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Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) –
Lietuvoje 2008 metais užfiksuotas di-
džiausias gimstamumo augimas viso-
je Europos Sąjungoje, tačiau dėl di-
desnio mirčių skaičiaus ir emigracijos
Lietuvos gyventojų sumažėjo 16,000.

ES statistikos agentūros Euro-
stat duomenimis, praėjusiais metais
gimstamumas siekė 10,4 proc., t. y.
1,000 gyventojų gimė 10,4 vaikų,

2007 m. šis rodiklis siekė 9,6 proc.
Iš viso 2008 m. gimė 35,000 vai-

kų, mirė 44,000 žmonių, 8,000 emig-
ravo. 2009 m. sausio 1 d. duomeni-
mis, Lietuvoje gyveno 3,350,000 žmo-
nių, 2008 m. pradžioje – 3,366,000.

Latvijoje gimstamumas siekė
10,6 proc., mirtingumas – 13,7 proc.,
gyventojų sumažėjo 10,000. Estijoje
gimstamumas siekė 12 proc., mirtin-

gumas – 12.4 proc., gyventojų suma-
žėjo 1,000. Lenkijoje gimstamumas
buvo 10,9 proc., mirtingumas – 10
proc., gyventojų padaugėjo 20,000.

2008 metais didžiausias gimsta-
mumas ES buvo Airijoje – 16,9 proc.,
Prancūzijoje – 13 proc. ir Jungtinėje
Karalystėje – 12,9 proc., didžiausias
mirtingumas užfiksuotas Bulgarijoje
– 14,5 proc., Latvijoje – 13,7 proc.,

Lietuvoje – 13,1 proc. ir Vengrijoje –
13 proc.

ES gimstamumas siekė 10,9
proc., t. y. 0,3 proc. daugiau nei 2007
metais. Bendrijoje 2009 metų pra-
džioje gyveno 499,795,000 žmonių: gi-
mė 5,421,000, mirė 4,000,835 tūkst.,
imigravo 1,549,000. Praėjusių metų
pradžioje ES gyveno 497,660,000
žmonių.

•Sveikata. Dėmesio trū-
kumo ir hiperaktyvumo
sindromas (p. 2, 9)
•J. Sasnauskas: Valstybė
ir bažnyčia gali ir turi
bendradarbiauti (p. 3, 9)
•Lietuvos elektros ener-
gijos pakankamumas ir
papildomos išlaidos užda-
rius Ignalinos AE (p. 4, 8)
•Lietuvių telkiniuose.
Putnam, CT naujienos (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (63) (p. 9)
•Kūrėjų emigrantų dialo-
go paieškos (p. 10)

Naujasis NATO vadovas – ištikimas
JAV sâjungininkas

Lietuva mato Serbijâ ateities Europos Sâjungoje

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA). –
Lietuvos diplomatijos vadovas Vy-
gaudas Ušackas paragino Serbiją lai-
kytis aiškios nuostatos stiprinant Va-
karų Balkanų šalių regioninį bend-
radarbiavimą ir gerinant ryšius su
Europos Sąjunga (ES) Kosovo klau-
simu.

Pirmadienį per susitikimą su Lie-
tuvoje viešinčiu Serbijos užsienio rei-

kalų ministru Vuk Jeremič V. Ušac-
kas parėmė Serbijos siekius tapti ES
nare ir paragino toliau siekti glau-
desnio bendradarbiavimo su NATO.

,,Ateities Europa neįsivaizduoja-
ma be Serbijos narystės ES”, – teigė
V. Ušackas.

Ministrai aptarė padėtį Vakarų
Balkanų regione ir Kosovo klausimą.
Kosovas nepriklausomybę nuo Ser-

bijos paskelbė 2008 m. vasarį. Iš viso
šalies nepriklausomybę pripažino 61
valstybė. Rusija ir Serbija Kosovą vis
dar laiko Serbijos dalimi.

V. Ušackas pažymėjo, kad Serbi-
jos piliečiai nuo 2010 m. pradžios į ES
turėtų vykti be vizų, jeigu Serbija vi-
siškai atitiks ES keliamus reikalavimus.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras taip pat paprašė Serbijos pa-
ramos ambasadorės Inos Marčiulio-
nytės kandidatūrai į Jungtinių Tautų
švietimo, mokslo ir kultūros organi-
zacijos (UNESCO) generalinės direk-
torės pareigas, Lietuvos narystei JT
Saugumo Taryboje 2014–2015 m. ir
pirmininkavimui Cheminio ginklo
uždraudimo konvencijos metinio su-
sitikimo XIV sesijai.

Ministrų susitikime su versli-
ninkais aptartos Lietuvos ir Serbijos
ekonominio bendradarbiavimo stip-
rinimo galimybės ir Lietuvos inves-
tuotojams Serbijoje kylantys iššūkiai.
Tiesioginės Lietuvos investicijos Ser-
bijoje 2009 m. balandžio 1 d. sudarė
134,4 mln. litų.

Lietuvoje sparçiai did∂ja gimstamumas

Lietuvoje vieši Serbijos užsienio reikalų ministras Vuk Jeremič. SCANPIX nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS/
Delfi.lt) – Buvęs Danijos premjeras
Anders Fogh Rasmussen, ištikimas
JAV sąjungininkas ir Irako karo šali-
ninkas, pirmadienį pradėjo eiti
NATO generalinio sekretoriaus pa-
reigas. Apie jo paskyrimą buvo pa-
skelbta balandį – tai buvo pirmas
kartas, kai ši karinė organizacija savo
vadovu išsirinko tebedirbantį vyriau-
sybės vadovą. Tai buvo ženklas, kad
šios pareigos taps daug labiau politi-
zuotos.

,,Visų pirmiausia aš esu politinis
vadovas. Toks buvau kaip premjeras
ir toks taip pat būsiu kaip generalinis
sekretorius. Dėl tos priežasties ir bu-
vau išrinktas”, – birželio pabaigoje
danų mėnraščiui „Berlingske Nyhed-
smagasin” sakė A. F. Rasmussen.

,,Mano kolegos man sakė, kad no-
ri NATO su labiau politiniu profiliu,
su jai vadovaujančiu politiku”, – sakė
jis Nukelta į 7 psl.
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A. F. Rasmussen yra laikomas geru organizatoriumi ir įgudusiu taktiku, pasižy-
minčiu didžiule savikontrole. Reuters/Scanpix nuotr.



2 DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

Kas yra DTHS?

DTHS yra dėmesio trūkumo ir
hiperaktyvumo sindromas (angl. At-
tention-deficit/hyperactivity disorder,
ADHD arba AD/HD). Tai neurologi-
nis sutrikimas, kurio požymiai yra: dė-
mesio trūkumas, hiperaktyvumas ir
impulsyvumas. Vaikai, kuriems trūks-
ta dėmesio, nesilaiko nurodymų, ne-
atlieka sunkių užduočių, yra lengvai
išblaškomi, sunkiai susikaupia. Hipe-
raktyvūs vaikai nuolat judina kūną,
nesustodami kalba, dažnai bėgioja ar-
ba palieka savo vietą. Impulsyvaus el-
gesio pavyzdžiai galėtų būti: tokiems
vaikams sunku sulaukti savo eilės, jie
pertraukia kitus, kurie kalba. Yra trys
DTHS rūšys: 1) dėmesio trūkumo, 2)
hiperaktyvumo-impulsyvumo ir 3)
mišri (sudėtinė?) diagnozė. Diagnozė
pateikiama tik tada, jei požymiai yra
pastebimi įvairiomis aplinkybėmis,
ne mažiau kaip pusę metų ir prieš
vaiko septintąjį gimtadienį.

Kas būna paveiktas DTHS?

Manoma, kad pasaulyje DTHS
turintys vaikai sudaro tarp 3 ir 5
proc., bet kitos statistikos įrodo, kad
net 10 proc. visų vaikų serga DTHS.
Tris kartus dažniau DTHS turi ber-
niukai, bet gal tik todėl, kad tarp ber-
niukų dažniau pasireiškia hiperakty-
vumo požymiai, kurie lengviau pama-
tomi. Tarp mergaičių dažniau pasi-
reiškia dėmesio trūkumo požymiai,
kuriuos pastebėti yra sunkiau. Daž-
niausiai DTHS diagnozuojamas mo-
kyklinio amžiaus vaikams. Sunkiau
diagnozuoti tiems vaikams, kuriems
dar nesuėjo penkeri metai, kadangi
normalus elgesys tarp mažų vaikų la-
bai skiriasi, ir sunku nuspręsti, ar tai
DTHS požymiai, ar normalus elgesys.

Nors tiksliai nežinoma, kaip
DTHS prasideda, yra žinoma, kad eg-
zistuoja stiprus biologinis ryšys. Daž-
nai vaikai DTHS paveldi iš šeimos.
Kitos galimybės: nėštumo sunkumai,
nėščia motina vartojo alkoholį arba
narkotikus, ankstyvas gimdymas,
mažas kūdikio svoris, švinas kraujyje
ir smegenų sutrikimai. Yra manoma,
kad 50 proc. vaikų, turinčių DTHS
diagnozę, turi ir elgesio sutrikimų.
Panašiai galvojama, kad pusė vaikų
su DTHS turi ir mokymosi sutrikimų.

Kokios yra DTHS pasekmės?

DTHS vaikams gali būti įvairių
problemų ateityje. Jie dažnai susidu-
ria su mokymosi problemomis, jiems
nesiseka mokykloje. DTHS vaikams
sunkiau bendrauti ir palaikyti santy-
kius su kitais. Jie dažniau susižei-
džia. Impulsyvūs vaikai dažniau nu-
sikalsta, jiems gali išsivystyti elgesio
sutrikimų. Todėl šiems asmenims ga-
li išsivystyti depresija arba nerimo
sutrikimai. Jeigu jie negydomi, DTHS
individai dažniau bando patys išsigy-
dyti, vartodami alkoholį arba narko-
tikus, ilgainiui tai gali tapti piktnau-
džiavimu.

Kaip pacientai kreipiasi
pagalbos?

Dažniausiai tėvai ir mokytojai
pirmieji išreiškia rūpestį dėl vaiko,
pamini DTHS sutrikimą. Nors valdiš-
kose mokyklose dirba psichinės svei-
katos darbuotojai, jie neturi nustatyti
DTHS atvejų. Todėl vaikų tėvai turi
patys apie tai pasitarti su profesiona-
lais. Paprastai tėvai pirma pasitaria
su vaiko daktaru, kuris pataria atlik-
ti tolimesnius psichologinius tyri-
mus.

Konsultacijos eiga

Per pirmąjį susitikimą pasikalbu

su tėvais vieną valandą. Per tą laiką
sužinau apie vaiko priešgimdyminį
laikotarpį, gimdymą, augimą ir mo-
kymosi istoriją. Taip pat pateikiu tė-
vams anketas ir prašau, kad jie ir mo-
kytojai jas užpildytų. Paskiriu ma-
žiausiai dvi valandas antram susitiki-
mui, per kurį įvertinu vaiko dėmesį ir
proto funkcijas, naudojant neuropsi-
chologinius tyrimus. Naudodama
šiuos tyrimus, tėvų ir mokytojų anke-
tas ir kitas pastabas, parašau ataskai-
tą, kurioje pateikiu atitinkamą diag-
nozę ir pasiūlau, kaip gydyti. Šią in-
formaciją pristatau tėvams per pas-
kutinį susitikimą, kuriam paprastai
paskiriu valandą laiko. Reikalui
esant, galiu vėliau pasitarti su tėvais,
mokytojais ir daktarais. Tyrimai at-
liekami pacientų namuose. Tuo būdu
vaikai pasijunta ramesni, juos galima
stebėti natūralioje jiems aplinkoje.

Gydymo būdai

Vaiko gydymo planas turi būti
sukurtas pagal jo savybes. Tėvų, mo-

Redakcijos žodis

DĖMESIO TRŪKUMO IR
HIPERAKTYVUMO SINDROMAS

kytojų ir daktarų bendradarbiavimas
užtikrins geriausius rezultatus. Kai
kalbama apie DTHS gydymą, žmonės
dažniausiai galvoja apie vaistus.
Daugelis savo vaikams nori duoti
gerti vaistus, nes iš kitų tėvų pasako-
jimų yra girdėję apie blogas pasek-
mes. Iš tikrųjų, vaistai būna naudin-
gi daug kam, bet tėvai turi pasidalin-
ti savo rūpesčiais su daktaru. Kartais
reikia išbandyti keletą įvairių vaistų
arba pakeisti jų geriamą kiekį. Kiti
tėvai pasirenka pirma išbandyti ki-
tus elgesio pakeitimo būdus.

Naudinga išbandyti įvairius elge-
sio pakeitimo būdus su visais DTHS
vaikais. Tokie vaikai turi turėti ruti-
ną, juos reikia pamokyti, kaip tinka-
mai tvarkyti savo laiką, sutvarkyti
daiktus, panaikinti dėmesį atitrau-
kiančius dalykus, sumažinti pasirin-
kimų skaičių ir sukurti jam/jai tin-
kančią taisyklių ir režimo sistemą.
Siūloma pritaikyti planus prie psi-
chologinių tyrimų rezultatų. Pavyz-
džiui, dažnai manoma, kad tokiems
vaikams geriausia dirbti tylioje aplin-
koje. Bet kai kurie DTHS vaikai ge-
riau dirba, geriau gali susikaupti, kai
tuo pat metu turi keletą užsiėmimų.
Tokiems vaikams, pvz., kai ruošia sa-
vo namų darbus, siūlau įjungti muziką.

Psichinė terapija siūloma tiems
vaikams, kurie kenčia dėl žemos sa-
vigarbos, nerimo, depresijos, arba

tiems, kurie sunkiai bendrauja su ki-
tais. Raginu tėvus parodyti tyrimų
rezultatus mokytojams. Jeigu vaikui
sunku mokykloje, jam gali prireikti
papildomos pagalbos. JAV valdiškose
mokyklose galima parašyti IEP pla-
ną, kuriame nurodoma, kaip mokyk-
la pasirūpins vaiku su mokymosi su-
trikimais. O jeigu toks planas netin-
ka, yra galimybė, kad mokykla para-
šys 504 planą, kuris pritaiko moki-
niui aplinką ir įveda kitus pokyčius,
kad vaikas galėtų būti lygus moki-
nantis su kitais, kurie neturi tokių
sutrikimų. Perspėju, kad vaikas, tu-
rintis DTHS diagnozę, automatiškai
nebūtinai yra tinkamas IEP arba 504
planui. Pagal įgaliojimus, mokyklos
turi sekti įvertinimo procedūrą, nes
ne visiems vaikams tinka tie planai.

3 svarbūs faktai

– DTHS yra neurologinis sutriki-
mas, kurio požymiai yra: dėmesio
trūkumas, hiperaktyvumas ir impul-
syvumas. Nukelta į 9 psl.
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Praėjusią savaitę sudanietė Lub-
na Ahmed Hussein atsisakė jai
teikiamos darbovietės – Jungti-
nių Tautų – neliečiamybės, nuta-
rusi, jog tik teisme ji galės pa-
keisti įstatymą, draudžiantį su-
danietėms dėvėti ,,nepadorų”
apdarą, kaip antai – kelnes. Ji ir
kelios kitos moterys neseniai
buvo suimtos viename iš šalies
sostinės restoranų dėl ,,nepado-
rios” aprangos, dalis jų kaip
baudą jau gavo 10 rykščių. Pagal
Sudano įstatymus, jei L. Ahmed
Hussein teismas vis dėlto pri-
pažins kalta, jai bus paskirta 40
rykščių. Šiais metais Lietuvai iš-
sirinkus prezidentę pasigirdo
balsų, esą D. Grybauskaitė padės
pakeisti požiūrį į moteris Lietu-
voje. Akivaizdu, kad lietuvėms
nereikia kovoti dėl teisės dėvėti
kelnes. Dėl ko šių dienų lietuvės
nori ir privalo kovoti?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

ONUTÈ GECEVIÇIENÈ, M.D.

Vaikû psichologè Orland Park
Tel: (708) 363-4111; el. paõtas:
dr.gecevis@yahoo.com

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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J. SASNAUSKAS:
VALSTYBĖ IR BAŽNYČIA GALI
IR TURI BENDRADARBIAUTI
Ką reiškia valstybės atskyrimas

nuo Bažnyčios? Į Andriaus Raskazo-
vo klausimus apie valstybės ir Baž-
nyčios santykius Lietuvoje atsako ku-
nigas, vienuolis pranciškonas Julius
Sasnauskas.

– Nors pagal Konstituciją
Lietuvos valstybė yra pasaulieti-
nė, neseniai vykusioje naujosios
prezidentės Dalios Grybauskai-
tės inauguracijoje, lygiai kaip ir
ankstesnėse, netrūko religinių
detalių: Vilniaus arkivyskupo
metropolito Audrio Bačkio invo-
kacija, vėliau – Mišios Vilniaus
arkikatedroje bazilikoje. Ar toks
dalyvavimas nėra kažin kokio
ypatingo valstybės ir Lietuvos
Katalikų Bažnyčios (LKB) san-
tykio ženklas?

– Panašūs klausimai man skam-
ba šiek tiek veidmainiškai. Kai Baž-
nyčia dalija vargšams sriubą, globoja
gatvės vaikus ar gydo alkoholikus ir
narkomanus, t.y. padeda valstybei
nešti savo socialinių įsipareigojimų
naštą, niekas neįžvelgia prieštaravi-
mo minėtai Konstitucijos nuostatai.
Ką pagaliau reiškia valstybės atskyri-
mas nuo Bažnyčios? Tik tai, kad kiek-
viena jų atlieka savo funkcijas ir
nesikiša viena į kitos vidaus reikalus.
Jeigu, pavyzdžiui, vyskupai protes-
tuotų, kad prezidentas nėra katali-
kas, o koks nors ministras užsimany-
tų pakoreguoti bažnytinę teisę ar sa-
vo nuožiūra parinkti hierarchus, tada
būtų pažeistas pasaulietinės valsty-
bės principas.

Tačiau tos abi institucijos gali ir
turi bendradarbiauti, siekdamos ben-
dro piliečių gėrio. O Mišios valstybi-
nių švenčių dienomis ar kitomis pro-
gomis – tai tradicijų klausimas. Baž-
nyčiai nuo seniausių laikų galioja
priesakas melstis už valstybių vado-
vus. Galima tai daryti privačiai, gali-
ma ir viešai, iškilmingai. JAV irgi yra
pasaulietinė valstybė, bet preziden-
tas Barack Obama į savo inauguraci-
ją buvo pakvietęs net kelių konfesijų
dvasininkus.

– Ar ypatingo valstybės ir
dvasininkijos santykio ženklas
nėra tai, kad pagal neseniai Vy-
riausybės patvirtintas taisykles
kaip labai svarbūs asmenys Vil-
niaus oro uoste šalia aukščiau-
siųjų valstybės pareigūnų – pre-
zidento, premjero ir kitų – aptar-
naujami ir LKB bei kitų tradici-
nių konfesijų aukščiausiojo ran-
go dvasininkai?

– Tokios taisyklės atsiranda kaip
pagarbos ženklas. Ir ta pagarba abi-
pusė – Bažnyčia savo ruožtu nusilen-
kia aukščiausiems valstybės pareigū-
nams. Nematau čia jokio pataikavi-
mo ar nedorų sandėrių. Būtų negra-
žu ir juokinga, jeigu vyskupai imtų
važinėti po miestą su švyturėliais ar
reikalauti asmeninės apsaugos mo-
kesčių mokėtojų sąskaita.

– Prieš pastarojo meto rinki-
mus – Seimo ir Europos Parlamen-
to – Lietuvos vyskupai laiškais
kreipėsi į tikinčiuosius, organi-
zavo tikinčiųjų susitikimus su po-
litinių partijų atstovais. Kaip tai
vertinate? Ar tai nėra siekis dary-
ti įtaką politiniams procesams?

– Taip Bažnyčia elgiasi daugelyje
kraštų. Nemaža rinkėjų dalis Lietu-
voje yra katalikai, Bažnyčios nariai,
kuriems būna svarbi (ar bent jau tu-
rėtų būti svarbi) bažnytinio autorite-
to nuomonė įvairiais politikos bei
visuomenės gyvenimo klausimais.
Ypač prieš rinkimus dera priminti
rinkėjams, kad jie ne tik pilietiniu,
bet ir krikščionišku požiūriu yra at-
sakingi už padėtį savo valstybėje ir
visoje Europoje.

Išryškinami atitinkami Bažny-
čios socialinio mokymo principai, pa-
teikiamos tam tikros gairės, kurios
padėtų tikinčiam žmogui priimti blai-
vų ir sąžiningą sprendimą. Visai na-
tūralu, kad vyskupai ir kunigai, kaip
ir visi piliečiai, gali turėti savo
mėgstamas partijas ar politinius
veikėjus, tačiau neteko pastebėti, kad
tai būtų atvirai išsakyta ir paskelbta
kaip norma oficialiuose Bažnyčios do-
kumentuose. Panašūs laiškai papras-
tai rengiami labai kruopščiai, apgal-
votai, pasveriant kiekvieną žodį ir
vengiant bet kokio diktato. Kita ver-
tus, kai pasižiūriu internete, kiek po-
litikos, religijos, kultūros klausimais
viešai ir kompetentingai kalba Angli-
konų Bažnyčios vadovas Rowan Wil-
liams, pasidaro graudu, kad mūsų
hierarchų pareiškimai tokie reti ir
proginiai, toli gražu neaprėpiantys
visų svarbių Lietuvos realijų.

– Pernai Seimas patvirtino
vadinamąją Valstybinę šeimos
koncepciją, kurioje ypatinga
reikšmė suteikiama santuokai.
Kalbėta apie Bažnyčios įtaką
rengiant šį dokumentą. Ar gali-
ma būtų teigti, kad Bažnyčia,
kaip ir daugelis kitų organizaci-
jų, natūraliai turi savų interesų –
šiuo atveju tam tikrų vertybių įt-
virtinimo – ir siekia juos įgyven-
dinti?

– Jeigu tie interesai, kuriems ats-
tovauja Bažnyčia, nėra siauri ir egois-
tiniai, bet tarnauja jau minėtam ben-
drajam gėriui, nematau nieko smerk-
tina, jei Bažnyčia deda visas pastan-
gas juos įgyvendinti. Toks būtų prin-
cipas. Lygiai taip pat krikščionių baž-
nyčios ar krikščionys pasaulyje kovo-
ja už taiką, socialinę bei rasinę lygy-
bę, žmogaus teises, tautų laisvę. Ar
minėta šeimos koncepcija yra vykusi
ir ar ji pajėgi sustabdyti tradicinės
šeimos nuvertinimo procesus, tai jau
kitas klausimas. Man atrodo, kad
Bažnyčia labiau pasitarnautų šeimos
instituto palaikymui ne skelbdama
vertybes, bet organizuodama parapi-
jose katalikiškus vaikų darželius.

– Patvirtindami minėtąją šei-
mos koncepciją, politikai lyg ir
parodė norą, kad jų priimami įs-
tatymai atitiktų krikščionybės
dvasią. Tokį norą galima įžvelgti
ir kalbant apie abortus drau-
džiantį įstatymą rengusį Seimo,
dabar – Europos Parlamento,
narį V. Tomaševskį. Bene ryš-
kiausias politikų ,,religingumo”
pavyzdys – Vilniaus rajono savi-
valdybės tarybos birželį priimtas
Kristaus Karaliaus intronizaci-
jos aktas. Ar, Jūsų manymu, poli-
tikai nuoširdūs? Kaip vertinate
tokią jų veiklą?
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Viena Dainavos banga
skuba paskui kitą

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Straipsnio antraštė yra parafrazė iš Shakespeare posmelio ,,Kaip
vandenynas bangą po bangos/ į akmenuotą krantą nuolat rita,/
Taip nenutrūkstamai be atvangos/ Viena minutė skuba paskui ki-

tą.” Tokia nuotaika mane pagavo dalyvaujant metiniame Dainavos jauni-
mo stovyklos rėmėjų suvažiavime. Gal padariau klaidą, sėdėdamas pirmo-
je eilėje, nes negalėjau atidžiai visų dalyvių matyti. Tačiau viena buvo aiš-
ku – nauja karta, nauja banga iš Dainavos statytojų, rėmėjų, stovyklauto-
jų kartos perima Dainavos vadžias, Dainavos vairą, Dainavos ateitį. Po su-
važiavimą pasidairius matėsi Polikaičių, Zarankų, Laniauskų, Petrulių,
Staniškių ir gal kitų šeimų bent dvejetas kartų. Vien išvardytų šeimų ats-
tovai sudarė apie 70 proc. visų suvažiavimo dalyvių. Taigi, viena Dainavos
banga skuba paskui kitą.

Suvažiavimas įvyko rugpjūčio 2 d. Dainavoje. Jį laiku pradėjo ir jam
pirmininkavo Direktorių tarybos vicepirmininkas Gintautas Gaška. Dėl
kitų įsipareigojimų Tarybos pirmininkas Kastytis Giedraitis negalėjo da-
lyvauti. Pačioje suvažiavimo pradžioje tylos minute buvo prisimintas ir
pagerbtas Amžinybėn iškeliavęs ilgametis Tarybos direktorius Bronius
Polikaitis.

Pernai metų suvažiavimo protokolą perskaitė dr. Marius Laniauskas.
Tame suvažiavime nebuvusiems buvo įdomu pasiklausyti, kas prieš metus
buvo sakyta ir nutarta. Protokolas priimtas be pataisų. 2009 metų suva-
žiavime formalaus Direktorių tarybos pranešimo nebuvo. Dr. M. Laniaus-
kas pastebėjo, kad šiuo metu ižde yra deficitas. Šių metų pavasarį buvo
įdėtos naujos grindys svetainėje, prie paplūdimio. Taip pat baigiamas re-
montuoti skalbimo kambarys ir ten esanti įranga.

Tarybos iždininko Jono Karoso pranešime buvo pristatyta stovyklos
2008 metų finansinė padėtis. Pernai, kaip ir užpernai, turėta daugiau iš-
laidų negu pajamų. 2008 metais tas skirtumas buvo beveik 32,000 dol.
Pernai iš stovyklaujančių grupių buvo gauta apie 43,000 dol. Beveik tokia
pat suma (40,000 dol.) gauta iš Jono ir Laimos Šalčių. Iš viso pajamų
gauta beveik 106,000 dol. Išlaidų stulpelyje didžiausia suma (41,635 dol.)
buvo išleista virtuvei ir stovyklautojų nameliams atnaujinti. Tam remon-
tui ir buvo panaudota jau minėta Šalčių auka. Pernai iš viso susidarė
beveik 138,000 dol. išlaidų. Taip pat buvo pranešta, kad krašto finansinė
krizė palietė ir Dainavos finansus. Vėliau vykusioje diskusijoje buvo pa-
brėžtas skirtumas tarp Dainavos jaunimo stovyklos finansų ir Dainavos
stovyklos fondo telkiamų lėšų. Tai yra dvi skirtingos, viena nuo kitos ne-
priklausomos, bet viena kitai draugiškos pelno nesiekiančios organizaci-
jos, turinčios savo valdymo struktūras bei tikslus. Taip pat buvo paminė-
ta, kad 2009 metais numatomas 10,000 dol. deficitas.

Mariaus Polikaičio Revizijos komisijos pranešime teigta, kad turimi
dokumentai pateisina visas turėtas išlaidas ir kad iždo knygos vedamos
tvarkingai. Padėkota Jonui Karosui už stropiai atliktą darbą.

Likęs suvažiavimo laikas buvo skirtas pasisakymams apie girdėtus
pranešimus bei siūlymams. Išreikšta padėka Kastyčiui Giedraičiui, jau
daugelį metų vadovaujančiam Dainavos Tarybai bei stovyklos adminis-
tracijai. Buvo pastebėta, kad esant deficitui, nereikėtų vengti visuomenės
apie susidariusią padėtį informuoti. Esant opiam reikalui, Dainavos rėmė-
jai visada atskuba talkon savo darbu ar su auka. Taura Underienė trum-
pai apibūdino jos vadovaujamo Grožio komiteto darbus ir planus. Jos žo-
džiais, kartais pritrūkstama ištvermės. Šalia stovyklos gražinimo darbų
dar prisidėjo taisyklių paruošimas stovyklaujančioms grupėms. Kartais
pasigendama Tarybos užnugario. Vienos stovyklos vadovė – Rima Biru-
tienė – padėkojo ir įvertino stovyklos peržiūros pastangas, kurios atlieka-
mos Grožio komiteto vardu. Taip pat buvo pranešta, kad spalio 16–17 sa-
vaitgalį įvyks Grožio komiteto organizuojamas stovyklos gražinimo sa-
vaitgalis.

Išsakytas susirūpinimas dėl tuščių pareigų Taryboje užpildymo. Šiuo
metu tokių vietų yra trys. Buvo paaiškinta, kad Taryba tuo rūpinasi ir bus
susisiekta su atsakingais asmenimis, kad esama spraga būtų užpildyta.
Prisiminta, kad Dainavai įsikūrus pirmuosius dešimtį ar daugiau metų
stovyklai administravo Putnamo seselės. Vėliau jų pačių įkurta Neringos
stovykla Vermont valstijoje šįmet švenčia savo 40-tuosius metus. Suva-
žiavimas pritarė siūlymui Neringai pasiųsti nuoširdžiausius sveikinimus.
Suvažiavime dalyvavo ir Dainavos Tarybos dvasios vadas kun. Alfonsas
Babonas. Netrukus jis grįžta į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui. Suvažia-
vimas jam padėkojo už jo įnašą į Dainavą ir linkėjo gausių Dievo malonių.

Dar prieš suvažiavimą, jo metu ir po jo prie ežero esančioje svetainė-
je vyko metinė Dainavos rėmėjų gegužinė. Nors oras pasitaikė labai malo-
nus, dalyvių skaičius galėjo būti gausesnis. Atsilankiusieji vaišinosi ska-
niu maistu, pirko loterijos bilietėlius, galėjo įsigyti ,,DAINAVA 50” sukak-
tuvinį albumą. Dar svarbiau, kad atsilankę galėjo gamtoje pabendrauti su
savo draugais, seniau matytais bičiuliais bei pasidžiaugti, kaip viena Dai-
navos banga skuba paskui kitą.
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JAV ir Kanados lietuvių mokslo
darbuotojų koalicija liepos 4 d. Lie-
tuvos energetikos ministerijoje Vil-
niuje pristatė savarankišką studiją,
kaip nepriklausomą žvilgsnį į galimą
elektros energijos problemą Lietuvo-
je, sustabdžius Ignalinos atominės
elektrinės veikimą. Mintis atlikti to-
kią studiją kilo JAV ir Kanados lietu-
vių mokslo darbuotojams po to, kai
paaiškėjo, jog Lietuvos energijos atei-
ties klausimas yra pakibęs ore ir
ypatingai sunkiai apčiuopiamas. Šiuo
klausimu atliktos Lietuvoje studijos,
daugeliu atvejų paveiktos politinių,
finansinių bei kitokių motyvų, iki
šiol neatvedė prie skaidraus požiūrio,
kas laukia Lietuvos Ignalinai užge-
sus. Iš vienos pusės pristatomi niū-
rūs vaizdai, pvz., krašto sugrįžimas į
balanos ir žvakių amžių, iš kitos pu-
sės, teigiama, kad nebus jokių proble-
mų, išskyrus aukštesnes elektros kai-
nas.

Paskutiniųjų metų ekonominis
pasaulio nuosmukis bei dujų tiekėjo
nepatikimumas tik dar labiau paska-
tino pažvelgti į Lietuvos elektros ga-
mybos pakankamumą, siekiant pa-
tenkinti jos gyventojų poreikius, ir į
galimas alternatyvas, kurios veiks-
mingai įgyvendinamos JAV ir Kana-
doje. Nors ši studija yra ribota ir ne-
pateikia detalių dėl sunkaus jų priei-
namumo Lietuvoje, ji yra gana plati,
paremta gausiais pasaulinės žinias-
klaidos informacijos aruodais. Ra-
šant ją pasitelkta konkrečia patirti-
mi, bendraujant su atitinkamais pro-
tų bankais, didžiaisiais elektros ener-
gijos gamintojais ir profesionaliais
seminarais energetikos klausimais.
Taip sutelkta informacija ir išdėsty-
tos prognozės, aišku, negali būti tiks-
lus ateinančių Lietuvos energetikos
problemų išryškinimas, bet jis patei-
kia neblogus rėmus svarstant Lietu-
vos problemas, ieškant galimų alter-
natyvų.

***
Pranešimas susidėjo iš trijų da-

lių. Pirmoje apžvelgiami Lietuvos

LIETUVOS ELEKTROS ENERGIJOS
PAKANKAMUMAS IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

PO IGNALINOS AE UŽDARYMO
Pranešimo, parengto pagal studiją ir pristatyto Lietuvos energetikos ministerijoje, santrauka

energijos ištekliai, jų potencialas pri-
sidėti prie galimos energijos trūkumo
sumažinimo. Pastebėta, jog Lietuvos
žemės gelmių energijos ištekliai yra
labai maži, vis dėlto reikia protingai
panaudoti tai, kas turima. Tinkamai
išvystyti atsinaujinantys šaltiniai ga-
lėtų svariai prisidėti prie galimo
energijos trūkumo sumažinimo.

Antroje dalyje apžvelgiama, kaip
energija Lietuvoje yra naudojama, ir
ypač, kokiais būdais ji galėtų būti ge-
neruojama uždarius Ignaliną ir nete-
kus organinių dujų tiekimo. Įvertin-
tas elektros generavimas kiekvienoje
Lietuvos elektrinėje pagal galimus
kuro variantus (pvz., esant pilnam
dujų tiekimui, dujų tiekimui nutrū-
kus, su elektros energijos importu ir
pan.) iki 2027 metų pabaigos. Taip
pat buvo prognozuojamas vartotojų
elektros poreikis pagal tris galimus
ekonominės veiklos scenarijus: pesi-
mistinį, stagnacinį ir optimistinį.
Nustačius būsimus poreikius, buvo
lyginama, kaip elektros gamyba galė-
tų patenkinti vartotojų poreikius. Pa-
gal poreikius buvo apskaičiuotos pri-
dėtinės metinės elektros gamybos bei
reikiamos energijos importui išlaidos
2010–2014 metais.

Prieita prie išvados, kad esant
pilnam dujų tiekimui, net ir Ignaliną

uždarius, Lietuva turi pakankamai
gamybinio pajėgumo patenkinti vi-
sus poreikius. Tačiau nutrūkus dujų
tiekimui, skystu kuru generuojamos
elektros tiekimas tampa ribotas ir ri-
zikingas, galintis atvesti prie visiško
elektros sistemos sutrikimo, nes tik
maža elektrinių dalis yra paruoštos
naudoti alternatyvius kuro šaltinius
ir skystą kurą, pvz., mazutą. Norint
jas pritaikyti deginti alternatyvų ku-
rą, reikia žymių technologinių pakei-
timų, kurie nėrai greitai įgyvendina-
mi. Riziką būtų galima žymiai suma-
žinti turint pakankamą elektros im-
porto galimybę. Deja, importas iš

Švedijos ir Lenkijos bus galimas tik
tada, kai bus pastatyti elektros tink-
lai, kurių pirmasis bus užbaigtas tik
2016 metais. Nors galimas ribotas
importas ir iš Suomijos, deja, jis visų
pirma gali būti naudojamas pačios
Estijos ir Latvijos poreikiams paten-
kinti. Abi iš šių valstybių, nutrūkus
dujų tiekimui, taip pat susidurtų su
elektros energijos gamybos stoka,
ypatingai žiemos metu, kai pareika-
lavimas yra pats didžiausias.

Uždarius Ignaliną reikės paten-

kinti maždaug 70 proc. Lietuvos elek-
tros poreikių kitu kuru, pvz., du-
jomis, nafta arba alternatyviu kuru.
Todėl elektros generavimo sąnaudos
Lietuvos poreikiams galėtų pakilti
nuo 0 iki 500 mln. dol. 2010–2012 m.
ir nuo 400 mln. iki 1,100 mln. dol.
2013–2014 m., priklausomai, koks
kuras bus Lietuvai prieinamas, taip
pat nuo labai didelių kuro kainų po-
kyčių. Pridėtinių sąnaudų atveju ga-
myba dujomis yra gerokai pigesnė nei
nafta. Importuota elektra, remiantis
ES kainomis, apskritai yra pigesnė
nei dujomis pagaminta, tačiau skirtu-
mas beveik išnyksta nukritus dujų
kainoms iki 180 dol./1,000 kubinių
metrų. Tokiam kainų sumažėjimui
maža galimybė yra. Galima tikėtis,
kad uždarius Ignaliną, 2010–2012 m.
elektros energijos kaina Lietuvos var-
totojams padvigubės, tai yra pasieks
50–60 centų (Lt) už kWh lygį. Toli-
mesnėje ateityje ji gali siekti net iki
75–90 centų.

Buvo aptariamos ir keliolika al-
ternatyvų, kurios Lietuvai yra kritiš-
kai svarbios apsirūpinant elektros
energija. Tai atsinaujinantys energi-
jos šaltiniai, pvz., medienos atliekų
panaudojimas dideliu mastu, stambi
vėjo energijos įrenginių (malūnų) sta-
tyba bei biodegalų ir greitai augančių
žilvičių ar panašių augalų masinis
auginimas ir panaudojimas kaip ku-

ras elektrinėse. Lietuvos strategija
turėtų siekti išvystyti 30–40 proc.
energijos gavybos iš atsinaujinančių
šaltinių per kuo įmanoma trumpesnį
laiką. Taip būtų galima atsiriboti nuo
importuojamų dujų priklausomybės.

Buvo priminta ir apie vieną iš pas-
kutinių naujovių branduolinės ener-
gijos srityje. Tai naujai vystomų ma-
žų atominių jėgainių įsisavinimas. Jos
galėtų būti pastatytos įvairiuose Lie-
tuvos regionuose kaip praktiškesnė,
finansiškai labiau pakeliama ir nau-
dingesnė alternatyva patenkinti gy-
ventojų energijos poreikius nei vienos
didelės atominės elektrinės statyba
Visagine.

***
Trečioje studijos dalyje buvo pa-

ryškintas reikalas skatinti pažangą ir
ekonomiškumą elektros perdavimo ir
paskirstymo sistemų valdyme bei
elektros vartojimo įpročiuose, kurie
yra ypatingai svarbūs šiais ekonomi-
nio netikrumo laikais.

Smulkiai buvo aptariamas elek-
tros perdavimo ir paskirstymo siste-
mų poveikių valdymas, kuris yra
svarbus užsitikrinant patikimą ir
ekonomišką elektros pristatymą. Rei-
kalavimai dideliems energijos kiekio
pervedimams iš ypač nutolusių geog-
rafinių vietų gali perkrauti egzistuo-
jančias perdavimo linijas. Todėl rei-
kia atnaujinti perdavimo tinklus pa-
didinant atskirų linijų galią arba pas-
tatyti naujas linijas su padidintu ga-
lingumu. Skatinama plėtoti protin-
gus ir automatizuotus perdavimo tin-
klų tarpusavio ryšius tarp naciona-
linių ir kaimyninių elektros tiekėjų.
Tokios investicijos daugeliu atvejų
yra naudingesnės nei statant naujas
elektrines.

Visuomenės dėmesys aplinkos
problemoms ir greitas kainų pakili-
mas nulemia energijos vartotojų kon-
servaciją. Ji keičia vartotojų elektros
energijos naudojimo struktūrą ir pro-
filius.

Buvo aptartas našumo matų su-
formavimas. Jie pasireiškia, pvz., ge-
neravimo šaltinių išcentralizavimu,
ekonomiškai praktiškų elektrinių vie-
tovių parinkimu kuo arčiau apkrovos
taškų, nemažu energijos taupymo prog-
ramų pasirinkimu, nes tai pareika-
lauja mažiau išlaidų nei naujų elek-
trinių ir perdavimo tinklų statymas.
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Šiuo klausimu atliktos Lietuvoje studijos, daugeliu
atvejų paveiktos politinių, finansinių bei kitokių motyvų,
iki šiol neatvedė prie skaidraus požiūrio, kas laukia
Lietuvos Ignalinai užgesus. Iš vienos pusės, pristatomi
niūrūs vaizdai, pvz., krašto sugrįžimas į balanos ir žva-
kių amžių, iš kitos pusės, teigiama, kad nebus jokių
problemų, išskyrus aukštesnes elektros kainas.
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Ačiū dr. Andriui Kudirkai už pa-
tarimus pacientams, kaip geriau ben-
drauti su gydytojais (,,Draugas”,
2009 m. liepos 28 d.). Jis nurodo kele-
tą problemų, kurios gali iškilti tame
bendravime. Noriu pridėti dar vieną
problemą prie dr. Kudirkos suminėtų.
Per dažnai gydytojai ir seselės kalba su
pacientais taip, lyg pastarieji būtų kvai-
li ir nieko nežinotų. Paciento neišk-
lauso ar numoja ranka, kai jis ar ji
klausia klausimą ar pamini kokią
nors bėdą. 

Yra patariama rimtai susirgu-
siam pacientui turėti savo atstovą
(ang. advocate), kuris prižiūrėtų pa-
cientą ir jo reikalus. Tarsi priėjome
prie to, kad pacientus turime ginti nuo
gydytojų. Amerikiečiai turi terminą
,,bedside manner”, kuriuo nurodo gy-
dytojo bendravimą su pacientu, kaip
jis kalba, išklauso, reaguoja. Kiekvie-
nas iš mūsų esame patyrę, kad gydy-
tojai ir seselės taip nesielgia. Supran-
tu laiko stoką, lankantis pas gydytoją,
bet sveikatos darbuotojai vis tiek turi

žmogiškai elgtis. Pamirštame, kad
pacientas samdo gydytoją. Gydytojas
dirba pacientui, o ne atvirkščiai.

Dauguma gydytojų neturi pla-
taus mokslinio išsilavinimo. Jie stu-
dijuoja biologiją bakalauro laipsniui
gauti ir dar ketverius metus medici-
ną. Be to, dauguma medicinos mokyk-
lų studentams nesuteikia pažymių, o
tik nurodo, ar išlaikė jie lankytą kur-
są, ar ne. Tai skiriasi nuo kitų dakta-
ro lygio mokslo programų. Patariu,
kad gydytojai išeitų plačius mokslus
bakalauro programoje, įskaitant is-
toriją, filosofiją, literatūrą, sociologiją
ir t.t. Tokiu būdu taip tikrai apsišvie-
tęs žmogus gali semtis techninių me-
dicinos žinių. Prisiminkime, kad moks-
linis išsilavinimas ir pažinimas yra
du skirtingi dalykai. Mano geriausias
gydytojas turėjo lingvistikos bakalau-
ro laipsnį, jis buvo asmuo, kuris ne
tik išmanė mediciną, bet ir suvokė
platųjį pasaulį ir žmogaus esmę jame.

Robertas Vitas, Ph.D.
Aurora, IL

GYDYTOJAI TURÈTÛ TURÈTI
PLATESNÎ IÕSILAVINIMÂ

,,Draugo” laiškų skyriuje š. m.
liepos 24 d. Romualdo Kriaučiūno
antraštė ,,Ačiū Dievui, kad turime
‘Amerikos lietuvį’” pasako daug, man
– viską, apie jos autorių ir bendrai
apie dabartinę ,,Draugo” redakciją.
Antraštėje atsispindi gerb. Romualdo
krikščioniškumu pagrįsta tauri as-
menybė, kolegiškai išsakanti savait-
raščiui ,,Amerikos lietuvis” padėką
už jame išspausdintą taip pat ir
,,Draugo” bendradarbio, žurnalisto
Edvardo Šulaičio straipsnį ,,’Drau-
gas’ – seniausias leidžiamas lietuviš-

kas laikraštis.”
Į akis krentanti, kito įnašą pažy-

minti antraštė, nevengianti teigiamai
įvertinti savo jaunesnįjį ,,konkuren-
tą”, byloja apie ,,Draugo” kilnų mos-
tą bei pasitikėjimą savimi.  O ,,Ameri-
kos lietuviui”, parašius apie šimta-
metį ,,Draugą”, irgi nėra be naudos:
jis gali iš pateiktos išsamios ,,Drau-
go” istorinės apžvalgos pasimokyti,
kaip įmanoma, einant tiesiu keliu,
sulaukti garbaus amžiaus.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

Liepos 26 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo seselių sodyboje buvo surengta
kasmetinė Lietuvių susiartinimo
šventė – gegužinė. Diena prasidėjo šv.
Mišiomis, kurias koncelebravo vie-

nuolyno kapelionas kun. Arvydas Žy-
gas ir svečiai kunigai. Po pietų savo
laimę galima buvo išbandyti dovanų
loterijoje, pasigrožėti jaunimo stovyk-
los pasirodymu.

Į Matulaičio Nursing Home iš
apylinkės lietuviai suvažiavo pami-
nėti mūsų tautos tūkstantinę sukak-
tį. Buvo pasakyta, kad mūsų laiku
antrą valandą visame pasaulyje lietu-
viai gieda tautos himną. Ta žinia su-
jaudino mūsų žmones. Kai kurie gie-
dojo himną su ašaromis.

Suvažiavimui baigiantis buvo ap-
klausinėta, kas ir kiek tautų aplankė
ieškant lietuvių. Pasirodo, kad dau-
giau už kitus aplankė lietuvius kun.
dr. Viktoras Rimšelis. Jis po kelis kar-
tus lankė didžiąsias valstybes, kaip
Australiją,  Argentiną, Braziliją.

Pažymėti vertybę Lietuvos tautai
jam buvo uždėtas ant kaklo vainikas.

* * *
Gyvendamas sunkioje būklėje

negaliu paremti „Draugo”. Bet nuo-
širdžiai sveikinu mielas Redaktores
ir visus rėmėjus.

Man džiaugsmas kyla, kai žinau
ir matau, kad „Draugas” gražiai kyla
į antrą šimtmetį. Maldoje linkiu, kad
„Draugas” būtų dėl Dievo garbės ir
mūsų tautos laisvės.

Kun. dr. Viktoras Rimšelis
KILNUS BENDRADARBIAVIMAS

Gražinos Kriaučiūnienės straips-
nyje ,,Gyvenimas ir pabėgimas iš už-
daro mormonų kaimo” (,,Draugas”,
2009 m. liepos 29 d.) sakinys ,,Tarp
vaikų ir jų motinų sukuriamas toks

motinos/globėjo ryšys, kaip našlaity-
nuose”   turėtų būti: ,,Tad toks moti-
nos/globėjo ryšys išsivysto tarp vaikų
taip, kaip našlaitynuose.”  Atsiprašo-
me.                     Redakcija

Esu tos nuomonės, jog lenkams
Lietuvoje lietuviška kultūra, ypatin-
gai kalba, yra visiškai nepriimtina.
Jei lenkams ir kitiems gyvenantiems
Lietuvoje lietuvinimas toks bjaurus,
jiems yra lengva išeitis – kraustytis!

Nesuprantu, kodėl Valdas Adam-
kus mano, jog Lenkija yra „broliška
tauta”. Man Lenkija yra mūsų istori-

nis priešas. 
Mūsų istoriniai santykiai su sla-

vais ir kitais svetimtaučiais yra labai
labai liūdni, tad Lietuva – lietuviams
ir tiems, kurie Lietuvą myli! Mums,
lietuviams, visada reikia atminti, jog
turime tik vieną tikrą draugą – lietuvį!

Dovydas Jonas Pleškys
Miami, FL

LENKAI IR KITI ,,DRAUGAI”

Klaidos atitaisymas

METŲ TŪKSTANTINĖ

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!         
,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee ....

Kun. dr. Viktoras Rimšelis – ,,Draugo” moderatorius.

Eugenijos Misevičienės nuotr.

Vyto Brazausko nuotr.

SUSIARTINIMO ÕVENTÈ –
GEGUÑINÈ
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� Îvesti nauji apribojimai gauti
britiškâ pasâ�

Baltijos jùra pasiglemžè 8 žmoniû gyvybes

Siùloma amnestijâ taikyti ir
buvusiems politiniams kaliniams

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA) –
Šiais metais vidurinį mokslą baigu-
sieji užsienyje, stodami į Lietuvos
aukštąsias mokyklas, į valstybės fi-
nansuojamas vietas, daugiausiai rin-
kosi universitetines studijų progra-
mas. 

Studijų kokybės vertinimo cent-
ro (SKVC) duomenimis, 23 proc. iš
369 asmenų, kurių kvalifikacijas
įvertino SKVC, pretendavo į valsty-
bės lėšomis finansuojamas vietas.

Pasak SKVC, lietuvių kilmės už-
sieniečių, kurie sudarė trečdalį pre-
tendavusių į valstybės finansuojamas
vietas šios kategorijos abiturientų,
pasirinkimai nesiskiria nuo visos
grupės pasirinkčių. Jie taip pat pir-
menybę teikė universitetinių studijų
programoms. Trečdalis lietuvių kil-
mės užsieniečių pasirinko tik vieną
studijų programą, 8 proc. – kolegines

programas. 
Kaip jau buvo skelbta, į valstybės

lėšomis apmokamas studijų vietas
universitetuose pakviesti 11,566, ko-
legijose – 8,298 asmenys. Užsienyje
vidurinį išsilavinimą įgijusiems as-
menims buvo numatyta skirti 100
studijų krepšelių – po 50 į universi-
tetus ir į kolegijas.

Iki liepos 25 d. SKVC įvertino
369 vidurinio mokslo kvalifikacijas.
Iš jų 1 proc. nustatyta, kad užsienyje
įgytas vidurinis išsilavinimas iš es-
mės skiriasi nuo Lietuvoje teikiamo
vidurinio išsilavinimo.

Įvertintos kvalifikacijos yra net
iš 36 pasaulio valstybių. 80 proc. kva-
lifikacijų kilmės regionas – Europa,
12 proc. – Azija, 3 proc. – Afrika. Pir-
mą kartą įvertintas išsilavinimas, įgy-
tas Afganistane, Bangladeše, Ganoje,
Irane, Kuveite, Japonijoje, Nepale.

Užsienyje baigusieji vidurinî�  
mokslâ rinkosi universitetus

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (Bernar-
dinai.lt) – Europos Komisija (EK)
skelbia, kad oro linijos pernai pametė
mažiau keleivių bagažo, tačiau da-
bartinę padėtį Briuselis vis tiek vadi-
na per daug sunkia ir nepriimtina.
EK praneša, kad pernai buvo pames-
tas vienas iš 64 gabentų lagaminų, o
vienas iš 3,000 bagažo vienetų nie-
kada nebeatsiranda. Spalį EK sieks
priimti dokumentus, kurie leistų ke-
leiviams greičiau išsireikalauti atlygį
už dingusius lagaminus.

Londono Heathrow oro uosto
penktasis terminalas 2008 m. buvo
virtęs tikru galvos skausmu oro lini-
joms „British Airways”.

Milijardus kainavusiame stati-
nyje pirmąsias kelias dienas tvyrojo
sumaištis dėl neveikiančios bagažo
sistemos. Europos Sąjunga sako, kad
pernai, per pirmuosius dešimt metų
mėnesių, pamestų ar vėluojančių
lagaminų Europos Sąjungoje buvo
5,5 mln. Tai – vienas lagaminas 64
keleiviams. ES valstybėse buvo pra-
rasta maždaug septintadalis viso pa-
saulio bagažo.

„Pamesto bagažo pasaulyje su-
mažėjo maždaug 20 proc. po 5 metų
nuolatinio augimo”, – teigė Antonio

Tajani, EK viceprezidentas, kuris yra
atsakingas už transportą.

Nors gerų žinių yra, EK sako,
kad sąjungos valstybėse kasdien pra-
randama per 10,000 lagaminų, šis
skaičius – „viršijantis ribas ir nepri-
imtinas”.

Briuselis žada spalį pradėti pasi-
tarimus dėl keleivių teisių. Bus svars-
toma, kaip jie galėtų greičiau išsirei-
kalauti didžiausią sumą už prarastą
lagaminą. Ši suma siekia beveik
4,000 litų.

Europoje bagažo dingsta mažiau

Londono viešbuçiuose išnaudojami
imigrantai iš Rytû Europos

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (Delfi.lt)
– Prašmatnius Londono viešbučius
tvarkantys imigrantai už darbą gau-
na dvigubai mažesnę nei minimalią
algą. „The Times” laikraščio atliktas
tyrimas atskleidė, kad ekonominiu
sunkmečiu bet kokiam darbui pasi-
rengusius atvykėlius išnaudoja juos
įdarbinančios agentūros.

40 val. per savaitę dirbantys vieš-
bučių tvarkytojai užsidirba 100 sva-
rų. Palyginimui – viena naktis tokio
tipo viešbučiuose kainuoja apie 400
svarų.

Imigrantų įdarbinimu užsiiman-
tys agentai darbdaviams teigia, kad
žmonėms moka atlyginimą pagal

dirbtas valandas, tačiau iš tikrųjų su-
moka už sutvarkytų kambarių kiekį.
Didžiulį pinigų skirtumą jie įsideda į
kišenę.

Agentūros žmones įdarbina kaip
savarankiškai dirbančius (angl. self-
employed), kad galėtų nemokėti mi-
nimalaus atlyginimo.

„The Times” rašo, kad šios agen-
tūros daugiausia įdarbina Lenkijos,
Lietuvos, Slovakijos ir Latvijos pilie-
čius. Anot leidinio, dauguma jų sto-
koja anglų kalbos žinių, dėl to negali
gauti geresnio darbo. Pasak tyrimo,
labiausiai pažeidžiami yra darbinin-
kai iš Rumunijos – jiems temoka vie-
ną svarą už valandą.

Vilnius, rugpjūčio 3 d (Alfa.lt) –
Imigrantai, siekiantys įgyti Didžio-
sios Britanijos pilietybę, nuo šiol tu-
rės atitikti daugiau reikalavimų.
Naują pilietybės įgijimo sistemą pa-
skelbė Vidaus reikalų ministras Alan
Johnson. Sistema paremta taškais –
t. y. tik surinkęs tam tikrą kiekį taškų
imigrantas galės gauti britišką pasą.

Taškai bus skiriami atsižvelgiant į
kvalifikaciją, įgūdžius ir darbo patirtį, o
atimami už ,,netinkamą elgesį”.

Iki šiol Didžiosios Britanijos pi-
lietybę galėjo įgyti kiekvienas, kas 5
metus dirbo šalyje, mokėjo mokes-
čius, nepažeidė įstatymo ir mokėsi
anglų kalbos.

Nuo šiol pilietybės įgijimo proce-
sas gali užtrukti ir iki 10 metų. A.
Johnson pareiškė: „Daugiau nebegali

būti sąsajos tarp laikino darbo šalyje
ir pilietybės.”

„Naujas įstatymas reikalaus, kad
imigrantai gautų pilietybę tik laiky-
damiesi tam tikrų taisyklių, mokėtų
anglų kalbą ir įdėtų savo indėlį į ben-
druomenės gerovę,” – politikui antri-
no Vidaus reikalų ministerijos atsto-
vas spaudai.

Tačiau, konservatorių atstovų
teigimu, naujas įstatymas – bandy-
mas reabilituoti save nepatenkintos
visuomenės akyse. „Niekada neegzis-
tavo automatiškas pilietybės įgijimas.
Paprasčiausiai valdžia savo veiksmais
leido didžiuliam skaičiui žmonių įgyti
pilietybę, kas penkias minutes imig-
rantas gaudavo pasą,” – sakė konser-
vatorių atstovas imigracijos klausi-
mais Damian Green.

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA) – Vilniaus žirgynas praėjusį savaitgalį žirgų
sportą populiarinančiais renginiais šventė savo jubiliejinę sukaktį. Riešės hi-
podrome vyko Respublikinės arklių augintojų konkūrų varžybos, skirtos Lie-
tuvos vardo 1000-mečiui ir Vilniaus žirgyno 60-mečiui paminėti. Vilniaus žir-
gynas buvo įkurtas 1949 m. netoli Vilniaus ir yra vienas didžiausių žirgynų
Lietuvoje. Čia veisiami ir auginami 340 veislinių žirgų: žemaitukų, stambiųjų
žemaitukų, arabų, trakėnų. Pagrindinis žirgyno uždavinys – saugoti lietuviškų
žirgų genofondą. Labiausiai vertinami ir saugomi yra žemaitukai – viena se-
niausių veislių Europoje.   ELTOS nuotr.

Palanga, rugpjūčio 2 d. (ELTA)
– Stipriai banguojanti Baltijos jūra
šeštadienį, antrąją Jūros šventės die-
ną, pasiglemžė net 8 žmonių gyvybes.

Skaudžiausia nelaimė įvyko ne-
toli Šventosios. Čia nuskendo 4 žmo-
nės, viena mergina yra ištikta komos.
Pirminiais duomenimis, iš Šiaulių at-
vykusi kompanija kopose buvo pasi-
stačiusi palapinę ir kažką šventė.
Vėliau maudytis išėjo trys vyriškiai ir
vieno iš jų dvi 9 ir 18 metų dukterys.

Besimaudančiuosius didžiulės
bangos ėmė traukti tolyn į jūrą. Skęs-
tančiųjų gelbėti puolė šalia poilsiavęs
Mažeikių policijos pareigūnas, tačiau

jis, gelbėdamas kitų gyvybes, pats nu-
skendo. Išsigelbėti pavyko tik vienam
vyriškiui, viena mergina pateko į li-
goninę. 

Jūroje ties Palanga ir Šventąja
gelbėtojai traukė net 26 skendusius
žmones.

Klaipėdos apskrities Vyriausiojo
policijos komisariato duomenimis, iki
sekmadienio ryto uostamiesčio gelbė-
tojai pranešė apie tris nuskendusius
žmones. Du skendę jaunuoliai nu-
vežti į ligoninę. Dar vieną kūną Pa-
langos gelbėtojai šeštadienį rado iš-
mestą į krantą. Manoma, kad šis
žmogus nuskendo irgi šeštadienį.

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) –
Seimo Pasipriešinimo okupaciniams
režimams dalyvių ir nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų teisių ir reika-
lų komisija siūlo išplėsti Tūkstant-
mečio proga ketinamos skelbti am-
nestijos taikymą.

Komisija Seimo posėdžių sekre-
toriate įregistravo savo siūlymą am-
nestiją taikyti ne tik kai kuriems nu-
teistiems nepilnamečiams ir pensi-
ninkams, bet ir buvusiems politi-
niams kaliniams bei tremtiniams.

Pagal jos projektą, amnestija bū-
tų taikoma nepilnametėms mergai-
tėms, asmenims, kuriems nusikalti-
mo ar baudžiamojo nusižengimo pa-
darymo dieną nebuvo suėję 18 metų,
asmenims, nusikaltimo dieną turė-
jusiems 65 ir daugiau metų, bei buvu-
siems politiniams kaliniams, tremti-
niams, pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviams, asmenims, apdovano-
tiems Lietuvos valstybiniais apdova-

nojimais.
Anot komisijos, reikia „atsižvelg-

ti į asmenų grupes, okupacijos metais
kovojusias už Lietuvos valstybės ne-
priklausomybę”.

Pagal projektą visai nuo bausmės
siūloma atleisti už baudžiamuosius
nusižengimus nuteistus asmenis, jei
bausmė yra susijusi su sulaikymu,
taip pat už nesunkius ir apysunkius
tyčinius arba dėl neatsargumo pada-
rytus nusikaltimus nuteistus asme-
nis, kuriems skirta ne daugiau kaip
4,6 metų laisvės atėmimo.

Projekte taip pat numatytas
bausmės sutrumpinimas trečdaliu
arba ketvirtadaliu.

Tačiau amnestija nebūtų taiko-
ma asmenims, kuriems teismas yra
skyręs ilgesnę kaip 20 metų laisvės
atėmimo bausmę, kurie neatlikę pa-
skirtos bausmės arba buvo nuteisti
lygtinai, bet padarė naują nusikaltimą,
teismo pripažintiems recidyvistams.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Naujasis NATO vadovas – ištikimas
JAV sâjungininkas 

ANKARA
,,Air Berlin” keleivinis lėktuvas

sekmadienį Turkijoje turėjo tūpti
avariniu būdu, nes netrukus po paki-
limo sustojo vienas jo variklių. Vo-
kiečių ,,Boeing 757-200” iš Antalijos
Turkijos pietinėje pakrantėje pakilo
skristi į Ciurichą. Lėktuvu skrido 7
įgulos nariai ir 206 keleiviai, tarp jų –
vienas kūdikis. Po 6 min. pilotai pa-
prašė leidimo tūpti avariniu būdu ir nu-
rodė techninę vieno variklio problemą.
Per įvykį niekas nebuvo sužeistas. 

MASKVA
Dauguma rusų nesutinka su Eu-

ropos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) Parlamentinės
Asamblėjos rezoliucija, kurioje šalia
pastatomi ir smerkiami stalinizmo ir
nacizmo nusikaltimai, praneša gra-
ni.ru. Kaip rašo laikraštis „Kommer-
sant”, tai Rusijos viešosios nuomonės
tyrimų centro apklausos duomenys.
Rezoliucijai nepritarė 53 proc. ap-
klaustųjų, 21 proc. jai abejingi ir tik
11 proc. apklaustųjų jai pritaria.

***
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev nusiuntė Aleksandr Solženi-
cyn našlei Natalijai laišką, skirtą šio
bebaimio rašytojo mirties metinėms,
praneša valstybės vadovo spaudos
tarnyba. Rusijos rašytojas ir disiden-
tas A. Solženicyn, kuris atskleidė pa-
sauliui pasibaisėtiną tiesą apie So-
vietų Sąjungos lagerius, mirė 2008
m. rugpjūčio 3 d. Maskvoje, eidamas
90 metus. 

OTTAWA
Kanados teisminė valdžia nus-

prendė perduoti Vokietijai verslinin-
ką Karlheinz Schreiber, kaltinamą
nelegaliu valdančiosios Krikščionių
demokratų partijos (CDU) finansavi-
mu. Anksčiau Kanados provincijos

teismas atmetė paskutinę K. Schrei-
ber apeliaciją. Berlyne verslininkas
kaltinamas nelegaliai finansiškai rė-
męs CDU dešimtajame dešimtmety-
je. Jam pateikti kaltinimai korupcija,
sukčiavimu ir mokesčių nemokėjimu.

MEXICO
Meksikos federaliniai pareigūnai

paskelbė, kad per dvi dideles kovos
su narkotikais operacijas Sinaloos ir
Tabasko valstijose buvo suimti 34 ko-
rupcija įtariami policininkai ir 17 įta-
riamų narkotikų kontrabandininkų.
Pranešama, kad buvo sunaikinti du
lėktuvų tūpimo takai, kuriais naudo-
josi karteliai. 

HAVANA
Kubos prezidentas Rauli Castro

teigė, jog yra pasiryžęs užmegzti dia-
logą su JAV, tačiau salos komunistinė
sistema derybų objektu tikrai netaps.
R. Castro teigimu, jis norėtų atsakyti
į palankius Washington ėjimus. Ta-
čiau savo kalboje parlamente, kurią
vainikavo galingi plojimai, šalies pre-
zidentas taip pat pabrėžė, jog nebuvo
išrinktas tam, kad Kubą grąžintų į
kapitalizmą. 

WASHINGTON, DC
Irake rasti pirmojo amerikiečio,

žuvusio per Persijos įlankos karą, pa-
laikai, pranešė kariškiai, kurie be-
veik du dešimtmečius stengėsi atsa-
kyti į klausimą, ar tas amerikietis
yra gyvas ar miręs. Ginkluotųjų pa-
jėgų patologijos institutas identifika-
vo kapitono Michael ,,Scot” Speicher,
kuris dingo, kai jo lėktuvas pirmąjį
1991 m. karo vakarą buvo pašautas
virš Irako dykumos, palaikus. Kari-
nio jūrų laivyno operacijų vadas sakė,
jog šis atradimas rodo kariškių įsipa-
reigojimą grąžinti savo karius namo.

LOS ANGELES
Los Angeles (JAV) episkopalinės

bažnyčios vadovai pasiūlė į vyskupus
du savo homoseksualumo neslepian-
čius kunigus. „Reuters” teigia, kad
šis žingsnis sukels įtampą pasaulinė-
je anglikonų bendrijoje, kadangi kon-
servatyvusis bažnyčios sparnas prieš-
tarauja tokiems pokyčiams. 

EUROPA

KARIBAI

ŠIAURĖS AMERIKA

RUSIJA

Iranas pasirengês kurti
branduolinê� bombâ�

JAV

Atkelta iš  1 psl.          ir
pridūrė, jog nori sukurti
organizacijos ,,vizi-ją”, kuri padėtų
jam pasiekti aiškiai nustatytus
tikslus.

Stebėtojai sako, kad A. F. Ras-
mussen patinka sudaryti labai aiškią
darbotvarkę ir kad jis ją įgyvendina
iki pat galo.

,,Turėsiu daugiau erdvės veikti
nei dauguma mano pirmtakų”, – sakė
jis ir nurodė, kad naujoji jo laisvė bu-
vo viena priežasčių apsisprendžiant
sutikti su šiuo darbo pasiūlymu.

Buvęs Danijos premjeras nori
modernizuoti NATO ir padaryti ją
veiksmingesnę. Jis sako, kad vienas
pagrindinių jo tikslų yra geresnis or-
ganizacijos civilinių ir karinių opera-
cijų koordinavimas.

A. F. Rasmussen NATO genera-
linio sekretoriaus įgaliojimus iš olan-
do Jaap de Hoop Scheffer perima
lemtingu metu, kai daugelis NATO
narių kelia klausimus, kodėl jos yra
Afganistane, kur vykdoma didžiausia
organizacijos karinė operacija. Liepą
šioje šalyje žuvo keli NATO kariai.

Vokietija, Didžioji Britanija ir
Prancūzija, kaip kalbama, remia A. F.
Rasmussen, o Vokietijos kanclerė
Angela Merkel emocingai vadina jį

,,puikiu pasirinkimu” ir žmogumi,
kuris bus ,,stiprus generalinis sekre-
torius”.

56 metų A. F. Rasmussen yra išti-
kimas Jungtinių Valstijų sąjunginin-
kas ir nedvejodamas įtraukė Daniją į
JAV vadovaujamą koaliciją prieš Ira-
ką, nors danai daugiausia tam nepri-
tarė, o parlamente persvara šiuo
klausimu buvo labai nedidelė.

A. F. Rasmussen ,,Berlingske Ny-
hedsmagasin” sakė, jog JAV prezi-
dentas Barack Obama pats labai
stengėsi, kad jis būtų paskirtas gene-
raliniu sekretoriumi. 

Po beveik 8 vadovavimo Danijos
centro dešiniųjų koalicinei vyriausy-
bei metų jis yra laikomas ,,geru orga-
nizatoriumi ir įgudusiu taktiku, pasi-
žyminčiu didžiule savikontrole”, sako
politikos specialistas Hans Engell.

A. F. Rasmussen, kuris turi eko-
nomisto išsilavinimą, 1978 m. pateko
į parlamentą, kilo karjeros laiptais
partijoje, 13 metų buvo Liberalų par-
tijos vadovo pavaduotojas, o 1998 m.
perėmė vadovavimą jai.

A. F. Rasmussen yra vedęs ir turi
dvi dukteris bei sūnų, o neseniai tapo
seneliu. Jis labai stengiasi išsaugoti
gerą fizinę formą – slidinėja, plau-
kioja baidare ir bėgioja.

Washington suteikė Iranui laiko iki kito mėnesio, kad būtų pradėti pokalbiai apie
branduolinės krizės sprendimą.                                                 Scanpix nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (BNS) –
Vakarų šalių žvalgybos šaltiniai pra-
nešė „The Times”, kad Iranas išto-
bulino technologiją, skirtą branduo-
linio užtaiso kūrimui ir sprogdinimui
ir dabar laukia tik aukščiausiojo va-
dovo ajatolos Ali Khamenei nurody-
mo, kad pradėtų kurti pirmąją šios
šalies bombą, praneša timesonline.
co.uk.

Šaltinių teigimu, 2003 m. vasarą
Iranas baigė tyrimų programą, skirtą
kurti ginklams su uranu ir gavę vy-
riausiojo šalies vadovo nurodymą, jie
galėtų sukurti bombą per metus.

Prieš dvejetą metų JAV Naciona-
linės žvalgybos dokumentuose buvo
pateikta išvada, kad Iranas baigė
branduolinių tyrimų programą 2003
m. dėl grėsmės, kurią kelia Amerikos
karių buvimas Irake. Tačiau žvalgy-
bos šaltiniai pasakojo „The Times”,
kad Teheranas sustabdė tyrimą, ka-
dangi jie pasiekė savo tikslą – rado
būdą susprogdinti branduolinį už-

taisą, kurį galima paleisti su šios ša-
lies tolimojo veikimo raketomis „She-
hab-3”.

Jų teigimu, jei Ali Khamenei pa-
tvirtins branduolinio įtaiso gamybą,
per 6 mėnesius būtų gautas pakan-
kamas kiekis urano, dar per 6 mėne-
sius – surinktas įtaisas. Irano Gyny-
bos ministerija daugelį metų turėjo
slaptą branduolinių tyrimų departa-
mentą, kuriame dirbo šimtai moksli-
ninkų ir metalurgų, vykdydami dau-
gybės milijardų dolerių vertės prog-
ramą, kurioje kartu su civiline bran-
duoline programa buvo kuriama
branduolinė technologija.

Washington suteikė Iranui laiko
iki kito mėnesio, kad būtų pradėti po-
kalbiai apie branduolinės krizės
sprendimą. Nors viltis, kad bus pa-
siektas tinkamas susitarimas, išblėso
po griežtų režimo priemonių, kurių
buvo imtasi prieš reformistų protes-
tuotojus po birželį įvykusių daug ginčų
sukėlusių prezidento rinkimų.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XVIII EILINIS SEKMADIENIS

AMŽINASIS ŽODIS

Sužinoję, kad užežerėje nėra nei
Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į
valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieško-
dami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero,
jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai
čionai atvykti?” O Jėzus prabilo į juos:
„Iš tiesų, iš tiesų, sakau jums: jūs ieš-
kote manęs ne todėl, kad esate matę
ženklų, bet kad prisivalgėte duonos
lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio
maisto, bet dėl išliekančio amžinajam
gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus
Sūnus, kurį Tėvas – Dievas savo ant-
spaudu yra pažymėjęs.” 

Jie paklausė: „Ką mums veikti,
kad darytume Dievo darbus?” Jėzus
atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikė-
kite tą, kurį jis siuntė.” Jie dar klau-
sė: „Tai kokį padarysi ženklą, kad pa-
matytume ir tave įtikėtume? Ką nu-
veiksi? Antai mūsų tėvai tyruose val-
gė maną, kaip parašyta: ,,Jis davė jiems
valgyti duonos iš dangaus.”

Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tie-
sų, sakau jums: tai ne Mozė davė
jums duonos iš dangaus, bet mano
Tėvas duoda jums iš dangaus tikro-
sios duonos. Dievo duona nužengia iš
dangaus ir duoda pasauliui gyvybę.”
Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok
visuomet mums tos duonos!” Jėzus
atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas
ateina pas mane, niekuomet nebealks,
ir kas tiki mane, niekuomet nebe-
trokš.” (Jn 6, 24-35)

Po duonos padalijimo Jėzus pa-
sitraukia pats vienas į kalną, nes
žmonės ruošėsi jį paskelbti karaliumi
(žr. Jn 6, 15). Tačiau minia taip leng-
vai nenusileidžia – lieka toje dykvie-
tėje iki kitos dienos. Dar iš vakaro
buvo stebimas Viešpaties judėjimas.
Tad minia yra įsitikinusi, jog Jėzus
neišvyko iš tos vietovės. Vis dėlto da-
bar, išaušus rytui, Jėzaus nebegalima
surasti; nebėra ir mokinių, tačiau jie
bent jau buvo pastebėti, kad išplau-
kia be Mokytojo (žr. Jn 6, 22). Jėzus
pasitraukia nuo minios nesuvokiamu
būdu.

Atplaukus kelioms valtims iš Ti-
beriados, kyla mintis jo ieškoti Kafar-
naume (žr. Jn 6, 23). Iš tiesų, ten jis
pagaliau surandamas ir pirmasis
klausimas, kuriuo jis prakalbinamas,
išduoda juos pačius – atskleidžia jų
smalsumą: „Rabi, kada suspėjai čio-
nai atvykti?” Taip, jie jo ieško, tačiau
ne tam, kad suprastų jo slėpinį, bet
norėdami turėti jį prie savęs ir nesto-
koti veltui dalijamos duonos.

Minios smalsumas nėra patenki-
namas, Jėzaus atsakymas paaiškina
žodžio „ieškoti” prasmę. Jis kviečia
žmogų būti nuoširdžiu su pačiu savi-
mi. Būna įvairių ieškojimo priežas-
čių, bet jos gali būti klaidingos. Pir-
mieji du mokiniai ieško Viešpaties
(žr. Jn 1, 38), taip pat jo ieško Mag-
dalena (žr. Jn 20, 15). Tai – nuoširdūs
ieškojimai. Jo ieškojo ir Nikodemas
(žr. Jn 3, 1), tik nežinia, ar tai buvo ti-
kėjimo poreikis, ar tik savo kultūri-
nio išsilavinimo kėlimas. Žydai Pala-
pinių šventės metu jo ieškojo, tačiau
tai darė, be abejo, smalsumo vedami:
„O kur tasai?” (Jn 7, 11). Tad mus
gelbsti ne tiek Dievo ieškojimas, kiek

šios paieškos motyvacija: Kodėl ieš-
kau? Ko noriu iš jo? Ko tikiuosi iš
susitikimo su juo?

„Plušėkite ne dėl žūvančio mais-
to, bet dėl išliekančio amžinajam
gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus
Sūnus.” Nuoširdaus tikėjimo atras-
tas Kristaus slėpinys tampa maistu,
gyvenimo prasme. Tačiau Jėzaus
klausytojai prašo ženklo: kaip Vieš-
pats buvo davęs mana savo buvimo
tautoje ženklą, taip ir Jėzus turi pa-
daryti ženklą, kuris suteiktų tikrumo
jo žodžiams. Žmogišku požiūriu Jė-
zus atsako gana keistai: jei vieną die-
ną Dievas davė duonos jūsų tėvams,
keliavusiems per tyrus į Pažadėtąją
žemę, tai šiandien jis duoda jums ma-
ne kaip duoną, nes „aš esu gyvybės
duona; kas ateina pas mane, nie-
kuomet nebealks, ir kas tiki mane,
niekuomet nebetrokš”.

Kristaus asmenyje baigiasi duo-
nos istorija: baigėsi įvaizdis, nes atėjo
tikrovė; manos įvaizdis yra baigtas,
nes žmogaus alkis gauna Jėzuje
galutinį ir visiškai aiškų atsakymą.
Velykų kontekste (žr. Jn 6, 4) Jėzus
duoda ir dalija duoną, kuri visiškai
įveikia alkį, sunaikina mirties patirtį,
nes ji taps prisikėlimo ir gyvenimo
duona. Ši duona, kaip Gyvenimo do-
vana, neapvilia: „Aš atėjau, kad žmo-
nės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo
turėtų“ (Jn 10, 10). Ir čia kalbama ne
vien tik apie Eucharistiją, bet ir apie
Jėzaus asmenį kaip Įsikūnijusį Am-
žinąjį Žodį.

Jis tapo kūnu, ir duonos ženkle
ateina pas mus tuo, kuo jis iš tiesų
yra – Dievo žodžiu. Juk Išminties
knygoje, pasakojant apie dykumos
maną, paaiškinama, kad Viešpats
„pamaitino savo tautą angelų maistu,
idant jo vaikai žinotų, kad ne derliaus
įvairovė maitina žmoniją, bet jo žodis
išlaiko tuos, kurie juo pasitiki” (Išm
16, 20. 26). Jei mes matome Kristų-
duoną tik Eucharistijoje, rizikuojame
nuskurdinti duonos prasmę.

Žinoma, eucharistinėje duonoje
Jėzus yra visa savo visuma, tačiau
taip pat yra tiesa, kad apleisti Kristų-
žodį yra tas pats, kaip susitikti
draugą, nieko apie jį nežinant, ir elg-
tis su juo lyg su nepažįstamu. Duonos
ženklas mums yra realus Jėzaus bu-
vimas, kuris kalba: šią duoną mes iki
galo priimame per klausą, nes tik
klausant, Bažnyčios sakramentiniai
ženklai tampa tikrai veiksmingi atsi-
vertimo ir atsinaujinimo tikrove.

Todėl Origenas († 253) rašė savo
laikmečio krikščionims: „Jūs esate
įpratę užimti dieviškųjų slėpinių vie-
tą, kai priimate Kristaus kūną; jį sau-
gote su visokeriopu rūpestingumu ir
pagarba, kad nė viena dalelė nenu-
kristų ant žemės, kad nieko nebūtų
prarasta iš konsekruotų dovanų. Jūs
esate įsitikinę, ir tai teisinga, kad yra
nuodėmė aplaidžiai prarasti šiuos
trupinėlius. Jei saugodami jo kūną,
jūs esate tiek rūpestingi, ir tai labai
gerai, tad žinokite, kad nepaisyti Die-
vo žodžio yra ne ką mažesnė kaltė,
negu aplaidus elgesys su jo kūnu.”

Delfi.lt

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

KUN. RYTIS

Technologijai tobulėjant, didelė
eko nominė nauda bei žymūs sistemos
veikimo pagerinimai pasiekiami
įdiegiant gudrias technologijas per-
duodant ir paskirstant elektrą. Tuo
užtikrinamas elektros energijos tie ki -
mo patikimumas. Įvairi pramoninė
ga myba, paslaugų procesai ir jautri
var totojų elektroninė įranga rei ka -
lau ja aukštos aptarnavimo kokybės,
pvz., nenutrūkstančio elektros srovės
tie kimo arba pastovaus įtampos lygio
esant įvairioms tinklo apkrovimo są -
ly goms. 

Protingi tinklai įgalina elektrą
ge neruojančias firmas nuolat sekti
elek tros gamybą ir jos srautus, taip
suteikiant aiškumą apie sistemos
būklę. Nuolat matuojant įtampą ir

elektros srovės tėkmę operaciniame
lai ke, išvengiama srovės kamšaties ir
galimo energijos tiekimo nutrūkimo.
Nuo lat tobulinama matavimo infra-
struktūra įgalina elektros gamintojus
pateikti vartotojams operatyvinę
elek tros kainą. Ji gali kartu veikti su
,,protinga buitine įranga” ir auto no -
miš kai reguliuoti naudojimą per grįž -
ta mojo ryšio informaciją iš elektrą
tie kiančio tinklo ir pagal reikalą nu -
kreipti elektros srautus iš alterna ty -
vių šaltinių ir perdavimo linijų. Visa
tai sumažina elektros kainas vartoto-
jams ir gamintojų bei perdavėjų iš lai -
das.

Šalia technologinių tobulinimų,
na šu mo kėlimo ir finansiškai pasi tei -
si nančių buitinių reikalų standartų
ieš kojimo, gamintojai pamatytų, jog
var totojai supranta elektros kainų
struktūrinius pokyčius ir noriai ben -
dra darbiauja elektros kainų val dy me.
Finansiškai veiksmingos pastangos
Lietuvoje galėtų būti derinamos kaip
susitarimas tarp Vyriausybės, pra mo -
nės ir verslo, elektros gamintojų ir
var totojų sektorių, pagerinant tech -
ni nius standartus, panaudojant nau-
jausias protingas kontrolines bei ma -

tavimo technologijas ir finansines
paskatas elektros vartotojams.

***

Išvados. Siekiant sušvelninti
nei giamas Ignalinos uždarymo pa -
sekmes ir kylančias grėsmes energe -
tikai, ekonomikai ir socialinėms gy -
ven tojų reikmėms, būtina parengti ir
įgyvendinti įvairias priemones. Labai
svarbu sudaryti veiklos planą, nu ma -
ty ti veiksmų vykdytojus, atlikimo
ter minus ir reikiamų investicijų
apimtis. Suderintas atskirų energe ti -
kos sistemos veiklų planavimas pa dė -
tų sumažinti padidėjusių kainų po -
vei kį ir išvengti elektros energijos tie -
kimo sutrikimų. Pvz., Lietuvos ener -
getinį saugumą galima žymiai pa -

didinti skubiai plečiant elektrinių
skai čių, galinčių panaudoti atsinauji -
nan čius energijos išteklius, sutelkti
pa kankamas skysto kuro atsargas,
ku rias būtų galima tuoj pat panau-
doti ge neruoti elektrai nutrūkus dujų
tie ki mui, taip pat sudarant su Lat-
vijos dujų saugyklomis teisiškai įpa-
reigojančias sutartis ir taip užsitikri-
nant dujų tiekimą ir t.t. 

Nors elektros importas teo riškai
galimas, jis yra toks pat ne pa tikimas,
kaip ir dujų importas, bent iki 2016
metų, kai pradės veikti elek tros tiltas
iš Švedijos. Būtina taip pat padidinti
elektros vartojimo na šu mą visuose
buitinio ūkio, paslaugų ir pramonės
sektoriuose bei perdavimo tinkluose.
Ypatingai svarbu, kad Vy riausybė bei
elektros gamintojai tik sliai infor-
muotų gyventojus, su ko kiomis prob-
lemomis jie susidurs sustabdžius
Ignalinos atominės elektrinės veiki-
mą, kas daroma bandant sumažinti
uždarymo pasekmes ir ką patys gy -
ven tojai galėtų padaryti prisidėdami
prie energijos taupymo. Tik toks ben-
dras susitarimas padės sumažinti
būsimos elektros energijos krizės pa -
sek mes. 

LIETUVOS ELEKTROS 
ENERGIJOS ... 
Atkelta iš 4 psl. 

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
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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
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J. Sasnauskas: valstybė ir Bažnyčia...

Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo... 

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 63

21. Vanda Navalinskaitė-Prans-
konienė, Stasio (34 m.) (plk. ltn. Ka-
zio Pranskonio žmona), med. sesuo,
namų šeimininkė iš Kauno. Suimta
1940.10.; kalinta Kaune; nuteista
mirties bausme; pagal 13 sušaudyta
Minsko kalėjime 1941.06.24. Pagal
15, plk. Petruičio liudijimu, sušau-
dyta Igumenės žudynėse (KER SPS
1: ,,Vanda P-nė”; 2–2; 5–1; 13/519 psl;
15).

22. Petras (Pranas?) Purvys, iš
Kauno. Suimtas 1940 m.; kalintas Kau-
ne; 1941.06 nuteistas mirties bausme;
išvežtas į Baltgudiją; 1941.06.26 su-
šaudytas prie Minsko (KER 13/528–9
psl.).

23. Edvardas Putala, Vaitiekaus
(51 m.) iš Vilniaus; represuotas 1941
m.; kalintas Kaune; 1941.06 nuteis-
tas mirties bausme; išvežtas į Baltgu-
diją; 1941.06.26 sušaudytas prie
Minsko (VRM KER 13/529–30 psl.).

24. Vladas Raupys, tarnautojas iš
Kauno; suimtas 1941 m., kalėjo Kau-
ne; 1941.06.23 su kitais kaliniais iš-
vežtas link Minsko; nubaustas mir-
ties bausme; sušaudytas Minsko ka-
lėjime 1941.06.24 (KER 2–2; 13/546
psl.).

25. Steponas Rusteika, Vytauto
(53 m.), atsargos pulkininkas, teisi-
ninkas, buvęs Vidaus reikalų minist-
ras. Suimtas 1940 m.; kalintas
KSDK, 1941.06.23 su kitais kaliniais
išvežtas link Minsko, 1941.06.24 pir-
mas sušaudytas iš pasmerktųjų mirti,
Minsko kalėjime (KER KIT 2–2; 5–1;
13/566 psl.).

26. Vasilijus Rutkauskas, Marty-
no (32 m.), policijos tarnautojas iš
Kauno; represuotas 1941 m. – kalėji-
mas (Kaune), 1941.06.23 išvežtas
link Minsko, 1941.06.26/27 sušaudy-
tas prie Igumenės (KER KIT 13/568
psl.).

27. Kazys Sinkevičius, karys iš
Vilniaus; represuotas 1941 m. – kalė-
jimas; varytas už Smurgainių, ten
žuvo 1941 m. (KER SAR 13/588 psl.).

28. Juozas Šarauskas, Antano
(48 m.) (1893–1941), pulkininkas iš
Kauno. 1941 m. kalėjo Kaune;
1941.06.23 išvežtas link Minsko;
1941.06.26/27 sušaudytas prie Igu-
menės (KER SPS 1: ,,pulkininkas
J.Š-kas”; 5–1; 13/640 psl.).

29. Stasys Šaulys (47 m.), majo-
ras, 618 AP iš Vilniaus; represuotas
1941 m. – kalėjimas (Baltgudija); ten
žuvo 1941 m. (KER SAR 13/642 psl.).

30. Albertas Gustavas Švarplai-
tis, Jono (37 m.), aviacijos kapitonas,
šaulys, kilęs iš Šakių apskr., Ežeriukų
k. Pirmasis užmezgė ryšį su LAF’u
1940.12. Grįždamas iš Vokietijos at-
gal vyko per ,,žaliąją sieną”; turėjo
pažįstamą ūkininką, repatrijavusį
vokietininką, kuris jau buvo užver-
buotas NKVD. Ūkininkas ryšininką
sužeidė kirviu ir atidavė rusams – pa-
sienio sargybiniams. Suimtas 1940.
10.15; kalintas Kaune; sužeistas ir
kankinamas nieko neišdavė. 1941.
04.18 rusų karinio tribunolo nuteis-
tas sušaudyti; 1941.06.23 su kitais
kaliniais išvežtas link Minsko; antras
sušaudytas Minske 1941.06.24 (KER
VRM SPS KIT SAR 2–2; 13/668 psl.
15/62 psl.).

31. Jonas Tatarincevas, Jefimo
(44 m.), atsargos vyr. leitenantas, tar-
navęs Lietuvos kariuomenės šarvuo-
tų traukinių dalinyje, teisininkas. Su-
imtas 1940.07; kalintas Kaune; su-

šaudytas ties Igumene naktį 1941.
06.26/27 (KER SPS SAR 2–1,2;
13/678 psl.).

32. Stasys Tilinskas, Juozo (21
m.), studentas iš Kauno; represuotas
1941 m. – kalėjimas (Kaune, Minske);
sušaudytas (KER SPS 13/681 psl.).

33. Stasys Valkauskas, Jono (28
m.), policininkas iš Kauno. Suimtas
1941.05.27; kalintas; sušaudytas
1941.06.26 Bigosovo stotyje, Polocko
r. (Baltgudija) (KER SPS VRM
13/716 psl.).

34. Juozas Vosylius, Jono (22 m.),
studentas iš Kauno. Suimtas 1941.
04.26; kalintas Kaune; sušaudytas
1941.06.26 Polocko rajone (Baltgudi-
ja) (KER SPS VRM 13/748 psl.).

35. ? J. Zavistanavičius; sušaudy-
tas prie Igumenės 1941.06.26/27
(2–1).

36. Juozas Zdanavičius, Prano
(27 m.), policininkas iš Alytaus. Ka-
lintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į
Minską; su kitais kaliniais nuvarytas
į Igumenę; ten žuvo 1941.06.26/27
per NKVD masines žudynes (KER
KIT 5–1; 13/758 psl.).

37. Nežinomas nei vardas, nei
pavardė; verslininkas, juodo batų
tepalo gamyklėlės ,,Immalin” savi-
ninkas, žydas iš Vilniaus. Suimtas
1941.VI.14. (jo suėmimą organizavo,
o vėliau tai aprašė savo memuaruose
jo tautietis, nenuilstantis ir dar ne-
nuteistas enkavedistas, įžūliai šmei-
žęs Lietuvą ir lietuvius vokiečių ,,Die
Zeit” savaitraštyje Aleksandras Sla-
vinas). Buvo kalinamas Vilniuje, pra-
sidėjus karui iš Vilniaus išvežtas link
Minsko; iš Maladečinos buvo varo-
mas apie 500 kalinių kolonoje link
Igumenės. 1941.06.27? sušaudytas
prie Igumenės (10; 20).

38. Nežinomas nei vardas, nei
pavardė; studentas mechanikas. Su-
imtas; kalintas. Su kitais atvarytas
iki Igumenės. Skirstant kalinius Igu-
menės kalėjimo kieme pateko į su-
šaudomųjų grupę (?žr. nr. 8, 13, 18,
31, 33) (19).

LIKIMAI
(1941.06.15–28)

1. Sukilimas
Namuose sužinojau, kad kol mu-

du su Vincu ,,kovodami (,,s bojami”)
traukėmės” į rytus, kiti du broliai
nesėdėjo rankų sudėję. Jurgis, kuris
buvo vyresnis, jau šeštadienį žinojo
apie karo pradžią ir aktyviai įsijungė
į Kauno sukilėlių gretas. Jis dalyvavo
užimant Kauno radiofoną. Kostas,
kuriam tada buvo tik 16 metų, paly-
dėjo mamą į Šančius pas tetą Emiliją
Diržienę ir grįždamas namo į Pane-
munę Vaidoto gatvėje pamatė civilį su
šautuvu. To jam tik ir tereikėjo!
(Prieš karo pradžią keletą dienų buvo
stebėjęs pro langą, kaip enkavedistai
apie antrą valandą nakties sodina į
sunkvežimius vieną šeimą po kitos...)
Nuskubėjo prie artilerijos kareivinių,
kur sutiko daugiau vyrų, susirado
šautuvą ir įsijungė į sukilimą. Buvo
pasiruošęs ir ragino kitus apginti Pa-
nemunės tiltą nuo susprogdinimo,
bet vyresnieji ,,vadai” tik pasijuokė iš
šešiolikmečio sukilėlio, o kai teko
rimčiau susiremti su bolševikais – pa-
tys kažkur išbėgiojo... Žodžiu, Jurgis
su Kostu ginklu prisidėjo prie Nepri-
klausomybės (deja, labai laikinos) at-
kūrimo.

Bus daugiau

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

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

Tel. 815-409-8611

Atkelta iš 2 psl.

– Negydomi DTHS vaikai dažnai
susilaukia tolimesnių pasekmių. Tai:
ne pasisekimas mokykloje, piktnau -
džiavimas alkoholiu ir narkotikais
bei kiti sunkumai.

– Tėvų, mokytojų ir daktarų ben-
dradarbiavimas užtikrins geriausius
vaiko gydymo būdus ir rezultatus.
Svarbu, kad tėvai ir daktarai aptartų
vaistų vartojimą ir atidžiai stebėtų
pasekmes. 

Pokalbio šia tema su dr. Ge cevi-

Atkelta iš 3 psl.

– Visada keblu svarstyti, ar vie-
šai atliekami religiniai veiksmai yra
nuoširdūs. Galima daryti prielaidą,
kad minėtas politikas, atėjęs iš stip-
rios katalikiškos tradicijos, nuošir-
džiai gina krikščionišką moralę. Ta-
čiau abortų draudimui galima pasi-
telkti ir nereliginius argumentus, jie
taip pat stiprūs, ir jų panaudojimas,
mano manymu, labiau tiktų Seime.
Iš šalies žiūrint, gal tik keli mūsų
politikai atrodo turį brandžias krikš-
čioniškas pažiūras. Kiti, nors ir mėgi-
na griebtis religinės retorikos, iš
tiesų nelabai tesusigaudo, ko moko
Bažnyčia, ir nesivargina įgyti šioje
srityje gilesnį supratimą. Tokiu atve-
ju jų pareiškimai tik diskredituoja
krikščionybę.

Kristaus Karaliaus intronizaci-
jos aktas pirmaisiais Atgimimo me-
tais visos Lietuvos vardu buvo atlik-
tas Vilniuje, Katedros aikštėje. Tuo-
met jis šį tą reiškė, bent jau emociš-
kai. Pakartotas mūsų dienomis kaž-
kokios savivaldybės sprendimu, jis
tėra politinių žaidimų dalis, apgailė-
tina tikėjimo parodija.

– Koks yra valstybės ir Baž-
nyčios santykis Lietuvoje? Koks,
Jūsų manymu, jis turėtų būti?

– Manau, kad valstybės ir Baž-
nyčios santykis Lietuvoje yra norma-
lus. Toks, koks gali čia būti šiuo me-
tu. Anie nuogąstavimai dėl pavojų
pasaulietinei valstybei ir daug kitų
faktų rodytų, kad dar turime mokytis
pasitikėjimo vieni kitais ir meno
vesti dialogą. Nenuostabu, jog to
mums trūksta, nes per pastaruosius
du šimtmečius, kai pasaulyje buvo
kuriamas modernus valstybės ir Baž-
nyčios santykių modelis, mes tik la-
bai trumpą laiką turėjome savo val-
stybę. O ir Bažnyčia dažnai tik grū-
mėsi dėl savo išlikimo, užuot ramiai
vykdžiusi savo misiją ir laisvai ben-
dradarbiavusi su valstybe. Kada nors
įveiksime tas kliūtis. Man ramu dėl
Bažnyčios ta prasme, kad ji, neturė-
dama nei noro, nei galimybių siekti
pasaulietinės valdžios, kuria tvirtas
prielaidas būti dvasiniu autoritetu.
Tam ji ir yra paleista šios žemės ke-
liais. Bet – ne užrištomis akimis, ne
užkišta burna ir supančiotomis ran-
komis.                         ,,Atgimimas”

čiene galima pasiklausyti ir per
,,Margutis II” radijo valandėlę, AM
1450 radijo bangomis rugpjūčio 12 d.
8 val. v. arba internetu: www.wcev
1450.com
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Kūrėjų emigrantų dialogo paieškos
MONIKA KUTKAITYTÈ 
lrt.lt

Emigravę lietuvių menininkai
tei gia net ir atsivėrus visoms pasaulio
teikiamoms kūrybinėms galimybėms
norintys vystyti projektus ir tėvynėje.
Tačiau siekdami Lietuvos paramos,
jie turi įveikti ne vieną kliūtį. „Kiek
menininkas turi turėti vidinės moty-
vacijos, kad vis tiek atvažiuoja į Lie -
tuvą ir čia kuria...” – pastebi dizaine -
rė Jolanta Rimkutė. Kūrėjams šian-
dien atrodo svarbu ne tik atkurti pra -
rastus ryšius, bet taip pat rasti dia -
logą su Lietuvos institucijomis.

„Menininkai, kuriantys užsieny-
je, be abejonės, bando įsilieti į tarp-
tautinę rinką, bet visada save prista-
to, kad yra iš Lietuvos. Jie nepraran-
da savo šaknų. Jie kažkuria prasme
yra kultūros ambasadoriai, nes kiek -
vienąkart dalyvaudami tarptauti -
niuo se projektuose kalba apie savo
šalį”, – pabrėžia projekto „Migruo -
jan tys paukščiai” sumanytoja Jolanta
Rimkutė.

Su šiomis mintimis sutinka ir
Kul tūros ministerija. „Emigravę me -
ni ninkai tam tikru aspektu yra Lie -
tuvos kultūros ambasadoriai, todėl
yra labai svarbu palaikyti ryšį ir vyk -
dyti bendrus projektus (pavyzdžiui,
šių metų Venecijos bienalėje Lietuvai
atstovauja Žilvinas Kempinas, gy -
venantis ir dirbantis New York).

Toks bendradarbiavimas yra per-
spektyvus, o jo formos iš esmės gali
būti labai įvairios”, – komentuoja
Kultūros ministerijos atstovas spau-
dai Mindaugas Valiukevičius. 

Tačiau lietuviai menininkai, ku -
riantys ir gyvenantys užsienyje, sako,
kad neretai bendradarbiavimo su to -
kiomis institucijomis, kaip pavyz -
džiui, Kultūros ministerija, realiai
ne būna.

Menininkai išeiviai prabyla apie
jiems svarbios informacijos trūkumą
ar jos pateikimo sudėtingumą, kalba
apie nutrūkusius ryšius Lietuvoje
(tiek su menininkais, tiek su institu -
ci jomis) ir norą juos vėl sukurti.

Reikėtų atskiros programos

Tris dienas sostinėje įkurto Jono
Meko vizualiųjų menų centre vyko
tre čiasis pasaulio lietuvių menininkų
susitikimas, kūrybos dirbtuvės „Mig -
ruojantys paukščiai”. Projekto metu
menininkai išeiviai šią savaitę disku-
tavo ir ieškojo sąlyčio ne tik su me -
nininkais, gyvenančiais Lietuvoje,
bet taip pat dialogo ir su valstybi -
nėmis institucijomis bei įvairiomis vi -
suomeninėmis organizacijomis.

Lietuvių kūrėjai, pastebi projek-
to sumanytoja, net atsivėrus pasau -
liui ir jo teikiamoms galimybėms, turi
daug vidinės motyvacijos ir nori kurti
Lie tuvai, Lietuvoje. 

„Man labai patiko Jūratės (J.
Weiss Jarulytės, kurios paroda prieš
ketverius metus vyko Čiurlionio ga -
lerijoje Jaunimo centre – L. A.) iš sa -
kyta nuomonė. Ji sako, kad kai iš -
važiuoji, atsiveria dar daugiau erd-
vių. Jos motyvacija ir buvimas čia yra
atsakymas (kodėl užsienyje gyvenan -
tiems menininkams yra sunku įsilieti
į Lietuvos kultūrinį gyvenimą), ji
sako: ‘Esu lietuvių menininkė, bet
vie ną dieną supratau, kad nebežinau,
kas Lietuvoje vyksta.’”

Jos buvimas čia – bandymas su -

prasti, kas čia kuria. Ji nori rasti
dialogą”, – pasakoja J. Rimkutė.

Viena iš projekto „Migruojančiai
paukščiai” kuratorių, žurnalistė Ag -
nė Žekonytė pastebi, kad išeivių me -
ni ninkai yra praradę ryšius su bend -
ra minčiais Lietuvoje, tačiau ryšius
vėl kurti galima – nelygu atskiro me -
nininko noras. Ji pastebi, kad „Mig -
ruojančių paukščių” projektas įro do,
kad menininkams reikia susitikti, jie
nori bendrauti.

„Tačiau reikia žiūrėti toliau, ką
dar galima pasiūlyti tam žmogui: kad
jis ne kartą per metus atvyktų į Lie -
tuvą, bet kad būtų programa, kuri
leis tų jiems vykdyti projektus Lie -
tuvoje”, – sako A. Žekonytė. Jos tei -
gimu, būtų svarbu parengti progra -
mą, kuri skatintų emigravusių meni -
ninkų veiklą Lietuvoje, nes ji esą „di -
dintų potencialų valstybės kūrybiš -
kumą”.

„Reikia ne grįžimo į Lietuvą pro -
g ramos (nes tokios programos jau eg -
zistuoja), o tokios, kuri padėtų su kur -
ti ryšius. Tokių programų Lie tu voje
nėra, tad menininkai turi naudotis
to mis programomis, kuriomis nau -
dojasi kiti Lietuvos piliečiai, o kūrėjų
bendruomenė nėra kaip nors išskir-
ta”, – pabrėžia ji.

Kultūros ministerijoje komen -
tuo jama, kad „galima rasti įvairių
galimybių – kurti atskirą programą,
per skirstyti pirmenybes jau esamose
(programose) ir t. t., tačiau dabartinė
ekonominė-finansinė padėtis valsty-
bėje labai riboja veiksmų laisvę”.

Pastebi, kad informacijos
nėra arba ji 

sudėtingai pateikta

Paklausus, kas dar be specialios
programos nebuvimo lietuvių meni -
nin kams, kuriantiems užsienyje, ke -
lia sunkumų vystyti veiklą Lietuvoje,
pastebima, kad jiems trūksta infor -
ma cijos arba paranki informacija pa -
teikiama labai sudėtingai.

„Turbūt kiekvieno menininko
paklausus, jis atsakytų labai papras-
tai: informacijos stoka, informacijos
sudėtingumas sudaro tokias sąlygas,
kad vykdyti Lietuvoje kūrybinę veik-
lą, kuri būtų remiama valstybės
(paduoti prašymus ir gauti stipendi-
jas projektui vykdyti Lietuvoje), yra

be galo sudėtinga. Net čia gyvenan -
čiam žmogui, kuris išmano gerai biu -
rokratiją, pažįsta reikiamus žmones.

Vien sėdint ir naudojantis inter-
netine sistema tai iš tiesų yra proble-
ma: Kultūros ministerijos puslapis,
kuriame skelbiama informacija, yra
toks, kuriame velnias koją galėtų nu -
silaužti”, – komentuoja A. Žekonytė. 

O projekte „Migruojantys paukš -
čiai” šiemet dalyvaujantis, Vilniuje
gy  venantis ir kuriantis menininkas
Man tas Lesauskas pastebi, kad „nėra
tos institucijos, kuri tą informaciją
turėtų.”

Be to, jis pabrėžia ir reikiamos
in formacijos pateikimo sudėtingumą:
„kuriantys menininkai neturi laiko ir
išteklių analizuoti institucijų arba jų
pateikiamų formų, kaip pasiekti vie -
nus ar kitus šaltinius”.

Kultūros ministerijos atstovai
teigia esantys „atviri diskusijoms” ir
„visada laukia pasiūlymų bei yra dė -
kingi už tinkamą kritiką”.

Kurti Lietuvoje lieka 
vis mažiau jaunų žmonių

Gali atrodyti keista, tačiau meni -
nin kui M. Lesauskui kartais yra pa -
togiau bendradarbiauti su Olandijos
in s titucijomis nei Lietuvos: svetur sa -
vo projektams jis greičiau sulaukia
pa  ramos.

Jis taip pat pastebi, kad dar neži-
nomam ir nieko nepasiekusiam kū -
rėjui sunku tikėtis pagalbos iš savo
šalies (Lietuvos). Dėl šių priežasčių
dažnas menininkas išvyksta kurti
svetur.

„Jeigu kalbėtume apie stipendi-
jas, kas yra keista – Lietuvoje, jeigu
esi jaunas menininkas ir pasirinkęs
me no kūrimą kaip savo gyvenimo ke -
lią, faktas, kad tu ignoruoji tam tikrą
komercinę veiklą savo kūryboje, tad
tu lyg ir tikėtumeisi sulaukti simbo -
liškos paramos iš valstybės vien dėl
pa sirinkimo kurti intelektualinį pro-
duktą, kuris reikalingas valstybiniu
mastu.

Susiduri su padėtimi, kad skiria -
mos stipendijos yra skiria mos žino -
miems menininkams, nes tuo met ins -
titucijoms yra garantas, kad rems ži -
nomą meną ir tu neapsi riksi. Tuo tar -
pu remti daug jaunų ar vidutinio am -
žiaus menininkų yra tie  siog rizi kin -
ga, nors teigiama, kad tam tikras pro -

cen tas vis dėlto yra re miamas”, – pa -
sa koja menininkas. Jis pastebi, kad
programos, ku rio mis galima pasinau-
doti Lietuvoje, yra „tiesiogiai nu k -
reip tos į paveldą” ir institucijose „ne -
išreiškiamos plačiu mastu”, todėl
daž ną kūrėją verčia emig ruoti.

„Programos yra tiesiogiai nuk reip-
tos į paveldą, o vaizduojamųjų me nų
programos iš vis neegzistuoja, iš skir -
tos tik scenos ir muzikos menų, tad
me nininkams reikia apeliuoti į ben -
drąsias programas.

Meno suvokimas institucijose yra
neišreiškiamas plačiu mastu. Tos di -
delės atskirtys kuria tam tikrą siste-
mos neigimą ir daugelis žmonių pasi -
renka kelią kurti svetur, kur la bai
grei tai sulaukia paramos”, – aiš ki na
M. Lesauskas.

Vilniuje gyvenantis ir kuriantis
menininkas priduria, kad jo aplinkoje
yra labai daug išvykstančių kurti sve-
tur žmonių. „Kartais net pastebiu,
kad žmonių, kurie tikrai nori kurti
ar  ba nori kurti kitaip ir kurie lieka
Lietuvoje, nedaug suskaičiuoju”, –
tvirtina jis. 

Patirtimi dalinosi ir kita „Mig -
ruo jančių paukščių” projekto da lyvė,
iš eivė kūrėja Marta Dauliūtė. 

Ji tei gia iki šiol nemėginusi gauti
lėšų kūrybiniams projektams iš Lie -
tuvos institucijų – naudojasi šalies,
ku rioje gyvena ir kuria, teikiamomis
galimybėmis. M. Dauliūtė teigia, kad
jai atrodo svarbiausia – kūryba su
ben draminčiais.

„Man atrodo labai svarbus dialo-
gas su kitais menininkais. Manau,
kad menininkai apskritai patys tu rė -
tų daugiau daryti. Lietuvoje nie kuo -
met nesu prašiusi lėšų. Švedijoje pro -
fe sionaliai aktyvi esu vos metus ir
kiek ten esu prašiusi, tiek ir gavau.

Mano projektai nedideli, esu gir -
dėjusi, kad didesniems projektams ir -
gi sunku gauti paramą, bet iki šiol
ma ne remia”, – pasakoja jauna ki no
re žisierė M. Dauliūtė, jau 8-erius me -
tus gyvenanti ir kurianti Švedijoje.

Jos pastebėjimu, Švedijoje pa -
lankiau kurti su bendraminčiais nei
individualiai – pavieniai režisieriai ne   iš -
vengiamai atsiduria bendrame fi nan -
savimo katile, iš kurio galima ti kė tis
finansavimo, tačiau kartais kū rėjų
projektai taip ir lieka neremiami arba
remiami labai vė lai.

Jolantą Rimkutę čikagiečiai taip pat
pažįsta. Kartu su su aktore Birute
Mar jos buvo atvežusios monospek-
taklį ,,Poetė”. J. Rimkutė – šio spek-
taklio dailininkė. 

www.dramosteatras.lt nuotr.

Jūratė Weiss Jarulytė. Mano mamos vestuvių diena. Aliejus, drobė, 2005.
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LORETA GLEBAVIÇIÙTÈ

Ilgai klestėjo nuomonė, kad pa-
valgyti – tai organizmą papildyti „de-
galais”, kurie suteiktų organizmui
energijos kasdienei veiklai. Todėl nie-
kam net į galvą nešovė riboti maisto
– žmonės šveitė be jokio saiko, nes
manyta: kuo daugiau valgai, tuo nau-
dingiau. Galop išaiškėjo – jei pernelyg
daug valgome, organizmas tarsi dūs-
ta nuo maisto medžiagų pertekliaus
ir ima kaupti jas kaip riebalus. Soli-
dus riebalų sluoksnis tampa tarsi
gudri organizmo išeitis, padedanti
atsikratyti nereikalingų „degalų”.

Persivalgymas – savotiška mais-
tinė narkomanija, ypač pavojinga
vyresnių žmonių sveikatai. Mat ant-
roje gyvenimo pusėje krinta daugu-
mos vidaus sekrecijos liaukų aktyvu-
mas. Keičiasi ir gyvenimo būdas: ma-
žiau judame, tampame ramesni, lė-
tesni, santūresni, tačiau maistinių
centrų aktyvumas išlieka žvalus. Vy-
resniame amžiuje sumažėja apetito
centro jautrumas gliukozei, todėl iš
maisto gaunama energija pranoksta
maisto kiekį.

Riebalų sąvartynas

Nutukusių žmonių kraujyje yra
padidėjęs kiekis riebalinių rūgščių,
kurios trukdo raumenims įsisavinti
gliukozę, todėl kraujyje gliukozės
daugėja. Atsakydama į tokią padėtį,
kasa daugiau išskiria hormono insuli-
no – tam, kad gliukozė patektų į rau-
menis.

Rezultatas – dėl riebalinio bar-
jero didelė dalis gliukozės patenka ne
į raumenis, o į riebalinį audinį. Taip
atsiranda uždaras progresuojančio
nutukimo patologinis ratas, kurį
įveikti būna labai sunku. Atidėti rie-
balai reikalauja sau su krauju gauna-
mų maisto medžiagų ir deguonies,
taip jie tarsi apvaginėja kitas organiz-
mo sistemas. Riebalai – ne sandėliu-
kas, o veikiau sąvartynas.

Žalingiausi produktai

Gal po kokių tūkstančio metų
žmogaus organizmas sugebės prisi-
taikyti ir palaikyti gyvybines funkci-
jas be natūralaus maisto. Juk jau
daug metų valgome sintetinius mais-
to pakaitalus – lyg dalyvaujame sa-
votiškuose bandymuose – bet vis dar
gyvi, dar neišnykome.

Žalingiausi produktai – kramto-
mi saldainiai, čiulpinukai – jie turi
milžinišką cukraus kiekį, cheminių
priedų ir dažiklių.

Šokoladiniai batonėliai – tai mil-

žiniškas kiekis kalorijų su cheminiais
priedais, genetiškai pakeistais pro-
duktais, dažikliais ir kvapo stiprik-
liais.

Bulvių, kukurūzų traškučiuose,
skrudintose bulvytėse nieko kito nė-
ra, tik angliavandenių ir riebalų, dar
prikrauta skonio stipriklių ir dažik-
lių. Ilgai kaitinamas aliejus, kuriame
daug kartų skrudinamos bulvytės
virsta kenksmingu sveikatai chemi-
niu priedu dažams gaminti – olifa.

Negalima valgyti majonezo, ypač
iš plastikinių indelių. Actas išskiria iš
plastiko kancerogenines medžiagas.
Majoneze yra didelis kiekis konser-
vantų ir stabilizatorių, o riebalai ly-
giu sluoksniu padengia vidines krau-
jagyslių sieneles. Prie kenksmingų
produktų priskiriami ir įvairūs pada-
žai, kuriais gausiai nukrautos par-
duotuvių lentynos. Jų turinys – da-
žikliai, skonio ir kvapo stiprikliai. Ar
verta mokėti pinigus už maistu apsi-
metusią chemiją ir dar žaloti savo
sveikatą?

Saldūs gazuoti gėrimai – tikri
nuodai

Saldūs gazuoti gėrimai – cuk-
raus, chemijos ir angliarūgštės miši-
nys. Jie reikalingi tik tam, kad grei-
čiau paskleistų organizme kenksmin-
gas medžiagas. Gerai pagalvokite
prieš gerdami tokius nuodus. Ypač
kenksmingas didelis cukraus kiekis –
atstoja penkis šaukštelius cukraus
vandens stiklinėje.

Nėra ko stebėtis, kad malšindami
troškulį po kelių minučių vėl norite
gerti. Daugelis tokių gėrimų turi sin-
tetinių cukraus pakaitalų, aspartamo
(dirbtinis saldiklis, dar žinomas kaip
maisto priedas E951). Sintetiniame
cukraus pakaitale, aspartame, yra
medžiagų, kurios padaro mūsų skonį
nejautrų nuodams ir naikina sero-
tonino atsargas. Serotoninas – tai
biologiškai aktyvi medžiaga, hormo-
nas, reguliuojantis psichinius proce-
sus: nuotaiką, miegą, seksualumą,
apetitą. Su serotonino kiekio orga-
nizme pokyčiais susijusios įvairios li-
gos – depresija, migrena, nemiga. Gė-
rimai su aspartamu nemalšina troš-
kulio. Verčiau gerkite vandenį. Nat-
rio benzoatas (E 211), kurio dedama į
gazuotus gėrimus, naudojamas kaip
konservantas – žalingai veikia fer-
mentus, atsakingus už rūgštingumo

atstatymo reakcijas, ir tuos, kurie
skaido riebalus bei krakmolą. Rezul-
tatas – medžiagų apykaitos sutriki-
mai ir spartus nutukimas.

Dešrelėse mėsos nėra

Įvairūs mėsos delikatesai, dešre-
lės ir dešros (rūkytos, vytintos, šla-
pios) – tik iliuzija, kad tai – mėsos
produktas. Jas valgyti – tas pat, lyg
valgyti virtą popierių su druska bei
dažais ir manyti, kad organizmas
gauna baltymų. Visa ši produkcija tu-
ri taip vadinamų paslėptų riebalų
(taukų ir kiaulės odos, pakvėpintos
kvapo ir skonio stiprikliais).

Vis daugiau gamintojų naudoja
genetiškai pakeistą žaliavą. Dešrelės,

sardelės, virtos dešros 80 proc. suda-
rytos iš genetiškai pakeistos sojos. O
vienas kąsnelis rūkytos dešros turi
tiek fenolio junginių, kiek žmogus
įkvepia mieste per visus metus.

,,Valstiečių laikraštis”

Tyrimas parodė, kad žmonės,
kurie vaikystėje vartojo daugiau pie-
no produktų (tokių kaip pienas ir
sūris), gali tikėtis nugyventi ilgesnį
gyvenimą, praneša BBC.

Bristolio ir Queensland moksli-
ninkai po 65-erių metų surado maž-
daug 4,374 vaikus iš Didžiosios Bri-
tanijos, kurie dalyvavo ketvirtajame
dešimtmetyje vykdytame tyrime.
Žurnalas „Heart” praneša, kad mok-
slininkai atrado, jog žmonės, kurie
vaikystėje vartojo daug pieno produk-
tų ir kalcio, buvo geriau apsaugoti
nuo insulto ir kitų mirtį sukeliančių
ligų. Nepaisant to, kad pieno produk-
tuose yra arterijoms kenkiančių
riebalų ir cholesterolio, didelis suvar-
tojamas šių produktų kiekis nepadi-
dino širdies ligų rizikos.

Panašu, kad šis atradimas sustip-
rins praktiką mokiniams duoti dau-
giau pieno.

Tyrimo metu buvo stebima
šeimų mityba. Paaiškėjo, kad didelis

suvartojamas kalcio ir pieno produk-
tų kiekis, ketvirtadaliu sumažino
mirtingumą. Kasdien vartojant di-
desnį kiekį kalcio (bent 400 mg, tiek
yra daugiau nei pusėje litro pieno),
mirties nuo insulto tikimybė sumažė-
ja maždaug 60 proc. Teigiamas povei-
kis buvo pastebėtas vartojant pana-
šius kiekius, kuriuos suvartoti šiuo
metu pataria žinovai.

Trys patiekalai iš pieno produk-
tų, pvz., 200 ml pieno stiklinė, puo-
delis jogurto ir nedidelis gabalėlis sū-
rio, suteiks didžiąją dalį žmogaus kal-
cio dienos normos. Nors gali būti
svarbūs ir kiti veiksniai (mokslinin-
kai teigia atsižvelgę į tai, jog didžiau-
sią kiekį pieno produktų gavę vaikai
buvo kilę iš turtingesnių šeimų ir jų
mityba bendrai buvo geresnė), tačiau
yra įrodymų, kad didelis suvartoja-
mas kalcio kiekis yra naudingas
kraujo spaudimui.

Delfi.lt

Liūdna ir skaudu Kauno „Aušros” gimnazijos jau-
nystės draugus palikti.

Mielai
A † A

LAIMAI VYŠNIAUSKAITEI
LUNECKIENEI

mirus, jos šeimą giliai atjaučiame ir kartu liūdime.

Dalia, Kazys ir Jurgis  Bobeliai

Dėl skaudžios
A † A

kun. RIČARDO REPŠIO

netekties, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems,
draugams ir parapijiečiams.

Su liūdesiu –

Ambasadorius  Audrius Brūzga ir
Imsrė  Sabaliunas-Brūzgienė

PIENO PRODUKTAI VAIKAMS
„PRAILGINA GYVENIMĄ”

Margumynai



�Pranešame, kad skelbta JAV LB
Le monto apylinkės gegužinė rugpjūčio
16 d. neįvyks. 

�Šalia lietuviškojo vaikų darželio
„Spindulėlis” atidarome anglišką „Pre -
school” grupę. Užsiėmimai su vaikais
vyks nuo 8 val. r.  iki 12 val. p.p.  Akty -
vių parapijiečių vaikams, lankantiems
mūsų darželį, už mokslą taikoma  20
proc. nuolaida. Mūsų adresas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, tel:
708-422-1433. 

�Rugpjūčio 12 d., trečiadienį, 2
val. p.p. bus rodomas dokumentinis fil-
mas ,,Aukso pagrobimas”. Tai filmas iš
XX a. slaptųjų archyvų apie 1920–1990
metų laikotarpio Valstybės aukso istori-
ją. Nuo šiol filmai Pasaulio lietuvių cen-
tre bus rodomi skaitykloje šalia Bočių
menės. JAV LB Lemonto socialinių rei -
kalų skyrius maloniai kviečia atvykti.

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

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

�Atveskite savo vaikučius į Pi -
pirų ratelį Pasaulio lietuvių centre,
Le mont!  Rudens semestras prasi de -
da 2009 m. rugsėjo 14 d.  Kvie čiame
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Vaikai
ra telį  gali lankyti pirmadieniais, ant -
radieniais, trečiadieniais, ar ba pen k -
ta   dieniais nuo 9:30 val. r. iki 11:30

val. r. (pagal pasirinkimą).  Siūlome
vie ną popietinę klasę – trečiadieniais
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p. p. Vi -
sais klausimais kreipkitės į Ingridą
Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-621-
4824. Re gis tracija vyks iki rugsėjo
mėn. pabaigos.

�Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Jau nimo centro Čiurlionio galerijoje
įvyks renginys, skirtas PLB Litua -
nistikos katedros University of Illi -
nois at Chicago 25-erių metų sukak -
čiai paminėti, ir parodos atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v.

�Spalio 11 d. vyks kas metinis Či-
kagos maratono bėgimas. Kviečiame
visus, bėgsiančius šių metų Čikagos
maratoną, registruotis el. pašto ad -
resu: agne@konsulatas. org arba tel.:
312-397-0382, trump. nr. 204 (Agnė
Ver telkaitė). Žinutėje nu rodykite sa -
vo var dą ir pavardę, telefono numerį
bei el. pašto adresą. Kiekvieną šešta-
dienį 9 val. r. ,,Wa terfall Glen Forest
Preserve” par ke (Cass Ave & Nort h -
gate Rd., Willowbrook, IL 60527)
vyksta ma ratono bėgimo tre ni ruotės.

�Brockton lietuviai kviečia tau -
tiečius  rugpjūčio 16 d. 2 val. p. p. į
naujo paminklo ,,Žuvusiems už Lie -
tuvos laisvę” atidengimo iškilmes.
Pa mink las bus atidengtas Nukry -
žiuotojo Jėzaus seselių vienuolyno
ka  pinėse, 16 Thatcher St., Brock ton,
MA. Kartu bus paminėtos 90-osios
Šaulių sąjungos įsteigimo meti nės.
Tel. pa siteiravimui: 978-685-4478
(Jonas Stundžia); 508-586-0650 (M.
Bizin kaus kas arba 781-982-0765
(Linas Su žiedėlis). 

�Rugpjūčio 23 d. sukanka 70 me-
tų, kai buvo pasirašytas Molotov-Ri b -
bentrop paktas, o tą pačią dieną prieš
20 metų Baltijos šalys –  Estija, Lat -
vija, Lietuva, sustojusios Baltijos ke -
ly je, parodė pasauliui, kad nori būti
laisvos. Rugpjūčio 23 d. šios dvi datos
bus prisimintos Washington, DC. Tą
dieną Amerikos sostinėje vyks šven-
tė, kurioje dalyvaus visų trijų Baltijos
ša lių atstovai. Apie renginių laiką
bus pranešta vėliau.
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IŠ ARTI IR TOLI...

Visi kviečiami į  
IX Dainų šventės  „Daina aš gyvenu!”, 

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

rugpjūčio 20–23 dienomis. 

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

Tūkstantmečio renginiai vyko daugelyje Vilniaus vietų. Neaplenkė jie ir Sereikiškių parko. Čia koncertavo iš visos Lietuvos suvažiavę etnografiniai ansambliai,
vy ko mugė, buvo galima pasižiūrėti, kaip dirba liaudies meistrai.                                                                                               Rimo Gedeikos nuotr.

Lietuvoje žurnalistė Aldona Žemaitytė ruošia knygą apie išeivijos rašyto-
ją Birutę Pūkelevičiūtę. Jai reikia B. Pūkelevičiūtės knygos ,,Atradimo
ruduo”,  išleistos 2000 m. JAV.  Galintį paaukoti šią knygą, prašome atsiųsti
ją ,,Draugui”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.  Knyga bus persiųsta į
Lietuvą A. Žemaitytei.

DAINŲ ŠVENTĖS GALERIJA

DARIUS KURAS BAIGĖ VASAROS STAŽUOTĘ
LIETUVOS AMBASADOJE OTAVOJE

Pirmą Lietuvos ambasados sta -
žuotę šią vasarą atliko praktikantas
Da rius Kuras, Toronto universiteto
tar ptautinių santykių studentas.
Darius liepos 31 d. baigė praktiką po
septynių savaičių darbo ambasadoje.

Praktikos metu Darius padėjo
ambasados kolektyvui vykdyti kas -
die ninius darbus: rengė spaudos apž-
valgas ir analizes, projektavo laiškus
ir kitą susirašinėjimą, atliko įvairias
užduotis. Jis taip pat padėjo vykdyti
konsulines funkcijas ir organizuoti
am basados renginius.

Vasaros stažuotė praktikantui
suteikė galimybę iš arčiau susipažinti
su Kanados vyriausybės ir užsienio
dip lomatų veikla. Darius aplankė
Par lamentą, Kanados užsienio ir tar p-
tautinės prekybos departamentą, da -
lyvavo diplomatiniuose ir akademi -
niuose renginiuose, taip pat ES pir -
mi  ninkaujančios Švedijos darbiniame

susitikime.
,,Ambasados stažuotė man at vė -

rė duris į tarptautinės politikos ir
dip lomatijos užkulisius. Stažuotės
me tu susitikau su ambasadoriais, ki -
tais diplomatinės bendruomenės ats -
to vais, Lietuvos ir Kanados spren di -
mų priėmėjais, su kuriais norėčiau
pa laikyti ryšius ir ateityje”, – sakė
Da rius Kuras.

Lietuvos ambasada Kanadoje
numato tęsti amb. Gintės Damušytės
vadovavimo metu įsteigtą stažuotės
programą. Besidomintys studentai
yra kviečiami teikti paraiškas. 

Daugiau informacijos galima
rasti ambasados tinklalapyje www. -
lithuanianembassy.ca skirsnyje
„Praktika atstovybėje”. 

LR ambasados Kanadoje
pranešimas

Osvaldas Braziūnas, daug  metų
gyvenęs Čikagoje, šiame mieste tu rė -
jo daug pažįstamų ir draugų. Jiems
no rime pranešti, kad šeštadienį, rug -
pjū čio 1 d., apie 2 val. p. p. Lake Le -
nier eže re, netoli At lan tos miesto,
nu s kendo buvęs čikagietis Osvaldas
Bra ziūnas.

Gimęs Argentinoje, į JAV atvyko
1960 metais ir apsigyveno Čikagoje.
Čia sukūrė šeimą su lietuvaite Lidia,
taip pat iš Argentinos, ir užaugino
tris vaikus. Apie 1985 metus darbo -
vie tė jam  pasiūlė persikelti su šeima
į Atlantą, Georgia. Ten dirbo iki pen-
sijos. Pirmomis rugpjūčio dienomis
Os valdas būtų šventęs savo 71-ąjį
gimtadienį.

Mėgo sportą ir turėjo lakūno tei -

ses. Išėjęs į pensiją, daug laiko pra -
leisdavo prie mažų lėktuvų. Buvo ins -
truktorius ir lakūnas. Taip pat mėgo
vandens sportą.

Žinomais duomenimis šeštadienį,
ilsėdamasis su šeima Lake Lenier pa -
krantėje, nusprendė nuplaukti iki ne -
toli esančios salos. Plaukė ne vienas.
Netoli kranto netikėtai paniro po
van deniu ir nebeiškilo. Gaisrininkai
O. Braziūno kūną rado po pusvalan -
džio 16 pėdų gylyje.

Liko liūdintys: žmona Lidia, sū -
nūs Danny, Richard ir dukra Jenifer
su šeimomis, daug anūkų ir brolis dr.
kardiologas Hector Braziūnas su
šeima, gyvenantis Argentinoje. 

Clemente Dedela

Liūdna žinia iš Atlantos, GE


