LIETUVOS PREZIDENTĄ
A. M. BRAZAUSKĄ PALYDINT

Lietuva neteko žmogaus, kuris
buvo svarbus jos pastarųjų dešimt-
mečių istorijoje. Taip, išgirdęs žinią
apie kadenciją baigusio prezidento
Algirdo Brazausko mirtį, sakė pirma-
sis faktinis šalies vadovas Vytautas
Landsbergis.

„Tai buvo labai žymi asmenybė,
svarbi paskutiniu laikotarpiu. Jo mir-
tis yra reikšmingas įvykis ir paliečia
mus visus”, – lakoniškai savo emoci-
jas išsakė Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pirmininkas.

Delfi.lt

Birželio 26 d., šeštadienį, savo namuose, Turniškėse, sulaukęs 77 metų
mirė pirmasis Lietuvos po Nepriklausomybės atkūrimo išrinktas prezidentas
Algirdas Mykolas Brazauskas. Apie jo, kaip vieno iš valstybės vadovų, šalį
valdžiusį 11 iš 20-ies nepriklausomybės metų, kalba Lietuvos ir užsienio va-
dovai, politikai, žiniasklaida.

A. Kubilius: mirė žmogus,
kuris padarė didelę įtaką Lietuvos keliui

V. Landsbergis: A. Brazausko mirtis
paliečia mus visus

G. Ulmanis: A. Brazausko mirtis –
ir visos Europos netektis

Kadenciją baigusio prezidento
Algirdo Mykolo Brazausko mirtis –
didelis praradimas ne tik lietuvių
tautai, bet ir visoms Baltijos šalims ir
Europai, sako buvęs Latvijos prezi-
dentas Guntis Ulmanis. ,,Mes buvo-
me ir liekame artimi ir savo požiūriu
į gyvenimą, ir į mažąją bei didžiąją
politiką, įvykius, atsitikusius mūsų
šalyse”, – sakė G. Ulmanis.

,,Iš tiesų A. M. Brzauskas sim-
bolizavo lietuvių tautą, pradedant
elgesiu, požiūriu, kalba, ir baigiant
didžiąja politika. Jis buvo labai nuo-
širdus, tikras. Politikoje tai jam su-
keldavo sunkumų, ir, kai politikoje
prisieidavo manevruoti, jis tą daryda-
vo tik tada, kai to reikalaudavo tau-
tos interesai”, – kalbėjo buvęs Lat-
vijos vadovas. BNS

V. Adamkus: A. Brazauskas – sektinas pavyzdys,
kaip dirbti visiems žmonėms

Algirdas Brazauskas buvo stipri,
istorinė, bet kartu žmogiška ir šilta
asmenybė Lietuvos politikoje, sekti-
nas pavyzdys, kaip dirbti tautai. Taip
apie savo pirmtaką kalbėjo kadenciją
baigęs prezidentas Valdas Adamkus.
„Tai yra didžiulė netektis”, – teigė jis
ir išreiškė asmeninį skausmą, kad A.
Brazauskas iškeliavo Anapilin šaliai
sunkiu metu, kai Lietuvai reikalingos
tokios asmenybės.

„Tai buvo stipri asmenybė ir
geras politikas, kuris ištikimai dirbo

labai sunkiu Lietuvai laikotarpiu.
Niekas to nepaneigs. Jam teko ginti
Lietuvos reikalus, kai valstybė for-
maliai dar neegzistavo. Jis išdrįso
kritišku momentu apsispręsti, kurio-
je pusėje stovi, ir prisiimti atsakomy-
bę, kaip pirmas žmonių išrinktas
prezidentas, sukurti struktūrą ir pri-
sistatyti pasauliui. Tai buvo istorinė
asmenybė Lietuvos politikoje ir sekti-
nas pavyzdys, kaip dirbti visiems
žmonėms”, – kalbėjo kadenciją baigęs
prezidentas. Delfi.lt

Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (k.) ir Algirdas Brazaus-
kas 1990 metų kovo 11-ąją. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Nukelta į 11 psl.

Baigiantis minėjimui, skirto pagerbti Adelę Dirsytę, giedama ,,Marija,
Marija”. Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Šv. Antano atlaidai
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, birželio 13 d., nors
mūsų valstiją ir aplankė vasaros
karštis, visi keliai vedė į Šv. Antano
parapiją Detroit, kurioje buvo šven-
čiama parapijos dangiško globėjo Šv.
Antano šventė. Šventė pradėta šv.
Mišiomis, kurias atnašavo kun. Gin-
taras Antanas Jonikas. Tie parapijie-
čiai ir svečiai, kurie dėl garbaus am-
žiaus ir sveikatos negalėjo užlipti
laiptais į antrame aukšte esančią baž-
nyčią, šv. Mišias išklausė koplyčioje
(pirmame aukšte). Kun. Jonikas savo
pamoksle palinkėjo, kad Šv. Antano
parapija gyvuotų dar ilgus, ilgus me-
tus. Meldėmės, kad Dievas per šv.
Antaną globotų mūsų nedidelę para-
piją ir mus visus. Mišių metu vargo-
navo ir giedojo muz. Rimas Kasputis.
Ypatingai gražiai skambėjo Šv. Anta-
no himnas.

Liturginius skaitinius skaitė An-
tanas Strakšys. Prieš baigiant Mišias
buvo sukalbėta Švč. Jėzaus Širdies
litanija. Kun. Jonikas pasveikino vi-
sus parapijos Antanus: Antaną Ostei-
ką, Antaną Strakšį, Antaną Algį Kau-
nelį ir jaunąjį Antaną Strakšį. Jis taip
pat pašventino maldos korteles su šv.
Antano atvaizdu ir įteikė kiekvienam
parapijiečiui. Mūsųparapijos jauna
dainininkė Juliegha Noruševičiūtė tą
dieną šventė savo gimtadienį. Ta
proga parapijiečių vardu kun. Joni-
kas pašventino ir įteikė Julieghai si-
dabrinį šv. Antano medalį.

* * *
Po Mišių į gražiai išpuoštą sve-

tainę susirinko parapijiečiai, jų drau-
gai ir svečiai, atvykę net iš tolimesnių
vietovių. Parapijos šeimininkės Pran-
ciška Televičienė ir Patricia Kaune-
lienė paruošė puikias vaišes, o para-
pijos moterys iškepė daug skanių py-
ragų. Ir koks įvairumas – sunku buvo
net išsirinkti! Veikė gėrimų bufetas ir
gausi laimikių loterija.

Šv. Antano atlaidų programą ve-
dė parapijos tarybos pirmininkas A.
Strakšys. Jis padėkojo visiems už
gausų apsilankymą ir dalyvavimą

parapijos globėjo šventėje. Toliau pir-
mininkas pakvietė kun. Joniką su-
kalbėti maldą prieš valgį. Kun. Joni-
kui vardinių proga šių eilučių autorė
prisegė gėlytę, o Zita Malakauskienė
įteikė skruzdėlyną. Gaila, kad kun.
Jonikas negalėjo ilgiau švęsti su para-
pijiečiais, mat turėjo važiuoti į savo
antrąją parapiją atnašauti šv. Mišias.
Strakšys pranešė, kad šventėje daly-
vauja Anthony Litarski, Detroit arki-
vyskupijos atstovas. R. Juškaitė-Švo-
bienė pakvietė visus Antanus: Antho-
ny Litarski, Antaną Osteiką, Antaną
Strakšį, Antaną Algį Kaunelį ir ma-
žąjį Antaną Strakšį prie scenos ir
visiems įsegė po gvazdiką, o Z. Ma-
lakauskienė kiekvienam varduvinin-
kui įteikė po jos iškeptą skruzdėlyną.

Po to A. Strakšys priminė, kad
birželio 14-ąją yra minima Gedulo ir
Vilties diena. Jis trumpai papasakojo
apie šios skaudžios lietuviams dienos
įvykius. 1941 m. iš Lietuvos buvo iš-
tremta 30,000 lietuvių, iki 1952 m. –
100,000 gyventojų. Šių eilučių autorė
buvo pakviesta ant scenos, kur ant
pianino buvo pastatyta Kristaus kan-
čios koplytėlė, gintarinių gėlių puokš-
telė ir balta žvakė, perrišta juodu
kaspinu. Ji uždegė žvakutę už žuvu-
sius lietuvių žmones. Sovietinio tero-
ro aukos buvo pagerbtos tylos mi-
nute. Toliau R. Juškaitė-Švobienė
perskaitė Bernardo Brazdžionio eiles
,,Ištrėmimo kelias”.

Mažasis Ričardas Strakšys, Miglė
Orentaitė, Ugnė Orentaitė ir Stasys
Orentas anglų kalba perskaitė šv.
Antano gyvenimo istoriją, padainavo
kelias daineles. Po to vyko visų lau-
kiama loterija. Baigdamas programą
parapijos tarybos pirmininkas padė-
kojo visiems darbininkams, talkinin-
kams, visiems apsilankiusiems ir pa-
rėmusiems Šv. Antano parapiją. Da-
lyviai džiaugėsi savo laimėjimais, o
ypač, kad turėjo gerą progą smagiai
praleisti sekmadienio popietę ben-
draujant su draugais, artimaisiais,
tuo pačiu paremiant savo parapiją.
Šventė praėjo pakiliai, buvo pelninga
parapijai.

Jaunimas skaitė šv. Antano biografiją: Miglė Orentaitė, Ugnė Orentaitė,
Stasys Orentas ir Ričardas Strakšys jaunesnysis.

Muzikas Rimas Kasputis.
R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Šventėje dalyvavo Anthony Litarski, Detroit arkivyskupijos atstovas. Regina
Juškaitė-Švobienė įsegė jam gėlytę, o Z. Malakauskienė įteikė skruzdėlyną.

Juliegha Noruševičiūtė ir kun. Gintaras Jonikas.

Antanai: Anthony Litarski, Antanas Algis Kaunelis, Antanas Strakšys, mažasis
Antanas Strakšys ir Antanas Osteika; trūksta kun. Gintaro Antano Joniko.
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Vasario 16-osios gimnazijoje – tikros lietuviškos Joninės

DÈL V. PETKEVIÇIAUS KNYGOS REKLAMOS 
,,DRAUGE”

Šeštadienį, birželio 19 dieną,
Hiutenfeldo miestelyje įsikūrusi Va-
sario 16-osios gimnazija pakvietė Vo-
kietijos lietuvius, apylinkių gyvento-
jus ir svečius iš Lietuvos gimnazijos
parke drauge švęsti trumpiausią ir
šviesiausią metų naktį – Jonines. Ši
tradicinė, didžiausia mokyklos šventė
šiais metais buvo skirta gimnazijos
šešiasdešimtajam jubiliejui paminėti.
Šventėje apsilankė daugiau kaip 500
svečių, dalyvavo LR ambasadorius Vo-
kietijoje Mindaugas Butkus, Bergš-
trasės apskrities viršininko pavaduo-
tojas Gottlieb Ohl, Lampertheimo
miesto meras Erich Maier bei Mainzo
vyskupijos mokyklų tarnybos direk-
torė Dor Gagian. Iš Lietuvos į Gim-
naziją atvyko Vytauto Didžiojo uni-
versiteto rektorius prof. Zigmas Ly-
deka, universiteto istorijos profeso-
rius Egidijus Aleksandravičius bei LR
Švietimo ir mokslo ministerijos atsto-
vai.

Šventinė programa jaukiame
gimnazijos kieme, po senuoju ąžuolu,
prasidėjo muzikiniu kunigo Valdo
Jėlio palaiminimu bei gimnazijos Ku-
ratorijos pirmininko Rimo Čuplinsko,
direktorės dr. Bronės Narkevičienės
ir svečių sveikinimo žodžiais. LR Švie-
timo ir mokslo ministerijos atstovai

ir ambasadorius Gimnazijai iškil-
mingai įteikė iš Lietuvos atgabentus
penkis kompiuterius bei foto įrangą.
Mokyklos tautinių šokių kolektyvas,
orkestras ir vokalinis ansamblis, ku-
riems vadovauja Audronė ir Gintaras
Ručiai, atliko nuotaikingą muzikinę
programą, susirinkusių svečių paly-
dėtą plojimais ir susižavėjimo šūks-
niais. Prieš baigiamąjį šokį diplomais
ir suvenyrais buvo apdovanoti gim-
nazijos organizuotuose foto, sporto ir
meno konkursuose bei turnyruose
dalyvavę mokiniai. 

Po oficialios šventės dalies susi-
rinkusieji buvo pakviesti mėgautis
įvairiaspalve renginio programa ir
aktyviai įsijungti į šventinį šurmulį –
vieni skubėjo sirgti už dabartinius ar
buvusius gimnazistus draugiškose
krepšinio rungtynėse, kiti savo jėgas
išbandė tradiciniuose Joninių žaidi-
muose, turnyruose bei Vokietijos lie-
tuvių jaunimo sąjungos organizuo-
jamoje loterijoje. Merginos iš kvapnių
žolynų pynė Joninių vainikus, kiti gi
stojo eilėn ragauti šviežiai ant gro-
telių kepamų kepsnių, atsigaivinti
šaltais gėrimais ir užsigardžiuoti
šviežiais, mokinių tėvų iškeptais py-
ragais. Rennhofo pilies salėje tikrus
muzikos gerbėjus gimnazijos solistai

Perskaitęs š. m. birželio 16 die-
nos ,,Draugą” buvau apstulbintas,
pamatęs, kad dienraštis išspausdino
Vytauto Petkevičiaus knygos rek-
lamą. Neturiu žodžių išreikšti savo
pasipiktinimą.

Negaliu tikėti, kad ,,Draugo” re-
dakcija nežino apie V. Petkevičiaus
veiklą okupacijos laikais. Net ir Wi-
kipedia.org aiškiai rašo, kad ,,1946,
1947 ir 1949 m. vasaros metu V. Pet-
kevičius buvo siunčiamas į įvairius
Kauno apskrities valsčius kovai su po
Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje
veikusiais rezistencijos dalyviais.”
Manau, visiems pakankamai aišku,
apie ką čia eina kalba.

V. Petkevičius LDDP laikais buvo

Seimo nacionalinio saugumo komite-
to pirmininkas (1993–1996 m.). Tuo
metu tarnavau Lietuvoje ir gerai pri-
simenu jo kovą prieš Lietuvos narys-
tę NATO. Jo nuomonė apie Lietuvos
kariuomenę buvo irgi gerai žinoma
bei daug ką pasakanti: ,,Kam mums
tos kariuomenės reikia.” Jis, aišku,
žinojo, kad be kariuomenės Lietuva
nebus pakviesta stoti į NATO.

V. Petkevičiaus knygos reklama
ir pardavimas tikrai neatneš ,,Drau-
gui” garbės, gal tik sumažins prenu-
meratorių skaičių. 

Aviacijos ats. plk. 
Romas Kilikauskas

Springfield, VA

GRUZIJA AR GEORGIJA?
Gegužės 26 dienos „Drauge” pir-

mame puslapyje sakoma, kad Gru-
zijoje lankosi Lietuvos parlamento
vadovė. Bet reiktų jau sakyti, kad
Georgijoje lankosi Lietuvos parla-
mento vadovė, ar ne? Ta valstybė ne-

seniai pakeitė savo vardą ir norėtų,
kad mes ją vadintume tuo nauju var-
du. Tegu taip ir būna.

Leonas Sabaliūnas
Ann Arbor, MI

KLAIDÛ ATITAISYMAS
Stasės Semėnienės laiško ,,Už-

guitas lietuviškas žodis” (,,Draugas”,
2010 m. birželio 10 d.) paskutinis sa-
kinys turėtų būti: ,,Tas itališkas žodis
– garbingas titulas – paprastai skiria-
mas įžymiems kompozitoriams, gar-
siems dirigentams kaip Toscanini ir
pan.”

Tos pačios autorės kitame straip-
snyje ,,Pasivaikščiojimas ant ugni-
kalnio!” (,,Draugas”, 2010 m. birželio
2 d.) teisingas vienos iš Hawaii salų
pavadinimas yra Kauai. 

Atsiprašome.                
Redakcija

Martyno Gaurilčiko nuotraukos.

lepino nauja muzikine programa,
bendrabučio fojė svečiai galėjo pasi-
grožėti mokinių darbų paroda, o va-
karėjant šventės lankytojų laukė
nuotaikinga folkroko grupės „Kita-
va” ir vokalinio ansamblio „Jazz
Island” iš Lietuvos muzikinė progra-
ma. Vakaro metu svečiai taip pat
galėjo įsigyti tradicija tampantį, per
Jonines pasirodantį gimnazijos ka-
lendorių bei dalyvauti Kuratorijos
paskelbtoje akcijoje „Nutieskime ke-
lią į Gimnazijos ateitį”, kurios metu
kaupiamos lėšos gimnazijos priestato
statyboms.

Sutemus gimnazijos dvyliktokė
Gerda Ekindorf pakvietė svečius į pi-
lies terasą stebėti įspūdingą ugnies
spektaklį, lydimą gyvos pagoniškos

muzikos. Po pasirodymo visiems su-
grįžus į parką jau liepsnojo didžiulis
Joninių laužas. Aplink jį vakaroti su-
sibūrusių svečių laukė Joninių links-
mybės, liaudies dainos ir draugiška
nuotaika. Išmušus vidurnakčiui, su-
sirinkusieji patraukė link gimnazijos
tvenkinio plukdyti Joninių vainikė-
lių, o drąsesni pasklido po gimnazijos
parką ieškoti stebuklingojo paparčio
žiedo. 

Joninių išvakarėse vyko gimna-
zijos abiturientų šventė, kurios metu
buvo iškilmingai pasirašyta trišalė
bendradarbiavimo sutartis tarp Va-
sario 16-osios gimnazijos, Rennhofo
pilyje įsikūrusio Europos lietuvių
kultūros centro bei Vytauto Didžiojo
universiteto.

Gimnazijos vyresniųjų porinių šokių grupė. Pasirodo gimnazijos vokalinis ansamblis.
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JAV bendrov∂ Vilniuje investuos 9 mln. lit¨�

V. Adamkus UNESCO Geros valios
ambasadorius pakviet∂ î Lietuvâ�
Paryžius, birželio 28 d. (ELTA)

– Į Interneto valdymo forumą – pa-
grindinį pasaulio informacinės vi-
suomenės metų renginį, kuris vyks
šių metų rugsėjo mėnesį Lietuvoje,
UNESCO Geros valios ambasadorius
pakvietė kadenciją baigęs preziden-
tas Valdas Adamkus. 

Buvęs šalies vadovas dalyvavo
Paryžiuje vykusiame UNESCO (Jung-
tinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultū-
ros organizacijos) Geros valios amba-
sadorių suvažiavime. Jis 2003 metais
inauguruotas UNESCO Geros valios
ambasadoriumi žinių visuomenei.

Savo kalboje suvažiavime prezi-
dentas V. Adamkus pagyrė UNESCO
veiklą žinių visuomenės kūrimo sri-
tyje, apžvelgė Lietuvos patirtį ir įgy-
vendinamus projektus bei pakvietė
dalyvauti Interneto valdymo forume.
Geros valios ambasadorius V. Adam-
kus pabrėžė, kad apie žinių visuome-
nę negalima kalbėti neužtikrinus vi-
siems prieinamo pagrindinio išsilavi-

nimo. Jis paragino, nepaisant pasau-
linės finansų ir ekonomikos krizės,
nemažinti finansavimo švietimui.
Pasak jo, švietimas ir mokymasis yra
itin svarbūs kovojant su terorizmu,
rasizmu ir ksenofobija bei kitais ne-
gatyviais reiškiniais. Prezidentas V.
Adamkus taip pat ragino UNESCO ir
visus Geros valios ambasadorius ak-
tyviau ginti spaudos ir žodžio laisvę.

Kasmetiniame Paryžiuje birželio
24 d. vykusiame UNESCO Geros va-
lios ambasadorių suvažiavime daly-
vavo 25 Geros valios ambasadoriai iš
viso pasaulio. Iš viso Geros valios am-
basadoriais yra 43 pasaulio asmeny-
bės. Kiekvienas iš jų dirba tam tikro-
je UNESCO veiklos srityje. Suvažia-
vimo metu Irake gimusi architektė
(laimėjusi Vilniaus Gugenheimo mu-
ziejaus projekto konkursą) Zaha Ha-
did buvo inauguruota UNESCO me-
nininke taikai. UNESCO narės yra
193 pasaulio valstybės.

R. Tumino „D∂d∂ Vania” Maskvoje 
pripažintas geriausiu

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Arùnas Gelùnas paskirtas 
kultùros ministru

Vilnius, birželio 28 d. (Delfi.lt) –
Kasmet JAV žurnalo „Foreign Poli-
cy” ir visuomeninės organizacijos
„The Fund for Peace” skelbiamame
„neveiksnumo” vertinime Lietuva
užima 146 vietą. Pasaulio valstybių
vertinime „Failed States Index 2010”
atsispindi valdžios gebėjimas kont-
roliuoti šalies teritoriją, demografinė,
politinė ir ekonominė padėtis šalyje.
Aukštesnė vieta šiame vertinime
reiškia didesnį nestabilumą. 

JAV žurnalo „Foreign Policy” ir
visuomeninės organizacijos „The
Fund for Peace” buvo vertinamos 177
valstybės. Specialistai ištisus metus
pagal 12 reikalavimų nagrinėja atvi-
ruose informacijos šaltiniuose skel-
biamą medžiagą apie valstybes. Šie
rodikliai liudija apie valstybių „ne-
veiksnumą”, jie yra suskirstyti į tris
grupes: socialinius, ekonominius ir
karinius-politinius. 

Specialistai vertina valstybės gy-
ventojų ir joje besisvečiuojančių žmo-
nių saugumą, žmogaus teisių užtik-
rinimą bei teismų sistemos būklę ša-
lyje. Didžiausia visų rodiklių suma
yra 120 balų.  Somalis, kuris jau tre-
čią kartą tampa pirmaujančiu šiame
vertinime, surinko 114,3 balų ir užsi-
tikrino pirmą vietą. Somalyje nėra
centrinės valdžios, vyksta pilietinis
karas, o ekonomikos pagrindas yra
piratavimas. Tarp pasaulio regionų
Afrikos žemynas ir toliau išlieka ne-

palankiausiu regionu. Dauguma „ne-
veiksnių” valstybių yra į pietus nuo
Sacharos: Sudanas, Zimbabvė, Nige-
rija ir kitos. Į pirmą dešimtuką pate-
ko Irakas, Afganistanas ir Pakista-
nas. Didelio „neveiksnumo” lygio vals-
tybių grupei priklauso ir dvi postsovie-
tinės valstybės – Uzbekistanas (36
vieta) ir Gruzija (37 vieta). Nuosai-
kaus lygio nestabilių valstybių grupė-
je, 80 vietoje, yra Rusija. Jos vertini-
mo kaimynėmis tapo Indija (79 vieta)
ir Tailandas (81vieta). 

Žurnalo specialistai nurodo to-
kius neigiamą Rusijos įvertinimą nu-
lėmusius veiksnius: separatizmo
problemos ir bendras politinis nesta-
bilumas Šiaurės Kaukaze, netolygus
ekonomikos vystymasis, neveiksmin-
gas valstybės struktūrų darbas, di-
delis kriminalizacijos lygis. Šiuolai-
kinės politikos instituto prezidentą
Vladimir Lisenka stebina tai, kad Ru-
sijos padėtis šiame vertinime kyla.

Geriau už Rusiją buvo įvertina
daug buvusių postsovietinių respub-
likų. Baltarusija atsidūrė 82 vietoje,
Kazachstanas ir Ukraina – atitinka-
mai 103 ir 109 vietose. Geriausi ro-
dikliai yra Lietuvos (146 vieta), Esti-
jos (140 vieta) ir Latvijos (136 vieta).
Į gerovės valstybių grupę pateko 13
valstybių, pačiomis veiksniausiomis
pripažintos Norvegija, Suomija ir
Švedija. 

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) –
JAV bendrovė ,,Moog Medical Devi-
ces” į jos valdomos antrinės įmonės
,,Viltechmeda” medicinos technologi-
jų centrą Vilniuje investuos 9 mln. litų,
iš jų 2,97 mln. litų bendrovė gaus Euro-
pos Sąjungos (ES) paramos. 

,,Viltechmedos” generalinis di-
rektorius Anatolijus Faktorovičius
sakė, kad investicijų grąžos tikimasi
maždaug po 3 metų. ,,Amerikiečiai
atėjo ne 2–3 metams, kad laukti grei-
tos grąžos. Tikiu, kad mes pinigus ga-
lime sugrąžinti per trejus metus, nes
mes dirbame pelningai”, – po centro
statybų pradžios iškilmių Visorių in-
formacijų technologijų (IT) parke tei-
gė A. Faktorovičius. 

Anot jo, įsteigus šį centrą bend-
rovės apyvarta per keletą metų turė-
tų padvigubėti, žadama įsteigti 50
darbo vietų. Pernai ,,Viltechmedos”

apyvarta siekė 14,5 mln. litų. A. Fak-
torovičius teigė tikintis, jog pirmąją pro-
dukciją, pagamintą centre, bus pradėta
pardavinėti kitų metų pradžioje. 

,,Gausime pirmus užsakymus iš
Amerikos. Tikiu, kad nuo kovo pra-
dėsime gaminti prietaisą, skirtą Ame-
rikos rinkai”, – sakė A. Faktorovičius. 

Naujajame 3,500 kvadratinių
metrų ,,Viltechmedos” centre veiks
mokslo-tiriamasis ir gamybos padali-
niai, įsikurs administracija ir aptar-
navimo centras, kuris aptarnaus
,,Moog Medical Devices Group”
klientus iš visos Europos. Centre bus
plėtojama medicininių švirkštinių
siurblių, skirtų tiksliai ir saugiai do-
zuoti vaistus, gamyba. Jo statybas
planuojama baigti dar šių metų pa-
baigoje. JAV grupės ,,Moog” antrinė
įmonė ,,Moog Medical Devices” valdo
100 proc. ,,Viltechmedos” akcijų.

Klaipėda, birželio 28 d. (ELTA)
– Iš Danės upės ties Kruizinių laivų
terminalu išlydėta jachta ,,Lietuva”,
kuri jau septintą kartą iš eilės atsto-
vaus Lietuvai liepos 13 dieną prasidė-
siančioje didžiųjų burlaivių regatoje
,,The Tall Ships Races”. Šiais metais
jaunieji buriuotojai pasiryžę dalyvau-
ti net dviejose regatose ir nuplaukti
per 5,000 jūrmylių.

Regatą ,,The Tall Ships Races”
šiemet priims Antverpenas (Belgija),
Orhusas (Danija), Kristiansandas (Nor-
vegija) ir Hartlepool (Didžioji Britanija).
Tokiu pačiu keliu ,,Lietuvai” jau teko
plaukti 2004 metais, kai pirmasis var-
žybų ratas vyko Šiaurės jūroje. 

,,Nors tokiu keliu jau esame
plaukę, tačiau Šiaurės jūra pavojinga
savo nenuspėjamomis srovėmis, plau-
kimą apsunkina potvyniai ir atoslū-
giai”, – kalbėjo jachtos kapitonas Os-
valdas Kudzevičius.

Pirmą kartą ,,Lietuva” regatoje
,,The Tall Ships Races” dalyvavo dar
1992 m., kai buriuotojai išdidžiai
plukdė jaunos valstybės vėliavą per
visą Atlanto vandenyną. Amerikos
atradimo 500-osioms metinėms skirto-
je burlaivių regatoje ,,Columbus 92”
,,Lietuva” dalyvavo viešnios teisėmis.

Kaip lygiateisė narė lietuvių
jachta didžiųjų burlaivių regatoje vėl
pasirodė 2004 m. Nuo to laiko ,,Lie-
tuvos” įgula nepraleidžia nė vienų
Tarptautinės buriavimo mokymo or-
ganizacijos rengiamų varžybų. Ilgą
laiką jachta ,,Lietuva” vienintelė at-
stovavo mūsų šaliai. Dalyvavimas re-
gatoje yra viena iš sąlygų pasirenkant
varžybas priimančius miestus, todėl
daugiametis ,,Lietuvos” darbas buvo
vienu iš svarbiausių argumentų, kad

Klaipėda praėjusiais metais tapo vie-
nu iš ,,The Tall Ships Races Baltic-
2009” uostų. Kitąmet Klaipėda vėl
sulauks burlaivių ir, tikimasi, taps
,,The Culture Tall Ships Regatta”
uostu.

Po regatos ,,The Tall Ships
Races” įgula ketina pasinaudoti gali-
mybe dalyvauti dar vieneriose varžy-
bose  – ,,North Sea Tall Ships Races”.
Pasak O. Kudzevičiaus, tai ne tik įs-
pūdingas renginys, bet ir įdomios
sportinės varžybos. Laivai turės ,,pa-
imti” įsivaizduojamus punktus jūro-
je. Varžybos baigsis Amsterdame, kur
vyks ,,Sail Amsterdam” festivalis,
vienas iš didžiausių jūrinių renginių,
vykstančių kartą per penkerius me-
tus. Jame prie ,,Lietuvos” prisijungs
ir kiti lietuvių laivai: Klaipėdos aukš-
tosios jūreivystės mokyklos jachta
,,Litas”, burinė jachta ,,Diana”. 

,,Lietuva” v∂l išplaukia garsinti Lietuvos

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) –
Maskvos teatre „Naujoji opera” vyko
svarbiausio Maskvos teatrinio apdo-
vanojimo „Krištolinė Turandot” tei-
kimo iškilmės, kuriose buvo pagerb-
tas Rimo Tumino vadovaujamas J.
Vachtangov teatras. 

Geriausiu spektakliu buvo pripa-
žintas R. Tumino režisuotas „Dėdė
Vania”. Jame pagrindinį vaidmenį
sukūręs Sergej Makovecki gavo ge-
riausio aktoriaus apdovanojimą, o So-
nią suvaidinusi Marija Berdinskich
nugalėjo įsimintiniausio pirmo vaid-

mens kategorijoje.
„Krištolinė Turandot” yra ne-

valstybinis teatro apdovanojimas, įs-
teigtas 1991 metais. Jį yra gavę tokie
teatro menininkai kaip Piotr Fomen-
ko, Mark Zacharov, Konstantin Rai-
kin, Ina Čiurikova, Oleg Jefremov,
Michail Uljanov. Ši premija, kurios
vertinimo komisiją sudaro nepriklau-
somi teatro specialistai, apibendrina
pasibaigusį teatro sezoną ir tampa
„Auksinės kaukės”, pagrindinio Ru-
sijos teatro apdovanojimo, pranašu.  

Jachta ,,Lietuva”.            ELTA nuotr. 

Pagal veiksnumâ Lietuva 
îvertinta geriau nei Estija ir Latvija

Vilnius, birželio 28 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė dekretą, kuriuo Arūnas Gelūnas
skiriamas Lietuvos kultūros minist-
ru. Naujasis kultūros ministras pa-
skirtas ministro pirmininko And-
riaus Kubiliaus teikimu. A. Gelūnas
dar turės prisiekti Seime. Prezidentė
D. Grybauskaitė kitą savaitę Seimui
teiks tvirtinti A. Gelūno kandidatūrą
į kultūros ministrus.

Praėjusią savaitę prezidentė ap-
tarė su A. Gelūnu šalies kultūros at-
eitį, būtinybę ugdyti kūrybingą vi-
suomenę ir gerinti kultūros prieina-
mumą visiems šalies gyventojams. P-
asak A. Gelūno, jis tęsiąs savo pirm-

tako Remigijaus Vilkaičio pradėtus
pagrindinius kultūros politikos dar-
bus, ypač regionų kultūros ir paveldo
išsaugojimo srityje.

Naujasis kultūros ministras keti-
na įtvirtinti naują kultūros politikos
modelį, kai Kultūros ministerija
kurtų politiką šioje srityje, bet ją įgy-
vendintų Kultūros taryba, kurioje
dirbtų Lietuvos specialistai, o reika-
lui esant būtų pasitelkti ir užsienio
specialistai.

Profesionalaus dailininko ir filo-
sofijos daktaro A. Gelūno kandidatū-
rą į kultūros ministrus iškėlė Tautos
prisikėlimo partijos (TPP) frakcija. 



Toronto, birželio 28 d. (BNS) –
Ekonomiškai stipriausių pasaulio
valstybių vadovai, ieškantys būdų
sutvarkyti pasaulio ekonomiką, kurią
išmušė iš vėžių finansų krizė, paža-
dėjo sumažinti sparčiai didėjančias
skolas. 

Dvidešimties turtingųjų ir spar-
čiausiai besivystančių šalių – Didžiojo
dvidešimtuko (G-20) – vadovai, paža-
dėjo imtis suderintų veiksmų dėl vis
dar trapaus ekonomikos atsigavimo
ir skatinti augimą bei užtikrinti
finansinį stabilumą.

,,G-20 susitelkimas buvo įspū-
dingas, – pareiškė susitikimo šeimi-
ninkės Kanados vyriausybės vadovas
Stephen Harper. – Laikomės skirtin-
gų politikų, tačiau turime bendrą
tikslą – užtikrinti ilgalaikį ir suba-
lansuotą augimą bei atsigavimą.”

,,Biudžeto sustiprinimas nėra
pabaiga”, – įspėjo jis, turėdamas
galvoje Jungtinių Valstijų ir kylančių
pasaulio ekonomikų susirūpinimą,
kad Europos šalių vyriausybėms kar-
pant išlaidas gali sumažėti vidaus
paklausa ir sulėtėti augimas.

,,Tai paprasta tikrovė – mes
priklausome pasaulio ekonomikai ir
pasaulio ekonomika lemia mūsų ju-
dėjimo kryptį ir mūsų ateitį”, – sakė
S. Harper.

Tačiau skeptiškai nusiteikę ste-
bėtojai suskubo pabrėžti, kad susi-
tarimai nėra privalomi, o Toronto
viršūnių susitikimo pareiškime gau-
su sąlygų bei išlygų, todėl nemažai
sunkesnių sprendimų iš esmės atidėti
iki lapkritį Seule vyksiančio kito G-
20 susitikimo.

Vadovų bendrame pareiškime,
kuris buvo paskelbtas pasibaigus dvi
dienas Toronto mieste vykusioms
deryboms, įspėjama, kad ,,neįvyk-
džius konsolidacijos ten, kur ji bū-
tina, bus pakirstas pasitikėjimas ir
suvaržytas augimas”.

,,Atspindėdamos šį balansą, pir-
maujančios ekonominiu požiūriu ša-
lys įsipareigoja laikytis fiskalinių pla-
nų iki 2013 metų bent perpus su-
mažinti biudžeto deficitus ir iki 2016
m. stabilizuoti ar sumažinti valstybės
skolos ir BVP santykį”, – žadama
jame.

Vis dėlto G-20 padarė išlygą Ja-
ponijai ir jos milžiniškam valdžios
sektoriaus deficitui bei pažymėjo, jog
priemonės turi būti pasirinktos
atsižvelgiant į ,,nacionalines aplin-
kybes”.

Pareiškime pasisakoma už ,,di-

desnį valiutos kurso lankstumą kai
kuriose besivystančiose rinkose”,
tačiau konkrečiai neminima Kinija,
kuri spaudžiama leisti stiprėti jua-
niui, kad sumažėtų prekybos dis-
balansas.

JAV būgštaujant, kad pasaulinis
augimas vėl gali tapti per daug pri-
klausomas nuo Amerikos vartotojų,
G-20 savo pareiškime paragino ,,im-
tis pastangų subalansuoti pasaulinę
paklausą siekiant užtikrinti tolesnį
tvarų pasaulinį augimą”.

Europos vadovai – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos
prezidentas Nicolas Sarkozy ir Di-
džiosios Britanijos ministras pirmi-
ninkas David Cameron – atvyko į
derybas ragindami imtis fiskalinių
suvaržymų ir įvesti naują mokestį
bankams. Tačiau tokios šalys kaip
Australija, Kanada ir Indija, kurios
nesusidūrė su bankų griūtimi, iš kar-
to atmetė pasiūlymą dėl naujo
mokesčio bankams.

,,Mes sutarėme, kad finansų sek-
torius turi sąžiningai ir svariai pri-
sidėti prie bet kokios naštos, susi-
jusios su vyriausybės įsikišimu, ap-
mokėjimu”, – sakoma pareiškime,
paskelbtame po didžiųjų industria-
lizuotų pasaulio valstybių – Didžiojo
aštuoneto (G-8) – vadovų derybų.

,,Mes pripažįstame, kad esama
virtinės politinių būdų, kaip siekti šio
tikslo. Kai kurios valstybės taiko ap-
mokestinimą, kitos taiko kitus bū-
dus”, – sakoma pareiškime.

Stebėtojai sakė, kad skirtingas
šalių požiūris į tai, kokiomis prie-
monėmis skatinti atsigavimą, parodė,
kad dabar, kai jau praėjo recesijos
sukelta pradinė šoko būsena, nacio-
nalinės darbotvarkės išstumia G-20
bendradarbiavimą.

Didžiojo dvidešimtuko derybos
Kanados rytiniame Toronto mieste
surengtos po Didžiojo aštuoneto vir-
šūnių susitikimo, kuris vyko netolie-
se esančiame prabangiame kurorte.
Tris dienas trukusį pasaulio vadovų
derybų maratoną lydėjo protesto de-
monstracijos, kurias aptemdė smur-
tas.

Iki sekmadienio per įvairius įvy-
kius, susijusius su viršūnių susitiki-
mu, buvo suimta beveik 600 žmonių.
Policijai teko panaudoti ašarines
dujas ir gumines kulkas, ginant nuo
vandalų vietos turtą ir metalinę
tvorą, juosusią viršūnių susitikimo
vietą.
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MINSKAS
Baltarusija už dujas Rusijos du-

jų bendrovei ,,Gazprom” sumokėjo
Azerbaidžano prezidento Ilcham
Alijev dėka. ,,Kreipiausi į I. Alijev, ir
jis man per parą paskolino 200 mln.
JAV dolerių, iš kurių 187 mln. JAV
dol. sumokėjome ‘Gazprom’”, – tele-
vizijai ,,Euronews” duotame interviu
sakė Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka. Šalies prezidentas
neatskleidė, kokiomis sąlygomis Bal-
tarusija pasiskolino pinigus.

PRAHA
Čekijos prezidentas Vaclav Klaus

naujuoju šalies ministru pirmininku
paskyrė Demokratinės piliečių parti-
jos vadovą Petr Nec. Naujasis minis-
tras pirmininkas per 30 dienų turės
sudaryti vyriausybę. Vėliau parla-
mentas balsuos dėl pasitikėjimo vy-
riausybe. Ankstesnis Čekijos prem-
jeras Jan Fischer iš pareigų atsistaty-
dino birželio 25 dieną. 

PARYŽIUS
Pietų Prancūzijoje buvo sulaiky-

tas vienas įtakingiausių italų mafijos
vadovų ir ieškomiausias Italijos nu-
sikaltėlis. Jis nuo teisėsaugos slaps-
tėsi daugiau nei dešimtmetį. 40 metų
Giuseppe Falsone yra laikomas Sici-
lijos mafijos šeimos galva. Jis jau
anksčiau buvo nuteistas kalėti iki
gyvos galvos už nužudymą ir narko-
tikų prekybą tarptautiniu mastu. G.
Falsone buvo atliktos kelios plastinės
chirurgijos operacijos ir jis naudojosi
padirbtais tapatybės dokumentais.

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI pri-

sidėjo prie vis didėjančios Vatikano
kritikos Belgijos policijos veiksmams,
atliekant tyrimą dėl tariamo vaikų
tvirkinimo skandalo. Popiežius šiuo
veiksmus pavadino ,,pasibaisėti-
nais”. Žinutėje Belgijos vyskupams
popiežius išsakė savo palaikymą
,,šiuo liūdnu momentu”. Policija
apieškojo atsistatydinusio arkivys-
kupo namus ir dviejų prelatų kapus.
Tyrėjai tvirtina, kad tokių veiksmų
imtasi tiriant kaltinimus įtakingiems
bažnyčios tarnams dėl nepilnamečių

tvirkinimo. Policija teigia konfiska-
vusi apie 500 bylų ir kompiuterių iš
Bažnyčios komisijos biuro, kuriame
atliekami tyrimai dėl kaltinimų prie-
varta prieš vaikus. 

VARŠUVA
Kandidatas į Lenkijos preziden-

tus Jaroslaw Kaczynski pareiškė,
kad lėktuvo avarijos prie Smolens-
ko, per kurią žuvo šalies preziden-
tas Lech Kaczynski, tyrimas ,,pra-
randa pagreitį” dėl Rusijos kaltės.
,,Lenkijos tyrėjai iš Rusijos kol kas
negavo svarbių dokumentų, susijusių
su lėktuvo avarija. Natūralu, kad
mums kyla įtarimų”, – per Lenkijos
nacionalinę televiziją pareiškė žuvu-
sio Lenkijos prezidento brolis dvy-
nys.

ANKARA
Turkijos ministras pirmininkas

Recep Tayyip Erdogan pareiškė, kad
Izraeliui uždaryta Turkijos oro
erdvė. R. Tayyip žurnalistams Kana-
doje pareiškė, kad Turkija įvedė ribo-
jimus Izraelio lėktuvų skrydžiams.
Daugiau detalių pateikta nebuvo. Per
gegužės 31 d. Izraelio surengtą reidą
prieš humanitarinę pagalbą į Gazą
gabenusią flotilę žuvo 8 turkai ir vie-
nas Turkijoje gyvenęs amerikietis.
Izraelis teigia, kad šalies kariai veikė
gindamiesi. Protestuodama Turkija
atšaukė savo ambasadorių Izraelyje
ir bendras karines pratybas.

TOKIJAS
Ramiojo vandenyno vakaruose

ties Japonijai priklausančiomis Idzu
salomis birželio 28 d. įvyko 5,1 balo
žemės drebėjimas. Požeminių smū-
gių židinys buvo 24 km gylyje, 325
km nuo Hacidzodzimos salos ir 585
km nuo Tokijo, nurodė JAV geologi-
jos tarnyba. Pranešimų apie žemės
drebėjimo pridarytus nuostolius nė-
ra.

WASHINGTON, DC
Eidamas 93-iuosius metus mirė

Demokratų partijai priklausęs sena-
torius Robert Byrd, kuris į JAV poli-
tikos istoriją įėjo kaip ilgiausiai
Kongrese dirbęs šalies politikas. West
Virginia valstijos politikas mirė ligo-
ninėje. Į Atstovų rūmus R. Byrd buvo
išrinktas 1952 metais, o po septyne-
rių metų tapo senatoriumi.

Pasaulio vadovai pažad∂jo iki
2013 met¨ sumažinti deficitus

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

G-20 susitikimo dalyviai Toronto mieste.                                     EPA nuotr.
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„SEK PASKUI MANE!”

Kaip anuomet Viešpats Jėzus
kvietė žmones sekti Jį, taip ir dabar
Jis tai daro. „Sek paskui mane!” (Lk
9, 59), – tai laiko užgrūdintas evange-
lizacijos būdas, kuris yra visiems
suprantamas ir amžinai šiuolaikiš-
kas. Tačiau iš kai kurių Jėzaus kvie-
čiamų asmenų besiveržiantys tam
tikri atsikalbinėjimo atodūsiai liudi-
ja, kad jie, prieš pradėdami sekti Juo,
pirmiau nori sprukti nuo Jo. Antai
vienas jų sakė: ,,Jėzau, suteik man
valandžiukę savo svarbius reikalus
sutvarkyti. Kai tik palaidosiu tėvą,
tuoj pat pas Tave sugrįšiu ir tada jau
niekados Tavęs nepaliksiu.” O kitas
kandidatas į Kristaus sekėjus porijo,
kad jam visų pirma būtinai reikia
atsisveikinti su brangiais šeimy-
nykščiais, su kuriais tiek daug metų
viskuo – vargais ir džiaugsmais – da-
lintasi...    

Netenka abejoti begaliniu Jėzaus
gerumu. Jis bematant galėjo tuos
žmones palaiminti ir tarti: „Eikite
namo, atlikite visa, kas jums labai
svarbu, ir po to nedelsdami grįžkite
pas mane.” Tačiau Kristus šių žodžių
neištarė, nes puikiai žinojo: jei jie da-
bar grįš namo, jų apsisprendimas
sekti Jį bus paskandintas gailiose
namiškių ašarose. Deja, kas visą širdį
atlapoja tik prigimtinės meilės vei-
kimui, tiems visada iškyla realus pa-
vojus aklai paklusti  gimdytojų (nere-
tai vien egocentriškiems) maldavi-
mams, grasinantiems sunaikinti die-
viškos malonės želmenėlį, kuris tu-
rėjo išaugti į daugiašakį Kristaus se-
kėjo pašaukimo medį.   

Šv. Antanas Paduvietis viename
pamoksle pateikė tokį palyginimą:
„Pasakojama apie erelio patelę, pade-
dančią tris kiaušinius, bet trečiąjį
išmetančią... Trys kiaušiniai, arba
trys erelio mažyliai, atspindi tris tei-
siojo meiles – meilę Dievui, meilę ar-
timui ir meilę sau: šią reikia visiškai
išmesti iš savo sąmonės. Savęs meilė
yra didelė kliūtis Dievo ir artimo
meilei, ji turi būti visiškai atmesta.”

Kai tėvai ar kiti namiškiai, pa-
vyzdžiui, šeimos atžalą, visaip atkal-
binėja nuo pašaukimo siekti kunigys-
tės ar vienuolinio gyvenimo idealų,
jie daugiau ar mažiau nusižengia
teisingumui, nes Dievo meilę apribo-
ja iki minimumo. Jei tėvai stengiasi
beatodairiškai mylėti tik savo vaikus,
jie (su savanaudiškumo priemai-
šomis) myli ir save, nes sau galvoja,
kad jų vaikai bus jų patikimiausia
gerovės investicija senatvėje. Ką tė-
vas ar motina, kai susitiks akis į akį

su Dievu amžinybėje, galės atsakyti,
kai Jis jų paklaus: „Kodėl savo vaikus
labiau mylėjai sava meile ir nekreipei
dėmesio į mano meilės principus?”
Taigi, gimdytojai negali „perėti” trijų
kiaušinių, nes paskutinysis gali tapti
jų lemtingo suklupimo akmeniu,
apsunkinančiu dabartinį ir būsimąjį
gyvenimus.

Mums lieka vienintelis kelias –
savo gyvenimo žingsnius (Jėzaus pa-
vyzdžiu) ryžtingai, kaip moko šio sek-
madienio Evangelija, nukreipti į Je-
ruzalę, tai yra laisvai apsispręsti sek-
ti Juo net tada, kai teks susidurti su
kai kurių žmonių išankstiniu prie-
šiškumu, kurį patyrė Viešpats ir
apaštalai, kai Samarijos kaimiečiai
įžeidžiančiai nusigręžė nuo jų. Jei
kaip apaštalai per gyvenimo kelio ne-
lygumus eisime drauge Jėzumi, mes
Jam būsime be galo dėkingi, nes (dar
Žemėje gyvendami) išvysime, kaip
mūsų širdžių Jeruzalės Kalvarija pa-
laipsniui virsta mūsų nežemiškos
Jeruzalės Karalyste.

„Sek paskui mane!” nebūtinai
yra kvietimas iškart apsispręsti tapti
kunigu, vienuoliu ar savyje atpažinti
pašaukimą į krikščionišką santuoką.
Svarbiausia į šį Jėzaus kvietimą at-
siliepkime veiksmu – pridėkime ran-
ką prie arklo ir nebesižvalgykime at-
gal, tai yra daugiau nepasiduokime
jokiems kompromisams, žalojantiems
mūsų bendravimą su gyvuoju Dievu.
Ir jokiu būdu nevalia nusiminti, jei
pastebėtume, jog mūsų naujojo pa-
šaukimo kelyje dvasinis augimas kar-
tais vyksta pernelyg lėtai.  

Tobulėjimo greitį vienas mokyto-
jas visada patikėdavo patiems moki-
niams. Niekas nėra girdėjęs, kad bū-
tų jį greitinęs. Jis tai aiškino tokiu
palyginimu: „Kartą žmogus pamatė
drugelį, jo nuomone, per lėtai išsilais-
vinantį iš kokono. Todėl jis pradėjo
švelniai pūsti. Šiltas oras gerokai pas-
partino procesą. Tačiau tai, kas pasi-
rodė, buvo ne drugelis, o padaras su-
darkytais sparnais.” Mokytojas pada-
rė išvadą: „Tobulėjimo paspartinti
neįmanoma. Jį galima tik sustab-
dyti.”

Kad mūsų uolumas (sekant Kris-
tumi) nuolat augtų, pasak popiežiaus
Benedikto XVI, palikime šio pasaulio
mirusiųjų darbus ir skelbkime Gero-
sios Naujienos džiaugsmą. Tuomet
mūsų gyvenimo eisenai vadovaus ne
mūsų nuodėmių skeletai, bet Dievo
laiminančios rankos, neleidžiančios
mums išklysti iš dieviškojo pašauki-
mo kelio.                               

Bernardinai.lt

Arkivysk.

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

#1525 Procesijos metu: kun. Jonikas ir Daniel Strakšys.
#1537 Kun. Jonikas sveikina parapijiečius ir svečius su Kristaus prisikėlimo
švente.
#1556 Parapijiečių vardu kun. Jonikas įteikia Petrui Pagojui dar viena gimta-
dienio dovaną.

Atkelta iš 1 psl.
Kiekvienas LJD dalyvis gavo

„vaistinėlę” – nedidelę kartoninę
dėžutę su mediniu kryželiu ant vir-
velės, kurį galima pasikabinti ant
kaklo. Jis ir nuoširdi malda, pasak
organizatorių, kaip vaistas padės
pasveikti iš dvasinio paralyžiaus.
Tiberiados bendruomenės brolių ir jų
svečių pagaminti mediniai kryželiai
papuošė tūkstančių LJD dalyvių
krūtines. Drauge jiems buvo pado-
vanoti maži medaus indeliai kaip pri-
minimas apie saldų ir švelnų Dievo
žodį bei „Magnificat” maldynėliai su
Dievo žodžiu ir meditacijomis, skir-
tomis dviems liepos mėnesio savai-
tėms. 

Sveikinimas iš dangaus

Šv. Kazimiero globojama šventė
prasidėjo šeštadienį Panevėžio miesto
centre, kai per atidarymą dalyvių
rankomis į sceną buvo užkeltas Lie-
tuvos jaunimo dienų kryžius, kuris
iki Panevėžio keliavo daugiau nei
metus, aplankęs atokiausius Lietuvos
kampelius.

Pirmasis dalyvius iš dangaus
pasveikino kunigas, Lietuvos karinių
oro pajėgų kapelionas Virginijus
Veilentas. Jis praskrido virš aikštės
lėktuvu, prie kurio uodegos buvo pri-
rištas užrašas „Sveikas, jaunime!”
Susirinkusiuosius linksmino orkest-
ras, šokėjai. Aktoriai, pasipuošę įspū-
dingais kostiumais, ir vaikščiojantys
ant kojūkų artistai padovanojo mu-
zikinę miniatiūrą „Atspindžiai vei-
drodyje”.

Susitikimai įvairiose vietose

Po LJD atidarymo šventės pa-
pietavę dalyviai pasirinko norimą
programos dalį: vieni dalyviai džiau-
gėsi Jaunimo festivaliu, kiti pasklido
įvairiose miesto erdvėse ir dalyvavo
užsiėmimuose, kurių buvo daugiau
nei trisdešimt. Kunigai, vienuoliai,
dėstytojai ir kiti žmonės kvietė da-
lyvius pasvarstyti įvairiausiais jau-
nimui aktualiais klausimais. Disku-
sijoms vadovavo Tiberiados broliai,
pranciškoniškas jaunimas, pasau-
liečių šeimos, kunigai.

Sekmadienio šv. Mišių maldoje
LJD dalyviai susijungė su Panevėžio
gyventojais ir visa Lietuva. Šv. Mišias
aukojo Vilniaus arkivyskupas metro-
politas Audrys Juozas Bačkis, kartu
šventė Apaštalinis nuncijus arkivys-
kupas Luigi Bonazzi, Lietuvos vysku-
pai. Eucharistijos šventę tiesiogiai

rodė Lietuvos televizijos antrasis ka-
nalas ir Marijos radijas.

Pirmą kartą – svečiai iš užsienio

Šiemet Lietuvos jaunimo dienose
dalyvavo ir svečiai iš užsienio šalių.
Panevėžyje svečiavosi lietuviai iš JAV,
Kanados, Ukrainos, Baltarusijos ir
net iš tolimojo Sibiro. Studentas Da-
rius Kurys iš Toronto miesto pasako-
jo, kad stengiasi kuo dažniau daly-
vauti lietuvių jaunimo šventėse tiek
Kanadoje, tiek ir savo senelių gim-
tinėje Lietuvoje: „Šią vasarą studijų
praktiką atlieku Lietuvoje ir džiau-
giuos, kad pasitaikė galimybė kartu
su visais lietuviais švęsti mus taip
suvienijančias Lietuvos jaunimo
dienas.”

Kartu su lietuviais Panevėžyje
linksminosi ir jaunimas iš Ispanijos,
kur kitąmet bus švenčiamos Pasaulio
jaunimo dienos. Rafa Garcia De Cosio
sakė, kad jam patiko Lietuvos jauni-
mo dienų renginiai. Jis tikisi, kad
mūsų šalyje įgyvendintus sumany-
mus bus galima pritaikyti ir ruošian-
tis viso pasaulio jaunimo susitikimui.

Jaunimo dienos ir 
Jonas Paulius II

Lietuvos jaunimo dienos – tai kas
trejus metus vykstantis krikščioniško
jaunimo renginys, kurį inicijuoja
Lietuvos vyskupų konferencija, o
įgyvendina Lietuvos jaunimo pas-
toracijos centras ir vyskupijų jauni-
mo centrai.

Lietuvos jaunimo dienų ištako-
mis galima laikyti susitikimą su po-
piežiumi Jonu Pauliumi II, kai jis
lankėsi Lietuvoje 1993 m. – su jauni-
mu jis susitiko Kaune Dariaus ir
Girėno stadione.

Prieš 25 metus popiežius Jonas
Paulius II pakvietė jaunus žmones iš
viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį
Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitiki-
mas sulaukė didelio pasisekimo – su-
sirinko daugiau kaip 300 tūkst. žmo-
nių, todėl popiežius nusprendė tokius
susitikimus rengti ir ateityje. Jau
1985 metais pasaulio jaunimo dienos
buvo paskelbtos reguliariu renginiu.
Jos minimos kiekvienų metų Verbų
sekmadienį, o kas trečius metus
sukviečia visą pasaulio jaunimą į
tarptautinį susitikimą.

Paskutinės Pasaulio jaunimo
dienos buvo 2008 m. liepos mėn. Sid-
nėjuje, Australijoje. 2011 metais jos
vyks Madride, Ispanijoje.

LJD info

Pasibaigusių Jaunimo dienų
dovana – simbolinė vaistų
dėžutė ir indelis medaus

K u n .
Bernardas Talaišis, gyvenantis St. Pete Beach FL,  atsiuntė

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

www.draugas.org

* * *
Po naujų nuotykių, audringo lai-

kotarpio teko prisilaikyti ramiau,
atsisakyti nuomota mašina lakstyti
po Lietuvą, net ir sulėtinti tempą Vil-
niuje. Dėkojame Eglei ir Vytautui
Juozapaičiams už padovanotus bilie-
tus į operą „Rigoletto”. Pastatymas
buvo modernus, Juozo Statkevičiaus
kostiumuose vyravo juoda ir balta
spalvos. Verdi tragikomedijoje Rigo-
letto vaidmenį atliko Vytautas Juo-
zapaitis.

Per pertrauką susitikome Ievą
Juozapaitytę ir jos draugą, kuris do-
misi krepšiniu. Mes jam pažadėjome
dovanoti mano darytą nuotrauką,
kurioje Michael Jordan laiko 1992 m.
Olimpiados Lietuvos krepšinio ko-
mandos marškinėlius. Susitikome ir
muzikos mylėtoją, poetą, taurų lietu-
vį patriotą, Antaną Bujoką, kuris
ištikimai kankliuoja prie Seimo, prie
Sausio 13-tosios minėjimo laužo. Jau-
tėmės pagerbti, nes Bujokas mums
padovanojo savo sukurtą eilėraštį:

UŽ ŠVENTĄ LAISVĘ LIETUVOS

Antanas Bujokas

Ledai ištirpo ežeruose,
Pavasarėlis nuostabus.
Graži žibutė mėlynoji
Pirmoji išskleidė žiedus.

Lietinga buvo vasarėlė,
Gėles palaistė nuolatos.
Bitutės saldų medų nešė
Žmonėms laisvosios Lietuvos.

Nelinksmas buvo rudenėlis,
Užpuolė lenkai lietuvius.
Mūs taiklios kulkos šautuvėlių –
Jos lenkams svilino padus.

Motulė ašarom pravirko,
Nes sūnui reiks į karą jot.
Sūnelis žirgą pabalnojęs
Išjojo ginti Lietuvos.

Narsiai kovojo sūnaitėlis
Už šventą laisvę Lietuvos,
Tamsioj naktelėj jį nukovė
Prie ąžuolėlio Širvintos.

Ilgai raudojo motinėlė,
Kad sūnaitėlis neparjos,
Nes jau žinojo, kad jie žuvo
Už šventą laisvę Lietuvos.

* * *
Sekmadieniais Vilniaus Gedimi-

no prospektas nuo Vilniaus g. „No-
votel” viešbučio iki Arkikatedros
virsta ekologinių prekių turgeliu.
Abiejose gatvės pusėse išdygsta pre-
kystaliai su maisto, medaus ir rank-
darbių gaminiais. Toks turgelis vyks-
ta ir Gedimino pr. 9, prekybos centro
terasoje. Nors iš pilkšvo dangaus ly-
nojo, eidami į Mišias apsirūpinome
dailiais medinukais Kalėdų eglutei
papuošti.

Lapkričio 30 dienos sekmadienį
vyko tradicinė labdaringa šventė Ro-
tušėje – tai septintoji tarptautinė
kalėdinė mugė, kurios metu buvo
pardavinėjami saldumynai, meno dir-
biniai ir papuošimai iš 30 pasaulio
šalių. Suprantu, kad mugę organi-
zuoja kraštų ambasados; šįmet mu-
gės pirmininkė buvo Prancūzijos
ambasadoriaus žmona. Čia galėjai
rasti vengriško guliašo, baravykų
sriubos, pyragėlių su kopūstais, bak-
lavos, vyno, prieskonių, kavos, šoko-
lado, skarų. Dalyvavo LR prez. Valdas
Adamkus su renginio globėja žmona
Alma, kuri įsigijo ne tik įvairių tautų
lauktuvių, bet ir lietuviškos uogienės,
ir rankomis skintų čiobrelių žolelių.
Mugėje labdarai buvo surinkta dau-
giau nei 160,000 litų.

Nežingsniavome iki Rotušės, bet
pietavome pas Mindaugą ir Daivą
Liepas, kurie paskiau nuvežė Donatą
ir Rasą į Santariškių ligoninę atsiimti
papildomų ligos dokumentų. Eidami
pamatė iš ligoninės išeinantį žmogų –
jau pasveikusį antrą Donato kamba-
rioką. Giminės sakė, kad tas žmogus
labai panašus į žymų istoriką Bumb-
lauską! Gal?

Kai apsistoji Vilniaus centre, kas-
dien pažvelgus pro langą pajunti
miesto pulsą. Gyvendama ligoninės
nuotaika nenuėjau į Arkikatedros
aikštę, kur vyko Kariuomenės šven-
tės apeigos. Apie tai prisiminiau tik
išgirdusi pučiamųjų orkestro garsus
ir pro langą pamačiusi paradą, žy-
giuojantį Seimo link...

* * *
Vieną rytą pamatėme keistus

raudonus žmogeliukus, bėginėjan-
čius prie Savivaldybės – Kudirkos
aikštės. Jaunuoliai ragino taupyti
elektrą. 

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 5

Indrė ir Donatas Tijūnėliai su Antanu Bujoku (viduryje).

ar mažiau Amde Sa Pereira, Moacir, MA ($60); Savickienė, Daiva, CA
($200); Žemaitaitienė, Irena, CT ($1,155);
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,460); Paškevičius, Henrikas ir
Marija, IL ($20); Vengianskas, Emilija B., MI ($90); Vepštas, Vytautas ir
Henrietta, IL ($120);
Germanas, Vytautas ir Liuda, IL ($825); Lauraitis, Aleksas ir Regina, IL
($825); Šlapkauskas, Algimantas ir Rugilė, IL ($25); Šlenys, Liudas ir
Dalia, IL ($1,450); Tijūnelis, Donatas ir Indrė, IL ($325); Vaitys, Ramojus
ir Aldona, IL ($165); Vėžys, Bridget L., IL ($25); Zaparackas,  Algis ir
Yolanda, MI ($175);
Baltutienė, Danutė, CA ($600); Vosylius, Algis, IL ($635);
Černius, Mary B., IL ($35); Venclovas, Rita, IL ($135);
Lintakas, Birutė, IL ($640);
Ardickas, Laima, IL ($50); Bileris, Kęstutis J., NY ($750); Birutis, Algir-
das ir Jolita, IL ($50); Damijonaitis, Gražina, IL ($50); Domanskis, Rimas
ir Pranutė, IL ($1,825); XXX, FL ($1,250); Giedraitis, Kastytis K. ir Rita,
MI ($610); Gvidas, Jurgita, IL ($175); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL
($3,290); Kašuba, Romualdas ir Nijolė E., IL ($50); Krištolaitis, Aldona
M., IL ($750); Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($1,545); Naujokas, Er-
vyn ir Rūta, IL ($50); Rekašius, Z. V., IL ($250); Remeikis, Dr. Tomas ir
Dr. Nijolė, IL ($450); Rimkūnas, Jonas ir Gražina, IL ($150); Sabaliūnas,
Leonas ir Ona, MI ($50); Stankus, Kostas J., IL ($600);
Bulotaitė, Birutė, IL ($300); Kerulis, Valdas, IL ($100); Kojelis, Daina E.,
IL ($1,100); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($4,200); Panavas, Karen, MI
($100); Tautvydas, Kęstutis J. ir Birutė, WA ($200); Trumpjonas, Vilius ir
Danutė, IL ($530);
Cidzikaitė, Dalia, IL ($565);
Lapatinskas, Vytautas, WA ($3,400); Lietuvių tautinių šokių institutas,
CA ($300); Suopys, Vytas ir Ona, IL ($600);
Ošlapas, Elvira, CT ($250);
Astras, G. Alberta ir Singh, Kuljit, CA ($420); Šmulkstys, Aldona, IL
($1,450);
Šmulkštys, Nijolė, MI ($500);
Liškus, Alicia, FL- BRONIAUS LIŠKAUS STIPENDIJŲ FONDAS
($12,550);

Atminimo įnašais pagerbti: a.a. Aleksas Baltutis; a.a. Julius Šmulkštys (įna-
šai $1,930 sumoje skirti PREZ. VALDO IR P. ALMOS STIPENDIJŲ FONDUI); 

Nauji LF nariai (įstoję gegužės mėn.): Valdas Kerulis, IL; Karen Panavas, MI. 
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. gegužės mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$4,725.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles
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REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

,,Draugo” knygynèlyje

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

Mano ir Tavo šalis Lietuva

Šis Henrikos Prosniakovos ir
Virginijos Stumbrienė parašytas lie-
tuvių kalbos vadovėlis – tikrai gera
dovana pradedantiesiems mokytis
lietuvių kalbos. Nors, autorių teigi-
mu vadovėlis skirtas 12–16 metų jau-
nimui, norinčiam išmokti bendrauti,
skaityti ir suprasti lietuviškai, ta-
čiau, be jokios abejonės, juo gali nau-
dotis visi, kas nori pramokti lietu-
viškai.

Kodėl autorės teigia, kad šis lei-
dinys skirtas jaunimui? Mat vado-
vėlis supažindins atvykėlius su kas-
dieniu bendraamžių gyvenimu Lietu-
vos mieste ir kaime, namuose ir mo-
kykloje, su jų pomėgiais ir laisvalai-
kiu, svajonėmis ir ateities planais.
Autorės viliasi, jog ši knyga padės iš-
mokti lietuvių kalbą ir pažinti Lie-
tuvos kraštą.

300 psl. leidinį 2003 m.  išleido
leidykla ,,Kronta”. Vadovėlis iliust-
ruotas. Jame daug pratimų, kurie pa-
dės geriau įsisavinti lietuvių kalbą.   

Vadovėlio kaina  – 46 dol. 

Šeimos sveikatos enciklopedija

Tai pirmasis tokios tematikos ir
apimties leidinys, parengtas Lietuvos
medicinos mokslo specialistų jėgo -
mis. Pasak redakcinės kolegijos pir -
mi ninko dr. Vaidučio Kučinsko, pa -
grin dinis šios knygos motyvas – mo -
dernus ir mokslinėmis žiniomis pag -
rįstas požiūris į žmogaus sveikatą.
Daugiau kaip penkiasdešimt žy miau -
sių Lietuvos gydytojų: profeso rių, do -
centų ir mokslo daktarų, šia me lei-
dinyje pasidalino savo patirtimi bei
pasiūlymais, kaip iš vengti, at pa žinti
ir gydyti daugelį ligų bei ne galavimų,
kada ir kur kreiptis pagalbos pasiju-
tus blogai bei suprantamai paaiškino
pagrindinius medicinos mokslo tai-
komus profilaktikos ir gy dymo meto-
dus.

Enciklopediją sudaro 9 skyriai ir
62 skyreliai suskirstyti pagal temas,
kuriuose kiekvienas skaitytojas ne -
sunkiai ras atsakymą į jį dominan -
čius klausimus.

Leidinys atskirai apžvelgia mo -
ters, vyro ir vaiko sveikatos tema s,
didelis dėmesys skiriamas ats kirų
amžiaus grupių sveikatos prob le-
 ma s.

Taip pat sužinosite, kaip atsi ra -
do ir plėtojosi sveikatos priežiūros
mokslas Lietuvoje, pacientų teises. 

„Šeimos sveikatos en ciklopedija”
skirta visiems, todėl tiesiog privalo
būti kiekvienos šeimos bibliotekoje,
kad padėtų saugoti bran giausią žmo-
gaus turtą – sveikatą, o ištikus ne -
laimei – visada būtų šalia tikėtis. 

„Šiandien, kai gyvenimo ritmas
ypač spartus, visuomenės sveikatai
skiriama nepagrįstai mažai dėme-
sio. Neabejoju, kad naujoji enciklo-
pedija prisidės prie sveikos gyven-
senos populiarinimo Lietuvoje ir
suteiks žinių apie šiuolaikinės medi-
cinos gali mybes saugant visų mūsų
sveikatą”, – sakė leidyklos „Šviesa”
vyriausioji redaktorė Lidija Rasi-
mavičienė.

Gausiai iliustruotą, didelę, kie -
tais viršeliais, 464 psl. enciklopediją
išleido leidykla ,,Švie sa” 2008 m.

Enciklopedijos kaina  – 65 dol. 

Santara-Šviesa 
apžvelgė nepriklausomos

Lietuvos patirtį
Lietuvos nepriklausomybės dvi -

de šimtmečio išdavų ir politikos para -
doksų temos vyravo Alantoje (Molėtų
r.) savaitgalį vykusioje 17-oje Santa -
ros-Šviesos konferencijoje.

Šių metų konferencija, ketvirtus
metus vykstanti Alantos technologijų
ir verslo mokykloje, subūrė apie tris
šimtus dalyvių, tarp jų buvo daug
akademinio jaunimo iš Vilniaus,
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos aukštųjų
mokyklų.

Pasak vieno iš konferencijos ren -
gėjų profesoriaus Algio Mickūno,
San tara-Šviesa įvairaus amžiaus da -
lyvius traukia savo demokratiška at -
mosfera ir galimybe lygiomis teisėmis
pasisakyti ir diskutuoti ne tik aka -
demikams, dėstytojams, profesūrai,
bet ir jaunimui, studentams, visiems
turintiems savo nuomonę ir požiūrį.

Apie dešimtyje pranešimų įvairių
humanitarinių sričių mokslininkai iš
Lietuvos, JAV, Didžiosios Britanijos
pasistengė įsigilinti į Nepriklau so my -
bės dvidešimtmečio rezultatus. Ar
lietuviai jau tapo politine tauta ir pi -
lie tine visuomene, gana skeptiškai
svarstė istorikas, politologas Antanas
Kulakauskas. Šiaulių universiteto
profesorius filosofas Gintautas Ma -
žei kis komentavo lietuviškos politi -
nės sąmonės evoliuciją, o literatū -
rologas ir leidėjas Saulius Žukas nag -
ri nėjo Lietuvos politiką kaip tam
tikrą klounadą.

Atskira konferencijos programos
dalis buvo skirta prieš du dešimtme -
čius pradėjusio veikti Atviros Lie -
tuvos fondo veiklos patirčiai ir rezul-
tatams aptarti.

Antroji konferencijos diskusijų
diena buvo paskirta vieno iš Santaros
-Šviesos kūrėjų, sociologo Vytauto
Ka volio (1930–1996) idėjoms ir iliuzi-
joms, jo plėtoto kultūrinio liberaliz-
mo likimams svarstyti. Minint šiemet
sukankantį V. Kavolio gimimo 80-me -
tį, profesorių ir jo darbus savo pra -
nešimuose prisiminė filosofai Arūnas
Sverdiolas, Leonidas Donskis, litera -
tūrologas Darius Kuolys.

Vakarų Europos ir Lietuvos ateitį
po seniai pranašauto saulėlydžio
trečiąją konferencijos dieną gvildeno
filosofas Algis Mickūnas (JAV), Tartu

universiteto rektorius Reinas Raudas
(Estija), istorikas Egidijus Aleksan -
dra vičius ir rašytojas Tomas Venc -
lova.

Vakarais suvažiavimo dalyvių
laukė įvairi kultūrinė programa: apie
kūrybą kalbėjo dailininkas Mikalojus
Vilutis, aktorė Aldona Vilutytė skaitė
esė iš savo tėvo knygos ,,Tortas”.
Lietuvoje išleistą naujausią savo ro -
maną pristatė Kanadoje gyvenantis
ra šytojas Antanas Šileika. Moder nio -
sios muzikos reikšmę pranešime
nagrinėjo Londone gyvenantis pia -
nistas ir muzikologas Rimantas Ving -
ras.

Konferenciją aplankiusi viešnia
iš Rusijos Marina Tarkovskaja primi -
nė savo brolio režisieriaus Andrejaus
Tarkovskio kūrybinį kelią ir svar-
biausius jo kino darbus. Videomeni -
ninkas Henrikas Gulbinas surengė
intriguojančią dokumentinių pasako-
jimų naktį ir rodė retus archyvinius
filmus apie Santaros-Šviesos pirmuo-
sius metus ir lietuvių išeivijos susibū -
rimus Tabor Farm (JAV), šviesaus at -
minimo ambasadorę prie UNESCO
Ugnę Karvelis, jau mirusius skulpto-
rius Antaną Mončį ir Edmundą
Frejų.

Melomanai taip pat nebuvo nu -
vilti – vakarais, po pranešimų ir karš -
tų diskusijų programos, skambėjo
mu zikų brolių Bazarų džiazo projek-
tas ,,3 Fingers” ir dainuojamosios
poezijos atlikėjo Domanto Razausko
muzika.

Paskutinę suvažiavimo dieną
Alan toje lankėsi ir visus pasveikino
vienas iš Santaros-Šviesos steigėjų
Prezidentas Valdas Adamkus.

1954 metais lietuvių studentų
išeivijoje sukurta organizacija San ta -
ra-Šviesa, nuo 1993-iųjų kasmet savo
suvažiavimus rengianti ne tik JAV,
bet ir Lietuvoje, vienija lietuvybės
likimui neabejingus Lietuvos ir pa -
saulio kultūrininkus, intelektualus,
akademinį jaunimą.

Rudenį, rugsėjo mėnesį, Santa -
ros-Šviesos suvažiavimas tradiciškai
vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose,
jame dalyvauti pakviesti atstovai iš
Lietuvos.

Laura Pačkauskaitė
Elta

Visas knygas iš ,,Draugo” knygy-
nėlio galima įsigyti paš tu, pridedant
10,25 proc. mokestį, už sisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau leidinių – už
kiekvieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant knygą
prašome paskambinti administracijai
tel.: 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Dabartinės  anglų kalbos 
žodynas 

Siūlome ,,Draugo” skaitytojams
įsigyti Bronislovo Piesarsko sudarytą
ir leidyklos ,,Alma littera” 2004 m.
iš leistą 780 psl. žodyną.  Leidinys –
kie tais viršeliais. 

Žodynas skirtas studentams ir
mokytojams, mokslininkams ir ver -
tė jams, – vi siems, kurie domisi da -
bar tine ang lų kalba. Jame yra apie
70,000 anglų kalbos žodžių ir posa -
kių. 

Šiame žodyne pateikiami nauji
žodžiai ir naujos reikšmės, paplitę
anglų kalboje XX a. antroje pusėje.
Žodyne rasite daug dabar ti nės šne-
kamosios kalbos ir slengo žo džių.

Vadovėliai, žodynai, enciklopedijos...

Paskutinę suvažiavimo dieną Alan to -
je lankėsi ir visus pasveikino vienas iš
Santaros-Šviesos steigėjų Preziden -
tas Valdas Adamkus.

Andriaus Ufarto/BFL nuotr. 

Šių metų Santaros-Šviesos modera-
torius Darius Kuolys.

www.bernardinai.lt nuotr.
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„Išreiškiu gilią užuojautą dėl
žymaus Lietuvos politikos veikėjo
Algirdo Brazausko – protingo, kil-
naus ir vyriško žmogaus mirties”, –
rašoma paskutinio Sovietų Sąjungos
vadovo Michailo Gorbačiovo užuojau-
tos laiške. „Per savo gyvenimą jis
daug nuveikė. Žmonės vertino jį už

geras savybes ir tarybiniais laikais, ir
po ‘perestroikos’, kai Lietuva įgijo sa-
varankiškumą. Visomis nelengvomis
politinių įvykių peripetijomis pasiti-
kėjau Algirdu Brazausku. Jo geri dar-
bai išliks žmonių atmintyje”, – rašo-
ma užuojautos laiške.

Delfi.lt

M. Gorbačiov: visada pasitikėjau A. Brazausku

LIETUVOS PREZIDENTĄ 
A. M. BRAZAUSKĄ PALYDINT
Atkelta iš 3 psl.

J. Buzek: A. Brazauskas priklauso legendinių
Centrinės-Rytų Europos vadovų kartai

„Norėčiau atiduoti duoklę prezi-
dentui A. Brazauskui už svarų indėlį
į jo tautos valstybingumą ir neprik-
lausomybę bei už sėkmingą Lietuvos
integraciją į Europos Sąjungos ir
NATO šeimą”, – teigia Europos Par-
lamento (EP) pirmininkas Jerzy Bu-
zek.

Pasak jo, A. Brazauskas su savo
šalimi nuėjo ilgą kelią – būdamas

vienas komunistų partijos vadovų, jis
nusprendė prisijungti prie „Dainuo-
jančios revoliucijos” ir padėjo savo
šaliai tapti gerbiama nepriklausoma
valstybe, ES nare. EP pirmininko tei-
gimu, A. Brazauskas priklauso legen-
dinių Centrinės-Rytų Europos vado-
vų kartai, kurių dėka šiandien gyve-
name laisvoje Europoje.

Delfi.lt

E. Lucas: didžiausias A. Brazausko privalumas
buvo jo politinis apsukrumas

Velionio Algirdo Mykolo Bra-
zausko didžiausias privalumas buvo
jo politinis apsukrumas, dažniausiai
gerai paslėptas geraširdiško būdo,
teigia ,,The Economist” apžvalgi-
ninkas Edward Lucas. ,,Vadovaujant
A. Brazauskui, Lietuvos komunistinė
vadovybė tapo stipria jėga, judant ki-
ta kryptimi: silpninant ryšius, sais-
čiusius Lietuvą su Sovietų Sąjunga ir
ruošiantis pergalingam šalies grįži-
mui į pasaulio žemėlapį”, – sakoma
,,The Economist” komentare. Anot
apžvalgininko, svarbiausia akimirka
A. Brazausko gyvenime įvyko likus
keliems mėnesiams iki Lietuvos dra-
matiško ir vienašališko pareiškimo
apie atkuriamą nepriklausomybę
1990 metų kovą.

,,Sovietų Sąjungos laikų Estijos
ir Latvijos vadovai buvo juodinami ir

nugrimzdo į užmarštį, tačiau A. Bra-
zauskas pasirodė esantis itin gyvy-
bingas: pirmasis sovietų vadovas, su
kuriuo jam teko turėti reikalų, buvo
Leonid Brežnev. Vėliau buvo Jurij
Andropov, Konstantin Černenka,
Michail Gorbačiov ir Boris Jelcin.
Galiausiai jam teko bendrauti su
Vladimir Putin”, – pastebi ,,The Eco-
nomist”.

,,Didžiausias A. Brazausko priva-
lumas buvo jo politinis apsukrumas,
dažniausiai gerai paslėptas jo gera-
širdiško būdo. Kitaip negu dauguma
politikų, jis neatrodė skiriantis per
daug dėmesio politikos vingrybėms.
Paprastai jis atrodydavo labiau linkęs
sočiai pavalgyti ir gausiai išgerti –
gražių moterų draugijoje”, – rašoma
komentare.

BNS

„Rzeczpospolita“: A. Brazauskas – vienas žymiausių
pokomunistinės Vidurio ir Rytų Europos politikų
Kadenciją baigęs Lietuvos prezi-

dentas, Kovo 11-osios Akto signata-
ras Algirdas Mykolas Brazauskas bu-
vo vienas iš žymiausių pokomunis-
tinės Vidurio ir Rytų Europos poli-
tikų, rašo įtakingas lenkų dienraštis
„Rzeczpospolita” komentare „Lietu-
viškas atsisveikinimas” A. M. Bra-
zauskui atminti.

Pasak dienraščio, A. M. Bra-
zauskas daugeliui lietuvių keliolika
metų buvo politinis tėvas, patriar-
chas ir savotiška ,,politinė greitoji pa-
galba”.  Laikraštis pažymi, kad 1993

metais daugelis lenkų niekaip nega-
lėjo suprasti, kaip buvęs komunistų
vedlys prezidento rinkimuose gavo
du trečdalius balsų praėjus vos ke-
leriems metams po Lietuvos išsi-
laisvinimo iš Maskvos. ,,Tačiau tai
buvo įmanoma, nes A. Brazauskas,
nors ir buvo komunistų vedlys, tačiau
pirmiausiai galvojo apie Lietuvos
interesus. Ir parodė didelę drąsą, kai
Lietuvos komunistai atsiskyrė nuo
SSKP, ir tada, kai Lietuva paskelbė
nepriklausomybę”, – rašo ,,Rzeczpos-
polita”.                                     BNS

JAV ambasada pabrėžė A. Brazausko indėlį 
stiprinant euroatlantinius ryšius

Jungtinių Valstijų ambasada
Lietuvoje, reikšdama užuojautą dėl
Algirdo Mykolo Brazausko mirties,
pabrėžė kadenciją baigusio preziden-
to ir buvusio premjero vaidmenį
siekiant atkurti konstruktyvius san-
tykius su JAV bei stiprinti euroat-
lantinius ryšius.

„Tapęs pirmuoju prezidentu po
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo, prezidentas A. M. Brazauskas
nenuilstamai dirbo, siekdamas atkur-

ti konstruktyvius santykius su
Jungtinėmis Valstijomis ir visomis
šalimis. Būdamas Lietuvos ministru
pirmininku 2001–2006 metais, kai
Lietuva tapo NATO ir Europos
Sąjungos nare, jis ir toliau stiprino
euroatlantinius ryšius”, – sakoma
JAV ambasados išplatintame praneši-
me.

BNS

Parengė Dalia Cidzikaitė

SSKKEELLBBIIMMÛÛ  SSKKYYRRIIAAUUSS  TTEELL..  777733--558855--99550000

Su liūdesiu pranešame, kad penktadienį, 2010 m. birželio 25 d.
Lietuvoje mirė 

A † A
PRANAS JOGA

Buvo pašarvotas „Karališkosios rezidencijos” koplyčioje Birš-
tone.

Laidotuvės įvyko sekmadienį, birželio 27 d. A. a. Pranas buvo
palaidotas Upynos bažnyčios kapinėse Šilalės rajone.

Velionis buvo vyras a. a. Eugenijos Mykolaitytės-Jogienės.
Amerikoje liūdi vaika: Kazytė DiSalvo, Jurgis, Viktorija Empa-

kerienė, Julija Čepulienė, Alfonsas, jų šeimos, įskaitant 11 anūkų,
pusseserė Kristina Martinkutė. Lietuvoje liko dvi seserys su šei-
momis bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Jeigu kas norėtų aukoti a. a. Prano atminimui, šeima prašo
aukas siųsti Lietuvių  Bendruomenei: Lithuanian Community, Inc.,
2715 E. Allegany Ave., Philadelphia, PA 19134.

Tegul a. a. Pranas Joga ilsisi ramybėje.

Liūdi artimieji

A † A
ANGELEI KRIAUČELIŪNIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms RIMAI
JUCIENEI ir DANUTEI ŠLENIENEI.

Liūdime kartu su jumis.

Nijolė ir Romualdas Kašubai
Danutė ir Rimantas Dirvoniai

Marija ir Vytautas Černiai
Marytė Černiūtė

Atkelta iš 3 psl.
Reikia manyti, kad daugelis yra

bent kiek susipažinę su taip vadina-
mos Sibiro maldaknygės turiniu.
Vienos maldaknygės laidos įvade
tėvas Leonardas, OFM teigia, kad
maldaknygė atskleidžia mums di-
džiosios dvasios gelmes, meilės ir
kančios paslaptį. ,,Šioje Sibiro lietu-
vių maldų knygelėje itin žymus atsi-
davimas Viešpaties valiai, meilė arti-
mui, neišskiriant nė priešo, noras
kančia prisidėti prie laimingo savo
tautos rytojaus. Klusniai priimami iš
Dievo rankos visi bandymai, maldau-
jama jėgų sau bei dvasinių pavojų
ištiktiems broliams.” Arkivyskupo
Tamkevičiaus žodžiais, ši kukli mal-
daknygė amžiams išlieka kaip pamin-
klas ne tik A. Dirsytei ir su ja ken-
tėjusioms draugėms, bet ir krikščio-
niškai Lietuvai, išugdžiusiai nuosta-
bios sielos žmonių.

Prieš keletą metų kalbėdamas
rudens akademijoje Kėdainiuose,
prof. Kęstutis Skrupskelis pastebėjo,
jog ateitininkų veikla ir interesai
visais laikais labiausiai buvo nukrep-
ti į visuomeninę/socialinę bei kultū-
rinę veiklą. Adelė Dirsytė vaisingai
veikė abiejose šiose srityse. Ji savo
veikla palietė problemas, kurios yra
aktualios ir šiandienos švietimui,
visuomenei bei Bažnyčiai. Šios veik-
los tikslą galima apibūdinti vienu
sakiniu: ,,Visa atnaujinti Kristuje.”
Šio siekio ji neatsisakė ir lageryje.
Šiandien A. Dirsytė yra gyvas liudiji-
mas tiek krikščionims intelektua-
lams, kultūrininkams, visuomeninin-
kams, socialiniams darbuotojams,
tiek ir kiekvienam tikinčiajam, jog
gyvas tikėjimas gali ir turi būti sudė-
tinė mūsų gyvenimo ir bet kokios
žmogiškosios veiklos dalis, net jeigu
to kaina būtų kankininkystė.

Adelė Dirsytė sugrįžta pas mus!

Adelę Dirsytę minėjimo programos atlikėjai: Dovas Lietuvninkas, Žara, Zig-
mas ir Mantas Kisieliai, Raminta Marchertienė, Vida Gilvydienė, Giedrė
Gillespie.                                                          Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Mieliems skaitytojams prane -
šame, kad pirmadienį, liepos 5 d., re -
dakcija nedirbs. Nebus išleistas ant -
ra dienio laikraščio numeris.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Birželio 30 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Lyduvėnai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skai tykloje.

��Ketvirtadienį, liepos 1 d., 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros mu zie jus
ir Čikagos-Vilniaus susigimi nia vusių
miestų komitetas kviečia į susitikimą
su režisieriumi ir ki no operatoriumi
Aloyzu Jan čoru. Bus rodomi du jo su -
kurti filmai: ,,Ak ligatvis” (filmas ski -
riamas vi siems lie tuviams, žu vu -
siems toli ma jame Af ga nis tane) ir
,,Išt raukos iš die noraš čio” (pasakoji-
mas apie gar sų jį ak torių Laimoną
Noreiką). Telefonas pasiteiravimui
773-582-6500 (Rita Janz).

�Prisijungdamas prie pilietinės
iniciatyvos „Lietuva, Tėvyne mūsų”
Lietuvos Respublikos generalinis
kon sulatas Čikagoje maloniai kviečia
tautiečius liepos 6 d., antradienį,
susirinkti restorane „Kunigaikščių
užeiga” (6312 S. Harlem Ave., Su -
mmit, IL 60501) ir 9 val. v. sugiedoti
Tautišką giesmę. Valstybės – Lietu -
vos karaliaus Mindaugo karūnavimo
– dienos proga jau nuo 7 val. v. res to -
rane gros muzika, turėsime progą pa -
bendrauti ir maloniai praleisti va -
karą. Pasistenkime, kad praėjusiais
metais gimusi iniciatyva taptų naujo
Lietuvos tūkstantmečio tradicija.

��Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulatas New York malo -
niai kvie čia Jus į menininkės Jūratės
Re ke vičiūtės grafikos darbų parodos
,,Įky rus noras būti laimin gai” ati da -
rymą, liepos 1 d., ketvirta die nį,  nuo
6 val. v. iki 8 val. v. LR generaliniame
konsulate  New York,  420 Fifth Ave.,
3rd Floor, New York, NY 10018. Apie
dalyvavimą prašome pra nešti tel.
212-354-7840, ext. 15 ar ba el. paštu
info@ltconsny.org

�Kasmetiniame, 20-ajame Long -
wood Opera festivalyje, kuris Christ
Episcopal Church, 1132 Highland
Ave., Need ham, MA, vyks liepos –

rug pjūčio mėnesiais, antra dieniais
7:30 val. v.  dalyvaus lietuvaitė Gilija
Aukštikalnytė. Liepos 13 d. ji dainuos
koncerte ,,Broadway Melodies”; lie-
pos  27 d. – koncerte ,,Presenting Ri-
sing Stars” ir rugpjūčio 3 d. – ,,Opera
Meets Broadway”. Daugiau informa-
cijos tel. 781- 455-0960 arba el. paštu
Encore@LongwoodOpera.org

�Liepos 31 d. 8 val. v. Lenkų kul -
tūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) įvyks Andriaus Ma -
montovo akustinis koncertas. Bilie -
tus užsisakyti ir daugiau informacijos
gauti galite tel. 732-713-5108 (Žil-
vinas) arba el. paštu

zilvis_bublis@yahoo.com

�A. Mamontovo koncertas sek -
ma dienį, rugpjūčio 1 d., vyks Wa shin g-
 ton, DC klube ,,Black Cat”. Bilieto
kaina – 30 dol. asmeniui. Kon certo
pradžia 8:30 val. v. Koncer tą or ga ni -
zuoja Washington-Baltimore jau ni mo
sąjunga. Daugiau informacijos tel.
732-713-5108 (Žilvinas).

��Rugpjūčio 16–20 d., Seattle Lie -
tuvių Bendruomenės šeimos stovyk la
„Lankas”. Daugiau ir išsamesnės in -
formacijos gausite iš stovyklos va -
dovės Jūratės Audėjaitienės (hijura
te@hotmail.com).

�Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t,
šįmet vyks rugpjūčio 22–29 die nomis.
Regis tra cijos forma ir informacija
apie dėstomus kursus, reikalavimus
ir sąlygas yra paskelbta Neringos
stovykla vietės tinklalapyje www.ne
ringa. org/meno.html. Norinčius da-
lyvauti prašome išsispausdinti iš
tinklalapio registracijos lapą ir jį už-
pildžius, išsiųsti nurodytu adresu.

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

�IX  Dainų šventės Toronto, Cana -
da būstinės nu meris 416-679-7784 ext.
5249 #. Pagrindinis informacijos cen -
t ras bus įsikūręs Marriott Airport
vieš butyje, 901 Dixon Rd., Toronto,
ON M9W 1J5, Canada.

IŠ ARTI IR TOLI...

Prieš keletą metų Marijos Ne -
kalto Prasidėjimo (Putnam, CT) sese -
lės susirūpino, kad vasaros susi vie -
nijimo šventės organizavimas joms
darėsi per sunkus. Pereitais metais
seselė Bernadeta pranešė, kad šis tra -
dicinis vasaros renginys, kurį se serys
vien savo jėgomis ruošdavo lie tuvių
vi suomenei, gali būti paskuti nis. 

Tačiau praėjusių metų rudenį su -
sibūrė grupelė talkininkų, buvo su -
kurtas renginio ruošos komitetas ir
jau nuo ankstyvo š. m. pavasario kar -
tu su se selėmis žengiame pirmyn.
Tal ki nin kai ir savanoriai susibūrė
kaip bitės prie avilio ir mielu noru
ėmėsi tęsti šią vasaros šventę. Už-
tikriname, kad tradicinis vasaros su-
siėjimas įvyks liepos 25 d. seselių so-
dyboje.

Susibūrus naujai komandai kilo
ir naujų minčių. Atsirado virėjų, ku -
rie mielai ryžosi mus pamaloninti lie -
tuviškais patiekalais – skanausime
šal  tibarščius karštą vasaros dieną.
Kaip visuomet, galėsite parsivežti se -
selių keptos duonos ir pasivaišinti jų
gamintu rūgpieniu. Buvę Neringos
sto vyklautojai nutarė palinksminti
vaikus įvairiais užsiėmimais ir žaidi-
mais karnavalo dvasia.   

Kviečiame atvykti ansamblius ir
vesti dainų ratelius, kaip Lietu voje
per ,,Skamba skamba kanklės” pa-
vasario šventę. Kaip būtų puiku, jei
lietuviška daina skambėtų Put nam
sodyboje, po liepom, rožių sode ar šo-
kių aikštėje. Menininkai ir pre kiau-
tojai kviečiami dalintis savo su ge-
bėjimais ir rankų dirbiniais.

Ruošos komitetas mielai priima

jūsų pasiūlymus ir mintis, ieškome ir
savanorių įvairiai talkai. Visiems pri-
sidėjus tęsime šią nuostabią šventę.
Atvažiuokite ir pasidžiaukite tuo, kas
sena ir nauja. Informaciją suteiks
Daiva Izbickaitė-Veršelienė tel.: 508-
523-9058 arba el. paštu: daiva@ rcn.
com ir Diana Norkienė  el. paštu:
diananork@yahoo.com. Šių metų Su -
siartinimo šventė įvyks liepos 25 d.
seserų vienuolijoje, 600 Liberty High -
way, Putnam, CT 06260-2503 Kvie -
čia me visus joje dalyvauti. Programa:
11 val. r. lauke bus atnašaujamos šv.
Mišios; 12 val. p. p. – pietūs (įvairi lie -
tuviška virtuvė); po pietų – užsi ėmi -
mai – vaikams arkliukai, Mindau go
pi lies ir slaugos namų lankymas,
tinklinis, lietuviški rankdarbiai ir
gaminiai, knygos, parodos; 3 val. p. p.
Neringos stovyklautojų programa;
4:30 val. p. p. – didžioji loterija, pa si -
svečiavimas ir... kelionė namo!

Savo atvykimu ir aukomis taip
pat paremsite Neringos stovyklą, nes
šiais metais dalis šventės pajamų bus
skiriama šios stovyklavietės atnau-
jinimui.

Ir kas žino, gal nusišypsos laimė
ir laimėsite kelionę į Lietuvą. Tai il -
gamečių rėmėjų – Šimkų apdraudos
bendrovės (Hartford, CT) – dovana,
ar pinigines dovanas, kurias įsteigė
Bos ton kredito unijos ,,Taupa” ir So -
fija Šakalienė, o gal teks paskanauti
nuostabaus, visoje Amerikoje išgarsė -
jusio raguolio – Juozo ir Elžbietos
Liu džių dovana.

Iki pasimatymo seselių sodyboje.
Renginio organizacinis 

komitetas

Kviečiame į Susiartinimo šventę
Putnam, CT

Akordeonisto M. Levickio koncertai
LIEPOS 8 D., 
KETVIRTADIENIS, 8 VAL. V.
Chopin Theater (1543 W. Divi-

sion St., Chicago, IL 60642)
Nemokama automobilių stovėji-

mo aikštelė į rytus nuo teatro pasta-
to.

Rengia: LR generalinis konsula-
tas Čikagoje (LRGK), KFAR Žydų
menų centras (KFAR Jewish Arts
Center), Šiaurės Amerikos lietuvių
studentų sąjunga (ŠALSS), „Off-
Track Collaboration” (OTC)

Įėjimas – 8 dol., koncerto dieną –
12 dol. Bilietus galima įsigyti http://
ticketweb.com (surinktos lėšos ski-
riamos Šiaurės Amerikos lietuvių
studentų są jungai paremti bei salės
nuomai padengti).

LIEPOS 9 D., 
PENKTADIENIS, 7 VAL. V.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Road Chicago,

IL 60629)
7 val. v. – retrospektyvinės Ann Radville Grimmer parodos atidarymas
8 val. v.  – Martyno Levickio koncertas
Įėjimas nemokamas.
Rengia: Balzeko lietuvių kultūros muziejus, LRGK, Čikaga-Vilnius Sister

Cities.

LIEPOS 10 D., ŠEŠTADIENIS, 4 VAL. P. P.
University of Wisconsin – Madison (716 Langdon St., Madison, WI 53706)
Rengia: Center for Russia, East Europe, and Central Asia (CREECA),

LRGK, Madison-Vilnius Sister Cities
Įėjimas nemokamas.

LIEPOS 11 D., SEKMADIENIS, 12 VAL. P. P.
Pasaulio lietuvių centro sodelyje (14911 127th St Lemont, IL 60439)

vyks  Vidurvasario šventė
12 val. p. p. – šventės pradžia,  apie 12:30 val. p. p. – M. Levickio pasirody-

mas. (30–45 min.)

Rengia: JAV LB Lemonto apylinkė, LRGK

Sekmadienį, birželio 20 d., įvyko kun. dr. Kęstučio Trimako jubiliejinė
šventė, kurioje buvo minima triguba sukaktis: gyvenimo – 80 metų, kunigys-
tės – 50 metų ir akademinio darbo – 50 metų.

Nuotraukoje: VDU senato narys prof. Vytautas S. Vaičiūnas (viduryje) per-
skaitė VDU senato nutarimą ir, padedamas prof. Alfonso Motuzo (pirmas iš
kairės), jubiliatui įteikė VDU teologijos garbės daktaro regalijas. 

Jono Kuprio nuotr.

Martynas Levickis
Nuotr. iš asmeninio albumo


