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Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) – Af-
ganistane labiau reikia plėtoti ne ka-
rinę veiklą, o civilinę pagalbą – tokią
bendrą nuomonę susitikime išsakė
Lietuvoje viešintis NATO Sąjungi-
ninkų pajėgų Europoje vyriausiasis

vadas admirolas James G. Stavridis ir
prezidentė Dalia Grybauskaitė. J. G.
Stavridis labai gerai įvertino Lietuvos
karinį ir civilinį bendradarbiavimą
Afganistane.

Admirolas J. Stavridis visiškai

pritarė prezidentės nuomonei, kad
būtina Afganistane labiau plėtoti ne
tik ir ne tiek karinę veiklą, kiek ge-
riau organizuoti pagalbą, geriau ją
kontroliuoti ir geriau šalims derinti
savo veiksmus bei pagalbą tarp kari-
nės ir civilinės srities.

Per susitikimą taip pat kalbėta ir
apie naująją NATO strategijos kon-
cepciją. Prezidentė išsakė nuomonę,
jog naujoji NATO strategija turi atsi-
žvelgti į būtinybę užtikrinti lygias
gynybos, saugumo galimybes visoms
organizacijos narėms.

J. Stavridis, kuris eina ir JAV ka-
rinių pajėgų vado Europoje pareigas,
pabrėžė, kad NATO bei JAV dėjo ir
deda pastangos, jog saugumas Baltijos
šalims ir Lietuvai būtų užtikrintas.

J. Stavridis D. Grybauskaitei taip
pat perdavė asmeninius JAV prezi-
dento Barack Obama ir gynybos sek-
retoriaus Robert Gates linkėjimus bei
patikinimą, jog santykiai tarp Ame-
rikos ir Lietuvos yra kaip niekada ge-
ri, o bendradarbiavimas vaisingas.

Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė priėmė NATO Sąjungininkų pajėgų Eu-
ropoje vyriausiąjį vadą admirolą J. Stavridis. ELTA nuotr.
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Aptartos NATO šali¨ gynybos galimyb∂s

Pasaulio futbolo çempionais tapo ispanai
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Prezident∂ apžvelg∂ pirmuosius kadencijos metus
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Johanesburgas, liepos 11 d. (ELTA) – Liepos 11 d. Pietų Afrikos Respublikoje pasibaigusio XIX pasaulio futbolo
čempionato baigiamosiose varžybose Europos čempionė Ispanijos rinktinė po pratęsimo 1:0 įveikė Olandijos fut-
bolininkus. Ispanai planetos čempionais tapo pirmą kartą. 109-ąją min. už antrą geltoną kortelę iš aikštės buvo
pašalintas Olandijos rinktinės gynėjas John Heitinga ir netrukus ispanai išnaudojo įgytą kiekybinį pranašumą. 116-
ąją min. vienintelį ir pergalingą rungtynių įvartį įmušė Andres Iniesta. Šiose rungtynėse teisėjas iš Anglijos Howard
Webb parodė net 14 geltonų kortelių. Olandijos ir Ispanijos futbolininkai tarpusavyje žaidė devintą kartą. Prieš tai
olandai iškovojo keturias pergales, ispanai – tris, vienerios rungtynės baigėsi lygiosiomis. Olandijos futbolininkai
pasaulio čempionato baigiamosiose rungtynėse žaidė trečią kartą. 1974 ir 1978 m. planetos pirmenybėse olandai
taip pat liko antri. Rungtynėse dėl trečios vietos Vokietijos rinktinė 3:2 (1:1) įveikė Urugvajaus komandą.

ELTA nuotr.

Vilnius, liepos 12 d. (Presi-
dent.lt) – Pirmiems kadencijos me-
tams apžvelgti surengtoje spaudos kon-
ferencijoje prezidentė D. Grybauskaitė
teigė, kad metai, kaip ir visiems Lietu-
vos žmonėms, buvo ir sunkūs, ir skaus-
mingi, ir teikiantys optimizmo.

„Tai metai, kai visuomenės lū-
kesčiai uždėjo didelę asmeninę atsa-
komybę, reikalaudami kokybiško po-
žiūrio į darbą ir iš valstybės tarnybos,
ir iš teisėsaugos institucijų”, – teigė

prezidentė. Pagrindinis pirmųjų ka-
dencijos metų tikslas, pasak šalies va-
dovės, buvo padėti šaliai atsigauti po
ekonominio sunkmečio, pažaboti mo-
nopolijas ir užtikrinti konkurenciją
energetikos, farmacijos ir mažmeni-
nės prekybos srityse. Per metus taip
pat pradėta kurti skaidresnė teismų
sistema, imtasi realių kovos su ko-
rupcija priemonių, pertvarkoma na-
cionalinio saugumo ir žvalgybos siste-
ma, suformuoti aiškūs, Lietuvos sie-

kius ginantys užsienio politikos tiks-
lai. Prezidentės teigimu, antrais ka-
dencijos metais Prezidentūra imsis
dar aktyvesnio vaidmens tiek vidaus
politikos, tiek užsienio politikos srity-
se, atsižvelgiant į pokyčius šalies politi-
niame gyvenime ir tarptautinėje erdvė-
je. Greitesnės permainos šalyje, pasak
šalies vadovės, priklauso ir nuo visuo-
menės susitelkimo bei atsakomybės.

„Dauguma žmonių supranta pa-
dėtį šalyje ir sunkumus, su kuriais

susiduria valstybė, todėl noriu padė-
koti Lietuvos žmonėms ne tik už pa-
sitikėjimą, bet ir už kantrybę ir su-
pratimą. Suprantu, kad norime grei-
tesnių rezultatų ir permainų. Lietu-
vos žmonių lūkesčiai – įpareigojimas
ir atsakomybė man ir kitoms valdžios
institucijoms. Ją prisiimu asmeniš-
kai. Tačiau susitvarkyti Lietuvoje ga-
lėsime tik dirbdami visi kartu, prisi-
imdami atsakomybę ir darydami, ką
galime”, – pabrėžė prezidentė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Kofeino nauda ir žala – vis
dar diskusijų objektas

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdien, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Šerelyt�

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Redakcijos žodis

Istorikams berašant apie di-
džiausią 2007–2008 m. recesiją,
žiniasklaida skelbia, kad didžiau-
sios jos aukos – vyrai, praneša-
ma newsweek.com. Nuo ekono-
minio nuosmukio pradžios dar-
bo neteko 11 mln. žmonių, iš jų
du trečdaliai – vyrų. Naujausiais
duomenimis, vyrų nedarbingu-
mas yra 9,9 proc., moterų – 7,8
proc. Nuo pokario laikų tai –
didžiausia nedarbingumo spra-
ga tarp lyčių. Vis dėlto JAV pre-
zidento vyriausiasis patarėjas
ekonomikos klausimais paspė-
liojo, kad atsigavus ekonomikai,
po penkerių metų, darbą turės
vienas iš šešių vyrų nuo 25 iki 54
m. Jei jiems nepasiseks, lieka
viltis, jog juos išlaikys žmonos.
Dviejuose trečdaliuose Ameri-
kos namų šeimos maitintojos yra
moterys, Europos Sąjungoje nuo
2000 m. sukurtose 8-iuose mln.
naujų darbo vietų 75 proc. dar-
buotojų yra moterys. Šie faktai
duoda peno apmąstymams – ir
ne tik su feminizmo atspalviu.

Redaktorė Loreta Timukienė

INGA SAUKIENÈ

Piktnaudžiaujant kofeino turin-
čiais gėrimais, gali pasireikšti sindro-
mas, vadinamas kofeinizmu. Jo metu
gali atsirasti širdies ir kraujagyslių
bei virškinamosios sistemų pokyčių,
kankinti nuolatiniai galvos skaus-
mai, sutrikti širdies ritmas, padidėti
skrandžio sulčių rūgštingumas, o
staiga nutraukus ilgalaikį jo varto-
jimą, gali varginti depresija, nerimas
ir normalaus aktyvumo sutrikimai.
Tuo tarpu sporte kofeinas naudoja-
mas kaip medžiaga, padedanti pa-
siekti geresnių sportinių rezultatų.

Piktnaudžiavimo kofeinu
pasekmės

Grynas kofeinas yra beveik bek-
vapiai balti milteliai, kartaus skonio,
vidutiniškai tirpūs vandenyje ir or-
ganiniuose tirpikliuose, labai gerai –
verdančiame vandenyje. Kofeinas
plačiai vartojamas kaip budrintojas.
Jo yra daugelyje gėrimų, jis įeina į
įvairių vaistų sudėtį.

Anot Lietuvos olimpinio sporto
centro sportininkų mitybos žinovo
Mariaus Baranausko, kofeino kiekis
100 ml kakavoje sudaro 4—10 mg,
užplikytoje kavoje – 40—120 mg,
kavoje be kofeino – 1—3 mg, kolos
gėrimuose – 10—15 mg, šokoladi-
niame piene – nuo 2 iki 20 mg, arba-
toje – 13—16 mg.

„Yra begalė žmonių, kurie negali
pradėti dirbti be rytinio kavos puode-
lio. Nors kofeino turintys gėrimai yra
nebrangūs, prieinami visiems socia-
liniams sluoksniams, sukelia sąlygi-
nai mažai šalutinių poveikių, tačiau
kiekvienas kofeino mėgėjas turėtų ži-
noti, kad greitai vystosi priklausomy-
bė nuo kofeino. Nors paprastai, ko-
feiną vartojant nedideliais kiekiais,
padidėja budrumas, atsiranda žvalu-
mo pojūtis, jaučiamas jėgų antplūdis,
tačiau dėl nuolatinio piktnaudžiavi-
mo kofeinu ar jo turinčiais gėrimais
gali pasireikšti sindromas, vadina-
mas kofeinizmu.

Šio sindromo metu gali atsirasti
tipiškų širdies ir kraujagyslių bei
virškinamosios sistemų ir neuropsi-
chinių pokyčių – galvos skausmai,
širdies tachikardija, padidėja skran-
džio sulčių rūgštingumas. Staiga nu-
traukus ilgalaikį kofeino vartojimą,
gali varginti galvos skausmai, depre-
sija ir nerimas, normalaus aktyvumo
sutrikimai. Be to, sergantiems širdies
ir kraujagyslių ligomis žmonėms
kofeinas gali paspartinti ligos vysty-
mąsi ir net labai pakenkti”, – aiškino
pašnekovas.

Anot M. Baranausko, per didelis
kofeino kiekis gali sukelti netgi mirtį.

Ilgai vartojant kofeinas sekina nervų
sistemą ir sukelia priklausomybę,
didina riziką susirgti širdies ligomis.
Todėl kiekvienam reikėtų žinoti, kad
apsinuodijimą kofeinu suaugusie-
siems gali sukelti net 1 g šios me-
džiagos kiekis, o mirtį – 5—10 g.

Kofeinas greitai pasiskirsto vi-
suose organizmo skysčiuose ir audi-
niuose. Didžiausias kofeino kiekis
kraujyje susidaro po 30—60 min. ir
tik apie 1 proc. nepakitusio kofeino iš
organizmo išsiskiria su šlapimu. At-
kreiptinas dėmesys, kad maistas ko-
feino pasisavinimą lėtina.

Kofeinas ir sportas

„Nors mokslinėje literatūroje
apie kofeino kaip maisto papildo
veiksmingumą diskutuojama ir vie-
ningos nuomonės iki šiol nėra, visgi
manoma, kad kofeino vartojimas gali
turėti teigiamą poveikį sportiniams
rodikliams, tačiau tai priklauso nuo
kultivuojamos sporto šakos pobūdžio,
treniruočių dažnumo, lygio, režimo.
Ypač geri rezultatai pasiekiami tarp
ypatingoms ištvermės sporto šakoms
(dviračių sportą, ilgų nuotolių bėgi-
mą) atstovaujančių sportininkų”, –
teigė pašnekovas.

Anot jo, teigiamo kofeino povei-
kio fizinio darbingumo rodikliams
gali tikėtis ir sportininkai, atliekan-
tys ilgai besitęsiančias didelio inten-
syvumo lygio treniruotes. Šiuo atveju
naudą gautų, pavyzdžiui, futbolo,
ledo ritulio, krepšinio, irklavimo ir
daugelio kitų panašaus pobūdžio
sporto šakų sportininkai. Ne išimtis
ir jėgos sporto atstovai.

„Sportininkams svarbu žinoti,
kad kofeino vartojamas kapsulių arba
tablečių ar miltelių pavidalu yra
veiksmingesnis nei, pavyzdžiui, ka-
va, tačiau itin svarbi suvartoto ko-
feino kiekis ir vartojimo laikas.
Daugelis mokslinių tyrimų parodė,
kad kofeino kiekis, sudarantis apie 3-

6 mg/kg kūno masės per parą, yra
veiksminga, tačiau jos labiau didinti
nereikia, nes vartojant didesnius
kiekius, didesnis kofeino veiksmin-
gumas nebestebimas. Jokiais būdais
negalima viršyti 800—1000 mg ko-
feino paros kiekio”, – aiškino specia-
listas.

Siekiant didžiausio kofeino pasi-
savinimo kraujotakoje, kofeiną spor-
tininkams patariama vartoti 60—90
min. prieš fizinį krūvį, tačiau pas-
taruoju metu manoma, kad kofeino
vartojimas 15—30 min. prieš pat tre-
niruotes taip pat daro teigiamą įtaką
darbingumo rodikliams fizinio krū-
vio metu. Taigi, norint budrinti cent-
rinę nervų sistemą, patariama kofei-
ną vartoti likus 15—30 minučių iki
treniruotės pradžios, o norint gauti
kofeino poveikį suburiant laisvąsias
riebalų rūgštis, jį vartoti likus 60—
90 min. iki fizinio krūvio pradžios.

Po fizinio krūvio vartojant ang-
liavandenius ir kofeiną pagreitėja ir
raumenų atsigavimo procesai. Tačiau
vartojant minėtų medžiagų derinį
svarbu įvertinti likusį laiko tarpą iki
miego, nes kofeinas kraujotakoje
išlieka nuo 3 iki 6 valandų. Kai bus
sutrikdytas normalus nakties mie-
gas, raumenų atsigavimas gali labai
sulėtėti.

Vartojant kofeiną nepatariama
3-6 val. vartoti kitų kofeinizuotų
gėrimų (kavos, arbatos), negalima
kofeino vartoti kartu su alkoholiniais
gėrimais, nes svaigieji gėrimai nervų
sistemos veiklą slopina, o kofeinas –

budrina. Toks priešingas minėtų
medžiagų poveikis gali sukelti širdies
pažeidimus, traukulius, inkstų veik-
los nepakankamumą, šoką ar net
širdies smūgį.

Reikia nepamiršti, kad kofeinas
skatina organizmo vandens ir mine-
ralinių medžiagų netekimą. Tiesa,
diurezę (skysčių netekimą) kofeinas
labiau skatina ramybės metu, o spor-
tinės veiklos metu dėl kofeino povei-
kio sumažėja organizmo glikogeno
atsargų naudojimas ir padidėja lais-
vųjų riebalų rūgščių koncentracija
kraujyje. Todėl manoma, kad kofeino
pagalba galbūt galima daugiau su-
deginti organizme riebalų.

„Tačiau jokiu būdu kofeino var-
toti neturėtų savo malonumui spor-
tuojantis ar kryptingai keleto nerei-
kalingų kilogramų atsikratyti sie-
kiantis žmogus, nes, pavyzdžiui, dau-
gelis energetinių gėrimų yra gana
kaloringi, o piktnaudžiavimas kofei-
nu žalingas sveikatai ir vargu ar pa-
dės pasiekti užsibrėžtus tikslus”, –
pabrėžė specialistas.

Delfi.lt

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Žvilgsnis į 1920 metų
taikos sutartį su Rusija

ALEKSAS VITKUS

Šiais metais sukako 90 metų nuo 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje pa-
sirašytos taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos. 1917 m. revoliu-
cija, prasidėjęs pilietinis karas, Anglijos, Prancūzijos ir JAV „eks-

pediciniai korpusai” į Rusiją, karas su Lenkija taip nuvargino Rusiją, kad
jos vyriausybė 1919 m. rugsėjo 11 d. Lietuvai pasiūlė taikos derybas.

Lietuva dar nebuvo teisiškai pripažinta kaip nepriklausoma valstybė,
ir jos vyriausybė nenorėjo dalyvavimu derybose Didįjį karą laimėjusioms
valstybėms pasirodyti lyg pasitraukianti nuo jų raginamos bendros kovos
prieš bolševizmą. Visos trys Pabaltijo valstybės tuo laiku kovojo prieš bol-
ševikus ir tikėjosi gauti pagalbos iš Vakarų, kurie delsė ne tik su parama,
bet ir su tų valstybių de jure pripažinimu.

Estija buvo pirmoji, kuri su Rusija pradėjo taikos derybas. Po kiek lai-
ko ja pasekė ir Latvija. Lietuva vis delsė. 1919 m. sausio 5 d. rusai užėmė
Vilnių ir iki vasaros jau buvo užėmę gal 2/3 visos Lietuvos teritorijos. Pa-
dedant vokiečių savanoriams, menkai ginkluoti lietuviai rusus sulaikė, o
rudeniop jau buvo juos iš Lietuvos išviję. Frontas, išvadavus Zarasus, su-
stojo prie Dauguvos upės.

Tuomet Lietuva pagaliau ryžosi užmegzti santykius su Rusija, ypač
kai taikos sutartis su Rusija pasirašiusios Estija ir Latvija buvo išside-
rėjusios gana palankias sąlygas. 1920 m. kovo 31 d. Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Augustinas Voldemaras atsakė į Rusijos užsienio reikalų
komisaro Georgijus Čičerino atsiųstą notą, nurodydamas, kad prieš dery-
bas Rusija turės pripažinti Lietuvos nepriklausomybę jos etnografinių že-
mių plote. Į tą notą Rusija atsakė, kad apsisprendimo teises visoms tau-
toms jau buvo pripažinęs pats Leninas. Buvo sutarta derybas pradėti 1920
m. gegužės 7 d. Lietuvos delegacija išvyko į Maskvą gegužės 1 d. Jį sudarė:
pirmininkas Tomas Naruševičius, Petras Klimas, Simonas Rozenbau-
mas, Juozas Vailokaitis ir Vytautas Račkauskas. Su jais vyko ir „Lietuvos”
laikraščio korespondentas Antanas Žukauskas-Vienuolis.

Posėdžiai prasidėjo gegužės 7 d. Rusijai atstovavo pirmininkas Adolf
Joffe, Julijon Marchlevski ir Leonid Obolenski. Rusai labai norėjo privers-
ti Lietuvą susitarti dėl karinės sąjungos prieš Lenkiją. Už tai žadėjo dides-
nes teritorijas į rytus bei pietryčius nuo Vilniaus ir palankesnius ekono-
minius susitarimus. Sunkios derybos vyko apie du mėnesius, kol buvo
pasirašyta abi puses tenkinanti sutartis.

Devyniolika sutarties straipsnių

Pagal pirmąjį straipsnį Rusija pripažino Lietuvos valstybės savaran-
kiškumą ir nepriklausomybę ir visiems amžiams atsisakė visų Rusijos su-
vereniteto teisių. Faktas, kad Lietuva kadaise buvo priklausiusi Rusijai,
neuždėjo lietuvių tautai jokių pareigų.

Antrasis sutarties straipsnis smulkiai aprašė abiejų valstybių sieną,
išskyrus pietinę Suvalkiją (Augustavas, Suvalkai, Seinai ir Punskas), kur
tuo metu vyko kovos tarp lietuvių ir lenkų. Pagal pridėtą žemėlapį Lie-
tuvai atiteko Gardinas, Lyda, Ašmena, Smurgainys, Švenčionys, Svyriai
ir kiti mažesni miesteliai. Lietuvai priskirtas ir didysis Naručio ežeras.
Dar smulkesnis sienos nustatymas paliktas komisijai, kuri turėjo laikytis
etnografinių duomenų ir, kiek galima, naudotis gamtos nužymėtomis sie-
nomis.

Tolimesniuose straipsniuose abi šalys įsipareigojo neleisti savo terito-
rijose kurtis organizacijoms, grupėms arba veikti ginkluotoms pajėgoms,
nukreiptoms prieš kitą šalį. Sunkiai suprantamas yra penktasis straips-
nis: „Rusija apsiima saugoti Lietuvos neutralitetą ir dalyvauti garantijose
tam neutralitetui išlaikyti.” Ar nepasinaudojo tuo straipsniu Sovietų Są-
junga 1940 m. „gelbėdama” Lietuvą iš tariamos Lietuvos vyriausybės pla-
nuotos sąjungos su nacių Vokietija?

Šeštame straipsnyje yra aptariami pilietybės klausimai. Ne iš Lietu-
vos kilę asmenys, prieš 1914 metus šalyje išgyvenę ne mažiau kaip dešim-
tį metų, buvo pripažinti Lietuvos piliečiais. Ta teisė nebuvo suteikta bu-
vusiems Rusijos vyriausybės ar kariuomenės tarnautojams. Asmenys, kilę
iš Lietuvos, bet gyvenantys Rusijoje, gavo teisę pasirinkti Lietuvos pilie-
tybę. Septintas straipsnis primena, kad abiejų šalių tremtiniai, norintys
grįžti tėvynėn, bus grąžinami per kuo trumpesnį laiką.

Kiti penki straipsniai sprendžia klausimus dėl išvežto į Rusiją turto
grąžinimo Lietuvai. Sutarta, kad Rusijos vyriausybė savo lėšomis su-
grąžins ir perduos Lietuvos vyriausybei archyvus, muziejus, bibliotekas,
meno kūrinius ir kitokį mokslinį turtą, jei tai buvo išvežta į Rusiją 1914–
1917 karo metais. Panašūs dalykai, išvežti į Rusiją prieš 1914–1917 metų
karą, bus grąžinami Lietuvai, jei tai nepadarys žymios žalos Rusijos ar-
chyvams, muziejams ar bibliotekoms, kur jie yra laikomi. Naudodamiesi
ta išimtimi, rusai niekada Lietuvai negrąžino Lietuvos „Metrikos”, t. y.
LDK archyvo, ir daugelio kitų kultūros vertybių.

Toliau dar kalbama, kad bus grąžinti įvairūs teismo dokumentai,
archyvai, hipotekos, žemės tvarkymo dokumentai ir Vilniaus Karo apy-
gardos topografiniai žemėlapiai, ir apskritai, visa medžiaga, susijusi su
Lietuvos valstybės teritorija. Nors pagal sutartį Rusijos vyriausybė priža-
dėjo Lietuvos piliečiams grąžinti Rusijos bankuose įdėtus indėlius taip,
kaip ji tą žadėjo ir Rusijos piliečiams, Lietuvai nepavyko iš Rusijos iš-
reikalauti apie 13 mln. aukso rublių.

Nukelta į 11 psl.

Politikos vadovai, vertindami
prezidentės Dalios Grybauskaitės
pirmuosius darbo metus, sako šalies
vadovę nenuvylus žmonių lūkesčių.
Tačiau tuo pačiu jie teigia iš prezi-
dentės laukiantys ir konkrečių
žingsnių – iš pradžių siekiant išvesti
šalį iš krizės, o vėliau ir kuriant
gerovės valstybę.

Pirmasis nepriklausomybę atkū-
rusios Lietuvos vadovas, europarla-
mentaras Vytautas Landsbergis
sako, kad prezidentės D. Grybauskai-
tės pirmųjų metų veiklą žymėjo tik-
ras noras laisvinti valstybės instituci-
jas iš grupinių įtakų. „Prezidentės D.
Grybauskaitės pirmųjų metų veiklą
žymėjo ne deklaratyvus, o tikras no-
ras ir valingas siekis, kad valstybės
institucijos laisvintųsi iš grupinių
įtakų, gintų žmones ir jų, o ne insti-
tucijų ir grupių, valstybę”, – pirmuo-
sius D. Grybauskaitės prezidentavi-
mo metus vertino V. Landsbergis.

Politiko įsitikinimu, Lietuvos
politinė kryptis pakankamai stabili, o
prezidentė saugo Lietuvos orumą.
„Pagal tai, kokios ekvilibristikos vyk-
sta daugelyje ES šalių, Lietuvos poli-
tinė kryptis pakankamai stabili.
Prastas dalykas būtų atsiprašinėti be
kaltės ir pataikauti didesniems todėl,
kad jie didesni. Taip būtų praran-
damas orumas ir pagarba. Mano
galva, prezidentė saugo Lietuvos
orumą”, – teigė V. Landsbergis,
1990–1992 metais buvęs Aukščiau-
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
pirmininku.

Didžiausios opozicinės Socialde-
mokratų partijos vadovas Algirdas
Butkevičius, per prezidento rinki-
mus likęs antras po D. Grybauskai-
tės, vertindamas Prezidentės viene-
rių metų darbo valstybės vadovės pos-
te, buvusiai varžovei nešykštėjo pagy-
rimų. „Aišku, išpildyti visiems lūkes-
čiams vieneri metai – per trumpas
laikas, bet tą, ką žadėjo žmonėms per
rinkimus, ji padarė. Ji sakė, kad
užsienio politikoje ji bandys išlaikyti
pusiausvyrą tarp Rytų ir Vakarų, tą ji
ir padarė, užmezgė ryšius su ryti-
nėmis valstybėmis: Rusija, Baltaru-
sija. Dabar, manau, laikas įtvirtinti
bendradarbiavimą su Europos valsty-
bėmis”, – BNS sakė A. Butkevičius.

Taip pat jis atkreipė dėmesį, kad
prezidentė nesikišo į Vyriausybės
veiklą, nors buvo nuogąstaujančiųjų
dėl tiesioginio valdymo įvedimo. „Ji
nesikišo į tiesioginį Vyriausybės dar-
bą, nors daugelis galvojo, kad kaip
profesionalė, buvusi finansų minist-
rė, bandys tą daryti. Bet, manau, ji
turi pareikalauti iš Vyriausybės, kad
ši pateiktų ekonominės ateities viziją,
planą išeiti iš krizės, taip pat – ir bū-
tinų reformų. Prezidentė pati paste-
bėjo, kad Vyriausybė turėjo iki liepos
pateikti socialinio draudimo sistemos
reformą, bet to nepadarė”, – tvirtino
Socialdemokratų partijos vadovas.
Pasak jo, pasikeitimai tiesiogiai pre-
zidentės kompetencijai priskiriamose
srityse – akivaizdūs, ypač teisėsaugos
institucijose – pakeista Generalinės
prokuratūros, Valstybės saugumo
departamento, teismų vadovybė.

Europarlamentaras nuo Liberalų
sąjūdžio, viešasis intelektualas Leo-

nidas Donskis didžiausiu preziden-
tės D. Grybauskaitės pasiekimu vadi-
na visuomenės pasitikėjimą Preziden-
tūra. Pasak jo, visuomenėje, kurioje
politinės institucijos neturi paramos,
tai ypač svarbu. „Manau, turėdamas
omenyje ir politinę padėtį, ir kitas
aplinkybes, ji padarė tai, ką buvo ga-
lima padaryti. Ir, manau, lūkesčiai,
kurie buvo sieti su ja, išpildyti. Labai
didelis pasiekimas yra tai, kad atgau-
tas pasitikėjimas bent viena instituci-
ja, nes esant tokiai padėčiai, kai vi-
suomenė visiškai nepasitiki poli-
tikais, kai pasitikėjimas Seimu toks
žemas, mes galime susidurti su rim-
tomis problemomis ateityje”, – BNS
sakė L. Donskis.

Opozicinės Darbo partijos pir-
mininkas, europarlamentaras Vikto-
ras Uspaskichas teigė, jog po viene-
rių metų pernelyg anksti iš preziden-
tės reikalauti darbo rezultatų, tačiau,
jo žodžiais, kol kas akivaizdesnė pre-
zidentės retorika nei darbai. „Žmo-
gus šiame poste – naujas, kol sudėlio-
jo komandą, kol apsiprato, manau,
kol kas per anksti vertinti – ką pa-
darė ar ko nepadarė. Bent kol kas
matyti, kad retorika eina pirma re-
zultatų. Pastaruoju metu retorika
dar pagriežtėjo, tikimės, kad kitais
metais pamatysime ir rezultatus”, –
BNS sakė V. Uspaskichas.

Jo vertinimu, prezidentė didelių
klaidų nepadarė, tačiau sakė iš jos
laukiantis konkrečių žingsnių, kad
Ministrų kabinetas imtųsi žingsnių
dėl šalies ekonominės gerovės. „O
svertai prezidentei veikti tikrai
dideli, ne tik Konstitucijos numatytos
galios, bet ir žmonių pasitikėjimo
mandatas. Tik tiek, kad tas pasiti-
kėjimas, mano vertinimu, vis dar yra
avansu”, – kalbėjo europarlamen-
taras.

Valdančiosios Liberalų ir centro
sąjungos vadovas Gintautas Babra-
vičius mano, jog prezidentei „rinkė-
jų lūkesčius atliepė ir jiems deramai
atstovavo”. Jis tvirtino nepritarian-
tis vieninteliam valstybės vadovės
sprendimui – veto įstatymui, kuriuo
valstybės žemė kaimuose turėjo būti
atiduota administruoti Nacionalinei
žemės tarnybai, o miestuose – savi-
valdybėms. Po prezidentės veto visa
valstybinė žemė palikta administ-
ruoti Nacionalinei žemės tarnybai.
„Vienintelis klausimas, kurį aš bū-
čiau sprendęs tikrai kitaip – apskri-
čių ir žemės reforma, nes prezidentės
veto išplovė visą reformos esmę ir iš-
vis tada neaišku, kam ją reikėjo dary-
ti. Bet vertinant apskritai, mano
požiūriu, į šalies politinį gyvenimą ji
įnešė daug teigiamo”, – sakė G.
Babravičius.

Liepos 12 d., pirmadienį, suėjo
metai, kai ekonomistės išsilavinimą
turinti 54 metų prezidentė D. Gry-
bauskaitė pradėjo eiti pareigas. D.
Grybauskaitė Lietuvos prezidente
išrinkta 2009 metų gegužės 17 dieną
per pirmąjį rinkimų ratą. Iš 1,393
mln. balsuoti atėjusių piliečių jai savo
balsus atidavė 950,4 tūkst. arba
68,21 procento. Prezidentės inaugu-
racija įvyko 2009 metų liepos 12 die-
ną.

BNS

LIETUVOS POLITIKAI APIE
D. GRYBAUSKAITĖS

PIRMUOSIUS DARBO METUS
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,,Baltijos krantas” netoli Michigan ežero
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Valandėlę kelio į rytus nuo Mi-
chigan ežero, Grand Rapids mieste,
savo pirmuosius mokslo metus sėk-
mingai užbaigė lituanistinė mokykla,
pavadinta ,,Baltijos krantas” vardu.
Tai buvo vienas iš JAV LB Grand
Rapids apylinkės pasiekimų, paminė-
tų Jolantos Paalksnienės pranešime,
duotame JAV LB Michigan apygardos
suvažiavime, įvykusiame 2010 m.
birželio 27 d. Dievo Apvaizdos parapi-
jos Kultūros centre, Southfield, MI.

Prieš suvažiavimą, bet jau po šv.
Mišių, kurias atnašavo kun. Gintaras
Jonikas, prie podiumo tarti žodį buvo
pakviestas Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga. Daugelis bažnyčioje buvusių
pirmą kartą iš jo išgirdome apie
buvusio Lietuvos prezidento Algirdo
Brazausko mirtį. Savo trumpame
žodyje LR ambasadorius pagarbiai
prisiminė šią istorinę asmenybę. Jis
taip pat nuoširdžiai padėkojo visiems
Amerikos lietuviams už jų gražias
pastangas išlaikant lietuvybę, palai-
kant jį jo besibaigiančiose pareigose.
Po šv. Mišių skubėjome į svetainę pa-
sistiprinti Reginos virtuvės skanės-
tais, bet sužinojome, kad virtuvė už-
daryta, nes Regina atostogaujanti.
Mano nediplomatiška reakcija buvo,
kad mums nereikia Reginos, bet no-
rime jos cepelinų. Toliau LR garbės
konsulas Algis Zaparackas jau Kul-
tūros centro salėje prie mikrofono vėl
kvietė garbingą svečią tęsti pradėtą
žodį bažnyčioje. A. Brūzga suteikė

galimybę dalyviams klausti klausi-
mus bei pasisakyti jiems rūpimais
klausimais. Deja, iki pradėto pokalbio
pabaigos neteko būti, nes reikėjo
skubėti į apygardos suvažiavimą, vy-
kusį keletą žingsnių nuo salės.

Suvažiavimą atidarė ir jam pir-
mininkavo naujoji Michigan apygar-
dos valdybos pirmininkė Janina Ud-
rienė. Ji pažadėjo trumpą ir daly-
kišką suvažiavimą, kuris turėtų tęs-
tis vieną valandą. Iš tikrųjų, suvaži-
avimas užtruko visa dešimčia minu-
čių ilgiau, bet į tą laiką įėjo užkan-
džiavimas ir bendra dalyvių nuotrau-
ka. Posėdžiui sekretoriavo apygardos
sekretorė Gražina Kriaučiūnienė. In-
vokaciją sukalbėjo kun. Jonikas, pa-
dėkojęs Dievui už švenčiamus Lietu-
vos laisvės metus ir paprašęs palai-
mos visiems lietuviams pasaulyje ir
susirinkusiems šiame suvažiavime.
Mandatų komisijos sudarymas buvo
atidėtas, nes nebuvo žinoma, ar jos iš
viso reikės. Jos nereikėjo.

Pernai metų suvažiavimo proto-
kolas, perskaitytas pirmininkaujan-
čios, buvo priimtas be pataisymų. Su-
važiavime dalyvavo šešiolika dalyvių-
atstovų iš Detroit, Grand Rapids,
Lansing apylinkių ir svečiai. Atsista-
tydinus apygardos iždininkui Vytui
Raguckui, šioms pareigoms buvo pa-
siūlytas Valdas Piestys, kurį atstovai
patvirtino nuoširdžiu paplojimu. Su
dėmesiu buvo išklausyti pranešimai
apie tris Michigan apygardą suda-

Iš kairės: Romualdas Kriaučiūnas, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga ir Algis Rugienius Dievo Apvaizdos Kultūros centre 2010 m. birželio 27
d. Gražinos Kriaučiūnienės nuotr.

Iš kairės: Narimantas Udrys, kun. Gintaras Jonikas, Algis Zaparackas, Liūda
Rugienienė ir kiti JAV LB Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai.

Romualdo Kriaučiūno ir Algio Rugieniaus nuotraukos

rančias apylinkes. Lansing apylinkė,
kuriai pirmininkauja Saulius Anužis,
daugiau ar mažiau ribojasi proginiu
lietuvių atstovavimu amerikiečių po-
litiniuose sluoksniuose bei instituci-
jose. Kitų dviejų apylinkių veikla yra
gana panaši į kitas JAV esančias apy-
linkes: rūpinamasi lituanistiniu švie-
timu, tautinių švenčių paminėjimu,
gegužinėmis, jaunimo veikla, dviguba
pilietybe ir kt.

Apie Grand Rapids apylinkės
darbus kalbėjo jos pirmininkė J. Pa-
alksnienė, o apie Detroit apylinkės
pasiekimus pranešė buvęs jos valdy-
bos pirmininkas Vytas Rugienius.
Man buvo tikra atgaiva išgirsti apie
Gražinos Kamantienės naujai suor-
ganizuotą lituanistinę mokyklą Grand
Rapids mieste. Mokyklai vadovauja
buvusi detroitietė Svaja Mikulionytė.
Jos ir jos talkininkių globodami pir-
muosius mokslo metus baigė dvylika
vaikų. Detroit apylinkės veiklai kar-
tais pritrūkdavo reikiamų lėšų, o jų
nesant reikėjo atsisakyti kai kurių
renginių. Apygardos valdybos pirmi-
ninkės pranešime buvo paminėta
keletas jos atliktų darbų, darbelių. Ji
taip pat pristatė apygardos iždininko
finansinę apyskaitą. 2009 m. lapkri-
čio 11 d. likutis banke buvo 2,517.08
dol. Nuo tada iki suvažiavimo dienos
pajamų turėta 175.00 dol. Per tą patį
laiką išleista 202.50 dol. Dabar banke
yra 2,489.58 dol. Visi apylinkių ir
apygardos pranešimai buvo priimti

be pataisų. Po to Liūda Rugienienė
pasiūlė paruošti rezoliuciją dėl be-
sitęsiančio dvigubos pilietybės reika-
lo. Suvažiavimas tam pritarė. Suva-
žiavimas taip pat pritarė Rigondos
Savickienės siūlymui artimiau ben-
dradarbiauti su Grand Rapids apy-
linke ir iš ten pakviesti ne tik suau-
gusius, bet ir ten gyvenančius moki-
nukus į Detroit apylinkėje vykstan-
čius renginius.

Po suvažiavimo iš toliau atvyku-
sieji Janinos ir Narimanto Udrių bu-
vo pakviesti toliau pabendrauti prie
užkandžių.

JAV LB Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai Dievo Apvaizdos Kultūros centre, Southfield, MI, 2010 m. birželio 27 d.

Grand Rapids apylinkės valdybos
pirmininkė Jolanta Paalksnienė.

Janina Udrienė, apygardos valdybos
pirmininkė.
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K. Zalagėnas: „Lietuvoje nieko netrūksta,
tik buvusių draugų”

PRIEÕ IR PO DAINÛ ÕVENTÈS

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Šiemet per Kalėdas bus jau treji
metai, kai iš Čikagos, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, kur gyveno daug metų,
į Lietuvą sugrįžo inžinierius Kostas
Zalagėnas. 94-erių metų vyras dabar
įsikūręs Vilniaus pakraštyje, Jeruza-
lės rajone esančiame Gerontologijos
ir reabilitacijos centre. Čia yra apsi-
gyvenę nemažai Amerikoje gyvenusių
lietuvių, kurie, sulaukę garbaus am-
žiaus, norėjo grįžti į gimtąją šalį. K.
Zalagėnas – vienas iš tokių.

Gerontologijos ir reabilitacijos
centre dabar vyksta remonto darbai –
pastatai apšiltinami, keičiami langai.
Šiame centre gyvenantys vyresnio
amžiaus pacientai turi geras sąlygas
– jie ir prižiūrimi, ir pamaitinami,
rūpinamasi jų sveikata. K. Zalagėnas
sako, kad maistas yra net per geras,
sunku viską ir suvalgyti. Malonios čia
dirbančios sesutės, gydytojai, jis pa-
tenkintas ir masažu. Žinoma, sveika-
ta, sulaukus tokio garbaus amžiaus,
nėra labai gera, sunku vaikščioti,
klubo operaciją daryti jau per vėlu,
tad tenka susitaikyti su tuo, kaip yra.

Puikią atmintį turintis ir hu-
moro jausmo nestokojantis buvęs in-
žinierius apgailestauja, kad gerokai
nusilpo akys, tad sunku darosi skai-
tyti, tenka naudotis padidinamuoju
stiklu. Nors knygų su savimi turi
daug ir įvairių, apgailestauja, kad
išvykdamas iš Čikagos nepasiėmė
kelių jam labai reikalingų leidinių.
Gausi Zalagėnų biblioteka iš Čikagos
jau parkeliavo į Lietuvą ir papildė
Panevėžio bei kitų bibliotekų fondus.
Tuo pasirūpino buvusi ilgametė Za-
lagėnų kaimynė dailininkė Magda-
lena Stankūnė, kuri kasmet atskri-
dusi į Lietuvą skuba aplankyti buvu-
sio kaimyno.

Prisimindamas praeitį, K. Zala-
gėnas pasakoja, kad jie gyvenę Pane-
vėžyje, tėvai buvę neturtingi, tad bai-
gus gimnaziją mokslų neteko tęsti –
jis įsidarbino Panevėžio apskrities
viršininko įstaigoje. Tada, 1934 me-
tais, eidamas į darbą jis beveik kas-
dien sutikdavo garsiąją poetę Salo-
mėją Nėrį, kuri mokytojavo Panevė-
žyje dvejus metus.

„Tuomet visi žinojome, kad ji –
garsi poetė. Sutikdavau ją nuolat, bet

ji buvo išdidi, su mokiniais daug ne-
bendravo, niekad jų neužkalbindavo.
Nors jau praėjo labai daug metų,
visada ją prisimenu”, – pasakojo K.
Zalagėnas.

Jis sakė, kad Vilniuje dabar nie-
ko netrūksta, priežiūra gera, bet la-
bai pasigenda buvusių draugų – visi
jie jau išėję amžinybėn. Ant sienos
kambaryje kabo Kauno karo aka-
demijos nuotrauka – iš buvusių ka-
riūnų jau nėra likusio nė vieno gyvo.
Pernai mirė ir tame pačiame centre
gyvenęs garsus išeivijos dailininkas
Vytautas Ignas, dabar čia gyvena jo
našlė. Su liūdesiu K. Zalagėnas pra-
ėjusią žiemą išgirdo ir žinią, kad mirė
kitas jo pažįstamas, garsus lietuvių
dailininkas Algirdas Petrulis, su ku-
riuo kartu yra gyvenęs mokslo me-
tais.

„Tada, kai mokėmės, net pagal-
voti negalėjau, kad kada nors Algir-
das Petrulis taps tokiu garsiu dai-
lininku. Man teko Panevėžyje pažinti
ir kitą pasaulinio garso dailininką
Vytautą Kasiulį. Jie tikrai labai išgar-
sėjo ir verti menininko vardo”, – sakė
buvęs inžinierius.

Labai nenoriai jis kalba ir apie
savo kūrybą. Dar prieš išeidamas į
pensiją Čikagoje jis paėmė į rankas
teptuką ir pradėjo tapyti aliejiniais
dažais. K. Zalagėną tapyti skatino ir
jo garsioji kaimynė dailininkė M.
Stankūnienė. Tų darbų susidarė ne-
mažai. Daugiausia tai – žiemos, ru-
dens peizažai, prisimenant Lietuvoje
praleistus jaunystės metus. Lietuvą
K. Zalagėnui teko palikti 1944-ai-
siais, į ją sugrįžo 2007-aisiais.

„Nesu joks dailininkas, ir man
net gėda dėl tų savo darbų, apie juos
neverta kalbėti. Tai buvo tiesiog laiko
praleidimo būdas, ieškant įdomesnio
vaizdo. Dabar, kai tie paveikslai buvo
pervežti į Lietuvą ir juos planuojama
rodyti, man tai visai nepatinka”, –
kalbėjo K. Zalagėnas.

Keletas įrėmintų peizažų netru-
kus papuoš abu kambarius centre,
kur gyvena K. Zalagėnas, likusieji iš-
keliaus į gimtąjį Panevėžį ir ten šie-
met rudenį bus rodomi miesto bib-
liotekoje. Tuo pasirūpins Lietuvos
dailės muziejaus ditrektorius Ro-
mualdas Budrys kartu su savo dar-
buotojomis.

„Tėvas toks jau yra – jis kuklus,

Dar kartą pažiūrėjau į savo
straipsnį ,,Daug daug dainelių...”, išs-
pausdintą ,,Drauge” 2009 m. sausio
mėn. (http://www.draugas.org/01-10-
09kubiliute.html) ir pagalvojau, kaip
masinio renginio organizavimas kin-
ta su laiku, kaip koks gyvūnas, ir ren-
gėjams (o vėliau ir jo lankytojams)
reikia būti lankstiems. Apie IX Dainų
šventę kai kurie 2009 m. paskelbti
faktai vėliau pasikeitė.

Pavyzdžiui, mano straipsnyje pa-
teiktoje informacijoje šventės tema
,,Mes gyvename daina” vėliau pavirto
,,Daina aš gyvenu”, kuri iš tikrųjų gal
yra net skambesnė.

Ankstyvomis planavimo dieno-
mis buvo skelbiama, kad šeštadienio
vakaro renginys „Miestelio vakaruš-
ka” (šokiai, muzika, žaidimai, mais-

tas šeimoms, jaunimui ir suaugu-
siems) įvyks Anapilyje, Mississauga,
Kanados lietuviams ir jų svečiams
mieloje sodyboje. O išėjo taip, kad va-
karas, pavadintas ,,Miestelio vakaro-
nė” buvo surengtas pagrindiniame
viešbutyje.

IX Dainų šventės pabaigoje JAV
LB pirmininkas Vytas Maciūnas vi-
sus kvietė savo kalendoriuose pasi-
žymėti 2012 m. liepos 1 d. ir atvykti į
Boston mieste vyksiančią XIV Lietu-
vių šokių šventę. Nors daug kas apsi-
džiaugė pagalvojęs, kad galės ir vėl
susitikti už dvejų metų, daug kas pa-
klausė, ,,O kas ruoš kitą Dainų šven-
tę?..”

Ramunė Kubiliūtė
Chicago, IL

Naujausi darbai atlikti kreidelėmis.

nenori jokios garbės, tačiau, manau,
širdies gilumoje jam bus malonu, kad
tuos darbus pamatys ir jo gimtojo Pa-
nevėžio žmonės. Čia labai daug pa-
dėjo ir nenuilstanti Magdalena Stan-
kūnienė, visada raginusi tėvą kurti’’,
– sakė Čikagoje gyvenanti K. Zala-
gėno dukra pedagogė Rima Sell.

Ir dabar K. Zalagėnas dažnai
paima į rankas popieriaus lapą, krei-
deles ir bando piešti, nors darbas

kreidelėmis jam nepatinka – daug
mieliau tapyti dažais. Kelis naujau-
sius darbus parodęs vyriškis dėkojo
svečiams už apsilankymą ir sakė, kad
rašyti apie jį ir jo dabartinį gyvenimą
tikrai neverta. Kuklumu visada pasi-
žymėjęs buvęs inžinierius gėdijasi sa-
vo negalios, tačiau išlieka orus ir yra
laimingas, sugrįžęs pasitikti gyveni-
mo saulėlydžio į Lietuvą, kurią visą
gyvenimą tapė savo paveiksluose. 

Aplankyti tėvo iš Čikagos atskrido dukra Rima Sell.

Gerontologijos ir reabilitacijos centre – remonto darbai.
A. Vaškevičiaus nuotr.
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Lietuvos moter¨ išsilavinimo lygis
aukõçiausias Europos Sâjungoje

Lietuviškam filmui  – ,,Krištolinis
gaublys”

Karlovy Varai, liepos 12 d.
(ELTA) – Lietuvių režisierių Julijos ir
Rimanto Gruodžių filmas ,,Upė” pel-
nė tarptautinio Karlovy Varų festiva-
lio apdovanojimą už geriausią trum-
po metražo dokumentinį filmą.

Savaitgalį Čekijoje pasibaigusia-
me 45-ajame Karlovy Varų festivalyje
lietuvių režisierių pora apdovanota ir
5,000 JAV dolerių piniginiu apdova-
nojimu, praneša festivalio organiza-
toriai.

Režisierių J. ir R. Gruodžių fil-
mas ,,Upė” yra pelnęs ir Lietuvos ki-
nematografininkų sąjungos apdova-
nojimą už geriausią 2009 metų doku-
mentinį filmą, o Florencijos (Italija)
festivalyje ,,dei Popoli” pernai laimė-
jo specialų žiūrovų apdovanojimą.

Pusvalandžio trukmės spalvotas
dokumentinis filmas ,,Upė” nukelia į
Saleninkų kaimą, esantį Neries ir
Šventosios upių santakoje. Čia, Jo-
navos chemijos kombinato pašonėje,
neįprastomis sąlygomis žmonės gyve-
na jau 20 metų. Prieš du dešimtme-

čius chemijos kombinate įvykus ava-
rijai, kitoje upės pusėje esančio kaimo
gyventojai buvo iškeldinti, o salenin-
kiečiai palikti. Keliolika šeimų iki šiol
tebegyvena užterštoje žemėje. Per
Nerį seniai nebėra kelto, į seniūniją,
esančią už 12 kilometrų, nevažinėja
autobusas. Vaikai kasdien valtelėmis
turi perplaukti upę ir apie 3 kilomet-
rus keliauti į Ruklos mokyklą.

Karlovy Varų dokumentinio kino
konkursą vertino komisija, sudaryta
iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės,
JAV, Čekijos ir Graikijos kino žinovų.
Kitą šio konkurso apdovanojimą už
ilgo metražo dokumentinį filmą pelnė
Švedijos režisieriai už filmą ,,Šeima”.

Pagrindinį šių metų Karlovy Va-
rų apdovanojimą ,,Krištolinį gaublį”
ir 30,000 JAV dolerių pelnė ispanų re-
žisieriaus Agusti Vila ilgo metražo
vaidybinis filmas ,,Moskitų tinklelis”.
Liepos 2–10 dienomis festivalyje iš vi-
so parodyta per 200 vaidybinių ir do-
kumentinių filmų. 

Vèl kvieçia A.P.P.L.E. vasaros kursai

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Marijampolèje pagerbiamas
palaimintasis J. Matulaitis

Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) –
Pasaulinį paslaugų centrą Lietuvoje
steigianti grynųjų pinigų perlaidų
bendrovė ,,Western Union” artimiau-
siu metu į darbą ketina priimti dau-
giau kaip 200 apskaitos, klientų ap-
tarnavimo, informacinių technologijų
(IT) specialistų, verslo vadybininkų
bei duomenų analitikų. Planuojama,
kad ateityje paslaugų centre Lietu-
voje dirbs iki 450 profesionalų.

Lietuvoje atidaromas centras
EUROC aptarnaus ,,Western Union”
klientus agentus Europoje, JAV, Vi-
durio Rytuose ir Afrikoje. Jie padės ir
Lietuvoje veikiančių klientų agentū-
rų (,,Swedbank” ir ,,Lietuvos pašto”)
darbuotojams spręsti kasdienes su pi-
nigų perlaidomis susijusias problemas.

Darbuotojų ,,Western Union”
Lietuvoje ieško trys darbuotojų at-
rankos bendrovės  – ,,Strategic Staf-
fing Solutions International”, ,,Delta
management solutions” ir ,,Grafton
recruitment”. Didžiąją dalį darbuoto-
jų atrinks ,,Strategic Staffing Solu-
tions International”. Tarp jų bus ap-
skaitos ir audito, IT specialistai,
klientų operacijų palaikymo specia-
listai ir komandų vadovai.

Apskaitos ir audito specialistus
bendrovė ,,Western Union” linkusi
rinktis iš neseniai šias specialybes
Lietuvos aukštosiose mokyklose bai-
gusių studentų. Tikimasi, kad ką tik

studijas baigę žmonės bus geriau pa-
sirengę darbui su tarptautiniam vers-
lui pritaikytomis sistemomis.

,,Lietuvos rinkoje iš viso yra apie
30,000 įvairaus lygio IT specialistų,
universitetai kasmet išleidžia dar
daugiau negu 1,000 IT srities absol-
ventų, taigi esame nusiteikę optimis-
tiškai. Gera žinia yra ir tai, kad dau-
giau nei 200 universitetų ir kolegijų
ruošia finansų ir apskaitos sričių spe-
cialistus, kurie trokšta tapti daugia-
nacionalinės rinkos dalyviais”, – sakė
,,Strategic Staffing Solutions Inter-
national” vadovas Lietuvoje Andrius
Francas.

,,Western Union” ketina inves-
tuoti į jaunus, imlius naujovėms spe-
cialistus, kurie pasiryžę dirbti tarp-
tautinėje aplinkoje bei siekia asme-
ninio ir profesinio tobulėjimo. Lietu-
voje atidaromo centro specialistai ap-
tarnaus ,,Western Union” agentus ir
bendradarbiaus su kitose 200 šalių
dirbančiais ,,Western Union” darbuo-
tojais.

Šis paslaugų centras Vilniuje bus
trečias bendrovės klientų aptarnavi-
mo centras, steigiamas ,,Follow the
sun” principu. Siekiama centrus geo-
grafiškai išdėstyti taip, kad klientų
aptarnavimo operatyvumo ir kokybės
nepaveiktų besikeičiančios laiko juos-
tos ir darbo laikas. Pirmieji du cent-
rai yra Filipinuose ir Kosta Rikoje.

Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) –
Pernai vidurinį ir aukštesnį už vidu-
rinį išsilavinimą turėjo 91,3 procento
25–64 metų amžiaus Lietuvos gyven-
tojų. Statistikos departamento atlie-
kamo gyventojų užimtumo statistinio
tyrimo duomenimis, tai pats aukš-
čiausias išsilavinimo lygis per pasta-
rąjį dešimtmetį šalyje ir vienas aukš-
čiausių Europos Sąjungoje. Europos
Sąjungos statistikos tarnybos (Euro-
stato) duomenimis, 2008 m., palygin-
ti su 2005 m., Lietuva pagal gyvento-
jų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį
išsilavinimą, dalį pakilo iš penktos
vietos (87,6 proc.) į antrą (90,6 proc.)
ir aplenkė Estiją, Norvegiją, Slovaki-
ją.

Išsilavinimą sąlyginai išskyrus į
tris išsilavinimo lygius (aukštą, vi-
dutinį ir žemesnį), matyti, kad 2009
m. Lietuvoje aukšto lygio (aukštąjį ir
aukštesnįjį) išsilavinimą turėjo 31
proc. 25–64 metų amžiaus gyventojų
(Estijoje – 36 proc., Latvijoje – 26, ES
vidurkis – 25,1 proc.). 2009 m. Lietu-
va pagal šį rodiklį buvo dvylikta ES.
Vidutinio lygio (vidurinį ir specialųjį
vidurinį) išsilavinimą turėjo 60,4 (ES
vidurkis – 46,7 proc.), žemesnio lygio
(pagrindinį ir pradinį) – 8,7 proc. Lie-

tuvos gyventojų (ES vidurkis – 27,9
proc.). Per pastaruosius penkerius
metus 25–64 amžiaus asmenų su že-
mesnio lygio išsilavinimu dalis suma-
žėjo nuo 12,4 iki 8,7 proc., o turin-
čiųjų aukšto lygio išsilavinimą – išau-
go nuo 26,3 iki 31 proc.

2000–2009 m. aukštąjį išsilavini-
mą įgijo 241,000 asmenų, iš jų 168,000
šalies universitetuose ir 73,000 – ko-
legijose. Per pastarąjį dešimtmetį gy-
ventojų su aukštuoju išsilavinimu
skaičius šalyje padidėjo 179,000, arba
49 proc. 2000 m. iš 1,000 25–64 metų
amžiaus gyventojų aukštąjį išsilavini-
mą turėjo 203, 2009 m. – 255, arba
kas ketvirtas šio amžiaus Lietuvos
gyventojas.

Moterys geriau išsilavinusios nei
vyrai. 2009 m. aukšto lygio išsilavi-
nimą turėjo 36 proc. 25–64 metų am-
žiaus moterų ir 25,5 proc. vyrų, o že-
mesnio lygio – 7,7 proc. moterų ir 9,7
proc. vyrų. Lietuvos moterys – la-
biausiai išsilavinusios Europos Są-
jungoje. Eurostato duomenimis, 2008
m. vidurinį ir aukštesnį nei vidurinį
išsilavinimą turėjo 91,7 proc. 25–64
metų amžiaus Lietuvos moterų, o tai
aukščiausias rodiklis ES (Estijoje –
90 proc., Latvijoje – 88,8 proc.).

Pirmojo pasaulinio karo vokieçiû kariû�
palaikai bus perlaidoti Klaipèdoje

Vilnius, liepos 12 d. (ELTA) –
Prasidėjo dvidešimtieji Amerikos pa-
galbos Lietuvos švietimui (A.P.P.L.E.)
vasaros kursai ir paminėtas šios
programos jubiliejus. Švietimo ir
mokslo ministras Gintaras Stepona-
vičius, sveikindamas į Lietuvą suva-
žiavusius kursų lektorius, pažymėjo,
kad A.P.P.L.E. davė daug naujų postū-
mių kitaip įvertinti pedagogo darbą.
G. Steponavičiaus teigimu, tai, kad
niekada netrūko mokytojų, norinčių
dalyvauti kursuose, yra geriausias jų
reikalingumo įrodymas. 

A.P.P.L.E. suteikia galimybę at-
naujinti pedagogines žinias, keistis
patirtimi ir aptarti naujoves. Per du
dešimtmečius įvairiuose seminaruo-
se dalyvavo apie 20,000 pedagogų.
Ministras įteikė padėkos raštus akty-

viausiems A.P.P.L.E. lektoriams. 
1990 metais JAV lietuvių įsteigta

A.P.P.L.E. bendrija – Amerikos peda-
gogų talka Lietuvos švietimui – su-
būrė savanorius pedagogus iš JAV ir
kitų šalių. A.P.P.L.E. sumanytojos bu-
vo Vaiva Vėbraitė ir Jūratė Krokytė-
Stirbienė, vėliau prie šios misijos pri-
sidėjo ir ne lietuvių kilmės amerikie-
čiai pedagogai. Vasaros kursai ir se-
minarai nagrinėja svarbias švietimo
pertvarkos temas. Kursai buvo su-
rengti daugelyje Lietuvos regionų.
Prieš ketverius metus įsteigtas Lie-
tuvos mokyklų fondas jau padėjo įgy-
vendinti šimtą kursuose mokytojų
projektų. Šią vasarą Klaipėdoje ren-
giamų A.P.P.L.E. kursų tema – geriausi
patirties sklaidos pavyzdžiai ir naujovės
Lietuvos švietimui.      

ELTA nuotr.

,,Western Union” Lietuvoje îdarbins
200 specialistû�

Panevėžys, liepos 12 d. (ELTA)
– Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos
stadione baigti Pirmojo pasaulinio
karo vokiečių karių palaikų kasinėji-
mo darbai. Gegužės mėnesį kasinė-
jant vokiečių karių kapus rasta 16 ka-
pų – 8 iš jų visiškai nesuardyti. Vo-
kiečių karių palaikus tyrė Vilniaus
universiteto medicinos fakulteto pro-
fesorius, antropologas Rimantas Jan-
kauskas. Kaip teigia R. Jankauskas,
daugiausia tai jaunų kariškių ir vie-
nos moters palaikai. ,,Šiuo metu
palaikai nuvežti į Kėdainių evangeli-

kų reformatų bažnyčią ir perduoti
Vokietijos Federacinės Respublikos
ambasados žinion. Palaikus planuoja-
ma perlaidoti Klaipėdos Herkaus
Manto vokiečių karių kapinėse rug-
sėjo mėnesį”, – teigia Savivaldybės
administracijos Kultūros paveldo
skyriaus vedėja Loreta Paškevičienė.
1915–1918 m. J. Balčikonio gimnazija
buvo vokiečių karo ligoninė, jos teri-
torijoje laidoti nuo sužeidimų mirę
kariai, ligoninės darbuotojai, prime-
nama Panevėžio savivaldybės prane-
šime. 

Marijampolė, liepos 12 d. (ELTA)
– Marijampolėje prasidėjo palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Litur-
ginio minėjimo aštuondienis savait-
galį pradėtas žygiu nuo Marijampo-
lės bazilikos į palaimintojo Jurgio
Matulaičio tėviškę Lūginės kaime ir
šv. Mišiomis tenykštėje koplyčioje. 

Liepos 12 d. Marijampolės bazili-
koje buvo meldžiamasi už katalikiš-
kus judėjimus ir bendruomenes, vyko
konferencija Marijampolės marijonų
gimnazijoje, buvo meldžiamasi prie
palaimintojo Jurgio relikvijų bazili-
koje. Po vidurdienio Mišių buvo ap-

lankyta Jurgio Matulaičio tėviškė Lū-
ginėje. Tokios pačios tvarkos bus lai-
komasi ir kitomis atlaidų dienomis,
bus meldžiamasi už socialinius, švie-
timo ir žiniasklaidos darbuotojus, už
kunigus, vienuolius, ligonius, gydyto-
jus, vaikus,  šeimas ir savanorius. Lie-
pos 18-ąją, pagrindinę iškilmių dieną,
vidurdienio šv. Mišias aukos Lietuvos ir
iš užsienio atvykę vyskupai.

Arkivyskupas J. Matulaitis 1987
m. paskelbtas palaimintuoju. Beatifi-
kacija vyko Romoje iškilmingai šven-
čiant Lietuvos krikšto 600-ąsias me-
tines. 



Vilnius, liepos 12 d. (BNS) – De-
šimtys tūkstančių žmonių liepos 11
d. susirinko paminėti 1995 metais
Srebrenicoje Bosnijos serbų išžudytų
beveik 8,000 musulmonų ir palaidoti
775 neseniai atpažintų aukų. Sre-
brenicos žudynės, didžiausias toks
nusikaltimas Europoje po Antrojo
pasaulinio karo, yra tamsiausias Ju-
goslavijos subyrėjimo 10-ajame de-
šimtmetyje įvykis. 

Srebrenicos anklavą, kurį gynė
Jungtinės Tautos, Bosnijos serbų
pajėgos užėmė 1995 m. liepos 11 d. Iš
karto po to buvo išžudyta beveik
8,000 Bosnijos musulmonų vyrų ir
berniukų. 

Hagoje įsikūręs JT Tarptautinis
tribunolas buvusiai Jugoslavijai ir JT
aukščiausios instancijos Tarptautinis
teisingumo teismas Srebrenicos žu-
dynes laiko genocidu. Tai vienintelis
genocidu laikomas įvykis iš virtinės

etninių konfliktų, įsiplieskusių by-
rant buvusiai Jugoslavijai. 

Aukos buvo šaudomos ir verčia-
mos į bendrus kapus, o paskui, sle-
piant įrodymus, bet kaip perlaido-
jamos daugiau kaip 70-yje miestų. 

Per pastaruosius kelerius metus
teismo specialistų ekshumuoti kaulai
būdavo atpažįstami DNR testais ir
perlaidojami Potočaryje. 

Visų buvusią Jugoslaviją suda-
riusių valstybių prezidentai, tarp jų
– Serbijos prezidentas Boris Tadič,
atvyko į metinių minėjimą.  B. Tadič
dalyvavimas yra skaudus daugeliui tą
genocidą išgyvenusių žmonių, kurie
sako, kad karo metais Bosnijos serbų
pajėgoms vadovavęs ir dabar JT
tribunolo genocidu kaltinamas Ratk
Mladič tikriausiai slapstosi Serbijoje. 

Tuo tarpu viena Bosnijos serbų
partija apdovanojo Bosnijos serbų
karo metų vadovą, kuris yra Hagoje
teisiamas už žudynes, įvykdytas prieš
beveik 15 metų.  Opozicinė Serbų de-
mokratų partija (SDS) Radovan Ka-
radžič apdovanojo per savo 20-mečio
iškilmes. Šiuo metu R. Karadžič yra
teisiamas Hagoje įsikūrusiame Tarp-
tautiniame tribunole buvusiai Jugos-
lavijai – dėl savo vaidmens per 1992–
1995 m. karą Bosnijoje, pirmiausia –
dėl 1995 m. liepos žudynių Srebreni-
coje. 

JAV prezidentas Barack Obama
Srebrenicos žudynes pavadino ,,dėme
mūsų kolektyvinėje sąmonėje”. Pa-
reiškime, kuris buvo perskaitytas už
JAV prezidentą Srebrenicoje, jis pri-
pažino, kad tarptautinė bendruo-
menė nesugebėjo apsaugoti šio ankla-
vo, o dėl to kalti asmenys turi atsa-
kyti. 
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BERNAS
Šveicarijos vyriausybė pranešė

atsisakiusi patenkinti JAV prašymą
išduoti režisierių Roman Polanski ir
nurodė, kad priemonės dėl jo laisvės
suvaržymo yra atšauktos. ,,Spren-
dimo priežastis yra faktas, jog nega-
lima atmesti tikimybės, kad JAV
ekstradicijos prašyme gali būti pro-
cedūrinių trūkumų”, – sakoma Švei-
carijos teisingumo ministerijos pa-
skelbtame pareiškime. Teisingumo
ministerija taip pat nurodė, jog buvo
atsižvelgta į nacionalinius interesus.

KIJEVAS
Ukrainoje prasidėjo kariniai mo-

kymai ,,Sea Breeze-2010”, kurie ren-
giami drauge su NATO. Iki liepos 23
dienos vyksiančių mokymų pagrin-
dinė tema bus pasirengimas tarptau-
tinei kovos su piratavimu operacijai.
Kariniuose mokymuose, be Ukrainos
ir JAV karių, dalyvauja kai kurios
Šiaurės Atlanto organizacijos šalys:
Vokietija, Belgija ir Lenkija. Prie jų
prisijungs taip pat ir kitos valstybės,
tarp jų – Azerbaidžanas, Gruzija ir
Moldova.

BELFASTAS
Šiaurės Airijoje per katalikų su-

keltas riaušes nukentėjo 27 polici-
ninkai, 3 iš kurių gydomi dėl šautinių
žaizdų. Tamsiu paros metu katali-
kams išėjus į gatves kilo neramumai,
kurių metu buvo leidžiamos dūminės
raketos ir mėtomi buteliai su degiuo-
ju skysčiu. Neramumai vyko likus
mažiau nei parai iki numatytų tradi-
cinių protestantų eitynių. Oraniečių
ordinui priklausantys protestantai
kasmet visoje Šiaurės Airijoje rengia
eitynes, kurios paprastai padidina
įtampą tarp jų ir katalikų bendruo-
menės. 

PARYŽIUS
Prancūzijos oro linijoms ,,Air

France” priklausantis keleivinis lėk-
tuvas ,,Boeing 747-400”, skridęs iš
Rio de Žaneiro į Paryžių, dėl sprogi-
mo grėsmės buvo priverstas leistis
Resifės miesto oro uoste Brazilijos
šiaurės rytuose. Lėktuvui pasiekus
žemę, keleiviai buvo išlaipinti. 

KIŠINIOVAS
Moldovos Konstitucinis Teismas

(KT) pateikė prezidento įsako dėl
„Sovietinės okupacijos dienos” įver-
tinimą. Teismo manymu, įsakas
prieštarauja pagrindiniam šalies
įstatymui. Birželio mėn. pabaigoje
laikinasis Moldovos prezidentas
Michail Gimpu priėmė įsaką dėl So-
vietinės okupacijos dienos. Tokiam
sprendimui prieštaravusi opozicinė
komunistų partija kreipėsi į KT.

MASKVA
JAV šnipas Igor Sutiagin, kuris

buvo vienas iš JAV ir Rusijos apsikei-
timo šnipais dalyvių, gali siekti poli-
tinio prieglobsčio Didžiojoje Brita-
nijoje. Pagal apsikeitimo šnipais susi-
tarimą, Rusija sutarė paleisti keturis
Rusijoje kalintus asmenis, kurie da-
bar su savo artimaisiais galės įsikur-
ti JAV.  Visi šie asmenys kreipėsi į
Rusijos prezidentą, prašydami juos
išlaisvinti po to, kai pripažino įvykdę
nusikaltimus prieš Rusiją. 2004 m. I.
Sutiagin, Rusijos ginkluotės kon-
trolės ir branduolinių ginklų specia-
listas, buvo nuteistas kalėti 15 metų
už tai, kad teikė slaptą informaciją
JAV kariuomenės žvalgybai.

TOKIJAS
Japonijoje prasidėjo rinkimai į

šalies parlamento aukštuosius rū-
mus. Skelbiama, kad rinkimų teisę
Japonijoje turi 104 milijonai šalies
gyventojų. Remiantis Japonijos įsta-
tymais, rinkėjai rinks tik pusę iš 242
šalies parlamento aukštųjų rūmų
įstatymų leidėjų. 

DELIS
Indijos gynybos taryba pritarė,

kad šalies valdžia šešiems naujiems
elektra ir dyzeliniu kuru varomiems
povandeniniams laivams įsigyti
skirtų 11 milijardų JAV dolerių.
Skelbiama, kad tai didžiausia šalies
karinėms pajėgoms tobulinti skirta
suma. 

SYDNEY
Australijos vyriausybė neišves

karių iš Afganistano, nors per talibų
išpuolius žuvo australų kariškių.
Šiuo metu Afganistane yra 1,550
Australijos kariškių. 

Paminètos Srebrenicos žudyniû
metinès

Vilnius, liepos 12 d. („Lietuvos
žinios”) – Barack Obama apkarpė
algas Baltųjų rūmų darbuotojams,
kurie iki šiol uždirbdavo daugiau
kaip 100,000 dolerių per metus.

Pernai JAV prezidentui B. Oba-
ma alga nebuvo pakelta, kaip ir vi-
siems aukštiems jo administracijos
pareigūnams. Baltųjų rūmų naujau-
sias algų sąrašas rodo, kad joms per
metus buvo išleista 39 mln. dolerių.
Šiemet algų sąrašas, kurį Baltieji rū-
mai kasmet parengia kaip ataskaitą
Kongresui (šis reikalavimas taikomas
nuo 1995 metų), pirmą kartą pa-
skelbtas ir internete. Tai padaryta
įgyvendinant prezidento B. Obama
įsipareigojimą visose srityse siekti
didesnio skaidrumo. Sąraše nurodyta
kiekvieno Baltųjų rūmų darbuotojo
alga, išskyrus viceprezidento ir jo
komandos, nes šis padalinys forma-
liai priskiriamas Senatui. Algų sąraše
nėra ir prezidento B. Obama pavar-
dės, uždirbančio 400,000 dolerių per
metus, nes jo algą nustato Kongresas.

Naujausi duomenys rodo, kad
šiuo metu Baltuosiuose rūmuose dir-
ba 469 žmonės. Tai 17 etatų mažiau
nei pernai. Tačiau didesnių pokyčių
naujausiame algų sąraše nėra, nes
prezidentas B. Obama visiems Bal-
tųjų rūmų darbuotojams nustatė
metų atlyginimo viršutinę ribą –
100,000 dolerių. Taigi Baltųjų rūmų
darbuotojų algos svyruoja nuo 21,000
iki 180,000 dolerių per metus.

23 aukščiausio lygio padėjėjai,

įskaitant darbuotojų vadovą Rahm
Emanuel, spaudos sekretorių Robert
Gibbs, kalbų rašytoją Jon Favreau,
Baltųjų rūmų patarėją Bob Bauer bei
vyresniuosius patarėjus David Axel-
rod ir Valerie Jarrett už darbą gauna
172,000 dolerių per metus. Du svei-
katos apsaugos politikos specialistai
Michael Hash ir Timothy Love už-
dirba po 179,700 dolerių per metus.
Palyginimui: Senato duomenimis,
viceprezidento Joe Biden metų alga –
230,000 dolerių.

Baltųjų rūmų visuomeninei di-
rektorei Julianna Smoot mokama
150,000 dolerių – 37,000 daugiau, nei
gavo jos pirmtakė Desiree Rogers. D.
Rogers turėjo pasitraukti iš adminis-
tracijos po gruodį kilusio skandalo,
kai paaiškėjo, kad į valstybinį priėmi-
mą prasmuko neprašyti svečiai.

Buvęs krepšinio žvaigždė Reggie
Love vis dar laikosi neblogai – uždir-
ba kiek daugiau nei 100,000 dolerių
per metus kaip prezidento B. Obama
asmens sargybinis. Dar vieno įžy-
mybės – aktoriaus Kal Penn, dirbusio
Baltųjų rūmų visuomeninių įsiparei-
gojimų skyriuje, sąraše neliko. Jis
metė šį darbą, nes nuo birželio 1 die-
nos pradėjo filmuotis seriale.

Visi kiti Baltųjų rūmų aukštes-
nes pareigas užimantys pareigūnai
vidutiniškai uždirba nuo 40,000 iki
60,000 dolerių per metus. Maždaug
tiek pat gauna ir nemažas būrys pa-
dėjėjų, spaudos padėjėjų ir tyrėjų. 

Kokios algos Baltuosiuose rùmuose?

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

RUSIJA

AUSTRALIJA

Potočario kapinėse palaidotos 775
neseniai atpažintos žudynių aukos.

AFP/Scanpix nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
15 EILINIS SEKMADIENIS

DIEVAS KIEKVIENOJE
GYVENIMO SRITYJE

„Visa širdimi, visa siela sugrįžk
prie Viešpaties, savo Dievo” 

/Įst 30, 10/

Dažnai mes uždarome Dievą į
„sekmadienio ryto dėžutę”. Dažnai
tai vienintelis kartas per savaitę, kai
mes į jį kreipiamės, apie jį mąstome,
jam dėkojame. Kiti meldžiamės tik
ryte ir vakare bei prieš ir po valgio.
Visą kitą dienos laiką pamirštame
apie jį. Kai kurie sako: „Ryti, jokio
dvasingumo nėra mūsų įmonėje.
Verslas su dvasingumu nesuderina-
mas. Negaliu melstis eidamas gatve,
pjaudamas kiemo pievelę, valydamas
kambarius... Juk Dievui visa tai
nerūpi.” Tikrai Dievui tai rūpi. Jis
žino visa tai, ką mes jam rengiamės
pasakyti ar daryti. Labai svarbu pri-
pažinti jį kiekvienoje gyvenimo sri-
tyje. Turime ugdyti įprotį, kad tai
darytume kuo dažniau kiekvieną
dieną.

Mes ugdome tokį įprotį, kai nuo-
lat dėkojame už jo gerumą, kai pra-
šome atleidimo už nuodėmes ir apsi-
leidimus, kai medituojame ir mąs-
tome apie jo nuostabius darbus kiek-
viename žingsnyje. Toks įprotis ne
tik patinka Dievui, bet ir leidžia jam
vesti mus ten, kur turėtume būti.
Tam, kad ugdytume tokį įprotį, ne-
pakanka kartą per metus dalyvauti
rekolekcijose ir kiekvieną sekmadienį
šlovinti jį per pamaldas. Kasdien ryte
turime kartoti: „Tėve, dėkoju už dar
vieną dieną, kurią man dovanoji.
Dėkoju, kad laimini mano vaikus. Ti-
kiu, kad ši diena bus tavo gausios
palaimos ir malonių kupina... Žinau,
kad laikai mane savo rankoje... Tu
kovoji mano gyvenimo kovas... Jei tu
su manimi, kas gi gali būti prieš
mane... Siųsk man išminties mano
darbuose...” Dažnai mes nepatenkin-
ti kartojame: „Ir vėl reikės gaminti
valgį šeimai, nupjauti kieme žolę,
vargti raštinėje.” Tuomet turime kar-
toti: „Dieve, dėkoju, kad man dovano-
ji stiprybę, kad teiki išmintį, kad
ugdai mano kantrybę sunkumuose.”
Kuo labiau pripažįstame Dievo vei-
kimą, tuo daugiau malonių patiria-
me.

Neretai ir po tokios nuolatinės
maldos viskas vyksta ne taip, kaip
norėtume. Po tokios maldos prade-
dame projektą ir jis žlunga. Po tokios
maldos nusiperku kokią nors prekę ir
namuose pastebiu, kad ji nekokybiš-
ka. Tačiau ir tokiais atvejais verta
melstis, nes tai padaro mane stipres-
nį, kantresnį ir gailestingesnį. Kaž-
kas yra pasakęs: „Prieš sutikdamas
žmogų pirmiausia stengiuosi sutikti
Dievą.” (...)

Pamokslauju sekmadieniais be-
veik 8 metus. Tai jau įprasta mano
gyvenimo dalis. Galiu ir pats be
Dievo pagalbos pasirengti ir pasakyti
pamokslą keliems šimtams žmonių.
Tačiau kiekvieną kartą sakau: „Die-
ve, man reikia tavo pagalbos. Lai-
mink mano mintis ir žodžius.” Tuo
pripažįstu, jog viską gaunu iš Dievo.
Tokia malda patvirtinu, kad tik su jo
pagalba galiu tapti tuo, kuo jis mane

sukūrė. Tik su jo palaima galiu
atskleisti visa tai, ką turiu geriausia
savyje. Kai pripažįstame savo silpnu-
mą, suaktyviname Dievo galią. Kiek-
vieną rytą sakykime: „Dieve, dėkoju
už tavo stiprybę, už tavo išmintį, už
tavo vedimą.” Kai mokome studen-
tus, kai vedame seminarą, kai žai-
džiame žaidimą: „Dieve, priimu tavo
stiprybę. Tu esi mano jėgų šaltinis.”

Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kai
sūnus prašo patarimo, pamokymo,
pagalbos. Tokiu prašymu sūnus tėvui
parodo, kad tėvas yra protingas, iš-
mintingas, talentingas, patyręs. Sū-
nus pripažįsta, jog tėvas tikrai yra
jam reikalingas. Sūnus parodo savo
pasitikėjimą tėvu. Dievas irgi džiau-
giasi ir mielai padeda savo vaikams.
Kai nuolat tikime Dievo pagalba, gal
ir ne viskas vyksta taip, kaip tikė-
jomės, bet viskas pamažu eina geryn.
Gal tą dieną po maldos patyrėme
daug nesėkmių. Tačiau visa diena su
Dievu buvo sėkmingesnė, lengvesnė
ir vaisingesnė. Kartais net nepastebi-
me pasikeitimo, bet malda veikė pas-
laptingai ir apsaugojo mus nuo di-
desnių nelaimių.

Dažnai mes neleidžiame Dievui
ateiti į mūsų gyvenimus. Kai mama
savo dukrai padeda atlikti namų
užduotis, dažnai pastebi jos klaidas ir
bando pamokyti ją, pataisyti, padėti
jai lengviau išspręsti užduotį. Tačiau
vaikai neretai nenori klausyti pamo-
kymų ir nepriima pagalbos. Jie toliau
vargsta, užtrunka ilgiau, atmesdami
tėvų pagalbą. Taip pat ir Dievas siūlo
mums savo pagalbą. Tačiau dažnai ją
atstumiame sakydami: „Jau tiek
daug metų vedu susirinkimus, nepra-
dėsiu jo ir šį kartą su malda.“ Taip
elgdamiesi mes atstumiame Dievo
pagalbą, kuri gyvenimą padaro leng-
vesnį, ramesnį ir vaisingesnį. Prieš
visus darbus prašydami pagalbos,
juos lengviau ir greičiau atliekame.
Padarome mažiau klaidų. Turime
daugiau džiaugsmo ir ramybės.

Ne visada reikia ilgos ar garsios
maldos. Tai gali užtrukti tiek, kiek
reikia normaliam įkvėpimui ir iš-
kvėpimui. Kai rengiuosi svarbiam
telefono pokalbiui, kartoju: „Dėkoju
už išmintį, kurią man duodi... Matai,
kad man reikia tavo vedimo... Tu esi
mano mintyse ir žodžiuose.” Kai
rengiuosi kelionei, kartoju: „Dieve,
tu mane globoji. Tu mane vedi teisin-
gu keliu.” (...)

Jėzus sakė: „Aš esu vynmedis, o
jūs – šakelės. Kas pasilieka manyje ir
aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo
manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko
nuveikti” /Jn 15, 5/. Tik leisdami Die-
vui darbuotis mūsų gyvenime galime
išnaudoti visus savo sugebėjimus ir
mums seksis veikla. Kartokime:
„Dieve siųsk man tą, kurį galėčiau
laiminti, kuriam galėčiau patarnauti,
kurį galėčiau padrąsinti, kuriam pa-
dėčiau atskleisti savo sugebėjimus.”
Tikrai nuostabių dalykų vyksta, kai
pradedame pripažinti Dievą kiekvie-
name žingsnyje. Tuomet patiriame
neįtikėtinų jo malonių.

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

Ir vėl viskas prasidėjo nuo šaldy-
tuvo. Kaip paprastai, nuvažiavusi į
Lietuvą, pirmiausia ,,aplankiau’’
savo draugų šaldytuvus, nes jie ge-
riausiai žino, kokie maisto produktai
skaniau-si. O mūsų draugai Irma ir
Rolandas Stirbliai mėgsta ypatingus,
gurmaniškus, savo skoniu išsiski-
riančius patiekalus. Taigi jų šaldy-
tuve ir radau ,,Karališkus kiaušini-
nius grietininius ledus su rome mir-
kytomis razinomis ir šokolado įda-
ru”. Šiuos ledus gamina bendra suo-
mių ir lietuvių įmonė ,,Ingman”. 

Keli apsilankymai šaldytuve, ir
nemaža ledų pakuotė ištuštėjo tą patį
vakarą. Tuo pačiu metu mano galva
jau buvo pilna minčių, kaip tuos
ledus atvežti ir į Ameriką.

Skaitau straipsnius – vieni ragi-
na valgyti ledus bei kitus pieno pro-
duktus, kiti teigia, kad pieno produk-
tai nėra skirti žmogui, reikia valgyti
tik mėsą. Treti ragina maitintis tik
šaknelėmis, grūdais bei uogomis. Te-
gu tas šakneles graužia mano priešai!
Norui esant, galima įrodyti bet kokią
teoriją, svarbu, ką norėsi įrodyti. 

Atsimenu savo vaikystę, kada
gatvėje, po pat mūsų buto langais,
stovėjo vežimėlis su ledais, ir man jų
labai norėjosi, bet gana retai galėjau
jų pasmaguriauti. Gal todėl iki šios
dienos mėgstu ledus ir manau, kad su
saiku galima valgyti viską, juk sena
lietuvių išmintis sako tik ,,Kas per
daug, tas nesveika’’.

Gaivina ir gydo

Apskritai, ledai yra labiau nau-
dingas ar žalingas produktas? Nors ir
kaip keistai atrodytų, anglų moks-
lininkai nustatė, jog ledai organizme
gerina svarbios medžiagos serotonino
gamybą. Serotoninas gali apsaugoti
mus nuo stresų ir kelti nuotaiką. Pa-
silepinantys ledais žmonės jaučiasi
laimingesni, nei tie, kurie ledų ne-
mėgsta.

O vienas iš vokiečių gydytojų
tyrimų patvirtino, kad ledai nuosta-
biai gydo pervargimą ir nervinį įsi-
tempimą. Tai paaiškinama tuo, kad
pienas ar grietinėlė, iš kurių gamina-
mi ledai, savo sudėtyje turi L-tripto-
fano – medžiagos, gerinančios nuo-
taiką ir raminančios nervų sistemą.
Mokslininkai primena, kad ši me-
džiaga dar ir padeda atsikratyti ne-
migos. 

Todėl pasirinkimas jūsų rankose:
valgykite ledus, būkite laimingi ir
saldžiai miegokite arba graužkite
šakneles, save bei savo artimuosius. 

Gydytojai pataria 

„Mėgaujantis ledais nereikia už-
miršti, jog tai šaltas, minus 18 laips -
nių temperatūroje laikomas saldus
produktas. Todėl reikėtų jį ragauti
lėtai, nes jautresniems žmonėms gali
sukelti gerklės uždegimą ar anginą.
Saikingai juos valgant ta pati gerklė
yra grūdinama”, — apie valgomųjų
ledų vartojimą aiškino Vilniaus vi-
suomenės sveikatos centro Visuome-
nės sveikatos ugdymo skyriaus vedė-
ja gydytoja Viktorija Montvilienė.

Gydytoja priminė, kad šį produk-

tą reikėtų valgyti protingai. Kadangi
ledai yra priskirtini desertui, nerei-
kėtų jų laikyti pagrindine mitybos
priemone, o ragauti tik po pagrindi-
nio valgymo. Priešingu atveju, saldu-
mas slopins apetitą.

„Tegul ledus valgo visi — ir
vaikai, ir seneliai. Valgykite atsargiai,
nesušaldykite gerklės. Jei karščiuo-
jate, nuo šio produkto susilaikykite“,
— abejojančius drąsino Visuomenės
sveikatos centro darbuotoja.

Kokius ledus valgyti?

Dėl skonio nesiginčijama, kiek-
vienas renkasi, kas kam patinka. O
ledų tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje
yra apstu, pasirinkti yra iš ko. Tačiau
lietuviai sakydavo, kad jei jau ,,kristi,
tai nuo gero arklio’’. Jei jau valgyti,
tai kas geriausia. Jei rinktis – tai pir-
maujantįjį. Lietuvos Statistikos de-
partameno duomenimis, Lietuvos le-
dų rinkos pirmaujančią vietą yra tvir-
tai užėmę ,,Ingman ledų’’ gamintojai. 

Susilaukiame nemažai ,,Ing-
man’’ ledų smaguriautojų laiškų, kur
rašoma, kad ledai iš tiesų skanūs. Jei
produktas skanus, nedaug jam reikia
ir reklamos – žmonės ir patys para-
gauja, ir draugams pataria. 

Kad ,,Ingman’’ ledai skanūs, by-
loja kad ir tokie objektyvūs ir ne-
ginčytini faktai:

– Daugelis ,,Ingman’’ ledų apdo-
vanoti Lietuvos metų gaminio apdo-
vanojimais, tarp jų – ,,Karališki’’ ir
,,Super Viva’’. Daug medalių yra
pelnę ir ,,Baltijos'’’ kūginiai ledai.

– Praėjusiais metais sukako 80
metų nuo ,,Ingman’’ veiklos pradžios
Suomijoje. Per tą laiką įmonės veikla
išsiplėtė ne tik Skandinavijoje, bet ir
Baltijos šalyse. 

– „Ingman ledai’’ tapo pirmąja
valgomųjų ledų gamybos įmone Bal-
tijos šalyse, atitinkančia BRC  reika-
lavimus. 

– „Ingman ledai’’ turi daugiau
kaip penkiolikos metų sėkmingos
veiklos patirtį, yra subūrę kompe-
tentingų specialistų komandą, griež-
tai prižiūri produktų kokybę, skiria
didelį dėmesį naujų produktų vysty-
mui bei vartotojų poreikių patenkini-
mui.

UAB ,,Ingman ledai’’ Mažeikiuo-
se gamina kūginius ledus ,,Baltija’’,
ledus ant pagaliuko ,,Totally’’, ,,Cre-
do’’, ,,Eskimo’’,    Nukelta į 9 psl.

PASAKOJIMAS APIE LEDUS
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Margumynai

PASAKOJIMAS APIE LEDUS

Rasti veiksmingi ŽIV antikūniai

* * *
Džiugi naujiena atkeliavo į Žyd-

rūno Ilgausko gyvenimą. 2007 m. su
žmona Jennifer dėl komplikacijų nėš-
tumo metu jie prarado dvynukus.
Tada jie pradėjo įsivaikinimo procesą
ir 2009 m. vasarą susilaukė broliukų
Deivido ir Povilo iš Kauno rajono Pa-
gynės vaikų globos namų, kuriuos
yra  parėmę  „Saulutės” JAV Rytinio
pakraščio atstovai Bob Duda ir Gin-
ger Houghton. Prieš kelerius metus
viešėdamas Lietuvoje su kitais krepši-
ninkais, vaikų namuose Žydrūnas
skaitė pasakas vaikams ir jaudinosi,
kai vaikučiai deklamavo eilėraščius.
Lietuvoje apie  tai dar kalbama, rašo-
ma, ypatingai, kad berniukai pateko
iš vargingų sąlygų į 11 metų NBA žai-
džiančio Žydrūno namus. Visi domisi,
ar berniukai taip pat žais krepšinį, ar
amerikietišką beisbolą. Žydrūnas ir
Jennifer yra geras pavyzdys lietu-
viams, kurie yra abejingi įsivaikini-
mui. Atsimintina – ir su savais vai-
kais negali būti užtikrintas!

* * *
Taupydami laiką ir jėgas, užuot

važinėję pas gimines ir draugus, du
vakarus pasikvietėme juos į svečius
pas save. Buvo smagu, nors ir trum-
pai pabendrauti su tais, kurių nebu-
vome spėję susitikti. Vaišinome arba-
ta ir sausainėliais ir pirmą kartą
užsakiau „Čili” picą į namus! Kalba
sklandžiai liejasi, kai negurgia po
darbo atėjusių išalkę pilvai!

* * *
Skrisdama į Lietuvą pasiėmiau

Kazio  Almeno detektyvinius roma-
nus „Sauja skatikų” ir „Lietingos die-
nos Palangoje”. Pirmame Almenas
pasakoja apie Donatą Vėbrą, iš Lie-
tuvos pakviestą apsilankyti Ameriko-
je. Nuostabiai autorius pajunta  She-
nandoah „pirmabangių” nuotaikas,
kalbos stilių, antrabangių gyvenimo
kasdienybę, sekama, kaip Donatas iš-
narplioja, kad žmogus gal nėra din-
gęs, bet pasisavinęs savo draugo ta-
patybę, tyčia dingęs iš pažįstamų aki-
račio. Antrame romane Donatas Vėb-
ra atvyksta atostogų į Palangą. Čia
autorius pagauna komunistinių laikų
niuansus, posakius, džinsų be etike-
čių vertinimą, išsprendžia, kas nužu-
dė žmogų gretimame kambaryje.

Visai kitokio pobūdžio yra Alme-
nų dovanota knyga „Motociklu po
Afriką”, „Versus aureus” leidyklos
išleista 2008 metais. Tai rinkinys re-
portažų, kuriuos Kazys 1968 m. va-
žiuodamas motocikliuku per Afriką
siųsdavo į dienraštį „Draugas”. Ant-
rabangių sūnus Almenas prieš va-
žiuodamas į Afriką lankėsi okupuoto-
je Lietuvoje, kur nusipirko „Kijev”
fotoaparatą, kurio nuotraukomis
iliustruota knyga. Dabar Almenas
gyvena Lietuvoje. Aprašymai papildo-
mi intarpais, kurie paaiškina jo ap-
rašomą įvykį arba parodo galvosenos
ar padėties pasikeitimą po 40 metų.

* * *
Prieš daug metų pas mus viešė-

jusi Gražina Mareckaitė padovanojo
savo knygą „Šiapus ir anapus Vil-
niaus vartų”. Skaitant knygą įsilieji į
Vilniaus dvasią, į tuos laikus, kai Ma-
reckaitė augo, kai ją saugojo Angelas
sargas: „Daug kartų buvau išgelbėta
nuo visokiausių baisybių, blogybių,
gal ir mirties. Tai jis mane prilaikė

nematomais sparnais, kad nenukris-
čiau nuo siaurutėlio karnizo  san-
dėliu paverstoje Šv. Kotrynos bažny-
čioje... Jis pašaukė mane iš po me-
džio, kai į jį trenkė žaibas, jis liepė pe-
reiti į kitą gatvės pusę, kai nuo stogo
krito ledo luitas... Jis mane veda ap-
globdamas savo permatomais spar-
nais.”

Su Mareckaite einame į jos mo-
kyklines dienas, vaikų kasdienybę, jų
choro klasės pamoką: „Choristės... ir
choristai... dulkėtame mokyklos kori-
doriuje visa gerkle traukė:

Mes su Stalinu į saulę,
Mes su Stalinu kovon,
Te nedrįsta nieks pasauly
Kelti kojos Lietuvon!
Žiobčioju kaip žuvis, mekenu me-

lodiją, visam gyvenimui įstrigusią į
atmintį, ir ničnieko nesuprantu...
Mokykloje šlovinau Staliną, o grįžusi
namo...” Mareckaitės knygoje pajunti
Vilnių, pajunti autorę, ji atveria savo
sielą, kuri susijungia su skaitytojo
siela...

* * *
Nusipirkau Salomėjos Nėries

poezijos rinktinę „Lauk manęs”, Ro-
mualda Navikaitė dovanojo „Žodžiai
sielai” ir „Žodžiai širdžiai”, Sigita
Lipovienė – Axel Munthe „Knygą
apie San Mikelę”, tačiau grįžtant į
Čikagą skaičiau Julijos Švabaitės-Gy-
lienės apysakas „Draugų laivelis”.

Padejuojam apie lietuvių kalbos
darkymą svetimžodžiais, pvz. kai Lo-
zoraitis kandidatavo, pirmą  kartą
išgirdau „imidžas” vietoj „įvaizdžio”
ir t. t. 

Apysakoje „Velnio apsėstas” Gy-
lienė rašo:

– Tai, va, pone mokytojau, – iš
karto pradėjo Šilinis – Atnešiau jūsų
laikraščius, norėčiau ir kitų, jei ga-
vote iš Lietuvos? O dabar turiu keletą
klausimų.  Tai vis tie sunkiai supran-
tami žodžiai, kurių pilni Lietuvos
laikraščiai...

– Tai kokie tie žodžiai? – šyptelėjo
Baldžius.

Šilinis išsiėmė iš kišenės su-
lankstytą popierių:

– Jūs tikriausiai tuos visus žo-
džius žinote, o aš...  Tai – anonsuoti,
kuluarai, komunikabilus, renovacija,
ažiotažas, licencija, rakursas, inter-
peliacija, prevencija, ratifikuoti, in-
fektuotas, stresas, profilaktinis...

– Na, užteks, užteks, – pertraukė
jį Baldžius. – Ten pas juos tai lyg ir
mada visokiom svetimybėm. Tiek
daug, kad jau ir aš kartais nebesusi-
gaudau. Ir pykstu ant Lietuvos kal-
bininkų, kad leidžia mūsų gražią
lietuvių kalbą taip darkyti. Jau buvo
pradėta išsivaduoti iš tų svetimų įta-
kų, bet dabar daros vis blogiau... Net
ir čia, Amerikoje, jau pradedama
tuos svetimžodžius įgyvendinti spau-
doje ir viešose kalbose. Kad ir žodis –
prevencija! – juk tai paprasčiausias
atitikmuo – apsauga, apsisaugoji-
mas! Na, ir kiti, – čia mielas Vincai,
reikėtų  daug laiko viską išaiškinti,
bet ar pakeisi?  Ratifikuoti – juk tai
patvirtinti, o anonsuoti – skelbti, in-
fektuotas – tai užkrėstas, užsikrė-
tęs!... Stresas – tai įtampa, įtempi-
mas. Interpeliacija – seime ar parla-
mente užklausimas. Profilaktinis –
apsauginis, ir taip toliau.

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 12

Atkelta iš 8 psl.      ,,Bum Gum’’,
vaflinius puodelius ,,Viva’’, ,,Super
Viva’’, ,,Viva fashion’’, sveriamuosius
ledus, ledus su sausainiais ,,Domi-
no’’, vaisinius ledus ,,Pagunda’’,
,,Sport’’, šeimyninius ledus ,,Ledų
tortas’’, ,,Karališki’’, ,,Kokteil’’, ,,Le-
gendinis’’, ,,Super viva’’, ,,Nostalgi-
ja’’, ,,Dessert’’. Nemažą jų dalį šian-
dien galite nusipirkti tiek Čikagoje
bei jos priemiesčiuose, tiek ir kitose

valstijose.
Kaip sakoma, geriau vieną kartą

pamatyti ir paragauti, negu šimtą
kartų išgirsti ar paskaityti. Jei pats
savininkas Peter Ingman yra toks
laimingas valgydamas savo ledus,
esame įsitikinę, kad ne mažiau lai-
mingi būsite ir jūs. Linkime jums il-
gos vasaros, kaitrios saulės ir skanių,
šaltų ,,Ingman’’ ledų!

Paruošė Angelė Kavakienė

JAV vyriausybei patarinėjantys
mokslininkai atrado tris veiksmingus
antikūnius, kurių stipriausias neu-
tralizuoja 91 proc. ŽIV (žmogaus
imuniteto viruso) atmainų, daugiau
nei visi anksčiau atrasti AIDS anti-

kūniai, rašoma „The Wall Street
Journal” svetainėje. Dabar šį antikū-
nių aptikimo metodą jie taiko mėgin-
dami rasti gripo virusų antikūnius.

Delfi.lt

Santariškėse pradėtas taikyti naujas
prieširdžių virpėjimo gydymo būdas

Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Širdies aritmijų
ir rentgenochirurgijos skyriuje atlik-
tos trys naujos prieširdžių virpėjimo
gydymo procedūros.

Medicinoje jos vadinamos kate-
terinės balioninės krioabliacijos (krio
– šaldymas, abliacija – prideginimas).
Šių procedūrų metu į paciento širdies
kraujagysles yra įvedamas specialus

balionėlis ir tada prieširdžių virpėji-
mo židiniai užšaldomi iki – 45 laips-
nių temperatūros. Lyginant su iki
šiol atliekamomis radiodažninėmis
procedūromis, naujasis metodas yra
greitesnis, mažiau skausmingas, ma-
žesnė susirgimo rizika. Procedūras
atliko prof. Audrius Aidietis ir doc.
Germanas Marinskis, padedant spe-
cialistams iš Čekijos. Delfi.lt

Saldūs gėrimai sumažina stresą ir agresiją
Saldūs gėrimai, tokie kaip arbata

su cukrumi, padeda sumažinti stresą
darbe, juos geriantys žmonės rečiau
jaučia agresiją ar polinkį ginčytis,
teigia psichologai, kuriuos cituoja
telegraph.co.uk. Cukrus suteikia
energijos, tad smegenys gali valdyti
impulsus, todėl žmonės sugeba su-
valdyti savo elgesį kilus stresui ir
nesielgia spontaniškai, teigia tyrėjai.

Mokslininkai atliko tyrimą, ku-
riame dalyvavo savanoriai. Viena
grupė gėrė limonadą, saldintą cukru-
mi, kita – limonadą su dirbtiniais
saldikliais. Paaiškėjo, kad tie, kurie
gėrė cukrumi saldintą limonadą, ge-
riau sugebėjo suvaldyti stresą.

Kiekvienas savanoris turėjo at-

likti kelias stresą sukeliančias užduo-
tis, vėliau atlikti pristatymą, kurio
metu kai kurie jų buvo kritikuojami,
siekiant juos išprovokuoti. Savano-
riai, kurie gėrė limonadą su cukrumi,
rečiau prarasdavo kantrybę, nei kiti,
rašo „Journal of Experimental Social
Psychology”.

Australijos psichologai pareiškė:
„Prieš susirinkimą darbe, kai tikėti-
nas stresas, patartina išgerti cukrumi
saldintą gėrimą, tuomet didesnė tiki-
mybė, kad sugebėsite suvaldyti ag-
resyvius impulsus.” Smegenims rei-
kia gliukozės, kad jos galėtų veiks-
mingai veikti – be kitų dalykų, suval-
dyti savo impulsus, teigia tyrėjai iš
Australijos.                          Delfi.lt
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Pianistės Gabrielės Lelytės
koncertas

Kaip penktadienio, liepos 9 d.,
,,Drauge” skelbta, šį šeštadienį, lie -
pos 10 d., Lietu vių dai lės muzieju -
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
įvyko jaunos pianistės, respubliki -
nių bei tarptautinių konkursų lau -
rea tės Gabrielės Lelytės fortepijoni -
nės muzikos koncertas.  Jei Toronto
mies te, Kanadoje, įvykusioje IX Dai -
nų šventėje buvo per 1,000 daininin -
kų, kurie savo puikiu pasiruošimu
„su drebino žemę”, tai šiuo atveju tie -
siog negali atsistebėti, kaip ši jaunutė
pianistė sugebėjo suvirpinti klausyto-
jų širdis, be pertraukos skambinda -
ma ilgokus, aukštos technikos reika -
lau jančius kūrinius. 

Koncertą G. Lelytė pradėjo vieno
iš „Vienos klasikų trijulės” Ludwig
van Beethoven Sonata, op. 90, Nr.
27,  e-moll. Vėliau atliko romantiko
Franz Liszt ,,Vengriškąją rapsodiją”
Nr. 11, ir prancūzų impresionisto
Clau de Debussy „Vakaras Grana -
doje” iš ciklo „Estampai”.  Tai kom -
po zitorius, kuris  drąsiai atsitraukė
ne tik nuo tvirtų formos taisyklių, bet
ir nuo logiško harmonijos vystymo. 

Po to pianistė vėl sugrįžo į ro -
man  tiką, atlikdama Frederik Chopin
Scherzo b-moll, op. 31, Nr. 2 ir Mi ka -
lojaus Konstantino Čiurlionio „Mi -

ražą”. Savo koncertą užbaigė  drama -
tiš ka argentiniečio kompozitoriaus
Al berto Ginastera „Kreolų šokių siui-
ta”. 

Visa programa pareikalavo iš so -
listės aukšto lygio muzikalumo ir
tech ni kos. Tiesiog stebino šios jau -
nos, apie 18 metų, lietuvaitės visa
klaviatūra tvar kingas ,,skrajojimas”,
kurį dažnai ji tvirtais užtikrintais
akor dais pristabdydavo ir pereidavo į
lyrišką „dainingą” fraza vimą. Tie
tvirti akordai reikalauja tvirtų ran -
kų, ir yra tiesiog nuostabu, kaip pia -
nistei tenka staigiai pereiti į greitus
pasažus, kur rankų tvirtumas turi
staiga atsileisti.  Gal kai kas kai ku-
riuose virtuoziškuose pasažuose ga-
lėjo pasigesti užgavimo lygumo. 

Savo skambinamus kūrinius ji
pati pristatė, bet per daug tyliai. Ir
bu vo sunku man, net pirmoj eilėje sė -
dėjusiam, gerai suprasti ir kūrinio, ir
kompozitoriaus vardus.  Tai derinosi
su šios jaunos pianistės būdu, nes ji
pasirodė labai kukli, nerodžiusi „kas
aš”, nors visa programa buvo gerokai
virtuoziška. 

Lietuva, kokia Tu didi, paruošusi
pasauliui tokio įspūdingo lygio naujos
kartos pianistę!!!

Faustas Strolia

Gabrielė Lelytė koncerto Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, metu.
Asmeninio albumo nuotr.

Jubiliejinė P. Gerliko paroda
Mūsų skaitytojai meno mylėtojai

tikriausiai dar prisimena Čikagos
kul tūros centre vykusią dailininkės
Pet ro nėlės Gerlikienės parodą „Mitai
ir kasdienės istorijos siuvinėtuose ki-
li muose” (2008 sausio 12 d. – 2008
ba landžio 6 d.) ir  Čiurlionio galerijo-
je Jaunimo centre buvusią Gerlikų
pa ro dą „Kartos” iš ciklo „Šeimos”,
kurioje buvo rodoma  P. Gerlikienės
bei Pranciškaus Gerliko tapyba ir
Jurgitos Gerlikaitės grafika.

Neseniai tapytojas P. Gerlikas
šventė savo 70-ies metų jubiliejų. Ta
proga liepos 2–31 dienomis Vilniaus
Rotušėje veiks dailininko jubiliejinė
retrospektyvinė kūrinių paroda. Pa -
ro dos atidarymas vyko liepos 7 d.

Parodos atidarymą vedė Vilniaus
Rotušės valdytojo pavaduotojas – ce -
re monmeisteris Saulius Pilinkus.
Atidaryme  dailininką sveikino Lietu -
vos dailininkų sąjungos pirmininkas
Eugenijus Nalevaika, tapytojas, įvai -
rių privačių plenerų užsienyje ir Lie -
tuvoje organizatorius, Svajūnas Ar-
monas iš Šilutės rajono.

Dailininką pasveikino Lietuvos
nacionalinės filharmonijos solistas
Danielius Sadauskas.

Parodoje dalyvavo Šilalės rajono
savivaldybės meras Albinas Ežerskis,
mero pavaduotoja Vera Macienė,
Švietimo kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja kultūrai Jovita
Voverienė, kultūros paveldo apsaugos
vyr. specialistė Vilma Kasnauskienė,
Bijotų seniūnijos seniūnas Steponas
Jasaitis. 

Pranciškus Gerlikas gimė 1940

m. balandžio 15 d. Baigė Vilniaus dai-
lės akademiją. 

Tapytojas yra surengęs ne vieną
savo darbų parodą ir dalyvavęs gru-
pinėse parodose. Nutapė daug žymių
žmonių, istorijos veikėjų portretų.
Taip pat tapo peizažus.

Jo darbai puošia Šilalės ra jono
įstaigas, jų yra Lietuvos muziejuose,

pas asmeninius kolekcionierius. Dai-
lininko tapytą M. K. Čiurlionio por-
tretą turi ir Čiurlionio galerija Jau-
nimo centre.

„...Pakilau nuo molėtos Mažrimų
kalvos rūstokame Šilalės krašte, Že -
maitijos gilumoje, kurio dvasios aps -
tu mano paveiksluose. Čia vis sugrįž-
damas tebeskraidau viršum gimtinės
lopinėlio XXI amžiui skirtais spar-
nais. Būdamas kūrybingas keletoje
sričių pasirinkau tapybą. Ji man – gy -
venimo pilnatvė – energetinis epo -
chos metraštis...

...Tapyboje vaizduoju savo am-
žininkus – lietuvių tautos švie suo lius
ir praeities didvyrius. Atskleis damas
jų individualybes, dvasios au ten tiš-
kumą. Portretuose ir kituose paveik-
sluose siekiu investuoti teigiamas
emocijas spinduliuojančią ener giją,
optimizmą, norą sveikai gyventi ir
kultūros pagalba pagerinti pa saulį...

...Žmogus – man visko centras,
todėl labiausiai gilinuosi į portretą.
Ypač mane pavergė Vytautas Didysis
ir viskas, kas su Juo susiję: Trakai, Jo
Gimtinė. Čia budi Šio vieno Di -
džiausio Pasaulinio Valdovo Dvasia...

...Mano kūrybos stichija – gydyti
žmogaus sielą spalvos ir sparnuotos
minties pagalba, skatinti žmonijos
tobulėjimą ta universalia Visatos
atstovų kalba saistoma telepatijos
laisve...

...Domina dvasinė sfera ir žmoni-
jos ateities galimybės...”, – apie savo
kūryba sako pats dailinininkas.

Čiurlionio galerija sveikina dai -
lininką gražios sukakties proga ir
linki jam daug kūrybinių jėgų.

Laima Apanavičienė

Dailininkas Pranciškus Gerlikas.

Dailininko Pranciškaus Gerliko parodos atidarymas Vilniaus Rotušėje.
ELTA nuotraukos

Sekmadienį, birželio 27 d., po 10 val. r. lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažny čioje
parapijiečiai atsi s veikino su kun. J. Kelpšu. Norėdami įamžinti savo pėdsakus ir juos palikti parapijos archyvuose gau-
siai susirinkę Brighton Park parapijiečiai nusifotografavo su 10 metų jų parapijoje išdirbusiu kunigu J. Kepšu ir pa-
linkėjo jam kloties jo naujoje tarnystėje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.

Algirdo Butėno nuotr.

Brighton Park lietuviai  atsisveikino su kun. J. Kelpšu
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Margumynai

Atkelta iš 3 psl.           
Vienuoliktame straipsnyje Rusija

sutiko atlyginti Lietuvai tokią dalį
1914–1915 m. karo metu į Rusiją
išvežtų  geležinkelių, telegrafo ir tele-
fono susisiekimo priemonių, kuri ati-
tiktų vietinius Lietuvos valstybės
reikalus.

Dvyliktas straipsnis prasidėjo la-
bai „mielaširdingu” Rusijos pareiški-
mu: „Rusijos vyriausybė, turėdama
omenyje, kad Lietuva pasaulinio karo
metu buvo beveik visa nuniokota ir
kad Lietuvos piliečiai net negali
atstatyti savo sugriauto ūkio ir sunai-
kintų girių, pareiškia sutinkanti: 1.
Nukelti nuo Lietuvos atsakomybę už
Rusijos skolas ir visokius kitus įsiža-
dėjimus; 2. Artimiausiose prie Lietu-
vos sienų vietose duoti Lietuvos vy-
riausybei teisę kirsti miško iš šimto
tūkstančių dešimtinių ploto; 3. Išduo-
ti Lietuvos vyriausybei tris milijonus
rublių aukso per pusantro mėnesio
nuo šios sutarties patvirtinimo da-
tos”. (Dešimtinė buvo senoviškas ru-
sų žemės matas, 1.0925 ha, rusų oku-
pacijos metais naudotas ir Lietuvoje.)

Ilgainiui Lietuvai nebuvo leista
iškirsti to žadėto 100,000 ha miško,
greičiausiai gal ir dėlto, kad pagal
tarp  Rusijos ir Lenkijos 1921 m. kovo
13 d. Rygoje pasirašytą sutartį Lie-
tuva prarado bet kokią tiesioginę sie-
ną su Rusija. Lietuvos sienų klausi-
mu Rusija žaidė dvigubą žaidimą –
Lietuvai ir Lenkijai ji pateikdavo
skirtingus pareiškimus. Sutarties su
Rusija pasirašymo metu didelė dalis
Lietuvai pripažintos teritorijos buvo
užimta Lenkijos kariuomenės.

Likusieji sutarties straipsniai
numatė ateities derybas dėl prekybos
ir tranzito, neapdedant prekių jokiais
muitais ar mokesčiais. Apibrėžiamas
net atvejis, kai, mirus vienos šalies
piliečiui antrosios šalies teritorijoje,
pasilikęs turtas būtų perduodamas
valstybei, kurios pilietis buvo paliki-
mo savininkas. Po sutarties patvirti-
nimo abi šalys turėjo užmegzti diplo-
matinius ir konsulinius santykius.
Pirmuoju Lietuvos atstovu Maskvoje
buvo paskirtas poetas ir diplomatas
Jurgis Baltrušaitis (g. 1873 m.), tame
poste išbuvęs iki 1939 m. pavasario.

Penkioliktas straipsnis atleido
abiejų valstybių piliečius nuo visų
civilinių, karinių, politinių ir discipli-
ninių bylų bausmių. Jei tų bylų
sprendimai dar nebuvo priimti, bylos
turėjo būti panaikinamos.

Sutartis buvo surašyta lietuvių ir
rusų kalbomis, įsakmiai pabrėžiant,
kad ji turi būti patvirtinta. 1920 m.
spalio 14 d. Maskvoje Užsienio rei-
kalų liaudies komisariate buvo pasi-
keista sutarties patvirtinimo raštais.
Patvirtinimo protokolą už Lietuvą
pasirašė J. Baltrušaitis.

Pasirašant šią sutartį Maskvoje,
Rusijai pavyko Lietuvą susieti su spe-
cialiu pareiškimu, pagal kurį Lietuva
įsipareigojo Rusijai iki jos karo su
Lenkija pabaigos leisti naudotis ta
Lietuvai pripažinta teritorija, kurią
iki tol buvo užėmusi Lenkijos kariuo-
menė. Nors tai buvo tam tikras Lie-
tuvos neutralumo statuso pažeidi-
mas, nepasirašyti tokio pareiškimo,
kai rusai jau veržėsi link Vilniaus,
būtų tolygu iš viso nepasirašyti sutar-
ties.

Tolimesnės pastabos

Rusų kariuomenės laikysena Lie-
tuvoje rodė, kad Rusijos įsipareigoji-
mai Lietuvai priklausys nuo karo su
Lenkija sėkmės. Lenkijos politikai ta

proga Lietuvą kaltino bendradarbia-
vimu su bolševikais.

Bendrai paėmus, 1920 m. Lietu-
vos taikos sutartis su Rusija Lietuvai
buvo gana palanki, nors ir ne visi su-
tartyje suminėti pažadai buvo įvyk-
dyti. Taikūs santykiai su Rusija (vė-
liau jau Sovietų Sąjunga) tęsėsi be-
veik 20 metų, kai 1939 m. spalio 10 d.
bolševikai neprivertė Lietuvos pasi-
rašyti vadinamąjį savitarpio pagalbos
paktą, pagal kurį į Lietuvą vėl įžengė
raudonarmiečio batas.

Dar prieš prasidedant deryboms,
lenkai, godžiai žiūrėję į plačius Uk-
rainos ir Baltarusijos plotus, planavo
tai įjungti į savo teritoriją ir taip at-
kurti senąją Lenkijos-Lietuvos vals-
tybę. 1920 m. balandžio 25 d. Lenkija
pradėjo staigų, atrodė, pergalingą žy-
gį prieš rusus. Tačiau po kelių mėne-
sių rusai atsigavo ir pradėjo stumti
lenkus atgal, liepos viduryje sustoda-
mi jau netoli Varšuvos. Liepos 4 d.
Lenkijos vyriausybė pasiūlė Lietuvai
atiduoti Vilnių ir prisidėti prie karo
prieš rusus, bet Lietuva, norėjusi tai-
kiai gyventi su visais kaimynais, pri-
sidėti  atsisakė. Grėsmingą lenkų pa-
dėtį išgelbėjo stambi ir skubi pran-
cūzų pagalba. Rugpjūčio 16 d. lenkai
smogė į rusų kairįjį sparną ir nustū-
mė rusus net už Minsko. Mūšiai buvo
sustabdyti, pasirašius paliaubų su-
tartį 1920 m. spalio 12 d.

Liepos 15 d., jau pasibaigus rusų-
lietuvių deryboms, lietuvių daliniai
įžengė į Vilnių, bet ten surado tik
prieš kelias valandas atvykusius ru-
sus. Iš miesto rusai pasitraukė tik
rugpjūčio 26 d.

Tuo taru lenkų kariuomenė,
stumdama Raudonąją armiją iš Len-
kijos, susidūrė su Lietuvos kariuo-
mene rugsėjo mėnesį Suvalkų ir
Augustavo rajonuose. Vyko kovos
prie Seinų, lietuviai pasitraukė. Rug-
sėjo viduryje, lenkams pasiūlius, Kal-
varijoje vyko derybos, nedavusios jo-
kių teigiamų rezultatų. Naujos dery-
bos prasidėjo Suvalkuose rugsėjo 29
d., sutartis buvo pasirašyta spalio 7 d.
Deja, jau spalio 9 d. gen. Josefas Pil-
sudskis užėmė Vilnių, ir lenkai jame
liko iki 1939 metų, kai į žaidimą ir vėl
įsijungė sovietinė Rusija.

Problema dėl sienos 
su Latvija

Dėl valstybės sienų Lietuva turė-
jo vargo ne tik su Lenkija ar Rusija,
bet ir su „broliška” Latvija. Pasibai-
gus nepriklausomybės karams, reikė-
jo nustatyti valstybinę sieną ir tarp
Latvijos ir Lietuvos. Lietuviai pačioje
pradžioje rodė norą prisijungti visą
Kuršo žemę, anksčiau priklausiusią
Lietuvai, o po Liublino unijos – Lie-
tuvai ir Lenkijai.

Nors Palanga priklausė DLK Že-
maičių seniūnijai, rusai XIX a. vesda-
mi gubernijų sienas, lietuvišką Pa-
langą kažkodėl prijungė prie Kuršo
gubernijos. Latviai ne tik reikalavo
sau Palangos, bet, naudodamiesi sun-
kia Lietuvos karine padėtimi, ją lai-
kinai buvo ir užėmę.

Jau pirmuose pasitarimuose pa-
aiškėjo, kad nebus lengva surasti abi
puses tenkinančio sprendimo. Latvių
vyriausybės organai mėgino įbau-
ginti latvių žinioje esančius, bet
linkstančius į Lietuvos pusę gyvento-
jus. Buvo sutarta sudaryti arbitražo
komisiją, kuriai pirmininkavo anglas
prof. J. I. Simpson. Šis arbitražo teis-
mas po 30 posėdžių, po ilgų ginčų ir
nesutarimų darbą baigė 1921 m. kovo
20 d.

Žvilgsnis į 1920 metų taikos sutartį su Rusija A † A
DANETA JANULAITYTĖ

RAILIENĖ

Mirė 2010 m. birželio 25 d., sulaukusi 99 metų.
Gyveno Los Angeles, CA.
Gimė 1910 m. liepos 17 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
A. a. Daneta buvo žmona rašytojo a. a. Bronio Railos.
Velionė su vyru bus palaidoti Kaune, Lietuvoje.

Liūdinti šeima

Skiriu Tau žodį paskutinį
Su vystančiais vainikais, gėlėmis,

Dedu karstan Tau ilgesį tėvynės
Ir gintaro šalies trapias viltis.

(A. M. Balašaitienė)

A † A
ANGELĖ MERKYTĖ

GARSIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima Mamytė, Uošvie-
nė, Močiutė, Promočiutė mirė 2010 m. liepos 9 d. Osterville, Mas-
sachusetts, sulaukusi 94 metų.

Buvo žmona brangaus a. a. Vlado Garsio.
Nuliūdę liko: dukra Jūra Drukteinienė su vyru dr. Albertu;

sūnus Algis Garsys su žmona Egle; mirusio sūnaus a. a. Šarūno
Garsio našlė Justina su šeimomis. Paliko dešimt anūkų ir šešis
proanūkius. Taip pat paliko seserį Aldoną Klimavičienę su šeima
iš Worcester, MA bei kitus gimines Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, mūsų brangiausia Mamyte.

Nuliūdusi šeima

Birželio pabaigoje Prancūzijos
medikai sėkmingai atliko viso veido
persodinimą – 35 metų vyrui buvo
persodintas veidas su akių vokais ir
ašarų kanalais, pranešė spauda.

Operaciją atlikęs chirurgas Lau-
rent Lantieri laikraščiui sakė, kad tai
yra pirma tokio pobūdžio operacija
pasaulyje, nors balandžio mėnesį
Ispanijos medikai pranešė atlikę pa-
našią procedūrą.

Atliekant veido persodinimą, nuo
donoro atskiriamas visas veidas su
burna ir akių vokais ir perkeliamas
ant paciento. Tada mikroskopo pagal-
ba yra sujungiami nervai ir kraujo
indai. Kelios panašios operacijos buvo
atliktos ir anksčiau, trys iš jų Pran-
cūzijoje, kur prieš penkerius metus
mikrochirurgai pranešė pirmieji at-
likę dalinį veido persodinimą. 

BNS

Prancūzijos medikai persodino 
visą žmogaus veidą

Narkotikai ir alkoholis bukina kūrybiškumą
Dr. Iain Smith, britų psichiatras

ir priklausomybės ligų žinovas, prieš-
tarauja populiariajai nuomonei, jog
svaigalai skatina kūrybiškumą. Moks-
lininkas, skaitydamas pranešimą
Karališkos psichiatrų kolegijos susi-
tikime, savo tiesai įrodyti citavo dau-
gybę menininkų, pradedant Ernest
Hemingway ir Marcel Proust, bai-
giant Vincent van Gogh ir poetu John
Keats.   

Psichiatras, ištyręs šių ir kitų
menininkų, kurie – ne paslaptis –
kurdami vartojo narkotikus ar alko-
holį, teigia, kad didžiausi jų pasieki-
mai nesusiję su svaigalais. „Prie-
žastis, dėl kurios šis mitas toks galin-
gas, yra šių medžiagų trauka ir fak-
tas, kad daugybei menininkų jos būti-
nos norint susitvarkyti su savo emo-
cijomis”, – mano dr. I. Smith, Glazgo
(Didžioji Britanija) Karališkosios
Gartnavelio ligoninės darbuotojas.

Žymūs Amerikos rašytojai Ten-

nessee Williams bei E. Hemingway
buvo priklausomi nuo alkoholio, pri-
dūrė jis. Psichiatras taip pat teigė,
kad Nobelio literatūros premijos lau-
reatai, F. Scott Fitzgerald, Eugene
O`Neill bei William Faulkner taip pat
buvo alkoholikai. Tapytojas V. van
Gogh gėrė ypač stiprų spiritinį gėri-
mą – absentą.      

Kaip mokslininkas teigė savo
pranešime, poetai Samuel Taylor Co-
leridge ar J. Keats lygiai taip pat kaip
ir rašytojai M. Proust ir Edgar Allan
Poe vartojo opiatus.

„Idėja, kad alkoholis ir narkoti-
kai suteikia menininkams unikalių
įžvalgų ir patirčių, yra iliuzija, –
teigia psichologas. – Kai pabandoma
išgauti ir užfiksuoti svaigalų sukeltas
patirtis paaiškėja, kad jos bepras-
mės”. „Šios priemonės dažniausiai
naikina mūsų atmintį, tad sunku
atsiminti, ką turėjote galvoje būdami
toje būsenoje”, – pridūrė jis. Lrt.lt 
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių
minėjimas Šiaurinio Illinois lietuvių
apylinkėje vyks liepos 17 d., šeštadie -
nį, 6 val. v. St. Andrew liuteronų pa -
ra pijos patalpose (10 S. Lake St.,
Mun delein, IL 60060). Meninę prog -
ramą atliks jauna pia nistė, res pub li -
kinių bei tarptautinių konkursų lau-
reatė Gabrielė Le lytė iš Lietuvos.
Išgirsite M. K. Čiurlionio, C. Debussy,
A. Ginastera kū rinius. Po trumpos
me ninės programos istorikė Violeta
Rut kauskienė skaitys paskaitą ,,Žal -
gi rio mūšio vėliavos, simboliai lem -
ties ir pergalės fone”. Kviečiame vi -
sus dalyvauti. Įėjimas – auka. Dau -
giau informacijos tel.: 847-244-4943
(Violeta).  

��Kun. dr. Gediminas Jankūnas
liepos 18 d., sekmadienį, atnašaus
10:30 val. r. šv. Mišias Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Po Mišių parapijos salėje kavutė ir
atsisveikinimas su nuolatiniam gyve -
nimui į Lietuvą išvykstančiu kun. G.
Jankūnu. Visi kviečiami.

�Liepos 22–29 dienomis Palai-
mintojo Jurgio Matu laičio misijoje
lankysis kun. Hermanas Šulcas,
SDB, daug metų dirbęs Ruandoje ir
Lietuvoje įs teigęs Jaunimo sodybą.

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

7:30 val. v.  dalyvaus lietuvaitė Gilija
Aukštikalnytė. Liepos 27 d. ji dainuos
koncer te ,,Presenting Rising Stars”
ir rugpjūčio 3 d. – ,,Opera Meets Bro -
ad way”. Daugiau informacijos tel.
781-455-0960 arba el. paštu

Encore@LongwoodOpera.org

�Šventės organizacinis komite-
tas ir Putnam seselės kviečia liepos
25 d. atvykti į seselių sodybą, 600 Li -
berty Highway, Putnam, CT 06260,
kur vyks Suartėjimo šventė-gegu ži -
nė. Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios;
12 val. p. p.– pietūs, po jų – įvairiausi
už  siėmimai. 3 val. p. p. – Neringos
sto   vyklautojų programa; 4 val. p. p. –
loterija.  Daugiau in for macijos el. paš -
tu: Daiva@rcn.com arba Diana nork@
yahoo.com.

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

zilvis_bublis@yahoo.com

��Rugpjūčio 16–20 d., Seattle vyks
Lietuvių Bendruomenės šeimos sto-
vyk la „Lankas”. Daugiau ir išsames-
nės in formacijos gausite iš stovyklos
va dovės Jūratės Audėjaitienės (hiju-
rate@hotmail.com).

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

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Dainų šventėje liepos 4 d. Toronte susitiko (iš kairės):  Lietuvos  Respublikos
(LR) užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius
Arvydas Dau noravičius, daktarė Terri Prunskis, LR ambasadorė Kanadai Gintė
Damušytė, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narys dr.
Jo nas Pruns kis, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sie-
lovadai pre latas Edis Putrimas.    Jono Prunskio asmeninio archyvo nuotr.

Liepos 6 d. Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos
proga LR generalinis konsu latas Čikagoje ir restoranas „Kuni gaikščių užeiga”
surengė nuotaikingą šventę. Lygiai 9 val. v. tris pal vėmis bei geltonais, žaliais,
raudonais balionais papuoštame restorane Lietuvos himną kartu su kitais
svečiais giedojo (iš kairės): visuomenininkė Marija Remienė, vakaro vedėjas
muzikas Algimantas Barniškis, Lietuvos  Respublikos (LR) užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius,
,,Kunigaikščių užeigos vienas savininkų Andrius Bučas ir LR gene ralinė konsu-
lė Čikagoje Skaistė Aniu lie nė.

Algimanto Barniškio asmeninio albumo nuotr. 

Jaunos lietuvaitės Daiva Jarašiūtė (kairėje) ir Analise Stein iš Co lo rado valsti-
jos dirba savanorėmis ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamame ,,Žaliakalnio” die-
nos centre, Kaune.                       ,,Vaiko vartai į mokslą” archyvo nuotr.

Kun. Hermanas Šulcas
www.xxiamzius.lt nuotr.

Liepos 17 d., 
šeštadienį, 
New York 

Centriniame parke
(79-os gat vės ir Fifth Ave.
sankirtoje) prie pa minklo

Lietuvos didžiajam 
kunigaik š čiui (1377–1401) 

ir Lenkijos  kara liui
(1386–1434) Jogailai 

nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.
vyks renginys, skirtas Žal-
girio mūšio 600-osioms

metinėms pami nėti. 
Paminklas Jogailai New York Centri -
niame parke. 

Sveikinu gerb. kun. dr. Kęstutį Trimaką, atšventusį garbingą 50
metų kunigystės jubiliejų. 

,,Draugo” kultūrinio priedo vedamajame Gediminas Mikelaitis straips-
nyje ,,Kunigas ir kultūra“ teisingai rašo: ,,Kunigas – mokslininkas, meni-
ninkas, rašto žmogus, gebantis skleisti Gerąją naujieną žiniasklaidoje, – ne
tik pagilina savo evangelinį supratimą, tačiau kartu paliečia evangelizaci-
jos plotus, rengia dirvą religijai įleisti šaknis”.

Toks yra ir mūsų visų gerbiamas kun. Kęstutis Trimakas.

Salomėja Daulienė
JAV LB Brigthon Park apylinkės pirmininkė

Nuo šiol šv. Mi šios lietuvių kal ba Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje (Bri ghton Park) bus atnašaujamos ket -
virtadieniais 8 val. r. ir sekmadie niais 10:30 val. r.


