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Žaidėme golfą kitų labui – 6 psl. 

Apie laimę galima kalbėti penkias minutes, ne ilgiau. Apie nelaimę žmonės pasakoja ištisomis naktimis.
– Erich Maria Remarque

Lietuvos ir Lenkijos ambasados
Washingtone spalio 6 dieną su-
rengė „Laisvės bėgimą”, skirtą Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos Karalystės 1794-ųjų suki-
limo vado, generolo, kovų už JAV
nepriklausomybę didvyrio Tado
Kosciuškos atminimui, Pasaulio
lietuvių metams ir Lenkijos bei JAV
diplomatinių santykių užmezgimo
šimtmečiui pažymėti.

Sveikindamas renginio daly-
vius Lietuvos ambasadoriaus
pavaduotojas Dovydas Špo-

kauskas pažymėjo, kad vertybės,
kuriomis visą savo gyvenimą va-
dovavosi T. Kosciuška, yra aktua-
lios ir šiandien, o minint Pasaulio
lietuvių metus, Lietuvos, Lenki-
jos ir JAV glaudų bendradarbiavi-
mą ir partnerystę svarbu pasi-
džiaugti mūsų bendra istorija ir is-
torinėmis asmenybėmis, kurios
mus sieja.

„Tadas Kosciuška yra didvy-
ris, kuriuo didžiuojasi ne viena

tauta ir valstybė”, – pažymėjo Do-
vydas Špokauskas.

Renginio svečiai ne kartą prisi-
minė JAV Prezidento Thomas Jef-
ferson žodžius apie generolą T. Kos-
ciušką, kad tai yra tyriausias laisvės
sūnus, kurį jam yra tekę pažinti.

Bėgime, kuris buvo surengtas
šalia JAV sostinės esančiame nacio-
naliniame parke, dalyvavo beveik
400 žmonių. Antrus metus iš eilės
prie renginio organizavimo prisi-
jungia ir Lietuvos ambasada JAV.

– 3 psl.

„Laisvės bėgimas” Washingtone – 
generolo
T. Kosciuškos 
garbei

Sporto entuziastai įveikė simbolinę 5 km distanciją, vaikai bėgo 1 km.
LR ambasados Washingtone nuotr.

BALTŲ VIENYBĖ –
New Jersey tradicija

KOSTAS MAŠTAUSKAS

Spalio 5 d. Centrinio New Jersey Lietuvių Bendruo-
menėje (LB) vyko jau tradiciniu tapęs Baltų vienybės
dienos minėjimas, skirtas Baltijos kelio 30-osioms me-

tinėms paminėti. 
Centrinio New Jersey LB yra aktyvi, jauna bendruo-

menė, neseniai atšventusi savo 10-ąsias gyvavimo meti-

nes. Bendruomenė neturi savo patalpų, todėl visi renginiai
vyksta ir mokyklėlė ,,Lietuvėlė” glaudžiasi Estų bendruo-
menės namuose, Jackson, NJ. Per bendruomenės gyva-
vimo laikotarpį atsirado glaudus ryšys ir abipusis supra-
timas tarp estų ir lietuvių bendruomenių. O iš šio glaudaus
ryšio gimė ir Baltų vienybės dienos renginio tradicija.

– 3 psl.

Lietuviai, latviai ir estai kartu atšventė Baltijos kelio jubiliejų.                                                                          K. Maštausko albumo nuotr.
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RIMAS ČERNIUS

Prieš 40 metų, 1979 m. spalio mėn. 5 d., Čikaga lau-
kė ypatingo svečio – neseniai paskelbto naujojo po-
piežiaus Jono Pauliaus II. Pirmąjį lenką popiežių šil-
tai sutiko gausi Čikagos lenkų bendruomenė ir ki-
tos katalikų bendruomenės, tarp jų – ir daugelis Či-
kagoje gyvenančių lietuvių. Viena lietuvių grupė
buvo susibūrusi prie Šventojo Kryžiaus ligoninės, nes
popiežiaus maršrute buvo numatyta pravažiuoti pro
šią ligoninę pakeliui į pietinę Quigley seminariją. Po-
piežius ligoninę pravažiavo greitai ir, deja, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje nesustojo,
bet daugelis laukiančių lietuvių vis tiek turėjo pro-
gos jį pamatyti.

„Chicago Tribune” laikraštis sekmadieninėje,
rugsėjo 29-osios, laidoje paminėjo šią istori-
nę popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo

sukaktį straipsniu ,,When Chicago Met Pope John
Paul II”. Straipsnio autorius – Ron Grossman.
Straipsnyje daug rašoma apie Šventosios Širdies pa-
rapijos parapijiečių pastangas išgelbėti savo baž-
nyčią, kurią tuometinis Čikagos kardinolas Cody
buvo įsakęs uždaryti. Parapijiečiai stengėsi at-
kreipti atvykusio popiežiaus dėmesį į šios bažnyčios
uždarymą. Įdomu, kad straipsnis iliustruotas po-
piežiaus laukiančių lietuvių moterų, pasipuošusių
lietuviškais tautiniais kostiumais, nuotrauka. Ta
nuotrauka vaizdžiai primena Čikagos lietuvių gy-
venime buvus išskirtinę šventę, kai pro Marquet-
te Parką pravažiuojančiam popiežiui galėjome pa-
mojuoti.

Apie popiežiaus apsilankymą Čikagoje rašė ir
,,Draugo” laikraštis. 1979 m. spalio 9 d. laidoje
buvo išspausdintas Juozo Prunskio straipsnis ,,Šv.
Tėvas Jonas Paulius II Chicagoje”, o spalio mėn. 11
d. laidoje – jo straipsnis ,,Pop. Jonas Paulius II su-
žavėjo Chicagą”. Tuose straipsniuose paminėtos po-
piežiaus lankymosi vietos, įvykių pripildyta die-
notvarkė. Įdomu, kad popiežiaus viešnagė prasidėjo
lietuvių statytoje Dievo Apvaizdos bažnyčioje prie
18-osios ir Union gatvių. Ant bažnyčios fasado te-
bėra užrašas, primenantis popiežiaus apsilankymą.
Deja, pačiai bažnyčiai dabartinio Čikagos kardinolo
Blase J. Cupich parapijų sujungimo projekto dėka
dabar gresia pavojus užsidaryti.   

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Čikagoje prisiminus

Istorinėje 1979 m. nuotraukoje – tautiniais kostiumais pasipuošę lietuviai su popiežiui skirtu plakatu. 

Aplankęs Dievo Apvaizdos bažnyčią Popiežius
vyko į lenkų Penkių kankinių bažnyčią prie 43-iosios
ir Richmond gatvių, kur atnašavo šv. Mišias lenkų kal-
ba. Po šių pamaldų, kaip jau minėta,  popiežius vyko
į Quigley seminariją. Pakeliui važiuodamas Califor-
nia gatve, jis pravažiavo Marquette Parką, Marijos
aukštesniąją mokyklą ir Šv. Kryžiaus ligoninę, kur
buvo išsirikiavusi gausi lietuvių minia. ,,Draugo” laik-
raštyje buvo išspausdinta Jono Kuprio nuotrauka, ku-
rioje matyti grupė tautiniais kostiumais pasipuošu-
sių lietuvių vaikų. O už jų plakatas, skelbiantis lie-
tuvių jaunimo meilę Šventajam Tėvui: ,,Lithuanian
Youth Loves You Holy Father”. Įdomi yra ir J. Kuprio
nuotrauka, kurioje matyti popiežiaus atvykimo lau-
kiantys politikai, veikėjai – tarp  jų – senatorius Frank
Savickas ir būsimasis Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus. ,,Drauge” buvo išspausdintos ir Petro Ma-
letos nuotraukos, kuriose matyti popiežiaus prie
Marijos aukštesniosios mokyklos laukiančios seselės
kazimierietės ir kiti lietuviai, tarp jų – ir Lietuvos gar-
bės generalinė konsulė Čikagoje Juzė Daužvardienė.   

Pravažiavęs Marquette Parką popiežius atvyko į
Quigley seminariją prie 77-osios ir Western gatvių, kur
jis susitiko su Amerikos vyskupais. Įdomu, kad šias
iškilmes įrašė Romas Sakadolskis, ir jos buvo trans-
liuojamos į Lietuvą per „Amerikos balsą”. Po iškilmių
seminarijoje popiežius vyko į Grant Parką, kur at-
našavo šv. Mišias didžiulei miniai tikinčiųjų. Pa-
moksle popiežius pasveikino susirinkusius, įvairio-
mis kalbomis tardamas ,,Garbė Jėzui Kristui”. Pra-
bilo ir lietuviškai, sakydamas: ,,Mano nuoširdus
sveikinimas Amerikos lietuviams. Likite ištikimi
Kristui, Bažnyčiai. Branginkite kilnios tautos tradi-
cijas. Tegloboja jus Dievo Motina Marija. Garbė Jėzui
Kristui”. Popiežiaus žodžius džiaugsmingai sutiko
maldininkų minioje buvę lietuviai.  

Malonu prisiminti šį istorinį įvykį. Ar iš tada po-
piežių sveikinti atvykusių Čikagos lietuvių buvo to-
kių, kurie galėjo numatyti, kad už 11 metų Lietuva pa-
skelbs Nepriklausomybę, ar kad už 14 metų tas pats
popiežius Jonas Paulius II lankysis jau Nepriklau-
somoje Lietuvoje? 

Popiežiaus atvykimo laukiantys lietuviai, tarp jų ir žymūs bendruomenininkai, politikos veikėjai (nuotr. dešinėje) Kazys Laukaitis, Čikagos miesto tarybos narys Frank Brady, sena-
torius Frank Savickas ir Valdas Adamkus. Jono Kuprio nuotraukos
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,,Laisvės bėgimas”
Atkelta iš 1 psl.

Sporto entuziastai, diplomatai, JAV ins-
titucijų bei Lietuvos ir Lenkijos diasporos
atstovai įveikė simbolinę 5 kilometrų dis-
tanciją. Vaikai bėgo trumpesnį vieno kilo-
metro atstumą. Bėgimo dalyviai buvo ap-
dovanoti specialiais suvenyrais ir sportine
atributika, po bėgimo buvo surengtas pik-
nikas – renginio dalyviai turėjo progos pa-
bendrauti tarpusavyje, pasivaišinti tradi-
ciniais  lietuviškais ir  lenkiškais skanės-
tais.

„Laisvės bėgimas” buvo surengtas ben-
dradarbiaujant su Montgomery County bė-
gimo klubu ir sportinę aprangą gaminančia
įmone „4F”. Bėgimo, skirto pagerbti T. Kos-
ciuškos atminimą, tradiciją 2017 metais
pradėjo Lenkijos ambasada.

Lietuvos ambasados Washingtone inf.

JAV pareigūnų delegacijoje – trijų JAV Senatorių
ir keturių Atstovų Rūmų narių ir JAV Kongreso
Helsinkio komisijos, kuri teikia rekomendacijas

saugumo stiprinimo ir JAV bei Europos valstybių
bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityse klau-
simais, atstovai. Daugumą sudarė dirbantys Senato
ir Atstovų Rūmų  gynybos, užsienio reikalų, asig-
navimų, finansų ir teisės komitetų narių biuruose.
Delegacijoje buvo keturi respublikonų partijos at-
stovai ir trys priklausantys demokratų partijai.

Vizito Lietuvoje metu JAV Kongreso patarėjai
Lietuvoje susitiko su Užsienio reikalų ir Krašto ap-
saugos  ministerijų vadovybe, Lietuvos Respublikos

Seimo Užsienio reikalų, Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetų ir Tarpparlamentinių ryšių su JAV
grupės vadovais ir nariais, Lietuvos Respublikos Pre-
zidento patarėjais, Vyriausybės kanceliarijos atsto-
vais, dalyvavo apskrito stalo diskusijose su Nevy-
riausybinių organizacijų atstovais. Svečiai iš JAV da-
lyvavo Vilniuje surengtame Ministrų lygio susitikime
Transatlantinės partnerystės bendradarbiavimo
klausimais, kuriame dalyvavo Lietuvos Prezidentas
Gitanas Nausėda, užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius ir JAV energetikos sekretorius Rick Per-
ry. Delegacija taip pat lankėsi NATO pajėgų integ-
ravimo vienete (NFIU), kuriuos Aljansas 2015 m. įstei-

gė Vidurio ir Rytų šalyse narėse, reaguodamas į kin-
tančią saugumo aplinką regione.

JAV Kongreso patarėjai taip pat apsilankė Pa-
nerių memoriale, kartu su Lietuvos diplomatais
simboliškai pagerbė generolo, kovų už JAV nepri-
klausomybę didvyrio Tado Kosciuškos atminimą, su-
sipažino su Lietuvos istorija ir kultūra. 

Pastaruoju metu JAV Kongreso narių patarėjų vi-
zitai į visas Baltijos šalis rengiami du kartus per me-
tus. Vizitai organizuojami bendradarbiaujant kartu
su Latvija ir Estija. Apsilankę Lietuvoje JAV Kong-
reso narių patarėjai išvyko į kitas Baltijos šalis.

Lietuvos Respublikos ambasados JAV inf.

JAV Kongreso narių patarėjai lankėsi Lietuvoje
Spalio 5–8 dienomis   Lietuvos

Respublikos Seimo, Užsienio rei-

kalų ministerijos ir ambasados

Washingtone  kvietimu Lietuvo-

je lankėsi JAV Senatorių ir At-

stovų Rūmų narių patarėjų dele-

gacija. Vizito metu JAV pareigū-

nai susipažino su saugumo pa-

dėtimi Lietuvoje ir Baltijos jūros

regione, priemonėmis kovojant

su dezinformacija, aptarė dviša-

lių santykių perspektyvas, ener-

getinio, ekonominio ir kiberneti-

nio saugumo klausimus, santy-

kius su Rusija, situaciją Rytų

partnerystės šalyse ir kitas tarp-

tautinės politikos aktualijas.

Bėgimo dalyviai buvo apdovanoti specialiais suvenyrais ir sportine atributika.   LR ambasados Washingtone nuotr.

Delegacija NATO pajėgų integravimo vienete. JAV Kongreso narių patarėjai Panerių memoriale.

Svečiai iš JAV Lietuvos Seime. LR ambasados Washingtone nuotr.
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LIETUVOS  VYČIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Rugsėjo 27–29 d. Lietuvos vyčių Vi durio Amerikos apy-
garda, kurią su da ro Lietuvos vyčių kuopos nariai iš Ca-
lifornia, Illinois, Indiana, Michi gan ir Ohio valstijų, su-
rengė šių metų piligriminę kelionę į Michigano vals-
tiją. Organizacijos centro valdybos fi nansų sekreto-
rė ir garbės narė June Grenier atvyko net iš Broken
Arrow, Oklahoma! Savaitgalio organizatorė buvo
102 kuopos, Detroito, pirmininkė ir garbės narė,
Lietuvos vyčių organizacijos pirmininkė bei šių eilu-
čių autorė. Piligriminėje kelionėje dalyvavo 21 vytis. 

Penktadienį, rugsėjo 27 d., važia vome vakarie-
niauti į vietinį restora ną, po to bendravome vieš-
butyje. Šeš tadienį po pusryčių Lietuvos vyčių

piligrimai autobusu keliavo į Solanus Casey Center,
Detroit, MI. Kelionė prasidėjo malda, kurią sukalbė-
jo piligriminių kelionių koordinatorė garbės narė Te-
resė Strolienė. Po maldos žiūrėjome „Celebrate Sola-
nus Casey” filmuką apie palaimintąjį Solanus Casey. 

Atvykę į Solanus Casey centrą pra ėjome darže-
lį su įvairių simbolių ekspozicija. Ten veikia ir didelis
kny gynas, kuriame galima rasti straips nių (nuo
1929 m. iki šios dienos) apie kapucinų ordino vienuolio
kun. Ca sey Solanus gyvenimą ir darbus. Vie nas di-
džiausių Solanus Casey  nu veik tų darbų yra „Capu-
chin Soup Kit chen” valgyklos vargstantiems įstei gi-
 mas. Valgykla veikia šalia  So lanus Casey  Center. 

Turėjome progos pamatyti Sola nus Casey vie-
nuolio celę, kurioje sto vi lova, rašomasis staliukas,
rašymo priemonės, smuikas, arnotas, vienuolio

iš 16-os šioje imigrantų iš Airijos šeimoje gimusių vai-
kų. Kad galėtų padėti tė vams, dar būdamas paauglys
dirbo medkirčiu, ligoninėje sanitaru. Vė liau – kalė-
jimo sargu ir miesto kelei vinių traukinukų mašinis-
tu. 1892 m. Bernard Francis Casey pradėjo mo kytis St.
Francis DeSales seminarijoje Milwaukee, Wisconsin. 

Vieną kartą besimelsdamas jis iš girdo Dievo Mo-
tinos Marijos paraginimą: „Keliauk į Detroitą”.
Taip 1896 m. Bernard Francis Casey atvyko į Detroitą
ir pradėjo darbuotis Šv. Juo zapo brolių kapucinų or-
dino St. Bo naventure vienuolyne. 1897 m. sausio 14
d. jis tapo šio vienuolių ordino no vicijumi ir jam buvo
suteiktas „Sola nus” vardas. Čia jis buvo įšventintas
kapucinų kunigu. 1956 m. grįžo gy dytis į Detroitą.
1957 m. liepos 31 d., sulaukęs 86 m., kun. Solanus Ca-
sey ištarė paskutinius žodzius: „Aš atiduodu savo sie-
lą Jėzui Kristui”, ir am žinai užmerkė akis St. John
ligoninėje. Palaidotas St. Bonaventure Friary kapi-
nėse, Detroit, MI.

1958 m. Šv. Juozapo kapucinų or dino provinci-
jolas kun. Gerald Wal ker į Vatikaną nusiuntė visą in-
formaciją apie kun. Solanus Casey gyvenimą. 1960 m.
buvo įsteigta „Father So lanus Casey Guild” gildija,
kurios tiks las yra siekti įamžinti kun. Sola nus Ca-
sey atminimą ir siekti jo kanonizavimo (paskelbimo
šventuoju). 1966 m. Detroito tikintieji ir „Father Ca-
sey Guild” gildija nusiuntė į Ro moje, Italijoje, vei-
kiantį Brolių kapu cinų ordiną sąrašą malonių, ku-
rios gautos besimeldžiant į kun. Solanus Casey.
1976 m. birželio 24 d. tuometi niam Detroito arki-
vyskupui kard. John Dearden buvo įteikta peticija
pradėti (Initiate the Cause of  Canoni zation) kun. So-
lanus Casey kanonizavimo (paskelbimo šventuoju)
proce są. 1983 m. naujasis Detroito arkivys kupas
kard. Edmund C. Szoka tęsė diecezijos pradėtus
kun. Solanus Ca sey gyvenimo ir jo nuveiktų krikš-
čio niškų darbų tyrimus. 1983 m. spa lio–1984 m. rug-
sėjo laikotarpiu 53 liudininkai, kunigai, religinės
kongregacijos prisiekė liudijimuose apie kun. Sola-
nus Casey šventus darbus ir dorybes. 1987 m. liepos
8 d. kun. So lanus Casey palaikai buvo perkelti į me-
talinį karstą, o šis – į medinį, me niškais raižiniais
išpuoštą sarkofagą. Sarkofagas saugomas St. Bona-
ventu re vienuolyne veikiančiame Solanus Casey
Center, Detroite. Tūkstančiai tikinčiųjų meldžiasi
prie šio sarkofago, palieka raštelius ant jo su pra-
šymais, maldomis ir intencijomis. 

1995 m. popiežius Jonas Paulius II kun. Solanus
Casey paskelbė Ve nerable Servant of  God (Garbiu
Die vo tarnu). Pradėti beatifikacijos ir ka nonizacijos
procesus reikėjo su kun. Solanus Casey susijusio ste-
buklo. Buvo pranešta, kad moteris iš Panamos, kuri
dėl genetinių nesklandumų sirgo nepagydoma lai-
kyta odos liga, staiga pagijo besimeldžianti į Vene-
rable Servant of  God kun. Sola nus Casey. Toks stai-
gus pagijimas buvo prilygintas stebuklui, ir 2017 m.
gegužės 4 d. Popiežius Pranciškus pranešė, kad pra-

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos piligriminė kelionė

drabužiai, maldaknygės. Matėme Solanus Casey
žurnalus, kuriuose jis užrašydavo žmonių prašymus,
bėdas. Taip pat aplankėme naujai restauruo tą St. Bo-
naventure koplyčią. Šv. Mi šios yra aukojamos kas-
dien. Po Mišių – bendravimas ir užkandžiai kavinėje.
Kieme yra meditacijų sode lis, parduotuvė su kny-
gomis apie Palaimintojo gyvenimą, žvakės, kompak -
tinės plokštelės, suvenyrai su jo atvaizdu.

Kas gi buvo Solanus Casey? Pa prastas žmogus,
paprastas kunigas. Jis neturėjo oficialaus mokslo bai-
gimo pažymėjimo, bet rašė kaip poetas. Kaip pra-
našas skelbė Evangeliją. Jis gyveno mūsų laikais, bet
jo gyvenimas buvo toli pralenkęs laiką. Jo tikslas
buvo rūpintis žmonėmis, padėti vargstantiems ir
siekti nusidėjėlių at sivertimo. O taip pat raginti pa-
siti kė ti Dievu. 

Solanus Casey gyvenimo istorija

Bernard Francis (Solanus) Casey gimė 1870 m.
lapkričio 25 d. Wiscon sino valstijoje. Jis buvo šeštas

,,Dotty Wotty House” Heidelberg Project. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

dėtas kun. Solanus Casey beatifikacijos (paskelbimo
Pa laimintuoju) procesas. Ši džiugi žinia paskleista
ne tik Detroito mieste, Mi chigano valstijoje, bet ir vi-
sose JAV bei pasaulyje.   

Kun. Casey Solanus yra vienas iš trijų JAV gi-
musių asmenų, kurie yra paskelbti palaimintai-
siais – kunigas ir kankinys Stanley Rother ir sese-
lė vienuolė Teresa Demjanovich. 

Seselės kazimieretės Mercedes nutapytas paveikslas „Red
Madonna”, kurį vyčiai atvežė iš Čikagos, buvo padovano-
tas Dievo Apvaizdos lietuvių parapijai.

Lietuvos vyčiai aplankė Solanus Casey centrą Detroite.

2017 m. lapkričio 18 d. maldinin kai susibūrė
„Ford Field” sporto ir koncertų arenoje, Detroit, MI,
išklau syti šv. Mišių ir liudyti Venerable Servant of
God kun. Solanus Casey beatifikaciją. Šioje neeilinėje
religinėje šventėje dalyvavo apie 60 tūkst. tikinčių-
jų, tarp kurių buvo maldi ninkų, dvasininkų, religi-
nių kongregacijų atstovų iš JAV bei užsienio kraštų. 

Vieno žmogaus vizija

Papietavę Solanus Casey centro kavinėje kelia-
vome aplankyti „Hei del berg Project”, kuris apima ke-
lis gatvės kvartalus. Tai vieno žmogaus vizija. 1986
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m. T. Guyton grįžęs iš kariuomenės
namo Heidgelberg gatvėje, Detroito
rytinėje pusėje, išvydo skurdą, narko-
maniją ir nusikaltimus. Dėl nusikalti-
mų jis neteko trijų brolių. Jo senelis
„Grampa Sam Mackey” para gino jį
nekerštauti ginklu, bet ieškoti kito
sprendimo. T. Guyton su žmona, sene-
liu ir vietiniu jaunimu pradėjo valyti
apleistus savo gatvės namus ir tuš-
čiuose žemės plotuose iš ūkio ir namų
įrankių bei rakandų kurti ekspozicijas.
Apleisti namai tapo mil žiniškais meno
kūriniais. Vienas toks namas pava-
dintas „New White House” (pirmiau
vadintas „Dotty Wotty House”). Kitas
– „Number House”, nes yra išdažytas
įvairiais nu meriais. 2013–2014 m. ne-
mažai „Heidelberg Project” namų nu-
kentėjo nuo gaisrų. Daugeliu atvejų
buvo įtarti padegimai. 2005 m. Heidel-
berg Project buvo apdovanotas „Rudy
Bru ner Award for Urban Excellence”
sidabriniu medaliu.

Vokiško miestelio įdomybės

Toliau važiavome į Frankenmuth
(kuris vadinamas „Little Bavaria”),
MI. Truko arti dviejų valandų, bet lai-
kas prabėgo greitai, nes klausėmės
linksmų vokiškų dainų bei muzikos.
Miestelis šiaurės Michigane įkurtas
1845 m., kai 15 vokiečių liuteronų mi sio-
nierių atvyko čionai ir Chippewa in-
dėnus ėmė mokyti krikščionybės. Pa-
vadinimas Frankenmuth kilo nuo
„franken” – provincijos, iš kurios šie
žmonės atvyko; „muth” vokiškai yra
drąsa. Frankenmuth – „Courage of  the
Franconians”. Miestelį kasmet aplanko
daugiau kaip 4 milijonai lan kytojų.

Pirmiausia sustojome aplankyti
„Bronner’s CHRISTmas Store”, kuri
yra didžiausia pasaulyje Kalėdų par-
duotuvė (apima 5 ha). Prie įvažiavimo
matėme sveikinimą 60 kalbų. Tarp jų
– ir lietuvių kalba! Čia taip pat plevė-
suoja trispalvė. Parduotu vėje – daugiau
kaip pusė milijono ka lėdinių papuo-
šalų. Praleidome čia apie porą valandų,
nes kalėdinių ekspozicijų laukas kar-
tu su parduotuve apima 27 ha. 

Toliau nuvažiavome prie „Silent
Night Memorial Chapel”, kuri buvo pa-

statyta 1992 m. kaip auka Dievui ir pa-
saulyje populiariai kalėdinei giesmei
„Tyli naktis”. Tai Franz Gruber gies-
mė, kuri pirmą kartą nuskambėjo 1818
m. koplyčioje Oberndorf, Austrijoje.
„Silent Night Memorial Chapel” yra
koplyčios Austrijoje ko pija. Kieme ma-
tėme lenteles su „Si lent night” įvai-
riomis kalbomis. Tarp jų – ir „Tylia
naktim” lietuvių kalba.

Po to pasivaikščiojome po mies telį,
aplankėme kitas parduotuves, matėme
tiltą, kuris sveria daugiau kaip 230
tonų ir yra padarytas vien tik iš medžio
ir vinių. Vakarienia vo me „Zehnder’s
Restaurant”. Franken muth yra „Chic-
ken dinner capital of  the world”. Res-
toranas ir „Bavarian Inn” kasmet par-
duoda per du milijo nus porcijų vištie-
nos patiekalų. Čia skamba vokiška
muzika, viskas dekoruota bavarišku
stiliumi. Skanavome vištienos patie-
kalų, bulvių košės su padažu, kopūstų
salotų, spanguolių ir apelsinų džemo
bei ledų prie kavutės. 

Kelionę baigėme Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje

Sekmadienį piligriminę kelionę
baigėme Dievo Apvaizdos bažnyčioje
Southfield, MI. Parapija neseniai šven-
tė 110-ąsias gyvavimo metines. Šv. Mi-
šias atnašavo parapijos klebo nas kun.
Gintaras Antanas Joni kas, kuris šią va-
sarą šventė kunigystės 30-metį. Viena
iš šv. Mišių intencijų buvo už Lietuvos
vyčius. Giedojo Si mo na Gavrilenko,
vargonavo Ada Si maitytė. Prie giesmių
prisidėjo litur gijos komiteto pirmi-
ninkė Rita Gied raitienė. 

Prieš prasidedant šv. Mišioms ir
skambant įžanginei giesmei „Šiluvos
Mergelė Marija” (muz. ir žodž. kom-
pozitoriaus, Lietuvos vyčių garbės na-
rio a. a. Fausto Strolios) Lietuvos vyčiai
bažnyčiai padovanojo St. Pius X para-
pijos klebono garbės nario kun. Anta-
no Markaus seselės kazi mie rietės vie-
nuolės Mercedes nuta py tą paveikslą
„Red Madonna”. Pa veikslą į bažnyčią
įnešė seselės kazi mierietės Teresė Pa-
pšytė ir Margaret Petkavage. Lietu-
vos vyčių Vidurio Amerikos apygardos
pirmininkė Al dona Zajauskas prie pa-

veikslo šalia altoriaus padėjo gėlių.
Žvakutes įne šė garbės narystės komi-
teto pirmi nin kė Teresė Strolienė ir
jos produkterėčia, šios organizacijos
centro val dy bos protokolų sekretorė
Liza Mac ke. Ritualų komiteto pirmi-
ninkė garbės narė Georgianna Macke
įnešė dvi progines juostas, o šių eilučių
autorė – specialią dovaną. Klebonas pa-
svei ki no Lietuvos vyčius, padėkojo už
pa veikslą ir jį pašventino. 

Toliau klebonas pranešė, kad po ra
narių švenčia ypatingą jubiliejų ir pa-
kvietė seselę Teresę Papšytę bei garbės
narę Teresę Strolienę prie altoriaus.
Buvo atneštos proginės juostos, kurias
kunigas pašventino. Seselė Teresė ne-
seniai šventė 60-ąjį vienuolystės jubi-
liejų, Teresė Strolie nė – garbingą 80-ąją
gyvenimo sukaktį. Sukaktuvininkės
buvo apjuostos proginėmis juostomis. 

Lietuvos vyčiai pasveikino ir Die-
 vo Apvaizdos parapijos kleboną kun.
Gintarą A. Joniką, liepos 20 d. šventu-
sį kunigystės 30-metį, ir įteikė meni-
ninkės iš Californijos Valerijos Ruz-
gienės specialiai jam sukurtą kry žių
kompoziciją. Parapijai buvo įteikta

simbolinė piniginė auka.
Šv. Raštą skaitė Paulius Jankus.

Mišių metu giedotos Fausto Strolios
giesmės. 

Po Mišių pietavome parapijos sve-
tainėje ir gardžiavomės šeiminin kės
Reginos Greenhalgh skaniais pa tieka-
lais bei bendravome su parapijiečiais.
Buvo džiugu, kad parapijos tarybos pir-
mininkė Daiva Rugieniū tė bei Lietuvos
Dukterų draugijos pir mininkė Ramu-
nė Mikailienė ir vice pirmininkė Susan
Bubnelis šiltai pa sveikino kiekvieną
vytį bei padė kojo jiems už parapijos ap-
lankymą. 

Kadangi lijo lietus, bendros nuo-
traukos prie buvusios Lietuvos vyčių
79-osios kuopos prieš kelis dešimtme-
 čius parapijai padovanoto koplytstulpio
padaryti nepasisekė, su klebonu Gin-
taru nusifotografavome bažnyčioje.

Buvo padėkota Vidurio Amerikos
apygardos maldos kelionės koordina-
torei Teresei Strolienei bei šių eilu čių
autorei už išvykos organizavimą. 

Maldininkai prasmingai ir sma-
giai praleido savaitgalį tarp draugų, pa-
tyrė dvasios atgaivos ir ramybės.

Seselė kazimierietė Teresė Papšytė. Vyčių garbės narė Teresė Strolienė.

Silent Night Memorial Chapel. Lietuvos vyčiai kartu su Dievo Apvaizdos parapijos klebonu kun. Gintaru Antanu Joniku.
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LORETA TIMUKIENĖ

Rugsėjo 21 d., šeštadienį, jau vienuoliktą kartą vyko
Čikagos lietuvių Rotary klubo (Rotary Club of Chi-
cagoland Lithuanians) rengiamas kasmetinis golfo tur-
nyras, kurio metu surinktos lėšos skiriamos labdarai.

neralinis konsulas  Čikagoje Mantvydas Bekešius.
Jis pasidžiaugė prasmingu Čikagos Rotary klubo ir R.
Kaukėno labdaros grupės bendradarbiavimu bei pa-
dėkojo Čikagos lietuvių rotariečiams už gražias ir svar-
bias paramos iniciatyvas. Klubo narius ir vakaro sve-
čius sveikino ir JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, įteik-
damas simbolines dovanas klubo vadovams bei vienai
iš veikliausių jo narių Austėjai Sruogai, kuri aktyviai
darbuojasi ir JAV Lietuvių Bendruomenėje.

Vakarinė programos dalis prasidėjo įteikiant pa-
grindinius golfo turnyro prizus – pirmą vietą laimėjo
„Sruoga Team”. Ištraukus loterijos bilietus paaiškėjo
laimingieji, kuriems atiteko piniginiai prizai ir plan-
šetinis kompiuteris iPad. Kai kurie vakaro svečiai lai-
mėtus prizus paaukojo labdarai, ypatingai buvo lai-
minga mažoji vakaro viešnia Mėja, kai jai savo lai-
mėtą planšetinį kompiuterį padovanojo Anthony
Biasetti. Nemaža suma buvo surinkta ,,gyvojo” auk-
ciono metu – jame buvo varžomasi dėl kelių vertin-
gų prizų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė mūsų ša-
lies krepšininkų sportinė atributika su jų parašais,
Lietuvos menininkų meno kūriniai, Sandros Ščed-
rinos meninės fotografijos darbas bei įvairios kelio-
nės į įspūdingas Amerikos vietas.

Robertas Blinstrubas, vienas iš pirmųjų rota-
riečių, įsijungusių į klubo veiklą,  kreipdamasis į su-
sirinkusius pasidžiaugė šio klubo sėkmingais darbais
ir tarp Amerikos lietuvių plintančia labdaros idėja.
,,Tai mus visus daro stipresniais ir turtingesniais”,
– sakė klubo senbuvis. Klubo prezidentas Tony Mer-
feld palinkėjo rotariečiams naujų idėjų ir sėkmės jas
įgyvendinant, o svečius kvietė prisidėti prie klubo
projektų.

Vakaro svečias – labdaros bei paramos fondo įkū-
rėjas, garsus Lietuvos krepšininkas Rimantas Kau-
kėnas – trumpai pristatė šio fondo veiklą. Šis nuo 2012
m. Lietuvoje veikiantis fondas yra atlikęs daugybę
gerų darbų, jo veikla suteikia viltį, stiprybę ir džiaugs-
mą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
Kaip sako šio fondo atstovai, jie turi vieną paprastą

Čikagos lietuvių Rotary klubo labdaros renginys

Susirinkusius sveikino LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (v.). Šalia jo
– vakaro vedėjai Aurika Savickaitė ir Vytenis Kirvelaitis.

Pagrindinis Rotary golfo turnyro apdovanojimas.

Koncertavo grupė iš Lietuvos ,,La Forza”.

Labdaros bei paramos fondo įkur̄ej̇as Rimantas Kaukėnas
pristate ̇ šio fondo veikla ̨.   Sandros Ščedrinos nuotraukos

Kaune is̨ikur̄usio Rotary klubo ,,Sumus” atstovai it̨eike ̇ klubo vel̇iavą savo krikštatev̇iams
– Čikagos rotariec ̌iams.

2007m. įkurtas Čikagos lietuvius vienijantis
klubas – naujų idėjų nestokojanti pelno

nesiekianti organizacija, kurios tikslas yra padėti ne
tik Čikagos lietuvių bendruomenei, bet ir Lietuvo-
je vykdomiems projektams, reikalingiems finansi-
nės paramos. Siekdami įgyvendinti naujus projek-
tus, lietuviai bendradarbiauja ir su kolegomis ro-
tariečiais, tokiu būdu yra galimybė ženkliai padidinti
surinktą sumą. Tačiau pagrindinė klubo teikiama
pagalba skiriama sergantiems vaikams Lietuvoje,
būtent jiems bus skirtos ir šio jau tradiciniu tapu-
sio kasmetinio golfo turnyro metu surinktos lėšos.
Ankstesnių labdarai skirtų renginių lėšos buvo pa-
naudotos insulino pompų Lietuvoje diabetu ser-
gantiems vaikams pirkimui, medicininės įrangos nu-
pirkimui Šiaulių ligoninei (bendradarbiaujant su
Šiaulių Rotary klubu), paramai  „Pieno bankui”
Kauno klinikose ir kt. 

Renginys prasidėjo Old Oak Country klube,
Homer Glen (IL) vykusiu golfo turnyru, kuriame da-
lyvavo ne tik golfo žaidėjai, bet ir jų šeimų nariai, klu-
bo draugai. Šįkart sulaukta svečių ir iš Lietuvos –
Kaune įsikūrusio Rotary klubo ,,Sumus” atstovų. Šio
klubo krikštatėviai yra Čikagos lietuvių Rotary
klubas. Turnyro metu buvo pardavinėjami loterijos
bilietai, buvo galima pasivaišinti užkandžiais, or-
ganizatoriams talkino gražus būrys savanorių.

Vakare turnyro dalyviai ir svečiai rinkosi į to pa-
ties Old Oak Country klubo pokylių salę, kur vyko
šventinė vakarienė. Susirinkusius pasveikino LR ge-

pripildyti sergančių vaikų gyvenimą šviesos, fondas
pildo ligoniukų svajones, fondo atstovai lanko juos li-
goninėse ir namuose. Rengia įvairius renginius ir at-
rakcijas bei organizuoja susitikimus su žymiais
sportininkais, dainininkais, aktoriais ir kitais vi-
suomenėje gerai žinomais žmonėmis. Aprūpina vai-
kus reikalinga medicinine įranga, nekompensuoja-
mais medikamentais ir kitomis šeimai reikalingomis
priemonėmis bei padeda įgyvendinti svarbius gydy-
mus, reabilitacijas, operacijas užsie-nyje ir Lietuvo-
je. Šis fondas bendradarbiauja ir su užsienyje vei-

tikslą – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis
sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti jiems iš-
gyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimo kelionę
ir pripildyti vaikų gyvenimą šviesos. Stengdamasis

kiančiomis lietuviškomis organizacijomis. 
Rimantas Kaukėnas kreipėsi į susirinkusius:

,,Susipažinęs su Čikagos rotariečiais ir kartu pra-
leidęs šiek tiek laiko supratau, kuo ypatinga ši žmo-
nių grupė – esate sunkaus darbo, vienybės, meilės
savo šaliai ir dosnumo pavyzdys. Šiandien tiek daug
žmonių kreipėsi į mane ir dėkojo už labdaringą dar-
bą Lietuvoje, tačiau iš tiesų aš turėčiau jums padė-
koti už viską, ką padarėte ir darote dėl Lietuvos! Jūsų
darbas, aukos ir labdaringa veikla yra nepaprastai
vertinga teikiant medicininę pagalbą Lietuvos žmo-
nėms, o ypač – vaikams. Jūsų dėka mes galime turėti
reikalingą medicininę įrangą, vaistus ir būtinus reik-
menis ligoniams. Turime suprasti, kad Lietuva ir jos
tauta yra ne tik tie, kurie gyvena šalies viduje. Lie-
tuva iš tikrųjų gyvena žmonių širdyse, kad ir kur jie
būtų ar gyventų. Žinau, kad lietuviai visada padės
vieni kitiems labai sunkiu metu, kaip jau ne kartą
yra buvę. Mes tiesiog turime mokytis mylėti vieni ki-
tus bei kiekvienas rodyti gerą pavyzdį. Pirmasis
žingsnis turėtų būti išmokti pasakyti ‘ačiū’ ir pradėti
daryti gerus darbus.”

Kartu su fondo įkūrėju iš Lietuvos atvyko ir ma-
žoji Mėja su tėveliais. Salėje neliko abejingų Mėjos
mamos papasakotai dukros ligos istorijai: ,,Viskas
prasidėjo nuo ‘nekalto’ kojų skausmo. Net baisiau-
siame sapne negalėjau susapnuoti, kas gali nutikti.
Skausmas kiekvieną dieną didėjo ir tapo nepake-
liamu, Mėja kartojo su ašaromis akyse: ‘Mama, pra-
šau, padėk man! Aš noriu miegoti! Aš nebegaliu to
kentėti!’ Mes praleidome kelis mėnesius bandydami
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Baltų vienybė

Atkelta iš 1 psl.

Baltų vienybės dienos idėją prieš
maždaug dešimtmetį pasiūlė tuo-
metinis Estijos Bendruomenės pir-
mininkas, šviesios atminties Priit
Parming. Priit buvo gerbiama as-
menybė ne tik Estijos, bet ir Lietuvos
bei Latvijos bendruomenėse. Tai
buvo jo idėja kasmet pakaitomis bal-
tų šalims rengti Baltų vienybės die-
nos minėjimą. 

Po iškilmingo vėliavų įnešimo
sveikinimo žodį tarė Centrinio NJ LB
valdybos pirmininkas Kostas Maš-
tauskas. Artimųjų prašymu buvo
prisimintas ir tylos minute pagerb-
tas Baltų vienybės dienos renginio
iniciatorius Priit Parming, kurio,
deja, netekome šiais metais.

Renginyje netrūko garbingų sve-
čių – tai ir Lietuvos ambasados JAV
patarėjas, laikinasis reikalų patikė-
tinis Kęstutis Vaškelevičius, Estijos
atstovas Jungti-
nių Tautų Orga-
nizacijoje (JTO),
antrasis sekreto-
rius Andre Li-
pand, Estijos-
Amerikos Nacio-
nalinio konsulato
,,EANC” narys
Andres Simon-
son, Latvijos at-
stovas JTO And-
rejs Pildegovičs ir
Nils Students – In-
formacijos ištek-
lių direktorius
JAV ambasadoje

Turėjome net tortą, skirtą Baltijos keliui! Kosto Maštausko albumo nuotraukos

Susirinkusiuosius sveikino Lietuvos am-
basados JAV patarėjas Kęstutis Vaškele-
vičius.

Rygoje.
Sausakimšoje Estų namų salėje

savo pasirodymus surengė: Simona
Smirnova, skambinusi kanklėmis ir
nuostabiai dainavusi; Violetos Kund-
rotienės ir Simonos dueto atliktas Lie-
tuvos himnas negalėjo palikti abejingų.
Taip pat gražiai pasirodė Centrinio
New Jersey tautinių šokių ansamblis
„Viesulas” (vadovė Onytė Žukauskie-
nė), latvių muzikantė Evija Sloka bei
estų tautinių šokių grupė ,,Saare Vi-
kat” iš New Yorko.

Tradicinį tostą sakė ir taures kėlė:
JAV LB tarybos narė, Organizacinių
reikalų komisijos pirmininkė Rasa
Miliūtė, pabrėždama patriotizmo ir
kovų už laisvę svarbą; Estijos NJ Ben-
druomenės pirmininkė Helica DeS-
haw ir Latvijos NJ Bendruomenės pir-
mininkas Janis Students.

Renginio kulminacija buvo Balti-
jos kelio 30-mečio minėjimo dalis, ku-
rios metu visi svečiai ir dalyviai, apie
200 žmonių, susikabino rankomis ir
inscenizavo tikrąjį Baltijos kelią, dai-
nuodami „Bunda jau Baltija” visomis
trimis kalbomis. Ne vienas šio mini
Baltijos kelio dalyvis po renginio mi-
nėjo šiurpuliukus, bėgančius per kūną.

Renginį vedė Livita Skučaitė-Mak-
selienė. Tortas „Baltijos kelias” taip pat
buvo pagamintas Livitos. Negalima
nepaminėti bendruomenės narių, dir-
busių kelis darbus vienu metu, tai
mūsų gaspadinės Jūratė Jehnsen, Bi-
rutė Jensen, Danguolė Spiegel, valdy-
bos nariai Asta Šuminskienė su vyru
Rolandu Šuminsku, Rimantas Jo-
nauskas, Virgis Bražinskas, Justina
Verbejus, Loreta Maštauskienė ir dau-
gelis kitų aktyvių bendruomenės na-
rių.

Organizatoriai – Centrinio New
Jersey LB – dėkoja JAV LB ir Lietuvių
Fondui už paramą organizuojant ren-
ginį.

Dalyviai susikibo rankomis – kaip tikrame Baltijos kelyje!

išsiaiškinti, kokia liga sukelia skaus-
mą, po daugybės tyrimų išgirdome
diagnozę: ‘Jūsų vaikas serga kraujo vė-
žiu.’ Mus perkėlė į vaikų hematologi-
nės onkologijos skyrių, kur buvo at-
liekami papildomi tyrimai, tęsėsi che-
moterapija ir kiti baisūs dalykai. Į
mūsų klausimą, kiek yra galimybių,
kad mūsų dukra išgyvens, gavome at-
sakymą – 85 proc. 

Po ilgo ir sunkaus gydymo išgir-
dome gerą žinią, kad vėžinių ląstelių
nebeliko visame kūne, gydytojai mus
sveikino, tačiau netrukus vėl apsilan-
kę pas medikus išgirdome dar vieną
diagnozę – Mėja turi genetiškai pavel-
dėtą limfoblastinę leukemiją. Tada gy-
dytojai davė 60 proc., kad mergaitė iš-
gyvens. Mėjai buvo skirti 7 chemote-
rapijos gydymo kursai, kai kurie iš jų
buvo be galo sunkūs. Buvo dienų, kai

Neliko abejingų Mej̇os mamos (d.) papasakotai dukros ligos istorijai, o Mėja palinkej̇o vi-
siems vaikams kuo greic ̌iau pasveikti.

Renginio svečiai – Kaune i ̨sikūrusio Rotary klubo ,,Sumus” atstovai.

mažylė nenorėjo nieko daryti, nes buvo
tokia silpna. Laikas, praleistas ligoni-
nėje, buvo sunkiausias, tačiau iš ten liko
ir gražių prisiminimų – kai sveikata lei-
do, juokėmės, žaidėme, mūsų palatą
lankė garsūs žmonės, lankėme užsi-
ėmimus vaikams ir tėvams. Mėja susi-
draugavo su kitais ligoniukais. Pade-
dant Dievui, mergaitė pustrečių metų
buvo remisijoje. Paskutinę tabletę ji iš-
gėrė šių metų sausio 25 d.”

Mėjos šeima sakė esanti be galo dė-
kinga Rimanto Kaukėno paramos fon-
dui už dovanas, už renginius, į kuriuos
buvo pakviesti, už Mėjos geras emocijas,
kurios suteikė jai sparnus ir padėjo iš-
gyti. Šiuo metu mergaitė mėgaujasi
savo vaikyste, bandydama atsigriebti už
metus, kuriuos teko praleisti ligoninė-
je dėl savo ligos. Rugsėjį ji grįžo į 5-ą kla-
sę, atgal pas seniai matytus draugus.
Mergaitė sakė mėgstanti dainuoti, žais-
ti su šuniukais. Lietuvoje yra tiek daug
tokių vaikų kaip Mėja, kuriems reika-
linga parama. Mėjos tėveliai ir toliau

tikėti, jog šią stiprią ir drąsią mergai-
tę turėsime progų išgirsti dar ne kartą. 

Vakaro metu vyko ir ,,tylusis”
aukcionas –  jame buvo galima įsigyti
ne vieną vertingą prizą, padovanotą
klubo rėmėjų ar pačių rotariečių. Lab-
daros renginio metu buvo surinkta 60
000 dol. suma. Čikagos lietuvių Rotary
klubas, pasitaręs su Rimanto Kaukėno
fondu, nusprendė paruošti projektą,
kuris leis šią sumą, iš jos atėmus ren-
ginio išlaidas, su Rotary International
pagalba padvigubinti. Ji bus skiriama
rotariečių vykdomiems projektams.

Klubas nuoširdžiai dėkoja visiems
prisidėjusiems prie šio labdaros ren-
ginio – dar kartą įsitikinome, jog drau-
ge galime daug ką gero ir reikalingo
nuveikti.

Daugiau apie Čikagos lietuvių Ro-
tary klubo veiklą sužinosite apsilankę
„Facebook” paskyroje:  https://www.fa-
cebook.com/RotaryClubofChicago-
landLithuanians/

nori tęsti puikią draugystę su Riman-
to Kaukėno fondu, kad kartu galėtų pa-
dėti kuo daugiau vaikų, kuriems to
tikrai reikia. O Mėja palinkėjo visiems
vaikams kuo greičiau pasveikti.

Pristatant Kaukėno fondą buvo pa-
rodytas filmukas apie šio fondo remia-
mus vaikus, kurie nuoširdžiai pasako-
ja apie savo ligą, taip pat dalijasi savo
svajonėmis ir norais. Daugelis jų la-
biausiai trokšta vieno – būti sveikais, to
paties jie linki ir visiems, kurie serga.

Susirinkusiems koncertavo gru-
pė iš Lietuvos ,,La Forza” – dainininkių
Renatos Norvilės ir Neringos Nekra-
šiūtės atliekamos dainos taip tiko jau-
kiai vakaro nuotaikai. Po koncerto
svečių laukė staigmena – įsidrąsinusi
Mėja užlipo ant scenos ir sudainavo ke-
lias dainas. Mažoji dainininkė sulaukė
tiek plojimų ir palaikymo, kad galime
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Kurs vienmandatę rinkimų apygardą išeiviams
Vilnius (ELTA) – Vyriausioji rin-

kimų komisija (VRK) nutarė įkurti Pa-
saulio lietuvių vienmandatę rinkimų
apygardą. „Lietuviai išsibarstę po pa-
saulį turės savo atstovą Seime”, – tei-
gė VRK narys Vilius Semeška. 

Šiemet Seimas neeiliniame posė-
dyje pritarė sprendimui, kuriuo arti-
miausiuose Seimo rinkimuose būtų
kuriama atskira rinkimų apygarda
pasaulio lietuviams. Jos rinkėjų skai-
čius nustatomas įskaičiuojant pasku-
tiniuose rinkimuose dalyvavusių ir
Lietuvos diplomatinėse atstovybėse
ir konsulinėse įstaigose balsavusių
rinkėjų skaičių.

Nutarus įkurti Pasaulio lietuvių
vienmandatę rinkimų apygardą, Lie-

JAV parems blokuojant elektrą iš Astravo AE
Vilnius (ELTA) – Ministras pir-

mininkas Saulius Skvernelis, susitikęs
su JAV energetikos sekretoriumi Rick
Perry, padėkojo JAV už didėjantį dė-
mesį energetiniams projektams, kurie
vystomi Baltijos šalyse.

Vyriausybės vadovas pasidžiau-
gė, kad be ministrų susitikimo inici-
juota ambicinga iniciatyva 3+1, kuri
turėtų plėtoti bendradarbiavimą tarp
JAV ir Baltijos šalių. 

Lietuva įgyvendina esminius ener-
getinio saugumo projektus – sinchro-
nizacija, dujų jungtis su Lenkija, SGD
terminalas. Lietuva pasiruošusi pereiti
nuo vienetinių suskystintų gamtinių

dujų (SGD) siuntų pirkimo prie giles-
nio bendradarbiavimo, tad domina vi-
sos suskystintų dujų tiekimo iš JAV ga-
limybės. Išaugęs JAV suskystintų dujų
eksportas į Baltijos regioną padidintų
konkurenciją ir būtų naudingas vi-
siems, taip pat ir Lietuvos kaimynus. 

Daug dėmesio susitikimo metu
skirta Baltijos šalių elektros tinklų sin-
chronizacijos su Europa projektui, Ast-
ravo atominės elektrinės Baltarusijo-
je saugumui. 

Premjeras pakvietė JAV aktyviau
įsitraukti į šio klausimo sprendimą.
JAV energetikos sekretorius R. Perry
pažadėjo paramą.

Iškils memorialas Lietuvos partizanams 
Kryžkalnis/Raseinių raj.

(Diena.lt) – Spalio 7 d. pradėtas sta-
tyti memorialas Lietuvos parti-
zanams. Simbolinės kapsulės įlei-
dimo į žemę ceremonijoje daly-
vavęs Premjeras Saulius Skver-
nelis sakė, kad partizanai parodė
pasauliui tikrąjį sovietinio tota-
litarinio režimo veidą. 

Ceremonijoje dalyvavo parti-
zanai Juozas Jakavonis-Tigras,
Jonas Kadžionis-Bėda, Juozas Mo-
cius-Šviedrys ir Bronius Juos-
paitis-Direktorius, Algimantas Stan-
kūnas-Antanėlis. 

Į simbolinę kapsulę buvo įdėtas
partizanų prisiminimų laiškas atei-
ties kartoms ir žemių žiupsneliai, su-
rinkti iš mūšių ir kovų vietų. 

Statomą memorialą sudarys lie-
tuviško kalavijo formos 25 metrų aukš-
čio obeliskas ir apie 20 tūkst. partiza-
nų įamžinanti atminimo siena su žu-
vusių kovotojų vardais bei pavardėmis,
išpjautomis Vyčio kryžiaus formos
stelose, bei nežinomo partizano ka-
pas. 

Obeliskas-kalavijas turėtų būti
puikiai matomas vykstantiesiems ma-
gistrale Vilnius – Klaipėda. Atkirsta
esamo kalno dalis sukurs atodangą –
žuvusiųjų atminimo sieną. Joje bus
apie 1,3 tūkst. tamsinto plieno Vyčio

Indijoje pradeda veikti Lietuvos vizų centrai
Vilnius (URM inf.) – Indijos sos-

tinėje Delyje oficialiai atidarytas Lie-
tuvos vizų centras.

Nuo šiol Indijos piliečiai prašy-
mus išduoti Šengeno vizą galės pa-
teikti ne tik Indijos sostinėje, bet ir
Mumbajuje bei Bengalūre, kur taip pat
pradėjo veikti Lietuvos vizų centrai. 

tuvoje iš 71 vienmandatės apygardos
liks 70, todėl VRK pristatė siūlymus,
kaip keisis Lietuvos rinkimų apygar-
dų ribos. VRK, remdamasi geografo Ro-
lando Tučo skaičiavimais, siūlo pa-
naikinti dvi apygardas – Dzūkijos ir
Pietų Žemaitijos bei sukurti papildomą
Pašilaičių apygardą Vilniuje.

Taip pat pasikeis 57 vienmandačių
apygardų ribos. Ribos nesikeičia (kai
kurių keičiasi tik pavadinimai) 14 apy-
gardų.

Anot VRK, Lietuvos demografi-
niai pokyčiai sąlygoja, kad Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestuose gyven-
tojų daugėja, o regionuose – mažėja. To-
dėl rinkimų apygardų ribų pokyčiai
yra neišvengiami.

Iškilmingai pradėta memorialo partizanams sta-
tyba. Delfi.lt nuotr.

JAV planuoja karines pratybas Europoje
Washingtonas (ELTA) – Kitais

metais rengiamose karinėse pratybo-
se „Defender 2020”, kuriose bus repe-
tuojamas dalinių perkėlimas į Lenki-
ją ir Baltijos šalis, dalyvaus 37 000 ka-
rių. Planuojamas didžiausias per pa-
staruosius 25 metus amerikiečių ka-
reivių permetimas į Europą. Iš už At-
lanto bus atsiųsta 20 000 kareivių.

Nuo balandžio iki gegužės vyk-
siančių pratybų tikslas yra padidinti
parengtį NATO viduje ir atgrasyti ga-
limą priešininką, pareiškė JAV ka-
riškiai. 

Indijoje  pateikti  prašymai išduo -
ti  Šengeno  vizas  bus  perduodami
Lietuvos   ambasadai  Delyje,  kuri  at-
liks  reikiamas  prašymų  nagrinėji-
mo procedūras  ir  konsultacijas  su
Lietuvos   nacionalinėmis  instituci-
jomis ir Šengeno valstybėmis narė-
mis.

Per JAV vadovaujamas pratybas,
kuriose dalyvaus 19 valstybių, Vokie-
tija taps logistikos centru.

Dėl planuojamų pratybų Vokieti-
joje jau praėjusią savaitę aidėjo kriti-
ka, esą šios pratybos sukels Rusijos
reakciją.

Vokietija sausį perėmė vadovavi-
mą NATO, ypač greito reagavimo pa-
jėgoms (NATO Very High Readiness
Joint Task Force, VJTF). Šios pajėgos
buvo įkurtos 2014-aisiais, be kita ko,
kaip reakcija į Rusijos įvykdytą Krymo
pusiasalio aneksiją.

„Brexit“ muilo operai galo nematyti
Briuselis (ELTA) – Europos va-

dovų tarybos pirmininkas Donald
Tusk apkaltino Jungtinės Karalystės
(JK) premjerą Boris Johnson mėginant
kaltę dėl nepavykusių „Brexit” dery-
bų permesti ES šalims.

„Tai, kas pastatyta ant kortos,
tikrai nėra tik kažkokio kvailo kaltės
suvertimo žaidimo laimėjimas ar pra-
laimėjimas”, – D. Tusk rašė tiesiogiai
B. Johnson skirtoje „Twiterio” žinu-
tėje. 

„Ant kortos pastatyta Europos ir
JK ateitis, taip pat ir mūsų žmonių

saugumas bei interesai. Nenorite su-
sitarimo, nenorite pratęsimo, nenori-
te atšaukti, quo vadis?”, – teigė D.
Tusk.

D. Tusk šią žinutę parašė po to, kai
Downingo gatvės atstovai paskelbė,
kad Vokietijos kanclerė Angela Merkel
teigė, jog susitarimas dabar jau yra „la-
bai mažai tikėtinas”.

„Mes dar kartą kartojame, kad
ES pozicija nepasikeitė. Norime susi-
tarimo, dirbame su JK atstovais, kad
galėtume jį pasiekti”, –  sakė ES atstovė
Mina Andreeva.

Prasidėjo Nobelio premijų savaitė 
Stokholmas (ELTA, BNS) – Spalio

7 dieną prasidėjo 2019 metų Nobelio
premijų teikimai, ir pirmieji šių metų
apdovanojimai teikiami už pasieki-
mus medicinos ir fiziologijos srityje. 

Už atradimus, kaip ląstelės jaučia
deguonies prieinamumą ir prisitaiko
prie jo  pokyčių, apdovanojimas  pa-
skelbtas trims mokslininkams: ame-
rikiečiams Gregg L. Semenza ir Wil-
liam G. Kaelin jaunesniajam bei bri-
tui serui Peter J. Ratcliffe. 

Šis atradimas fundamentaliu lyg-
meniu paaiškina, kaip fiziologinės
reakcijos padaro gyvybę išvis įmano-
ma, o pasiekimai jau dabar medicinoje
yra taikomi anemijos ir vėžio gydyme. 

Spalio 8 dieną šių metų Nobelio fi-
zikos premijos laureatais paskelbti Ka-
nados ir JAV pilietis James Peebles bei
šveicarai Michel Mayor ir Didier Que-

Banksy paveikslas parduotas už 11 mln. Eur
Londonas (Verslo žinios) –

„Sotheby’s” aukcione Londo-
ne britų menininko Banksy pa-
veikslas „Devolved Parlia-
ment”, vaizduojantis Jungti-
nės Karalystės Bendruomenių
rūmuose posėdžiaujančias šim-
panzes, parduotas už beveik 9,9
mln. GBP.

„Sotheby’s” praneša, jog
įspūdingo dydžio, beveik 4 met-
rų pločio drobė po 13 minučių
trukusių statymų parduota už
9,879,500 GBP, t.y. 11,1 mln. Eur.

„Devolved Parliament”
buvo nutapytas 2009-aisiais, kai
apie „Brexit” dar nebuvo kalbos. 

Gegužę Banksy atkreipė
dėmesį į save ir „Brexit” temą.
Ant vieno iš Doverio pastatų jis
nutapė didžiulę freską, vaiz-
duojančią, kaip nuo ES vėliavos
darbininkas nuima vieną iš
žvaigždučių. Freska kitą naktį
buvo paslaptingai uždažyta. Meni-
ninkas yra sakęs, jog planuoja ją at-
naujinti spalio 31-ąją.

Toje pačioje „Sotheby’s” salėje
beveik prieš metus Banksy pribloškė
meno pasaulį: vos pardavus jo kūrinį

loz už jų indėlį į supratimą apie Visatos
evoliuciją ir Žemės vietą kosmose.

Prinstono universiteto profesoriui
J. Peebles Nobelio premija skirta už jo
teorinius atradimus fizinės kosmolo-
gijos srityje. Jo sukurta teorinė siste-
ma yra kertinis akmuo supratimo apie
Visatos istoriją nuo Didžiojo sprogimo
iki šių dienų.

Ženevos universiteto profesoriui
M. Mayor ir Ženevos bei Kembridžo
universitetų astronomui D. Queloz pre-
mija skirta už pirmosios aplink Saulės
tipo žvaigždę besisukančios egzopla-
netos atradimą. 

D. Queloz ir M. Mayor atrado eg-
zoplanetą, besisukančią aplink žvaigž-
dę pavadinimu 51 Pegasi. Nuo šio at-
radimo buvo atrasta iš viso 4 000 eg-
zoplanetų ir jų atrandama vis dau-
giau.

„Girl with Balloon” už 1 mln. GBP, šis
susinaikino. Anot „Sotheby’s” prane-
šimo, susmulkintas meno kūrinys ne-
trukus buvo pavadintas „Love is in the
Bin” ir tapo pirmuoju meno kūriniu,
sukurtu jį parduodant.

kryžių su žuvusių partizanų pavardė-
mis, kurios tamsiu paros metu iš apa-
čios būtų apšviestos raudonai, tuo būdu
sukuriant krauju parašytų pavardžių
metaforą. 

Šalia atminimo sienos formuojama
aikštė, skirta pagerbimo ceremoni-
joms. 

Kalavijas padalija atminimo sieną
pusiau ir sminga į žemę. Būtent šioje
vietoje numatytas nežinomo partizano
kapas – granito plokštėse išpjautas juo-
das Vyčio kryžius su raudonu apvadu
tamsiai žalio granito fone. Į memoria-
lą įsilies jau pernai lapkritį atidengtas
memorialas Kęstučio apygardos parti-
zanams – koplyčia su aplink išdėlioto-
mis monolitinėmis betono plokštėmis,
ant kurių pritvirtintos lentelės su iš-
kaltais partizanų vardais, pavardėmis
bei slapyvardžiais. 

Banksy paveikslas buvo parduotas už 9,9 mln.
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Telefono operAcinės sisTemos ATnAujinimAs Turi TApTi įpročiu

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų spalio 8 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,61 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

Du trečdaliai „Android” antivirusinių programėlių – šlamštas

Perspėjimas, kad atnaujintumėte operacinę telefono
sistemą, atrodo, visada atsiranda nepatogiausiu metu. 

Dažnai tai atidedame vėlesniam laikui, nepa-
galvodami, kad taip patys sau galime prisi-
daryti žalos. 

Vis dėlto yra kelios svarios priežastys, kodėl ope-
racinę sistemą reikėtų atnaujinti reguliariai. Ki-
bernetiniai nusikaltėliai – aktyvesni nei kada nors
anksčiau.

Pagrindinė priežastis, kodėl turėtumėte neig-
noruoti telefono siūlomų operacinės sistemos at-
naujinimų, yra kibernetinės grėsmės. Senesnė prog-
raminės įrangos versija nepašalina naujai aptiktų
spragų, kurios kibernetiniams nusikaltėliams pa-
lengvina darbą, įsilaužiant į vartotojo telefoną. Klai-
dinga manyti, kad kartą atlikus programinės įrangos
atnaujinimą, galima ilgą laiką to nebedaryti. 

Pasauliniu mastu atlikta bendrovės „Accenture”
apklausa rodo, kad per pastaruosius penkerius me-
tus saugumo pažeidimų padaugėjo 67 procentais. Tad,
net jei jūsų išmanusis telefonas (arba kompiuteris)
veikia sklandžiai, atnaujinimai reikalingi senų spra-
gų pašalinimui ir įsilaužėliams neįkandamos ap-
saugos sistemos atkūrimui. 

Rizikuojate savo asmeniniais duomenimis 

Šiandien didžioji dalis asmeninių, bankinių ir dar-
bo duomenų saugoma skaitmeninėje erdvėje. Nors tai
itin patogu, kartu išauga ir rizika, kad duomenys gali
papulti į svetimas rankas. Daugelis naudojasi ne vie-
nu, o keliais ir tarpusavyje dažniausiai susietais
prietaisais. Tad rizika, jog konfidencialūs darbo do-
kumentai ar jūsų asmeniniai duomenys bus nutekinti,
išauga. „Dėl šios priežasties svarbu tinkamai apsau-
goti savo išmanųjį ir jame kaupiamus dokumentus. 

Beveik kas mėnesį operacinė sistema „And-
roid” išleidžia saugumo atnaujinimą, kurį vartoto-
jams siūlome įdiegti iškart pasirodžius, kadangi
nauja sistemos versija pašalina senas spragas, su-
mažina grėsmių skaičių ir leidžia išmaniajam veik-
ti sparčiau”, – teigia „Samsung” produktų ekspertas. 

Didelį dėmesį įrenginio ir duomenų saugumui
skiria ir patys technologijų gamintojai. Jie naujau-
sius telefonus iš anksto aprūpina įvairiomis funkci-
jomis, kurios leidžia apsaugoti ne tik patį telefoną, bet
ir saugiai užšifruoja duomenis. Pavyzdžiui, „Sam-
sung” naujausiuose išmaniuosiuose integruoja su-
stiprinto saugumo platformą „Knox”, o konfiden-
cialius duomenis leidžia sukelti tik į įrenginio savi-
ninkui pasiekiamą „Saugų aplanką”. 

Saugoti savo išmaniuosius įrenginius
nuo skaitmeninių grėsmių – išmintingas
sprendimas. Tačiau kokia apsaugos
nuo virusų programėle galima pasiti-
kėti? Panašu, kad tikrai ne kiekviena,
rašo engadget.com. 

Svetainė „AV-Comparatives” atli-
ko 250 antivirusinių „Android”
įrenginių programėlių patikri-

nimą ir išsiaiškino, kad iš jų vos 80 (ma-
žiau nei trečdalis) atitiko pačius es-
minius svetainės taikomus kriterijus
– sugebėjo atpažinti daugiau nei 30
proc. piktybinio kodo, sukurti 2018
metais ir nedarė klaidingo virusų at-
pažinimo klaidų. Kai kurios iš šių
programėlių veikė taip nevykusiai,
kad, anot tyrimo vykdytojų, pačios
save pažymėjo kaip virusą. 

Kai kuriais atvejais programėlių
nevykusio veikimo priežastis buvo pa-
prasta: jos neskenavo paties progra-
mėlės kodo. „AV-Comparatives” nu-
sprendė, kad nemaža dalis „antiviru-
sinėmis” tituluojamų „Android” prog-
ramėlių tiesiog lygina telefono turinį
su „juodųjų” arba „baltųjų” progra-

mėlių sąrašų turiniu. Pavyzdžiui, nu-
statyta, kad tokios programėlės gali
kaip „geras” pažymėti visas progra-
mėles, kurių supakuotos rinkmenos
pavadinimas prasideda nuo „com.ins-
tagram”, nors paketą su tokiu pavadi-
nimu lengviau nei lengvai gali sukur-
ti bet kas. 

Išbandymą geriausiai įveikė ži-
nomų kibernetinio saugumo bendro-
vių sukurtos programėlės. AVG, „Kas-
persky”, „McAffee” ir „Symantec” kū-
riniai sugebėjo atpažinti visus joms pa-
teiktus virusus. 

Nenustebino ir tai, kad nesėkmė iš-
tiko programėles, kurios buvo sukurtos
mėgėjų, „kopijuotojų” arba įmonių,
kurių pagrindinė veiklos sritis aki-
vaizdžiai nėra kibernetinis saugumas. 

32 bandyme panaudotų progra-
mėlių per du mėnesius nuo sausio
pradžios programėlių parduotuvėje
apskritai nebeliko. 

Tokiu būdu antivirusines prog-
ramėles išbandžiusi svetainė priminė,
kad geriau naudotis produktais, siū-
lomais gerai pažįstamų, nepriekaiš-
tingą reputaciją turinčių įmonių. 

Turėsite mažiau bėdų reguliriai atnaujindami programas.
Esaugumas nuotr.

Ekspertai sutaria, kad dauguma antivirusinių programų neveiksmingos.
AndroidManija.lt nuotr.

„Telefono saugumo sistema nuolat identifikuo-
ja potencialius pažeidimus, o juos panaikinus siūlo
atlikti naujinimus, kad būtų sukurta maksimali iš-
maniojo apsauga ir niekas negalėtų lengvai pasiekti
vartotojo duomenų”, – pasakoja mobiliųjų produk-
tų žinovai. 

Saugumo sistema dar ne viskas, jei 
nesiimsite profilaktikos 

Nors naujausi išmanieji telefonai patys auto-
matiškai siūlo atnaujinimus, tiek pat svarbu atlik-
ti ir visų jūsų telefone veikiančių programų patik-
rą, kadangi ne visos jos atsinaujina automatiškai. 

Reikėtų nepamiršti ir programėles atnaujinti re-
guliariai – taip sumažinama įvairių spragų ir viru-
sų rizika. Jeigu kai kuriomis programėlėmis nebe-
sinaudojate, rekomenduojama jas ištrinti ir taip at-
sikratyti papildomos rizikos savo išmaniajame.
Taip pat patikrinkite, kokios programėlės turi pri-
eigas prie jūsų asmeninių kontaktų ar vietos seki-
mo. Jei dažnai jomis nesinaudojate, išjunkite priei-
gas, kad kuo mažiau pažeidžiamos informacijos
būtų prieinama potencialiems nusikaltėliams. 

Numodami ranka į siūlomus naujinimus 
galite pakenkti kitiems 

Kiek anksčiau vienas lengviausių būdų pasigauti
virusą kompiuteryje ar išmaniajame buvo įtartino tu-
rinio elektroniniai laiškai, kuriuos atidarius jūsų
duomenys būdavo lengvai nutekinami. Šiandien
elektroninės pašto dėžutės filtruoja laiškus ir perspėja
apie pavojingą turinį. „Tačiau jei reguliariai neat-
naujinate savo išmaniojo, būti pričiuptam kiberne-
tinių įsilaužėlių yra ganėtinai lengva, ypač, jei ne-
kreipiate didelio dėmesio, iš kokių šaltinių siunčia-
tės programėles. Mes vartotojams patariame bet
kokį turinį siųstis tik iš oficialių gamintojų svetai-
nių ar programėlių parduotuvių ir reguliariai at-
naujinti ne tik įrenginį, bet ir jame kaupiamą turi-
nį”, – patarimais dalinasi ekspertas. Iš nepatikimo
šaltinio parsisiuntus programėlę ir davus prieigą prie
savo kontaktų ar bankinių duomenų, galite ne tik ne-
tekti svarbios informacijos, bet ir pridaryti žalos jūsų
kontaktuose esantiems asmenims. Nesaugi, virusą
platinanti programa gali jūsų draugams išsiuntinė-
ti iš pirmo žvilgsnio jokio įtarimo nekeliančias ži-
nutes, kurias atidarę, nukentės ir jie patys. 

Tad prieš atidėdami naujinimus vėlesniam lai-
kui, pagalvokite ne tik apie savo, bet ir apie pažįs-
tamų saugumą. Įdiegus naujausią savo operacinės

Išryškinama problema: „Google”
ir kiti elektroninių programėlių par-
duotuvių valdytojai nesugeba tinkamai
filtruoti savo asortimento. Įmanoma pa-
tikrinti, ar programėlė nedaro varto-

tojui tiesioginės žalos arba ar ji nenu-
sižengia teisiniams reikalavimams,
tačiau atsijoti pelų nuo grūdų dar ne-
sugebama.

Technologijos.lt

sistemos ir antivirusinės programos naujinimo
programinę įrangą, realiu laiku gausite įspėjimus
apie pavojingus elektroninius laiškus ar riziką ke-
liančias programėles. 

Praleisite naujas ir patogesnes funkcijas 

Programinės įrangos naujinimai yra susiję ne
vien su išmaniojo ir vartotojo duomenų saugumu.
Technologijų gamintojai visuomet stengiasi tobulinti
įrangos ir visų rūšių programų funkcionalumą,
nuolat ieško naujų, pažangesnių sprendimų, kurie
suteiktų vartotojams daugiau komforto ir galimybių
naudojantis išmaniojo funkcijomis. Programėlių
kūrėjai taip pat nuolat tobulina aplikacijas, savo var-
totojams pasiūlydami vis naujų galimybių, kurių ne-
galėtume naudoti neatnaujinę programos. Pavyz-
džiui, „Instagram” nuolat pasiūlo naujų fotografa-
vimo funkcijų ar filtrų, kurie leidžia kurti vis skir-
tingą ir įdomesnį turinį. 

Daugelis programėlių turi automatinę atnauji-
nimo parinktį, tačiau retkarčiais pravartu patikrinti,
ar išmaniojo nustatymuose visi automatiniai nau-
jinimai yra įjungti, o jeigu programėlė neatsinaujina
automatiškai, reguliariai tai atlikite patys.

15min.lt
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Šiuo metu šalyje siaučia opiatų
epidemija, kurios kaina yra ne tik
milijardai dolerių, bet ir gausybė

gyvybių. Opiatai tai – iš opijaus išskir-
tos narkotinės medžiagos, sukelian-
čios stiprią priklausomybę. Apytikriai,
perdozavę opiatus, kasdien miršta apie
130 žmonių, iš kurių net 40 proc. vartoja
gydytojų paskirtus vaistus. Perdozavę
opiatus 2016 metais šalyje mirė 42 000
žmonių, ir skaičiuojama, kad ši epide-
mija valstybei kainavo 504 milijardus
dolerių.

Opijus. Kas tai yra?

Opijus tai – daržinės aguonos su-
džiovintos pieniškosios sultys, tekan-
čios iš nesubrendusių aguonų galvučių.
Iš sulčių išskirti alkaloidai, tokie kaip
opijus, morfijus, kodeinas, papaverinas,
tebainas,  vartojami kaip narkotikai bei
vaistai. Jiems visiems būdingas pana-
šus poveikis –  euforijos sukėlimas ir
skausmo slopinimas.

Opijaus istorija

Opijus buvo žinomas gilioje seno-
vėje. Jau 1300 metų prieš Kristų  egip-
tiečiai   augino aguonas ir prekiavo opi-
jumi. Romėnai ir graikai opijų vartojo
gydymui ir pramogai. Pirmą medici-
ninį vaistą, pagamintą iš opijaus,  XVI
amžiuje pavartojo šveicarų kilmės gy-
dytojas Paracelsus. 1803 metais Vokie-
tijoje F. Saturne iš opijaus išskyrė
veikliąją medžiagą, kurią graikų dievo
sapnų Morfijaus garbei pavadino mor-
finu. 1853 m.  A. Wood išradus švirkš-
tą, morfinas, kaip veiksmingiausia nu-
skausminanti priemonė, buvo plačiai
vartotas klinikinėje bei karo medici-
noje. Opiatai buvo naudoti ne tik skaus-
mui mažinti, bet ir kosuliui bei vidu-
riavimui slopinti.

XX amžiaus pradžioje daugelyje ša-
lių opiatai dėl greito priklausomybės at-

siradimo (narkomanijos) buvo už-
drausti.

Opiatų vartojimas

Opiatų vartojimas Amerikoje ypač
išaugo 1990 m., kuomet žymiai padidėjo
jų gamyba. Opiatai gana stipriai ma-
žina skausmus, todėl jų vartojimas
gana greitai išplito, tuo labiau kad
farmacinės kampanijos nuolat skatino
opiatams išrašinėti receptus, teigda-
mos, kad pripratimo procentas yra
gana žemas. Opiatai buvo labai plačiai
vartojami ne tik  malšinti skausmą vė-
žiu sergantiems ligoniams, bet ir esant
įvairiems lėtiniams skausmams. 1999
metais net 86 proc. ligonių, vartojančių
opiatus, sirgo ne vėžiniais susirgi-
mais. Opiatais buvo ne tik malšinamas
skausmas, bet jais plačiai piktnau-
džiaujama, kas ir sukėlė didelį mirčių
skaičių.

Antroji opiatų epidemijos banga iš-
ryškėjo 2010 metais, kuomet staiga iš-

Opiatų epidemija

augo mirčių skaičius. Tai buvo susiję
su heroino piktnaudžiavimu. Tuo metu
buvo pradėta kontroliuoti ir riboti
opiatų išrašymą, todėl dauguma var-
totojų pradėjo ieškoti plačiai paplitusio,
pigaus ir nelegalaus – heroino. Nuo
2002 iki 2013 metų mirčių skaičius nuo
heroino perdozavimo išaugo 286 proc.
ir apie 80 proc. mirusiųjų nuo heroino,
anksčiau  buvo vartoję gydytojų pri-
skirtus opiatų preparatus. 

2013 m. pradėjus vartoti sintetinį
opiatą fentanilą prasidėjo trečioji opia-
tų epidemijos banga. 2016 m.  buvo už-
registruota 20 000 mirčių, kurių prie-
žastis  buvo fentanilas ir į jį panašūs
vaistai. Ypač daug mirčių ištiko var-
tojant nelegaliai pagamintą fentanilą.
Šiuo metu CDC (Ligų kontrolės ir pre-
vencijos tarnyba, angl. Centers for Di-
sease Control and Prevention) paruošė
nurodymus, kurių gydytojai privalo
griežtai laikytis, kai yra išrašomas re-
ceptas opiatui gauti. 

Opiatų poveikis sveikatai

Opiatus vartojant palaipsniui di-
dėja vis didesnių dozių poreikis, pri-
vedantis prie pripratimo ir priklauso-
mybės. Gydytojai šią būseną apibrėžia,
kaip ,,opiatų vartojimo sutrikimas”
(angl. Opioid use disorder), kurio metu
smegenyse vyksta pakitimai, pakei-
čiantys asmenų jausmus, suvokimą ir
mąstymą. Jie tampa fiziškai priklau-
somi. Opiatus pavartojus  slopinama
smegenų veikla, kas padaro asmenį
mieguistą, nejaučiantį nerimo ir skaus-
mo. Gydymo įstaigose vartojant opiatus

(dažniausiai morfijų) yra  apskai čiuo-
jama tokia dozė, kad numalšintų skaus-
mą, bet nesukeltų priklausomybės. Ne-
paisant to, pasitaiko, kad morfijumi gy-
dyti ligoniai vaisto poveikį apibūdina,
kaip ,,plaukimą tarp lengvų debesėlių,
kur viskas ramu ir saugu, nėra skaus-
mo ir nerimo”. Ilgesnį laiką opiatus
vartojant, norint pasiekti nuskausmi-
nantį poveikį, reikia vis didesnių dozių,
dėl kurių gali sulėtėti kvėpavimas,
vystytis hipoksija (deguonies nepa-
kankamumas), privedantis prie ko-
mos, pakenkti smegenų veiklai bei iš-
šaukti mirtį. 

Opiatų preparatai

Opiatai – priskiriami narkotikams,
o taip pat skausmą mažinantiems vais-
tams, tačiau jų poveikis yra skirtingas
nei Aspirin ar Tylenol.

Plačiausiausiai 
vartojami opiatai:

• gydytojų išrašomi oxycodone
(OxyContin), hydrocodone (Vicodin),
codeine, morphine;

• fentanyl – sintetinis opiatas,
veikiantis net 50–100 kartų stipriau
už morfijų;

• nelegalus opiatas – heroine.

Kas žinotina prieš 
opiatus vartojant?

• Prieš pradedant vartoti opiatus
patariama su gydytojais išsiaiškinti, ar
nėra kitų būdų skausmui mažinti.

• Jei reikia vartoti opiatus – pri-
valoma sekti saugaus vartojimo nuro-
dymus.

• Jei vartojama daugiau vaistų – iš-
siaiškinti, ar nėra tarp jų sąveikos.

• Opiatus atsargiai vartoti su ki-
tais nuskausminančiais vaistais.

• Sergant kai kuriais susirgi-
mais, lėtinančiais metabolizmą (me-
džiagų apykaitą) – vaisto dozę aptarti
su gydytoju.

• Opiatus vartojant vengti alko-
holinių gėrimų.

• Reikia prisiminti, kad galimybė
tapti nuo opiatų  priklausomu didėja,
jei šeimoje buvo priklausomybės atve-
jų. Jei jų vartojimas yra būtinas – ga-
lima vartoti  tik pasitarus su gydytojais
ir farmacininkais  bei griežtai laikan-
tis jų nurodymų.  

Paruošta remiantis: 
www.medicinesafe.org,

lt.m.wikipedia.org, www.drugabuse.gov,
www.HHS.gov
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

R e m K I m e  D R A u g o  f o n D ą
nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

MANO  VIRTUVĖ PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems mūsų šeimai į pa-
s kutinę kelionę palydėti brangų brolį ir dėdę a. a. KĘSTUTĮ
KRIŠČIŪNĄ.

Dėkojame Palos-Gaidas laidojimo namų darbuotojams už
kruopščiai suorganizuotą laidotuvių ceremoniją.

Dėkojame kun. Gediminui Keršiui, tarusiam atsisveikinimo žo-
džius išlydint iš šios žemės mūsų mylimą brolį Kęstutį.

Dėkojame Gia Martin už jaudinančias giesmes Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Dėkojame Amerikos Legiono Dariaus ir Girėno Post 271 da linio
atstovams,  atidavusiems velioniui paskutinę pagarbą laidojimo
n amuose.

Dėkojame Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės, vėliavų
tarnybos  atstovams už vėliavos pagerbimo ir įteikimo ceremoniją
Šv. Kazimiero kapinėse.

Dėkojame Lietuvos Vyčių 112 kuopos organizacijos atstovams,
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Baltijos jūrų šaulių kuopai ir
visiems šauliams, Antanui ir Rasai Sideravičiams už pagalbą.

Dėkojame visiems, kurie atidavė paskutinę pagarbą mūsų
bro liui a. a. Kęstučiui Kriščiūnui, išlydint jį į ramybės pasaulį. 

Širdingiausias ačiū visiems, kurie apsilankėte ir palaikėte mūsų
šeimą tą sunkią ir liūdną valandą.

Su pagarba –
sesuo Aušra ir Ronald Padalino, broliai dr. Algirdas

(Theresa) ir Povilas (Diane) Kriščiūnai

Klasikinis būdas

2 svarus Russet arba Yukon gold
bulvių užpilti šaltu sūdytu vandeniu;
virti 45 minutes. Nukošti, nulupti ir su-
grūsti su 1/2–1 lazdele sviesto. Įpilti 1
puodelį karšto pieno, pridėti druskos,
pipirų ir sutrinti iki vientisos purios
masės.

Raudonų bulvių

2 svarus raudonų bulvių užpilti
šaltu sūdytu vandeniu; virti 40 minu-
čių. Nupilti vandenį, bet bulvių ne-
lupti. Sugrūsti jas su norimu kiekiu
sviesto, 3/4 puodelio karšto pieno,
druska ir pipirais. Košė bus šiek tiek
grubesnės faktūros, nei klasikinė.

Rūgštoka

Gaminti pagal klasikinį receptą
arba iš raudonų bulvių, tik vietoje
pieno naudoti 1 puodelį grietinės; pa-
barstyti šviežiais krapais. Šis būdas –
vienas iš mano mėgstamiausių.

Su kumpiu ir rozmarinu

1/4 puodelio kubeliais supjausty-
to rūkyto kumpio pakepinti alyvuogių
aliejuje kartu su 1/4 arb. šaukšteliu ka-
poto rozmarino ir 2 skiltelėmis smul-
kinto česnako. Nuvarvinti ant virtu-
vinio popieriaus ir uždėti ant klasiki-
niu būdu paruoštos bulvių košės arba
raudonų bulvių košės.

Su krienais

Pagaminti klasikinę bulvių košę,
tik ne su pienu, bet su grietine. Įmai-
šyti 1/4 puodelio krienų ir 1/3 puode-
lio smulkiai kapoto laiškinio česnako.

Su šafranu

Gaminant klasikiniu būdu į pieną
įberti žiupsnelį šafrano ir kaitinti apie
10 minučių. Košė taps auksinės spal-
vos. Pabarstyti džiovinta paprika.

Nuo vaikystės pažįstamas
patiekalas, kartais atsiras-
davęs ir ant šventinio stalo,
bet dažniausiai tik kaip tar-
nas, kaip priedas prie išdi-
džiai pūpsančio kalakuto,
jautienos ar kiaulienos
kepsnio, žuvies… Uždėki-
me jai karūną! Bulvių košę
mėgsta visi, o vienas ar ki-
tas priedas suteiks jai vis
naują skonį, vis kitą at-
spalvį. 

Jos didenybė bulvių košė

Pesto

Į raudonų bulvių košę įmaišyti
1/2 puodelio pesto. Pabarstyti kedro
riešutais.

Su brokoliais ir sūriu

Išvirti brokolio žiedynų, nuvar-
vinti. Įmaišyti į klasikinį receptą
kartu su 1/2 svaro tarkuoto Cheddar
sūrio.

Bulvių-salierų košė

2 saliero gumbus nulupti, su-
pjaustyti kubeliais ir išvirti 2 puo-
deliuose pieno. Sutrinti ir gautą ko-
šytę naudoti klasikiniame recepte
vietoj pieno. Pabarstyti petražolėmis.

Su pelėsiniu sūriu 
ir graikiniais riešutais

Pagaminti bulvių košę klasiki-
niu būdu. 4 šaukštuose sviesto pa-
kepinti 1/2 puodelio kapotų riešutų,
po 2 šaukštus smulkinto rozmarino
ir petražolių, pridėti 1/2 arb. šaukš-
telio druskos ir žiupsnelį cukraus.
Užpilti ant bulvių košės, patrupinti
pelėsinio sūrio.

O kokią bulvių košę mėgstate
jūs? Pasidalinkite idėjomis ir re-
ceptais. 

Jūsų Indrė
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Spalio 13 d., 10 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) švęsime 28-tąjį ei-
linį metų sekmadienį. Šv. Mišias atnašaus ku-
nigas Gediminas Keršys. yra erdvi mašinų
stovėjimo aikštelė. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

�  Spalio 19 d., šeštadienį, Lietuvos šau-
lių sąjunga išeivijoje minės savo 65-erių metų
sukaktį. 4:30 val. p. p. – paminklo šauliams
pašventinimas Lietuvių Tautinėse kapinėse
(8201 S Kean Ave., Justice, IL 60458). 6 val.
v. – iškilmingas minėjimas Pasaulio lietuvių
centre, Banys šeimos salėje. 7 val. v. – pokylis
(vakarienė, muzika, šokiai).

� Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 val. r. lie-
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL), JAV LB Brighton Par-
ko apylinkės valdyba ruošia rudens popie-
tę – Oktoberfest. Bus pietūs ir linksma mu-
zikinė programa, kurią atliks parapijos cho-
ras, vadovaujamas Algimanto Barniškio. Ne-
praleiskite progos dalyvauti šioje džiugio-
je šventėje.

� Visuotinis Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos narių susirinkimas vyks Pasaulio lietuvių
centre Lemonte spalio 20 d., sekmadienį,
12:15 val. p. p. Visi kviečiami!

� Visų šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją, ka-
merinis choras  ,,Ave musica” Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte rengia
Vėlinių koncertą. Jis vyks po 7 val. v. šv. Mi-
šių. Solistė – Danguolė Žibkutė-Pažemec-
kienė. Visi kviečiami!

� Sekmadienį, lapkričio 3 d., 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro Banys šeimos sa-
lėje vyks kasmetiniai org. „Vaiko vartai į
mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Bus
trumpa muzikinė programa, loterija. Pietų
pelnas padės šiai nuo 1998 m. veikiančiai or-
ganizacijai toliau remti pomokyklinius die-
nos centrus Lietuvoje, dirbančius su rizikos
grupės šeimų vaikais. Bilietus galima užsi-
sakyti pas Indrę: iskeberdis@yahoo.com,
tel. 708-691-3640; arba Redą: re2bar@ya-
hoo.com, tel. 630-835-9653. Juos taip pat
bus galima įsigyti Pal. Jurgio Matulaičio
misijos prieangyje sekmadieniais, spalio
13, 20, ir 27 d. prieš 9 val. r. bei 11 val. r. šv.
Mišių ir po jų. 

Atitaisymas. Spalio 18 dienos ,,Drauge” iš-
spausdintame straipsnyje ,,Šlovės muzie-
jų papildė nauji vardai” įsivėlė klaida – ne-
teisingai nurodyti pirmosios Rūtos Šepe-
tys knygos ,,Between Shades of Gray” iš-
leidimo metai. Vietoj tekste parašytų 1911
metų turėtų būti 2011-ieji. Atsiprašome.

Palaikykime bėgikus Čikagos maratone
Spalio 13 dieną, ankstų sekmadienio rytą, kviečiame visus ateiti ir palai-
kyti šauniuosius lietuvių bėgikus tradiciniame Čikagos maratone. Mūsų tau-
tiečių sirgalių punktas veiks 17 mylioje, prie University of Illinois, vakari-
nėje Halsted pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gatvės. 

Po maratono, nuo vidurdienio vyks bėgikų sutiktuvės LR generaliniame
konsulate (455 N. Cityfront Plaza Drive, 20 aukšte), kur sportininkų laukia ap-
dovanojimai, sveikinimai, bendra nuotrauka, pabendravimas ir vaišės.

Nepamirškite lietuviškos atributikos: marškinėlių, kepurių, vėliavų!

Lietuviai dalyvavo benamiams vaikams
padėti skirtame bėgime

Bėgimo dalyviai (iš k.): Rasa Džiugaitė, Andrius Jurevičius, Dalia Dubauskienė, garbės
konsulas dr. Jonas Prunskis ir dr. Terri Prunskis.

Spalio 6 d., sekmadienį, Čikagos priemiestyje Elgin esančiame Festival
parke vyko bėgimas ,,Let’s Move Elgin 5K/10K 2019”, kurio rėmėjų są-
raše yra ir LR garbės konsulas dr. Prunskis su žmona Terri, o dr. Terri

Dallas-Prunskis jau kelinti metai yra šio bėgimo organizacinio komiteto direktorė.
Bėgimo metu surinktos lėšos skiriamos Čikagos Šiaurės-Vakarų priemiesčių
benamiams vaikams, kurių šiuo metu priskaičiuojama iki 750. Bėgime daly-
vavo nemažas būrys Retired Profesional Football Players Association narių
bei kitų rėmėjų. Šįmet bėgime pirmąkart dalyvavo ir Čikagos lietuvių bėgimo
klubas, viena iš šio klubo narių Rasa Džiugaitė užėmė pirmą vietą 10K bė-
gime 40–44 amžiaus grupėje, kiti lietuviai taip pat užėmė prizines vietas skir-
tingose amžiaus grupėse. Tikimasi, kad kitais metais dar daugiau lietuvių pri-
sijungs prie šio labdarai skirto projekto.

Daugiau informacijos: http://www.letsmoveelgin.com 

LR garbės konsulato Aspene (CO) informacija


