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Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
patvirtino prieš savaitę vykusių Eu-
ropos Parlamento (EP) rinkimų re-
zultatus. EP rinkimus Lietuvoje lai-
mėjo valdančioji Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai
(TS-LKD), už kurią balsavo 26,16
proc. rinkėjų.

Konservatoriai gauna 4 manda-
tus, į EP vyksta antrai kadencijai iš-

rinkti dabartinio europarlamento na-
riai Vytautas Landsbergis ir Laima
Liucija Andrikienė, taip pat Algirdas
Saudargas ir Radvilė Morkūnaitė.

Opozicinė Lietuvos socialdemo-
kratų partija surinko 18,12 proc. atė-
jusių balsuoti piliečių balsų. Social-
demokratai EP turės 3 savo atstovus,
tai Seimo narė Vilija Blinkevičiūtė,
antrai kadencijai į EP išrinktas Jus-
tas Vincas Paleckis, parlamentaras

Zigmantas Balčytis.
Trečioje vietoje likusi partija

,,Tvarka ir teisingumas” gavo 11,9
proc. balsų ir gauna 2 mandatus. Į EP
šios partijos rinkėjai siunčia ,,tvar-
kiečių” vadovą Rolandą Paksą ir Vil-
niaus buvusį merą Juozą Imbrasą.

Vieną mandatą gaus 8,56 proc.
rinkėjų balsų surinkusi Darbo parti-
ja, į EP siunčianti savo vadovą parla-
mentarą Viktorą Uspaskichą. Taip

pat po vieną mandatą rinkimuose lai-
mėjo Lietuvos lenkų rinkimų akcija
su 8,21 proc. balsų, į jį taikosi partijos
vadovas Valdemaras Tomaševskis, bei
Liberalų sąjūdis su 7,17 proc. balsų,
pirmąją vietą sąraše atidavęs filosofui
Leonidui Donskiui.

Kitos partijos neperkopė 5 proc.
ribos į EP mandatų dalybose nedaly-
vavo. Šiuose rinkimuose Lietuvoje da-
lyvavo labai mažas rinkėjų skaičius.

•Sveikata. Mėlyna uoga
akims (p. 2)
•Kad Lietuva taptų turtin-
ga Europos valstybe (p. 3,
9)
•Nauja JAV LB apylinkė
Roanoke, VA (p. 4)
•Lietuviškų širdžių ir ben-
dros giesmės suburti (p. 5)
•Tolminkiemis grimzta už-
marštin (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Gyvybė ir šeima (p. 8, 11)
•Atsiminimai (36) (p. 9)
•Lietuvos dailės muziejuje
nušvito ,,Spalvų varsa” (p.
10)

Europa turi išlaikyti istorinê atmintî

Kult∆ros vakaras „Lietuvos t∆kstantmetis raštuose“

Washington, DC, birželio 15
d.(LR ambasados Washington, DC
info) – Lietuvos ambasada JAV, tęs-
dama Lietuvos tūkstantmečiui ir na-
cionalinei programai „Vilnius – Eu-
ropos kultūros sostinė 2009” skirtų
renginių ciklą, birželio 10 d. Washing-
ton, DC surengė kultūros vakarą

„Lietuvos tūkstantmetis raštuose”.
Sveikindamas renginio dalyvius

Lietuvos ambasadorius JAV Audrius
Brūzga pažymėjo, kad minėdama sa-
vo vardo tūkstantmetį Lietuva palie-
ka istorijoje gilų pėdsaką, ypač ryškų
kultūroje, mene ir raštijoje.

Vakaro svečiams buvo pristatyta

Lietuvos tūkstantmečiui skirta Lie-
tuvos tūkstantmečio minėjimo direk-
cijos prie Lietuvos prezidento kance-
liarijos išleistų knygų paroda. Šios
knygos padovanotos JAV Kongreso
bibliotekai ir bibliotekoms New York
ir Čikagoje.

JAV Kongreso biblioteka, bend-
radarbiaudama su partneriais iš Lie-
tuvos, jau turi surinkusi bene di-
džiausią lietuviškų knygų kolekciją
JAV.

Renginyje dalyvavo JAV Nacio-
nalinės geografijos draugijos vicepre-
zidentas Terrence B. Adamson, kuris
oficialiai pranešė, kad jau šių metų
spalį Lietuvoje bus pradėtas leisti
žurnalas „National Geographic Lie-
tuva”. Būsimą leidybos projektą T. B.
Adamson pristatė kartu su žurnalo
redaktoriumi Frederik Janson.

Vakaro metu pristatytas ir JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
rybos išleistas fotoalbumas „Lietuvių
kultūrinis paveldas Amerikoje. Lithua-
nian Cultural Legacy in America”. Pri-
statydamas albumą redatorius Algis
Lukas renginio svečius supažindino su
gausiu lietuvių paveldu Amerikoje.

Patvirtinti rinkim¨ î Europos Parlamentâ rezultatai

Lietuvos ambasadorius JAV Audrius Brūzga įteikia ,,Senosios Lietuvos istoriją” dr.
Georgette Dorn, Library of Congress ispanų skyriaus vedėjai.

LR ambasados Washington nuotr.

Vilnius/Liuksemburgas, bir-
želio 15 d. (ELTA) – Liuksemburge
Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų rei-
kalų ir išorinių santykių taryboje
(BRIST) užsienio reikalų ministrai
patvirtino išvadas dėl ,,Europos sąži-
nės ir totalitarizmo”.

Taryba pritarė Europos Parla-
mento (EP) kvietimui sukurti Euro-
pos atminties ir sąžinės programą ir
paragino Europos Komisiją (EK) pa-
sitelkti turimas finansines priemones
šiems procesams skatinti.

,,Labai svarbu, kad BRIST išva-
dose dėl ‘Europos sąžinės ir totalita-
rizmo’ pabrėžiama, jog Europa turi
išlaikyti istorinę atmintį, be kurios
joks susitaikymas neįmanomas. Eu-
ropa neturi pamiršti dviejų didžiau-
sių XX amžiaus totalitarinių režimų –
fašizmo ir stalinizmo – nusikaltimų
žmoniškumui”, – pažymėjo Liuksem-
burge Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas, primin-
damas, kad šiemet sukaks 70 metų,
kai buvo pasirašytas Molotov-Rib-
bentrop paktas.

ES Bendrųjų reikalų ir išorinių
santykių taryboje aptartas ir pasiren-
gimas birželio 18–19 d. vyksiančiai
Europos Vadovų Tarybai, ES-Moldo-
vos santykiai, Guantanamo sulaikymo
centro uždarymas, bevizio režimo gali-
mybės Vakarų Balkanų šalims, Arti-
mųjų Rytų taikos procesas ir ES plėtros
klausimai.

ES užsienio reikalų ministrai pri-
ėmė bendrą ES-JAV pareiškimą dėl
Guantanamo sulaikymo centro užda-
rymo ir bendradarbiavimo kovos su
terorizmu srityje. Šiame pareiškime
pabrėžiamas JAV ir ES tikslų bend-
rumas, tačiau pažymima, kad šalys
pačios priims sprendimą dėl kalinių
priėmimo. Nukelta į 6 psl.PERIODICALS
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Šiemet sukaks 70 metų, kai buvo pasirašytas Molotov-Ribbentrop paktas.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Vasarą gamta mums dovanoja
daug nuostabių gėrybių. Viena iš jų –
miško uoga mėlynė. Žmogui ji svarbi
tuo, kad joje susikaupia daug žmogui
būtinų ir naudingų medžiagų. Kokios
tos medžiagos ir kokia jų nauda mūsų
akims bei visam organizmui, skaity-
kite šiame straipsnyje.

Pirmiausia susipažinkite
su uogos išvaizda ir augimo

savybėmis

Šią uogą žmonės vadina skirtin-
gai – mėlynuogė, nemuogė, šilojėliai,
trėškė, vaivorai. Tačiau geriausiai
žinoma mėlynės pavadinimu. Lietu-
voje mėlynė (Vaccinium myrtillus L.)
– paplitęs augalas. Gerai auga der-
lingame, drėgname, rūgščiame dirvo-
žemyje. Tankių mėlynių sąžalynų
gausu Pietų Lietuvoje ir jos pietry-
čiuose, ypač beržynuose, pušynuose,
eglynuose ir kt.

Mėlynė yra nedidelis daugia-
metis krūmas, kurio šakniastiebis
smarkiai šakojasi. Šakos ir ketur-
briauniai stiebai – žali. Lapai trum-
pakočiai, iš abiejų pusių žali, smul-
kiai dantyti. Žiedai pavieniai, lapų
pažastyse. Žieduose yra nektaro. Pus-
krūmokšnis išgyvena apie 30 metų.
Mėlynė žydi gegužės–birželio mėne-
siais. Uogos – juodos su mėlynu ap-
našu, sultingos, saldžiarūgštės, ma-
lonaus aromato, prinoksta liepos–
rugpjūčio mėnesį.

Vaistinei žaliavai vartojamos
uogos ir lapai, kurie renkami prieš
augalui pražystant ir žydėjimo pra-
džioje. Uogos renkamos prinokusios
liepos–rugpjūčio mėnesį sausu oru,
rasai išdžiūvus. Uogos vartojamos
šviežios, šaldytos, džiovintos ir ap-
dorotos.

Kokių naudingų medžiagų
turi ši uoga?

Mėlynėse susikaupia daug žmo-
gui būtinų ir naudingų medžiagų.
Tuo galite įsitikinti, sužinoję, kokios
yra tos medžiagos ir kokia jų gausy-
bė.

Mėlynių uogose yra 86,5 proc.
vandens, 8 proc. angliavandenių
(gliukozės, fruktozės), iki 0,6 proc.
pektino, 1,2 proc. organinių rūgščių
(citrinos, obuolių, gintaro, chino,

maleino, oksalo, pieno), tanidų, anto-
cianglikozido mirtilino, vitamino C, P,
B1, B2, PP, karotino, inozito, mine-
ralinių druskų (kalio, natrio, kalcio,
mangano, fosforo, geležies), eterinio
aliejaus.

Mėlynių lapuose yra iki 20 proc.
tanidų, 1,6 proc. arbutino, mirtilino,
kvercetino, kvercitrino, vitamino C,
karotino, organinių rūgščių, miner-
alinių druskų (kalio, kalcio, fosforo,
mangano, chromo, geležies, vario).

Mėlynių galia akims

Nuo seno žinoma, kad mėlynės
akims labai naudingos. Mėlynių uo-
gos – tai vitamininga žaliava, kuri su-
stiprina regėjimo aštrumą, mažina
akių nuovargį. Nuolat valgant mėly-
nių, atsigauna pavargusios, nusilpu-
sios akys.

Antocianai, mėlynių uogų sudė-
tyje esanti medžiaga, slopina pigmen-
to rodopsino sintezę, saugo akies lę-
šiuką, stabdo kataraktos vystymąsi.
Teigiamai veikia tinklainės krau-
jagysles, taip pagerindami tinklainės
ir regos nervo mitybą, padeda iš-
vengti tinklainės kraujosruvų. Be to,
sustiprina matymą prietemoje ir
sumažina akių nuovargį ilgai būnant
dirbtinėje šviesoje ar dirbant kompiu-
teriu.

Mėlynės naudingos ne tik tiems,
kurių darbas reikalauja ypač gero
regėjimo (vairuotojams, lakūnams,
operatoriams, laikrodininkams), bet
ir visiems, kurie daug laiko praleidžia
prie kompiuterio ar televizoriaus,
taip pat dirbtinėje šviesoje. Mėlynių
uogos tinka sergantiesiems trumpa-
regyste, senatvine toliaregyste, tin-
klainės distrofijomis. Tačiau šviežių
uogų nesuvalgoma tiek, kad jų užtek-
tų akių apsaugai. Be to, mėlynių se-
zonas labai trumpas, o akis stiprinti
ir saugoti reikia ne tik vasarą, bet
visus metus. Todėl bet kuriuo metų
laiku akis galite pastiprinti prepara-
tais, kurie gaminami su mėlynių
ekstraktu.

Taigi dar kartą užtvirtinkime,
kad medžiagos, esančios mėlynių
ekstrakto sudėtyje, pagerina akių pri-
sitaikymą prie tamsos ir šviesos, šali-
na akių nuovargį, gerina akių audi-
nių kraujotaką bei stiprina tinklainės
kapiliarus ir saugo nuo kai kurių

Jau kuris laikas JAV pašto
tarnyba ieško būdų, kaip išgy-
venti internetiniame, o šiomis
dienomis – ir ekonominės krizės
drebinama me pasaulyje. Kaip
skelbiama birželio 15 d. ,,The
Wall Street Journal” numeryje,
JAV pašto tarnyba ketina ateity-
je tapti dar ,,lieknesne ir veiks-
mingesne”. Tai bus daroma ke-
liais būdais: panaikinant pašto
pristatymą šeštadieniais ir už-
darant atskirus pašto skyrius
šalyje. Ypač nemaloni žinia yra
ketinimas nepristatyti pašto
šeštadieniais. Dėl to, žinoma,
visų pirma kentės dienraščiai.
Pašto tarnyba ginasi, jog šešta-
dieniais pristatomo pašto kiekis
yra pats mažiausias per visą
savaitę. Beje, kaip teigiama „The
Wall Street Journal” žinutėje,
šis pasiūlymas susilaukia vis
mažiau pasipriešinimo iš šalies.
Tad ir dienraščiams, atrodo,
ateina lieknėjimo metas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Mėlyna uoga akims
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akių ligų.

Nepamirškite ir pratimų akims

Regėjimui stiprinti išbandykite
įvairius nesudėtingus pratimus, ku-
rie tikrai neužims daug laiko. Ir jeigu
pratimus kartosite kasdien, suma-
žinsite žalą savo akims.

▪ Nepasukdami galvos, paban-
dykite pažvelgti į tolimiausią tašką
patalpoje. Tuomet nejudindami gal-
vos pažvelkite žemyn. Stipriai už-
merkite akis. Atsimerkę pabandykite
žvilgsniu surasti tolimiausią tašką
kairėje, po to – dešinėje. Galiausiai
žvilgsniu apsukite kelis didelius
ratus.

▪ Dažniau mirksėkite – tai pa-
deda akims nesausėti, jas drėkina, o
tai labai svarbu geram regėjimui.

▪ Kas valandą nors kelias mi-
nutes pasivaikščiokite. Tai padės
akims pailsėti, nes jos bus užimtos
kitokio pobūdžio veikla.

Kokios dar naudos mėlynės
turi mūsų sveikatai?

Mėlynė padeda kompleksiškai
gydyti ūmines ir lėtines virškinamojo
trakto ligas, viduriavimą, nes jų
tanidai slopina uždegimą, padeda
krešėti gleivinės paviršiuje esan-
čioms baltyminėms medžiagoms.
Žarnyno paviršiuje susidariusi plė-
velė apsaugo ląsteles nuo nuolatinio
dirginimo, o kartu mažina žarnyno
peristaltiką, uždegimą, skausmą,
gerina virškinimą. Uogų pektinai
sugeria žarnyne esančias toksines
medžiagas, mažina rūgimo ir puvimo
procesus, drauge su organinėmis
rūgštimis gerina žarnyno floros su-
dėtį ir veiklą.

Mėlynių uogos tinka sergant ak-
menlige, podagra, reumatu, glauko-
ma. Mėlynės gerina atmintį, stiprina
raumenų jėgą, gerina pagyvenusių
žmonių judesių koordinaciją. Jų ne-
patariama gausiai vartoti ligoniams
su padidėjusiu kraujo krešėjimu.

Gydymui vartojamos mėlynių
uogų sultys. Jomis skalaujama esant
gleivinės uždegimams (dantenų, bur-
nos ertmės, ryklės ir kt.).

Mėlynių lapų užpilas (vienas val-
gomasis šaukštas susmulkintų lapų
užplikomas stikline vandens) tinka
sergant šlapimo pūslės uždegimu,
tulžies ir šlapimtakių akmenlige.
Nustatyta, kad biologiškai veiklios
mėlynių medžiagos mažina cukraus
kiekį kraujyje, tad jos padeda gydyti
diabetą. Užpilas geriamas prieš valgį
3 kartus per dieną po stiklinę.

Liaudies medicina pataria gerti
mėlynių arbatą nuo kosulio, cukra-
ligės, pykinimo, skrandžio skausmų,
šlapimtakių uždegimo, viduriavimo,
kraujavimo ir t.t.

Gydytoja Jurgita Vasiliauskaitė
,,Sveikas žmogus” 2009 m. Nr. 5

Mėlynių uogos – tai vitamininga žaliava, kuri sustip-
rina regėjimo aštrumą, mažina akių nuovargį. Nuolat
valgant mėlynių, atsigauna pavargusios, nusilpusios
akys.
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KAD LIETUVA TAPTŲ TURTINGA
EUROPOS VALSTYBE

GIEDRIMAS JEGLINSKAS

Visada lengviau komentuoti pra-
eities įvykius negu numatyti, kas bus
ateityje. Matydami Lietuvos ekono-
mikos kritimą galime pasiguosti ne-
bent tuo, kad panaši padėtis susiklos-
tė daugelyje Europos bei pasaulio
šalių. Vis dėlto padėtis Lietuvoje ke-
lia nerimą. Šis jausmas, stebint pro-
cesus iš šalies, kyla ne vien tik dėl
patriotinių jausmų, bet ir dėl tam tik-
rų nerimą keliančių klausimų, ku-
riuos galima įvardinti kaip sistemi-
nius.

Dabar jau galima aiškiai teigti,
kad Lietuvos ekonominis spurtas
pastaraisiais metais buvo tik pasau-
linio ekonominio kilimo išdava. Pigūs
kreditai sukūrė iliuziją, kad gyve-
name gerai. Europos sąjungos sub-
sidijos bei lietuvių išeivių piniginės
perlaidos darė įspūdį, kad mes iš tie-
sų vejamės ES gyvenimo kokybę.
Žvelgiant iš valstybės interesų per-
spektyvos, šalies viešųjų finansų poli-
tikos pagrindimas šiais cikliškais
pinigais buvo ypač rizikingas žings-
nis.

Pagrindiniai svertai, užtikrinan-
tys valstybės ilgalaikį ekonominį pro-
gresą, yra nuolatos didėjantis darbo
jėgos našumas pramonėje bei ekono-
mikos srityse, kuriose valstybė turi
arba gali turėti konkurencinį prana-
šumą prieš kitas šalis. Lietuvoje pro-
duktyviai dirbantys žmonės bei nau-
jovių siekiantys vadybininkai save
išreikšti gali tik iš dalies, jei pačios
šalies ekonomikos svertai nėra aiš-
kūs.Todėl esminis iššūkis ir vyriausy-
bei, verslo vadovams yra atpažinti tas
ekonomines sritis, kuriose Lietuva
būtų pajėgi varžytis su kitomis val-
stybėmis. Pravartu savęs paklausti:
kuriose ekonominėse srityse mes
esame geresni negu kaimyninės vals-
tybės? Buvimas ES nereiškia, kad
visos Sąjungos valstybės turi dirbti
kaip vienas kumštis. Atvirkščiai, mes
privalome rasti sritis, kuriose galime
būti geresni ir išskirtiniai. Privalome
tapti konkurencingi, nes tai vienin-
telis kelias į klestėjimą.

Taigi, kodėl užsienio investuoto-
jai turėtų rinktis Lietuvą, o ne pvz.,
Estiją ar Lenkiją? Kuo mes esame
išskirtiniai? Nors ir galėtume pateik-
ti save guodžiančius pasvarstymus
šiais klausimais, tačiau tokie atsaky-
mai nėra priimtini. Susidūrėme su
nepaprastais iššūkiais ir juos išspręs-
ti galime tik nesislėpdami nuo aštrių
klausimų ir mąstydami strategiškai
bei kryptingai. Dar didesnį nerimą
kelią tai, kad šie klausimai nėra už-
duodami valstybiniu lygmeniu. Dina-
miški ir strategiškai mąstantys vers-
lo vadovai galėtų pasiūlyti idėjų, kaip
sukurti konkurencingą ekonominį
klimatą Lietuvoje. Vis dėlto pradinis
postūmis greičiausiai turėtų ateiti iš
vyriausybinio sektoriaus.

Mes kalbame apie Lietuvos eko-
nominį progresą ir ilgalaikį jo išlai-
kymą, todėl stipri ekonomika yra
pagrindas ne tik politiniam stabilu-
mui, bet ir būtina sąlyga nacionali-
niam saugumui užtikrinti. Dalios
Grybauskaitės era dar tik prasideda,
todėl naujoji prezidentė turi unikalią
galimybę užtikrinti ilgalaikę Lietu-
vos raidą bei ekonominį augimą.
Vienas iš pradinių atskaitos taškų ga-
lėtų būti suinteresuotų pusių dialogo
paskatinimas bei vieša diskusija, sie-
kiant atpažinti Lietuvos ekonomines

perspektyvas bei svertines sritis.
Kalbant apie konkrečius veiks-

mus, pirmiausia reikia suvaldyti kri-
zę. Antra, būtina įvardinti ekonomi-
kos sritis, kuriose mes galime būti
konkurencingi pokriziniame pasauly-
je. Trečia, ilgalaikėje perspektyvoje
atpažinti ir vykdyti sistemines refor-
mas, kurios įtvirtintų Lietuvą, kaip
konkurencingą subjektą aukštesnės
pridėtinės vertės produktų bei aptar-
navimo srityse.

Krizės valdymas

Nepamirškime, kad esame sis-
teminės ekonominės krizės sūkuryje.
Nepaisant kai kurių politikų ir eko-
nomistų teiginių, kad dugnas jau pa-
siektas arba matomas, niekas iš tiesų
nežino, kur jis iš tiesų yra ir kokie
nauji netikėtumai mūsų laukia arti-
miausioje ateityje.

Kalbant tiesiai ir aiškiai, lėtėjan-
ti ekonomika mažina biudžeto išlai-
das, nes mažesni įmonių pelnai nei-
giamai įtakoja mokesčių surinkimą.
Šių metų biudžeto išlaidos buvo pla-
nuojamos tikintis geresnių ekonomi-
nių rodiklių, todėl dabar girdime
svarstymus mažinti socialines garan-
tijas bei turime nemokamų atostogų
bumą biudžetinėse organizacijose.
Tai natūralus procesas, atsiradęs dėl
cikliško biudžeto planavimo.

Susidarius tokiai padėčiai, vy-
riausybė privalo skolintis, nes „dir-
žus veržtis” galima iki tam tikros ri-
bos. Kaip jau minėjau, skola nėra to-
bula išeitis, bet esama padėtis nepa-
lieka kitų veiksmingų sprendimų va-
riantų. Šiuo metu pagrindinis papil-
domų įplaukų šaltinis yra vyriausy-
bės obligacijų pardavimai. Kitas bū-
das gauti pinigų yra skolinimasis iš
Tarptautinio valiutos fondo.

Pastarosiomis savaitėmis pasiti-
kėjimas Lietuvos finansais išaugo, to-
dėl skolintis tapo žymiai pigiau negu
metų pradžioje. Vis dėlto kapitalo
rinkos išlieka absoliučiai nenuspė-
jamos. Reikia manyti, kad finansų
ministerija rimtai svarstė ir kreipi-
mosi į TVF dėl finansinės pagalbos
alternatyvą. Galima pastebėti, kad
TVF reikalavimai besiskolinančioms
šalims nebėra tokie griežti ir vien-
pusiški kaip prieš dešimtmetį.

Tačiau kreipimasis į TVF dažnai
būna nepalankus politiškai, ypač val-
džioje esančioms partijoms. Todėl vis
girdime, kad vyriausybė ir toliau
sieks pardavinėti vyriausybinį „po-
pierių.” Šiuo atveju tik istorija paro-
dys, kur nueisime. Kaip jau minėjau,
abejonių nekelia tas faktas, kad sko-
lintis reikia, bet dera nepamiršti, kad
visos skolos turės būti grąžintos.

Pokrizinis pasaulis

Kad ir kokia bloga šiuo metu
atrodo Lietuvos padėtis, nuosmukis
tikrai pasibaigs. Kapitalistinės visuo-
menės yra pergyvenusios daugybę
„burbulų” sprogimų ir nuopuolių,
todėl nuotaikos Vakaruose yra kon-
struktyvesnes nei Rytų Europoje, kur
ši krizė yra pirmoji, rimtai palietusi
šalių ekonomikų pagrindus. Darant
realistinę prielaidą, kad Vakarai, tu-
rintys patirtį suvaldant ekonominius
nestabilumus, atsigaus greičiau, gali-
me teigti, kad tik ekonomikos atsi-
gavimas Vakaruose pakels ir mūsų
regiono ekonomikas.

Nukelta į 9 psl.

Ar tikrai Lietuvoje per
daug gydytojų?

ANDRIUS NAVICKAS

Susan George 1998 metais paskelbė knygą „Lugano pranešimas:
kaip išlikti kapitalizmui XXI amžiuje”. Autorė pateikė analizę, ku-
ri esą parodo, jog kapitalistinė sistema gyvybinga ir turi puikių

perspektyvų. Vienintelis dalykas, kuris trukdo kapitalizmui sėkmingai
veikti – tai žmonės. Jie esą tampa našta kapitalizmui, kaip nepriekaištin-
gai ekonominei sistemai. Tad svarbiausiu kapitalistinės sistemos užda-
viniu tampa klausimas: kaip atsikratyti žmonių?

George įžvalgas prisiminiau skaitydamas Pasaulio banko išvadą, ku-
riai entuziastingai pritarė Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Algis
Čaplikas, kad Lietuvoje per daug ligoninių ir gydytojų. Išvadoje taip pat
teigiama, jog reikalinga tokia ligoninių finansavimo sistema, kuri skatin-
tų ligonines veiksmingiau naudoti lėšas, mažinti gydytojų skaičių ir ge-
rinti jų darbo kokybę.

Tai, kad Lietuvoje sveikatos apsaugos sistema skylėta ir ligota, su-
prantame visi. Tikrai galima sutikti ir su tuo, jog nemaža dalis sveikatos
apsaugai skirtų lėšų yra panaudojamos neatsakingai. Yra nemažai atvejų,
kai medicinos įstaigų vadovai elgiasi ne kaip vadybininkai, tarnaujantys,
idant gydytojams būtų sudarytos kuo geresnės darbo sąlygos, bet veikiau,
kaip karaliukai, pirmiausia besirūpinantys savo gerove. Ne vienam iš
mūsų teko susidurti ir su abejingais, aplaidžiais gydytojais, nevertais gy-
dytojo vardo. Šias blogybes reikia šalinti. Tačiau bėda ta, kad neretai vais-
tai yra pavojingesni už ligą, kurią norima gydyti.

Pirmiausia, ar iš tiesų visada verta aklai lygiuotis į Vakarų valstybes?
Sutikau ne vieną žmogų, kuris tik išvažiavęs į užsienį ir susidūręs su vie-
tiniais gydytojais įsitikino, jog Lietuvos medicina labai aukšto lygio. Mes
turime labai gerai parengtų specialistų, kurie, deja, gauna dešimtis ar net
šimtus kartų mažesnius atlyginimus nei jų kolegos užsienyje. Daugelis
gydytojų kantriai dirba labai prastomis sąlygomis, maitinami didesnio
atlyginimo pažadais. Jau pripratome, kai rengiamos skambios labdaros
akcijos, idant medicinos įstaigos galėtų įsigyti būtinos medicininės apa-
ratūros, kurios valstybė nesugeba nupirkti. Jau pripratome, kai mūsų gy-
dytojai išviliojami į užsienio valstybių gydymo įstaigas.

Tačiau gal pagaliau nustokime naikinti tai, ką sveikatos apsaugos sis-
temoje turime geriausia – kvalifikuotus gydytojus. Tik tada, kai bus pripa-
žinta, jog tai didžiulis turtas, kurį turime saugoti ir puoselėti, bus galima
kalbėti apie tikros sveikatos reformos pradžią. Deja, tai, kas iki šiol buvo
vadinama reforma, tebuvo valstybės turto dalijimasis ir įvairūs politiniai
bandymai, bandant gydytojų ir pacientų kantrybę.

Tiesa, pasak kapitalistinės veiksmingumo logikos, svarbiausia, kad
sveikatos apsaugos sistema kuo mažiau kainuotų. Tokiu atveju iš tiesų,
kuo mažiau gydytojų, tuo geriau, o pacientų rūpesčiai – jų pačių reikalas.
Tačiau gal visgi sveikatos apsaugos sistema turėtų būti kuriama pagal
kitokius principus. Juk net ministras neseniai pareiškė, jog svarbiausia
sveikatos apsaugoje ne pinigai, bet žmogus. Deja, politikų rūpinimasis
žmogumi dažniau traiško nei stiprina.

Vienintelis dalykas, kuriuo galima būtų teisinti politikus, viešai tvir-
tinančius, jog gydytojai uždirba pakankamai, kad jie turėtų dirbti veiks-
mingiau, kad pakaktų ir mažiau darbuotojų, kad nėra reikalo kaimo vieto-
vėse išlaikyti gydymo įstaigų, tuo, jog jie paprasčiausiai neįsivaizduoja
realios padėties. Juk jiems netenka daugybę valandų praleisti poliklinikų
laukiamuosiuose, mėnesius laukti planinių operacijų, jiems netenka iš-
girsti iš gydytojų: „Atsiprašau, baigėsi mums skirta kvota, todėl negaliu
jus siųsti tolesniems tyrimams”, netenka keliasdešimt kilometrų sergan-
tiems vykti pas specialistą, nes jų miestelyje tokio nėra. Politikos elitas
privilegijuotas: pas gydytojus patenka be eilės, vaistai jiems neatrodo
brangūs ir sunku suprasti, kad skurdžiai gyvenantis žmogus gali neturėti
net ir poros litų, kuriuos reikia sumokėti už vienkartinį švirkštą ir nu-
skausminamuosius odontologo kabinete. Jie turbūt paprasčiausiai nežino,
kad, pvz., Vilniaus psichikos sveikatos centre sunkiais ligoniais besi-
rūpinančios seselės tegauna minimalų atlyginimą, jog daugumoje svei-
katos įstaigų keliolika metų profesijos paslapčių mokęsi ir keliasdešimties
metų praktiką turintys gydytojai uždirba mažiau nei 2,000 litų „į rankas”.

Taip, Lietuvoje yra ir mažiau uždirbančių, tačiau įvertinkime, koks
svarbus ir sudėtingas gydytojo darbas, įvertinkime tai, jog daugumoje
pasaulio valstybių gydytojas – tai dosniausiai apmokama profesija. Beje,
Lietuvoje yra nemažai gydytojų, kurie sėkmingai daro karjerą politikoje.
Tačiau nežinau nė vieno politiko, kuris sugebėtų sėkmingai pradėti dirbti
kaip gydytojas. Nepaisant to, politikai įsitikinę, kad jie vertesni didesnių
atlyginimų nei medikai.

Jei politikai prastai informuoti, turime jiems padėti sužinoti tikrąją
padėtį. Tačiau jei jie gerai žino, kaip yra iš tiesų, ir vis vien kalba apie tai,
kad medikams reikėtų susiveržti diržus, jog Lietuvoje per daug gydytojų,
ir viską išspręs rinkos santykių įtvirtinimas, tai jau tikras nusikaltimas.
Deja, politika yra bene vienintelė sritis, kur nusikaltimai tebaudžiami
simboliškai. Didžiausia bausmė – nebebūti iš naujo išrinktam, kitiems
paliekant gydyti žalingų sprendimų sukeltas žaizdas.

Lrt.lt
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Nauja JAV LB apylinkė
Roanoke, VA

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Jau vos ne tradicija tapo, kad ge-
gužės mėnesį JAV Lietuvių Bendruo-
menė praturtėja nauja apylinke. Dar
pernai, gegužės 24 dieną, Orlando
mieste, FL susikūrė nauja apylinkė.
Šiais metais net du iš jos narių Al-
vydas Smilinskas ir Mindaugas Šatas
kandidatavo į JAV LB XIX tarybą. Ir
vėl, tik metams praėjus, turime naują
lietuvių telkinį.

Vienas gegužės savaitgalis man
buvo labai ypatingas. Važiavau auto-
mobiliu su vyru į Roanoke miestelį,
įskūrusį šalia Mėlynųjų kalnų. Ke-
lionės nuovargį atpirko ten sutikti
lietuviai ir kitų tautybių žmonės.
Kaip jau rašiau spaudoje anksčiau,
Roanoke miestelis garsus tuo, kad
miesto valdžia labai daug dėmesio
skiria įvairių tautų bendruomenėms.

Kaip jau įprasta, gegužės antrą
savaitgalį ten jau tradiciškai vyksta
,,Local Color” festivalis, kuriame pa-
sirodo įvairių bendruomenių atsto-
vai. Šiais metais festivalis šventė
savo 19 gimtadienį. Vietiniai lietuviai
su savo energinga vadove Silvija
Bukeraityte apsitarę nusprendė, kad
labai tiktų kaip tik ta proga sukviesti,
suburti daugiau lietuvių ir įkurti
apylinkę. Steigiamąjį pasiruošimo
darbą dirbo Roanoke lietuvių akty-
vūs nariai: Monika, Indrė, Stanley ir
kiti. Buvo ruošiamasi sudalyvauti
festivalio tautų parade, nešant Lie-
tuvos trispalvę, parodyti meninę pro-
gramą ir pristatyti Lietuvą. Bu-
keraitytė, bendradarbiaudama su
JAV LB Krašto valdybos Kultūros
tarybos pirmininke Dale Lukiene,
pasikvietė Philadelphia tautinių
šokių grupę ,,Aušrinė” festivalio me-
tu parodyti meninę programą. Rei-
kia priminti, kad Bukeraitytė buvo

Apylinkės valdyba: Loro Vasiliauskas, Silvija Bukeraitytė ir Monika Pintsch.
Stan Rosen nuotr.

viena iš šio festivalio organizacinio
komiteto narių.

Gražų ir saulėtą rytą išvažiavom
iš Silvijos ir Mark namų padėti pa-
ruošti Lietuvos parodai paskirtą
kampelį. Festivalio organizatoriai pa-
ruošė lietuviams 2 stalus ir palapinę
jų rodiniams išdėstyti. Šaunuolė Sil-
vija su savo komanda tikrai gerai pa-
dirbėjo: užtiesė stalus iš lino austo-
mis staltiesėmis, sukabino trispalvius
balionus, išdėliojo išaustas juosteles,
knygas, atvirukus, lietuviškos muzi-
kos albumus ir suvenyrus, kurių dau-
guma Silvijai atsiuntė mama iš Aly-
taus, džiaugdamasi ir palaikydama
savo dukros lietuvišką veiklą.

Prie Lietuvos palapinės visada
buriavosi daug festivalio lankytojų:
jie domėjosi gintaro papuošalais, Lie-
tuvos žemėlapiais, vartė Lietuvių
Bendruomenės lankstinukus, skaiti-
nėjo ,,Bridges” žurnalus ir vartė nuo-
traukų albumus. Priėjusiems lietu-
vaitės siūlė skanauti lietuviškos duo-
nos, atvežtos iš Putnam, Connecti-
cut. Saldumynų mėgėjus viliojo Mo-
nikos iškepti žagarėliai ir Silvijos
penktadienį naktį išvirtos spurgos.
Stalą puošė taip pat Silvijos gražiai
išmarginti velykiniai margučiai. Vai-
kai ir suaugusieji mokėsi žaisti mar-
gučiais, šis žaidimas sutraukė daug
mėgėjų. Keletas lietuvių kilmės daly-
vių užsirašė į apylinkę, labai apsi-
džiaugdami, kad galės susitikti ir
bendrauti, stiprinti savo lietuviškas
šaknis.

Oficialiai festivalis prasidėjo tik
po bendruomenių parado. Mes, lietu-
viai, rinkomės prie miesto bibliote-
kos. Pačiame priekyje žygiavo šokėjų
grupė iš Philadelphia. Buvo smagu
susitikti su šauniais šokėjais ir jų va-
dovu Dariumi Sypaliu ir nepailstan-
čia, visur suspėjančia muzike Ilona

Babinskiene. Prie mūsų prisijungė ir
grupė lietuvių, atvykusių iš Washin-
gton, DC, Irma su Brain atvyko net iš
Charlotte, NC.

Žygiuodami prieš žiūrovus šo-
kom ratelius. Festivalio vedančioji
skaitė Bukeraitytės paruoštą tekstą
apie Lietuvą, jame buvo pažymėta,
kad šiais metais ši maža šalis mini
savo vardo 1000-metį. Lietuvos atsto-
vams, kaip niekam kitam, buvo skir-
tas ypatingas dėmesys – pasirodyti
festivalio metu jiems teko net tris
kartus!

Ir patikėkit manimi, iš 89 įvai-
rių bendruomenių pasirodymo lietu-
vių pasirodymai buvo palydėti aud-
ringais plojimais. Žiūrovus sužavė-
jo ,,Aušrinės” šokėjų atliekamas
,,Klumpakojis”, ,,Suktinis”. Akį džiu-
gino, kai šokėjai kvietė publiką šokti,
prisirinko pilna aikštė, vos sutal-
pinanti šokėjus, norinčius sušokti su
lietuviais. Per du savo pasirodymus
šokėjai sulaukė daug plojimų. Ploji-
mais buvo sutikti ir lietuviai, rodę
savo šalies tautinius drabužius. Sil-
vija ir jos vyras Mark buvo pasipuošę
pagoniškais drabužiais, Monika su
savo vyru Denny ir Indre su Stanley
parodė skirtingą laikotarpių tauti-
nius drabužius.

Pasibaigus festivaliui, vietiniai
lietuviai rinkosi į Silvijos namus, kur
ir įvyko steigiamasis apylinkės susi-
rinkimas. Vienbalsiai buvo nutarta
įsteigti LB apylinkę Roanoke, VA.
Ten pat buvo išrinkta ir naujos LB
apylinkės valdyba: pirmininkė Silvija
Bukeraitytė, sekretorė Loro Vasi-
liauskas, Monika Pintsch.

Manau, kad Virginia lietuviai,
susibūrę į Lietuvių Bendruomenės
apylinkę, bus aktyvūs ir tinkamai at-
stovaus Lietuvai savo miestelyje.

Lietuviai ir jų draugai tradiciniame Roanoke festivalyje ,,Local Color”.

Gasparas Kazlauskas

LOS ANGELES, CA

A. a. Gasparas Kazlauskas
Šių metų gegužės mėn. 24-tą die-

ną Los Angeles mieste mirė vienas iš
garbingiausių lietuvių visuomenės
asmenų Gasparas Kazlauskas. Už
velionio sielą gedulingos šv. Mišios
buvo atlaikytos Šv. Kazimiero lietu-
vių bažnyčioje. Po Mišių didelis gimi-
nių ir jį pažinojusių žmonių būrys
susirinko į parapijos salę prisiminti
velionį ir jo nuveiktus darbus.

Gasparas Kazlauskas gimė Kau-
ne 1922 metais, mokėsi ir studijavo
Kauno VDU. 1941 metų vasarą už pa-
sipriešinimo kovą prieš bolševikus
Gasparas buvo suimtas ir įkalintas
Pravieniškių lageryje-kalėjime. Pra-
sidėjus Antrajam pasauliniam karui,
skubiai bėgantys komunistai naikino
nusikaltimo pėdsakus. Visi Pravie-

niškių kaliniai buvo nuvežti į mišką
ir sušaudyti, tarp jų ir studentas Gas-
paras. Naktį jam pavyko iššliaužti iš
kapo ir pabėgti. Jis buvo beveik vie-
nintelis likęs gyvas po tų šiurpių žu-
dynių Pravieniškėse. Baigiantis karui
ir artėjant raudonųjų ordoms, Gas-
paras pasitraukė į Austriją. Vėliau
pasiekė Ameriką; Detroit mieste įsi-
darbino ,,Ford Motor Co.” ir ,,LeMair
Tool Co.” kompanijose braižytoju, o
vėliau – inžinieriumi. Persikėlęs į Los
Angeles įsidarbino ,,North American
Aviation Co.” Kaip labai talentingas
inžinierius-išradėjas, jis šiai kom-
panijai sukūrė daugiau nei 50 paten-
tų-išradimų metalų suvirinimo srity-
je. Po kurio laiko jis metė gerai ap-
mokamą darbą ir pats vienas įkūrė

savo kompaniją ,,Astron Arc Co.”,
kuri per kurį laiką išaugo į plačiai
pasaulyje žinomą automatinio me-
talų suvirinimo vandenyje kompani-
ją. Šioje kompanijoje rado darbą
didelis skaičius lietuvių.

Kazlauskas buvo geros širdies
žmogus. Pasiekęs didelių laimėjimų
gyvenime, jis dirbo ir rėmė labda-
ringas lietuvių organizacijas, gausiai
aukojo Thalians organizacijai, šelpė
gimines Lietuvoje. Išaugino dvi duk-
ras Angelę ir Kathrin ir sūnų Vikto-
rą. Sunkiai susirgęs Parkinsono liga,
Kazlauskas mirė eidamas 87-uosius
metus.

Reiškiame gilią užuojautą dukrai
Angelei Burger, dukrai Kathrin ir sū-
nui Viktorui Kazlauskams. Tegul bū-
na ramu jo sielai pas Aukščiausiąjį.

Regina Gasparonienė
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Tolminkiemis grimzta
užmarštin

Kol rengdamiesi 2014-aisiais
paminėti Kristijono Donelaičio gimi-
mo 300 metų jubiliejų Lietuvos ir
Rusijos politikai svarsto, kokias iš-
kilmes derėtų surengti, Tolmin-
kiemyje įsikūręs Kristijono Donelai-
čio memorialinis muziejus išgyvena
didžiausią nuosmukį.

Donelaičio memorialinis muzie-
jus Tolminkiemyje įkurtas 1964-ai-
siais. Rengiantis paminėti didžiojo
Lietuvos poeto gimimo 250 metų su-
kaktį buvo atstatyta po karo sugriau-
ta Tolminkiemio bažnyčia. Jos krip-
toje ir ilsisi čia kunigavusio Done-
laičio palaikai. 1974 metais muziejus
net buvo įtrauktas į SSRS respubli-
kinės reikšmės kultūros paminklų
sąrašą. Į Tolminkiemį aplankyti mu-
ziejaus smalsuoliai, kurių daugumą
sudarė Lietuvos gyventojai, traukda-
vo būriais. Čia būdavo rengiami poe-
zijos skaitymai, įvairūs vakarai.

Nei lėšų, nei lankytojų

Tačiau tai – jau seni prisimini-
mai. Šiuo metu muziejus vegetuoja.
Nuopuolio ratas įsisuko nuo 1997-
ųjų, kai tuomečio Rusijos prezidento
valia muziejus buvo priskirtas prie
vietinės reikšmės istorijos ir kultūros
paminklų. ,,Mes beveik negauname
lėšų renginiams. Todėl nevykdoma
jokia edukacinė programa. Turime
puikią parodų salę, bet nėra pinigų, ir
ji visą laiką stovi tuščia. Beveik nieko
daugiau neveikiame, tik prižiūrime
muziejų ir laukiame lankytojų. Tik jų
kaip nėra, taip nėra”, – pasakojo ne
vieną dešimtmetį Donelaičio muzie-
jui paaukojusi jo vadovė Liudmila
Silova.

Anot jos, net ir prižiūrėti gana
nemažą muziejaus teritoriją bei pa-
čius pastatus nėra paprasta, nes šiuo
metu iš 11 buvusių darbuotojų etatų
telikę pustrečio. Direktorė teigė mė-
ginanti išsaugoti reikalingiausius ir
didžiausią patirtį turinčius darbuoto-
jus, bet jai ne itin sekasi. Muziejaus
darbuotojo vidutinis atlyginimas te-
siekia 2,5 tūkst. rublių (apie 200 litų)
per mėnesį. ,,Jei sulauktume daugiau
lankytojų, gal ir gyvybės muziejuje
būtų daugiau. Per sezoną mus aplan-
ko vos apie 90-100 žmonių. Kadaise
sulaukdavome tūkstančių lankytojų.
Atvažiuoti iki mūsų ne taip jau pa-
prasta – kadaise buvę geri keliai
dabar labai duobėti, prasti”, – skun-
dėsi Silova.

Minės drauge

Donelaičio muziejaus reikalai jau
ne kartą buvo aptariami per Lietuvos
ir Rusijos Kaliningrado srities regio-
ninės ir vietinės valdžios bendradar-
biavimo tarybos posėdžius. Dar vie-
nas vyko kaip tik šiomis dienomis.
Per posėdį sutarta drauge ruoštis
paminėti garsiojo lietuvių poeto gimi-
mo sukaktį.

,,K. Donelaičio muziejaus sodyba
prižiūrima ir tvarkoma. Didesnių
problemų nekyla. Tikimės, kad iki
jubiliejinių metų muziejus bus
įtrauktas į Rusijos svarbiausių kul-
tūros objektų sąrašą. Tada ir dėmesio
jam bus skiriama daugiau”, – tikino
Kaliningrado srities vyriausybės vice-
premjeras Jurij Šalimov.

Reikia konkrečių darbų

Jau nebe pirmus metus įvairius
projektus Kaliningrado srityje įgy-
vendinančio euroregiono ,,Nemunas”
Marijampolės biuro direktoriaus Gin-
taro Skamaročiaus teigimu, reikėtų
nuo kalbų pereiti prie konkrečių
darbų, naujam gyvenimui prikeliant
Tolminkiemį ir Donelaičio muziejų.
,,Reikėtų kurti Lietuvos ir Rusijos
bendrą įstaigą, draugiją ar kokią nors
kitą organizaciją, kuri rūpintųsi
tolesne muziejaus veikla ir galimy-
bėmis baigti atstatyti muziejaus pas-
tatus – dabar likęs neatstatytas naš-
lių namas. Tokia organizacija lėšų
muziejaus plėtrai ir jo veiklai atgai-
vinti galėtų gauti ne tik iš Rusijos,
kaip yra dabar, bet ir iš Lietuvos bei
tarptautinių fondų”, – sakė Skamaro-
čius.

Anot jo, lankytojų iš Lietuvos
Kaliningrado srities įžymios vietos,
tarp kurių yra ir Tolminkiemis, su-
lauktų daugiau, jei kertant Lietuvos
ir Rusijos sieną keliautojus vežan-
tiems autobusams nereikėtų pasieny-
je sugaišti po keletą ar net keliolika
valandų.

,,Tai tolesnių derybų ir pokalbių
tema. Šiuo metu kaip tik kuriamos
naujos pasienio struktūros. Kai tik
reorganizacija bus baigta, svarsty-
sime galimybes moksleivių ekskursi-
jas vežantiems autobusams valsty-
binę sieną kirsti be eilės”, – žadėjo
Šalimov.

Kazys Kazakevičius
,,Lietuvos žinios”

Lietuviškų širdžių ir
bendros giesmės suburti

Šie metai ypatingi lietuviams
daugeliu prasmingų sukakčių, minė-
jimų ir švenčių, todėl Lietuvon iš visų
pasaulio kampelių traukia ir senas, ir
mažas. Atvyksta ir besilankantys tė-
viškėje nuolat, ir tie, kurie pamatys ją
pirmą kartą, iki tol pažinotą tik iš tė-
vų ar senelių pasakojimų. Vyksta ne
vien pasižiūrėti, bet ir dalyvauti, at-
rasti savo šaknis, pasijusti bendrystė-
je su sava tauta.

Gražus renginys Vilniuje yra pla-
nuojamas pirmadienį, liepos 6 dieną,
kuriame visi keliaujantys Lietuvon
yra kviečiami apsilankyti. Tėvai jė-
zuitai ragina visus jungtis bendrai
maldai Šv. Kazimiero bažnyčioje
10:30 val. ryto (Lietuvos laiku). Pa-
maldų metu giedos jungtinis „Dai-
navos” (vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus
jėzuitų gimnazijos jaunimo (vad. L.
Abaris) choras. Po šv. Mišių norintys
galės apžiūrėti šalia esančią gimnazi-
ją, kurią atstatyti ir išlaikyti padeda
ir išeivijos lietuvių aukos, o pusiau-
dienį visi bus pakviesti priešpiečių.
Pasistiprinę svečiai kaip tik spės į
iškilmingą Dainų šventės eiseną, kuri
išžygiuos 2 val. popiet iš Arkikated-
ros aikštės.

Gražūs ryšiai tarp chorų, jų va-
dovų, gimazijų bei jų rėmėjų yra puo-
selėjami nebe pirmus metus, jie tik
tvirtėja ir plečiasi. „Dainavos” choras
jau džiugino savo giedojimu Šv. Kazi-
miero bažnyčios parapijiečius prieš
ketverius metus, o 2006 metais Vil-
niaus jėzuitų gimnazijos choras buvo
pakviestas dalyvauti VIII Dainų
šventėje Čikagoje, be to, jie surengė

keletą koncertų lietuvių bei ameri-
kiečių klausytojams. Užsienyje gyve-
nantys geradariai yra visad nuošir-
džiai laukiami jėzuitų gimnazijose
Vilniuje ir Kaune, kad kartu pasi-
džiaugti mokinių pasiekimais ir ki-
tais bendromis jėgomis nuveiktais
darbais. Atvykstantys Lietuvon kvie-
čiami aplankyti ir dvi jėzuitų bažny-
čias – Šv. Pranciškaus Ksavero Kaune
ir Šv. Ignaco Šiauliuose. Daugiausia
gim-nazijose ir kituose jėzuitų cen-
truose svečiuojasi pavieniai asmenys
ar šeimos, tačiau prieš keletą metų
Čikagos „Lituanikos” krepšinio ko-
manda kartu su gimnazistais smagiai
atšventė Jonines mokyklos stovykla-
vietėje prie Guopsto ežero, o sportuo-
ti galėjo naujai pastatytame ir įreng-
tame gimnazijos sporto ir menų cen-
tre. Šiemet Tėvai jėzuitai laukia sve-
čių net iš tolimos Brazilijos.

Gražių abipusio bendravimo ir
bendradarbiavimo su Lietuva pavyz-
džių tikrai netrūksta – dauguma iš-
eivijos visuomeninių, religinių ar švie-
timo organizacijų gali tai patvirtinti.
Šie ryšiai kasmet tik tvirtėja ir plečia-
si, taip sujungdami abipus Atlanto
esančius bendriems užmojams ir gra-
žiems darbams. O asmeninis bendra-
vimas, mielos naujos pažintys sušildo
mūsų visų širdis ir leidžia pasijusti
didelės šeimos dalimi.

Maloniai kviečiame visus, kas
vyksta į Lietuvą, neaplenkti ir šio
renginio – esate laukiami!

Baltijos jėzuitų plėtros
taryba

Darius Polikaitis ir Leonidas Abaris su jų vadovaujamais chorais Dainų šven-
tės repeticijos metu Čikagoje, 2006 m.

2005 m. „Lituanikos” krepšinio klubo nariai ir jų šeimos kartu su Vilniaus jė-
zuitų gimnazijos mokiniais šventė Jonines mokyklos stovykloje.

Tolminkiemis – Kristijono Donelaičio miestelis. Liuteronų bažnyčią jis pastatė
pats jai suradęs lėšų. Pats Donelaitis palaidotas bažnyčios cokoliniame
aukšte.
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Europa turi išlaikyti istorinê atmintî

Vyriausybè apsisprendè dèl LEO LT

Šiauliai, birželio 13 d. (ELTA) –
Šiaulių universiteto (ŠU) bibliotekoje
atidarytas aušrininko daktaro Jono
Šliūpo ir kitų JAV lietuvių archyvas.
Iškilmėse dalyvavo archyvą surinkęs
JAV gyvenantis jo sūnus inžinierius
Vytautas Šliūpas. Atidaryme netrūko
staigmenų.

Pirmąja atidarymo staigmena ta-
po Vytauto Šliūpo įžanginis žodis, tu-
rėjęs būti baigiamuoju. Sūnus panoro
pradėti jo tėvo atminimui reikšmingą
įvykį. Trumpai pristatęs savo tėvo,
kurio neteko, būdamas vos 14 metų,
veiklą, V. Šliūpas perskaitė Teofilio
Tilvyčio tėvo 75-mečiui sukurtą eilė-
raštį, kurį savo tėvui deklamavo, bū-
damas šešerių.

Archyvo atidarymui skirtoje
šventinėje konferencijoje apie jo svar-
bą universitetui, miestui, apskričiai
ir Lietuvai kalbėjo įvairių sričių at-
stovai, žinomi miestiečiai. ŠU Hu-
manitarinio fakulteto dėstytojai džiau-

gėsi jiems ir studentams atsiverian-
čiomis galimybėmis, minėjo jau išda-
linę kursinių ir bakalauro darbų te-
mas, skatinančias įsigilti į J. Šliūpo ar-
chyvą, žadėjo, kad archyvas nedulkės.

Kita staigmena tapo miesto val-
džios nepagarba – nors pagal progra-
mą buvo numatyta suteikti žodį ir
jiems, šie nepasirodė. Kalbą sakė
Šiaulių apskrities viršininkas Rimun-
das Domarkas.

Maloniu netikėtumu tapo šiau-
liečio profesoriaus, menotyrininko
Vytenio Rimkaus dovana – archyvui
skirti trys su Jonu Šliūpu susiję eks-
ponatai. Tai originalios, jo tėvo iš-
saugotos Šiaulių gimnazijos 1923–
1924 m. laidų nuotraukos, kuriose
greta direktoriaus įamžintas tada
gimnazijoje mokytojavęs daktaras
Jonas Šliūpas. Tarp dovanų – J. Šliū-
po knyga, pasirašyta autoriaus ir
skirta Jaroslavui Rimkui.

Visuomenei pristatytas Jono Šli∆po archyvas

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) –
Asta Skaisgirytė-Liauškienė ir Eval-
das Ignatavičius paskirti užsienio rei-
kalų viceministrais. Nuo metų pra-
džios iki šio paskyrimo A. Skaisgiry-
tė-Liauškienė ir E. Ignatavičius ėjo
Užsienio reikalų ministerijos sekre-
torių pareigas.

1966 m. kovo 20 d. gimusi A.
Skaisgirytė-Liauškienė Užsienio rei-
kalų ministerijoje (URM) dirba nuo
1993 m. 1993 –1994 m. ji dirbo URM
Politikos departamento Vakarų Euro-
pos skyriuje, 1994–1995 m. buvo Po-
litikos departamento Šiaurės Euro-
pos skyriaus vedėja, 1995–1998 m.–
Vyriausybės patarėja tarptautinių
santykių klausimais, 1998–2003 m. –
ambasadorė Prancūzijoje, o 2002–
2003 m. – ambasadorė ir Tunisui,

2003 m. – Užsienio reikalų ministe-
rijos Europos šalių departamento
ambasadorė ypatingiems pavedi-
mams, 2003–2006 m. – Personalo de-
partamento direktorė, 2006–2009 m.
– ambasadorė Izraelyje.

1967 m. vasario 8 d. gimęs E. Ig-
natavičius 1992 m. URM dirba nuo
1991 m. 1991–1995 m. dirbo Rytų ir
Vidurio Europos šalių skyriuje,
1995–1998 m. buvo Lietuvos amba-
sados Lenkijoje patarėjas, 1998–2000
m. – Rytų Europos ir Vidurinės Azijos
skyriaus vedėjas, 2000 m. – generali-
nis konsulas Kaliningrade, 2001–
2002 m. – užsienio reikalų vicemi-
nistras, 2002–2003 m. – URM valsty-
bės sekretorius, 2003–2004 m. –
URM sekretorius, 2004–2009 m. –
ambasadorius Vokietijoje.

Airijoje populiar∂ja lietuvi¨ kalbos egzaminas

Paskirti nauji užsienio reikal¨ viceministrai

Lietuvaiçiai studijuos JAV karo akademijose

Atkelta į 6 psl.
V. Ušacko teigimu, už Guanta-

namo centro uždarymą visų pirma at-
sakingos yra JAV, o klausimai dėl su-
laikytųjų perkėlimo bus sprendžiami
dvišaliu pagrindu su ES šalimis.

Užsienio reikalų ministrai taip
pat patvirtino išvadas dėl ES ir Mol-
dovos santykių. Jose pabrėžiama
naujosios Rytų partnerystės reikšmė,
patvirtinamas ES įsipareigojimas
remti politines ir ekonomines per-
tvarkas Moldovoje, išreiškiamas ES
noras kuo greičiau pradėti derybas
dėl naujos ES ir Moldovos santykių
sutarties. Taryba paragino užtikrinti
žmogaus teises Moldovoje, ištirti pa-
žeidimus, pabrėžė vaisingo politinio
dialogo svarbą.

Ministrai aptarė Artimųjų Rytų
taikos procesą ir pažymėjo Izraelio ir

arabų šalių santykių normalizavimo
ir ,,dviejų valstybių” principo laiky-
mosi būtinybę. Tiek Izraelis, tiek Pa-
lestina turi žengti aiškius žingsnius
taikos proceso link.

Ministrai taip pat aptarė Vakarų
Balkanų regioninį bendradarbiavimą
ir vizų režimo liberalizavimą.

Svarstant būsimas Europos Va-
dovų Tarybos išvadas, V. Ušackas tei-
giamai įvertino ES Rytų partnerystės
paminėjimą. Lietuvos diplomatijos
vadovas pasiūlė Vadovų Tarybos išva-
dose pabrėžti ES šalių vieningumą,
sprendžiant finansų krizės problemas.

V. Ušackas pasidžiaugė, kad Va-
dovų Tarybos išvadų projekte atsi-
žvelgta į Lietuvos pasiūlymą – projek-
te pažymima Baltijos tinklų sujungi-
mo plano svarba.

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) – Du
Lietuvos jaunuoliai šį mėnesį atvyks
ketveriems metams studijuoti į Jung-
tinių Valstijų karo akademijas.

Baigę mokslus, už kuriuos sumo-
kės JAV Vyriausybė, jie pradės tarnybą
Lietuvos karinėse pajėgose.

Pasak JAV ambasados Lietuvoje
Gynybinio bendradarbiavimo skyriaus
dvišalių reikalų karininko pulkininko
leitenanto Stephen E. Timmons, baigę
mokslus jaunuoliai turės bent 5 metus
tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

Lietuvos karo akademijos trečia-
kursis kadetas Artūras Kucharevas
mokslus pradės Karinių oro pajėgų
akademijoje Colorado Springs, Colora-
do valstijoje.

Šiemet vidurinę mokyklą baigęs

Nerius Šarkauskas atvyks į JAV pa-
krančių apsaugos akademiją New Lon-
don, Connecticut valstijoje.

Vykti studijuoti į šią akademiją bu-
vo atrinktas ir Karo akademijos antra-
kursis Vytautas Drejeris, bet jis nese-
niai susilaužė ranką, todėl šiais metais
negalės pradėti studijų.

,,Trijų lietuvių atranka yra drau-
giškų JAV ir Lietuvos ryšių pasekmė.
Tai liudija, kaip aukštai JAV kariškiai
vertina savo partnerius lietuvius”, – per
iškilmes sakė JAV ambasadoriaus Lie-
tuvoje pavaduotojas Damian Leader.

Lietuvos jaunuoliai mokytis į JAV
karo akademijas vyksta kiekvienais
metais. Pirmasis iš lietuvių karo moks-
lus JAV baigė 1999 metais.

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) – Ai-
rijoje mokyklas baigę lietuviai vis daž-
niau renkasi baigiamąjį gimtosios kal-
bos egzaminą, kurio rezultatai yra pri-
pažįstami ir skaičiuojami stojant į Ai-
rijos bei Anglijos aukštąsias mokyklas.

Lietuvių kalbos egzaminą abitu-
rientai šiais metais laikė birželio 8
dieną. Airijos spaudoje skelbta, kad
jame savo žinias panoro patikrinti 183
abiturientai. Pernai lietuvių kalbos eg-
zaminą laikė 131 moksleivis.

Anot Airijos Lietuvių Bendruome-
nės administracijos direktoriaus Arūno
Teišerskio, lietuvių kalbos egzaminas į
Airijos švietimo sistemą įtrauktas Lie-
tuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES).

,,Airijoje jau seniai juokaujama,
kad gimtąja lenkų, lietuvių ar kinų kal-
ba Airijoje kalba daugiau žmonių nei
gimtąja airių kalba. Įstojus naujosioms
šalims, Airija nusprendė vietoje airių
kalbos egzamino organizuoti gimtosios
kalbos egzaminus tiems, kurie kalba
kita kalba. Tai ne tik lietuvių, bet ir lat-
vių, estų ir kitos kalbos”, – sakė A. Tei-
šerskis.

Pasak Airijos LB atstovo, šis egza-
minas yra naudingas stojantiems į Ai-
rijos ir Anglijos aukštąsias mokyklas.

,,Tai normalus Airijos švietimo sis-

temos baigiamasis egzaminas, už kurį
gaunami balai, ir kuris įeina į Airijos
baigiamąjį atestatą. Jis svarbus tiems,
kurie stoja į Anglijos ar Airijos univer-
sitetus, ne į Lietuvos”, – teigė A. Tei-
šerskis.

Bendruomenės administracijos di-
rektoriaus teigimu, egzaminą formaliai
ruošia Airijos egzaminų centras, bet
nėra abejonių, kad bendradarbiaujama
su ekspertais ir iš Lietuvos.

,,Formaliai egzaminą rengia Airi-
jos egzaminų centras. Tiek bendruo-
menė, tiek ambasada tikslinosi, bet jie
neatsako, kas ruošia konkrečiai. Aki-
vaizdu, kad tai geri lietuvių filologai,
nes tekstai būna ir iš šiuolaikinės lietu-
vių spaudos, pavyzdžiui, buvo savait-
raščio ‘Atgimimas’ tekstas”, – sakė A.
Teišerskis.

Šiemet egzamine buvo pateiktas
tinklalapyje Bernardinai.lt skelbtas
Liudos Jonušienės tekstas apie Atėnus
ir pateikti su tekstu susiję klausimai –
mokiniams reikėjo paaiškinti tam tikrų
žodžių reikšmes, pakomentuoti pateik-
tą ištrauką bei parašyti apie 300 žodžių
rašinį viena iš dviejų pasirinktų temų –
,,Keliauju, vadinasi, ESU” arba ,,Sun-
kūs gyvenimo išbandymai atskleidžia
mūsų geriausias savybes”.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, birželio 15 d. (1000odiseja.lt) – Vėjuotą ir lietingą popietę jachta
„Ambersail” atplaukė į Kopenhagą, Malmės uostą. Nors ,,Tūkstantmečio odi-
sėjos” jachta Danijos krantus pasiekė su sulūžusiu giku, krante XI atkarpos
įgulos narių nuotaiką pakėlė jų laukiantis didelis būrys žmonių. Jie dainavo
lietuviškas dainas, rankose laikė lietuviškas trispalves ir garsiai skandavo Lie-
tuvos vardą. Kartu su Danijos lietuvaičiais Kopenhagoje buriuotojus pasitiko
ir Lietuvos ambasados Danijoje atstovai su šeimomis bei LR užsienio reikalų
ministras Vygaudas Ušackas. Jie taip pat labai džiaugėsi, kad Lietuvos bu-
riuotojams pavyko suplanuotu laiku pasiekti Kopenhagą.

1000odiseja.lt nuotr.

Vilnius, birželio 15 d. (ELTA) –
Pritarta įstatymų pakeitimams dėl
nacionalinės energetikos bendrovės
LEO LT likimo. Vyriausybė keičiamų
įstatymų paketą skubos tvarka teikia
svarstyti Seimui.

Pasak energetikos ministro Ar-
vydo Sekmoko, norima didinti Vy-
riausybės akcijų dalį LEO LT.

,,Yra numatyti du keliai. Vienas
kelias yra iš naujo įvertinti valstybės
įnašą ir pagal tai patikrinti, ar pro-
porcijos iš tikro atitinka vertę. Ant-
ras kelias – valstybė galėtų didinti sa-
vo dalį LEO LT kapitale iki dviejų

trečdalių papildomais įnašais ir tada
vienu ar kitu keliu einant būtų įgy-
vendintas Konstitucinio Teismo
sprendimas, ir valstybė galėtų vyk-
dyti savo galias valdydama turtą, pri-
imdama reikiamus sprendimus ir įgy-
vendindama strateginius projektus,
turėdama du trečdalius įstatyminia-
me kapitale”, – po Vyriausybės posė-
džio sakė A. Sekmokas.

Jis pridūrė, kad tai leistų atlikti
ir visus kitus veiksmus, kurie valsty-
bei būtų reikalingi, tai yra pertvarky-
ti, sustabdyti ar tęsti LEO LT veiklą. 
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siųjų šeimoms. Birželio 15 d. duome-
nimis, netoli Brazilijos krantų buvo
rasti 44 minėtuoju „Air France” rei-
su skridusių keleivių kūnai. Iš viso
lėktuvu skrido 228 žmonės.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pranešė, jog Maskva susitarė
su regionine saugumo grupe steigti
greitojo reagavimo pajėgas, tuo padi-
dindamas nesutarimus su sena są-
jungininke Baltarusija, kuri šias de-
rybas boikotavo. ,,Pagrindinis viršū-
nių susitikimo rezultatas yra susi-
tarimas dėl KSSO (Kolektyvinio sau-
gumo sutarties organizacijos) bendrų
greitojo reagavimo pajėgų”, – sakė D.
Medvedev po šios organizacijos, kuri
yra laikoma buvusių Sovietų Sąjun-
gos respublikų atsvara NATO, viršū-
nių susitikimo Maskvoje.

* * *
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin paragino rusų mi-
nistrus atsargiau kalbėti apie Balta-
rusiją ir nepykti ant baltarusių, pra-
neša naujienų agentūra „RIA No-
vosti”. ,,Politikoje įsižeisti – ne pati
tinkamiausia įvykių tėkmė”, – teigė
V. Putin vyriausybės prezidiumo po-
sėdyje. Rusijos premjero teigimu,
reikia galvoti apie valstybės intere-
sus. Jis pabrėžė, kad Rusija ir Balta-
rusija yra šeima.

KRASNOJARSK
Krasnojarsk pirmadienį sugriuvo

keturių aukštų biurų pastatas, ir gel-
bėtojai jo griuvėsiuose jau rado tris
žuvusius žmones, pranešė Rusijos
nepaprastųjų padėčių ministerijos
regioninio centro atstovai. Perdangos
tarp pastato aukštų įgriuvo dėl to,
kad pirmasis ir antrasis aukštai buvo
perplanuoti ir dėl to buvo susilpnėju-
sios atraminės santvaros. 

ASTANA
Sunkiausias pasaulio ekonomikos

krizės laikas galėjo dar neprasidėti,
mano Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) vadovas Dominique Strauss-
Kahn. Didžiojo aštuoneto finansų mi-
nistrai savaitgalį sutiko, kad jau ma-
tyti pasaulio ekonomikos stabilizaci-
jos ženklų. Kazachstane viešintis
TVF vadovas pareiškė iš esmės sutin-
kąs su šia nuomone, tačiau įspėjo,
kad pasaulio ekonomikos būklę rei-
kėtų vertinti atsargiai.

Pasaulio naujienos

M. Ahmadinejad laimèjus
rinkimus, Irane kilo riaušès

TBILISIS
Kaukėti ir lazdomis ginkluoti

policininkai Gruzijos sostinėje netoli
pagrindinės policijos būstinės pirma-
dienį sumušė dešimtis opozicijos
protestuotojų, pranešė žurnalistai.
Gruzijos opozicijos gatvių protestai,
kurių dalyviai reikalauja prezidento
Michail Saakašvili atsistatydinimo,
vyksta nuo balandžio pradžios.

LONDONAS
Britų pareigūnai patvirtino pir-

mąjį mirties nuo kiaulių gripo atvejį
už Šiaurės Amerikos ir Pietų Ame-
rikos ribų, kuris žymi naują šio viru-
so plitimo laikotarpį. Trys dienos po
to, kai Pasaulinė sveikatos organi-
zacija (PSO) paskelbė pandemiją,
Škotijos vyriausybė pranešė, kad
ligoninėje mirė kiaulių gripu sirgęs
pacientas, kuris taip pat sirgo ir kito-
mis ligomis. Škotijoje miręs pacien-
tas buvo tarp 10-ies dėl kiaulių gripo
į ligoninę paguldytų žmonių. Iš viso
Škotijoje yra patvirtinti 498 užsikrė-
timo atvejai.

BRIUSELIS
Europos Komisija (EK) planuoja

griežtinti bausmes už nusikaltimus
internete ir pagal naujas taisykles
laisvės atėmimo bausmės už kiberne-
tinius nusikaltimus trukmė gali būti
padidinta nuo dabartinių maždaug
1–3 metų iki daugiau kaip 5 metų,
rašo britų verslo dienraštis ,,The Fi-
nancial Times”. Laisvės atėmimo
bausmių už tokius nusikaltimus
trukmė tokiose šalyse kaip Lietuva,
Estija, Prancūzija, Jungtinė Karalys-
tė ir Vokietija, jau yra ilgesnė, ir
Europos Sąjunga (ES) jau svarsto ga-
limybę suvienodinti šią praktiką vi-
sose 27 valstybėse narėse.

PARYŽIUS
Prancūzijos oro bendrovė „Air

France”, kurios lėktuvas sudužo virš
Atlanto vandenyno, gaus draudimo
išmoką už lėktuvą, kurios suma
sudarys 67,4 mln. eurų, praneša AFP
su nuoroda į neįvardytą draudėją.
Pagal Monrealio konvenciją, kurioje
nustatytos tarptautinių oro per-
vežimų taisyklės, „Air France” priva-
lo sumokėti žalos atlyginimą žuvu-

EUROPA

AZIJA

Vilnius, birželio 15 d. (BNS) –
Irano prezidentui Mahmoud Ahma-
dinejad laimėjus rinkimus, kuriuos jo
varžovas pavadino ,,pavojinga ap-
gaule”, tūkstančiai protestuotojų
gatvėse susirėmė su policija. Šie pro-
testai yra retas tiesioginis iššūkis
šiitiško Irano valdžiai. Rinkimų re-
zultatai ir smurto prasiveržimas po
jų paskelbimo iškėlė naujų klausimų
dėl Irano politikos krypties tokiu
metu, kai JAV prezidentas Barack
Obama nori pagerinti ryšius su Ira-
nu.

M. Ahmadinejad per televiziją
kreipdamasis į šalies gyventojus,
pareiškė, kad rinkimai buvo ,,laisvi ir
sveiki”. Tuo tarpu M. H. Mousavi
skundėsi dėl pažeidimų ir balsų klas-
tojimo, bet Vidaus reikalų ministeri-
jos pareigūnai šiuos įtarimus atmetė.

Po to, kai buvo paskelbti rezul-
tatai, tūkstančiai jo šalininkų išėjo į
gatves. Policija visoje sostinėje tram-
dė protestuotojus guminėmis laz-
domis. Irane buvo išjungtas pagrindi-
nis mobiliojo ryšio tinklas, uždaryta

interneto bendruomenė ,,Facebook”.
Irane suimta mažiausiai 10 dvie-

jų pertvarkų šalininkų organizacijų
vadovų, kurių grupės prezidento rin-
kimuose rėmė pralaimėjusį M. H.
Mousavi. Taip pat suimta mažiausiai
60 žmonių, kurie yra kaltinami orga-
nizavę riaušes.

Įnirtingi protestai Teherane vyk-
sta nuo šeštadienio, jie virto tokio
masto riaušėmis, kokių Irane nebuvo
beveik dešimtmetį.

Aukščiausiasis vadovas ajatola
Ali Khamenei paragino iraniečius
gerbti M. Ahmadinejad pergalę, kuri
nuvylė tuos, kurie tikėjosi pertvarkų
šalininko Mir Hossein Mousavi per-
galės.

Irano valstybinė televizija prane-
šė, jog šalies aukščiausiasis vadovas
nurodė atlikti tyrimą dėl tvirtinimų,
kad praėjusią savaitę įvykusių prezi-
dento rinkimų rezultatai buvo klasto-
jami. Šis A. Khamenei – įtakingiau-
sios Irano figūros – sprendimas yra
labai netikėtas, nes anksčiau jis svei-
kino rinkimų rezultatus.

Latvijos ekonomikai gresia žlugimas
Vilnius, birželio 15 d. (Delfi.lt) –

Latvija turi devalvuoti savo valiutą
arba priešingu atveju šalies ekono-
mikai gresia žlugimas, rašo „The
Daily Telegraph”. Nors devalvacija ir
reikštų Latvijos vilčių įsivesti eurą
žlugimą, tačiau tai yra vienintelis ke-
lias išvengti griūties, nes tarptautinė
pagalba nesugebėjo sustabdyti šalies
ekonomikos nuosmukio.

Karališkojo Škotijos banko spe-
cialistas Timothy Ash teigia, kad, ne-
devalvavus nacionalinės valiutos,
Latvijos ekonomika vis tiek žlugs,
tačiau šis procesas tik bus lėtesnis. T.
Ash teigia, kad devalvacija reikštų,
kad šalies centrinis bankas nebe-
turėtų leisti savo sparčiai tirpstančių
užsienio valiutos atsargų lato kursui
palaikyti, o galėtų juos skirti ekono-
mikos gaivinimui.

Tačiau lato devalvavimas itin
skaudžiai smogtų žmonėms, kurie
paskolas iš bankų ėmė eurais. Skel-
biama, kad daugiau nei 200 tūkst.
Latvijos namų ūkių yra paėmę pasko-
las iš bankų ir net 90 proc. tų paskolų
yra paimta eurais.

Be to, devalvacija gali priversti
Latvijos kaimynes atrišti savo valiutą

nuo euro. Dėl to kiltų grėsmė ir Šve-
dijos bankams, kurie itin daug skoli-
no šiame regione. Dėl devalvacijos
kylanti panika gali pakeisti padėtį
visoje Rytų Europoje.

„Čia yra neabejotina baimė, kad
devalvacija vienoje šalyje gali pas-
klisti į kitas ir ne tik šio regiono vals-
tybes. Galima galvoti apie taip vadi-
namą Pandoros skrynią”, – teigia
Stokholmo ekonomikos mokyklos
Rygoje profesorius Morten Hansen.

Latvija šia savaitę paskelbė nau-
ją taupymo programą, kuri, kaip vi-
liamasi, privers Tarptautinį valiutos
fondą (TVF) pagaliau išmokėti liku-
sią paskolos dalį. 6,4 mln. svarų pas-
kola yra gyvybiškai svarbi Latvijai,
tačiau jos išdavimas buvo įšaldytas,
nes vyriausybė nesugebėjo sumažinti
biudžeto išlaidų, kaip to reikalavo
TVF. Latvijos premjeras Valdis Dom-
brovskis teigia, kad, negavusi pinigų,
Latvija gali bankrutuoti jau šį mė-
nesį.

Ekonomistai teigia, kad Latvijos
krizė yra ydingos fiskalinės politikos,
neatsakingo skolinimo ir nesugebėji-
mo atpažinti ekonomikos perkaitimo
ženklus mišinys.

RUSIJA

M. Ahmadinejad per televiziją kreipdamasis į šalies gyventojus, pareiškė, kad
rinkimai buvo ,,laisvi ir sveiki”.                               Reuters/Scanpix nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

Žemės ir dangaus 
dovana

Pirmąją Neraugintos duonos
dieną, kada aukojamas Velykų avinė-
lis, mokiniai sako Jėzui: „Kur pa-
ruošti tau Velykų vakarienę?” Jis iš-
siunčia du mokinius, tardamas:
„Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmo-
gus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš
paskos ir, kur jis nuves, sakykite na-
mų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė pa-
klausti: Kur man skirtoji menė, ku-
rioje galėčiau su mokiniais valgyti
Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums
didelį aukštutinį kambarį su baldais.
Ten ir paruoškite mums.” Mokiniai
išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa,
kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė
Velykų stalą.

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs
duoną sukalbėjo palaiminimą, ją
laužė ir davė mokiniams, tardamas:
„Imkite, tai mano kūnas!” Paėmęs
taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė
jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems
tarė: „Tai mano kraujas, sandoros
kraujas, kuris išliejamas už daugelį.
Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu
vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, ka-
da gersiu jį naują Dievo Karalystėje.”
Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų
kalną.              (Mk 14, 12-16. 22-26)

Didįjį ketvirtadienį, savo mirties
išvakarėse, paskutinį kartą vakarie-
niaudamas su apaštalais, Jėzus vietoj
Senojo Testamento apeigų įsteigė
sakramentinę auką ir liepė savo
mokiniams laikytis šios apeigos kaip
jo mirties ir prisikėlimo atminimo.
Šio sekmadienio liturgijoje, Kristaus
kūno ir kraujo iškilmėje, grįžtama
prie Viešpaties įsteigtos Eucharistijos
(gr. Dėkojimo) įvykio.

Savo buvimo čia ir dabar ženklą
Jėzus pasirinko kvietinę duoną ir
vynuogių vyną. Kiekviename iš šių
ženklų jis dovanoja ne kokią nors
savęs dalį, bet visą save. Prisikėlusy-
sis nėra padalytas. Jis – asmuo, žen-
kluose prie mūsų prisiartinantis ir su
mumis susivienijantis. Tačiau kiek-
vienas iš šių ženklų savaip žymi tam
tikrą Jėzaus Kristaus slėpinio aspek-
tą ir kalba mums jam būdingu reiški-
mosi būdu.

Pirmiausiai pažvelkime į duoną,
pagamintą iš trupučio miltų ir van-
dens. Maldoje, kuria Bažnyčia šią
duoną per šv. Mišių liturgiją atnašau-
ja Viešpačiui, ji vadinama „žemės ir
žmogaus darbo vaisiumi”. Šioje duo-
noje glūdi ir žmogaus pastangos, to,
kuris žemę dirba, sėja ir pjauna ir
galiausiai ruošia duoną, kasdienis
darbas.

Tačiau duona nėra vien tik mūsų
produktas, kažkas, kas pagaminta
mūsų; ji taip pat yra žemės vaisius ir,
vadinasi, dovana. Juk tai, kad žemė
duoda vaisių, nėra mūsų nuopelnas:
tik Kūrėjas galėjo suteikti jai vai-
singumo. Todėl šią Bažnyčios maldą
galime išplėsti ir pasakyti: duona yra
ir žemės, ir dangaus vaisius. Jai būti-
na žemės jėgų ir dovanų iš aukštybių,
tai yra saulės ir lietaus, sąveika. Net
vandens, kurio reikia duonai paruoš-
ti, neįstengiame gauti savo jėgomis.

Dabar duona mums atrodo kaip
kūrinijos vaisius: dangus ir žemė
susijungia su žmogaus dvasios veikla,
sukuriančia gyvybės ir žmogaus eg-
zistencijos mūsų varganoje planetoje
slėpinį. Tada imame suprasti, kodėl
Viešpats šį duonos gabalėlį pasirenka
savo ženklu. Kūrinija ir visa, ką ji
duoda, kreipia į tai, kas yra anapus
jos ir kas ją pranoksta didumu. Kū-
rinija nėra vien jai būdingų jėgų žais-
mas, gamtos ir dvasios sąveika, ji
krypsta į sudievinimą, į susivienijimą
su pačiu Kūrėju.

Tačiau apie šios duonos ženklo
gilesnį slėpinį Jėzus užsiminė Verbų
sekmadienį, kai jam buvo pranešta apie
kelių graikų pageidavimą su juo susi-
tikti: „Iš tiesų, iš tiesų, sakau jums: jei
kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs,
jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gau-
sių vaisių” (Jn 12, 24). Iš sumaltų
grūdų iškeptoje duonoje slypi kančios
slėpinys. Kviečio grūdo mirtis dirvos
tamsoje ir prisikėlimas pavasarį yra
sąlyga rastis miltams, sumaltam grū-
dui. Jis sumalamas bei iškepamas ir
taip dar kartą išreiškia kančios slėpi-
nį. Prisikėlimas, vaisingumas ir nau-
jas gyvenimas ateina tik per mirtį.

Pasaulio religijose iki Kristaus
duona davė pradžią mitams apie
dievybės mirtį ir prisikėlimą. Mums
uždėtos kančios bei mirties tamsybė-
je gamtos ciklas pagonių religijoms
atrodė kaip dieviškas pažadas. Šiais
mitais žmonių siela tam tikru būdu
tiesėsi į tą Dievą, kuris tapo žmogu-
mi, nusižemino iki mirties ant kry-
žiaus ir taip visiems mums atkėlė
vartus į gyvenimą.

Per duoną ir jos atsiradimą žmo-
nės tarsi patyrė gamtos lūkestį, paža-
dą, jog turi egzistuoti Dievas, kuris
miršta ir taip veda mus į gyvenimą.
Ko ilgėtasi mituose ir kas kaip vilties
ženklas kūrinijai slypi kviečio grūde,
tas Jėzuje Kristuje įvyko realiai. Savo
savanoriška kančia ir mirtimi jis
mums visiems tapo duona, lydinčia mus
visose mūsų kančiose ligi mirties.

Panašiai mums kalba ir vyno
ženklas: duona mūsų dėmesį kreipia į
kasdienybę, į paprastumą ir kelia-
vimą, o vynas išreiškia kūrinijos gro-
žį, džiaugsmo šventę, kurią Dievas
nori mums duoti iki laikų pabaigos.
Vynas, be abejo, kalba ir apie kančią:
vynuogienoją būtina apvalyti vis
nugenint; vynuogės turi sunokti sau-
lėje bei lietuje ir galiausiai būti išs-
paustos. Vertingas vynas atsiranda
tik per tokią kančios formą.

Eucharistiniai ženklai reiškia
viltį ir kartu užduotį. Šventoji Ko-
munija (lot. Bendrystė) ne tik tvir-
čiau mus suvienija su Jėzaus Kris-
taus slėpiniu, bet ir įpareigoja sustip-
rinti mūsų įsitraukimą į Bažnyčią,
kuriai jau priklausome per Krikštą.
Komuniją priimdami, mes sakome
„amen” (hebr. taip, tai tiesa). Tai nė-
ra vien tik tikėjimo išpažinimas, bet
prisiimama užduotis kurti bendrystę
vienų su kitais, tapti dovana vienas
kitam (žr. 1 Kor 10, 16-17).

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Gyvybė ir šeima –
neatsiejamos vertybės
Prof. habil. dr. LEONAS
L. MAÇIÙNAS

Kiekvienas gerai suvokiame, ko-
kį svarbų vaidmenį mūsų gyvenime
vaidino ir vaidina šeima. Joje ateina
nauja gyvybė, joje ji auga, bręsta,
ruošiama gyvenimui: ugdomos mora-
linės-dvasinės vertybės, pasaulėžiū-
ra, pagarba ir meilė savo tėvams, jų
atminimui. Šeimoje prasideda, joje
atsispindi mūsų įgyta gyvenimo pa-
tirtis, įgyta draugystė, tarpusavio
meilė ir pareigos, teisės ir atsakomy-
bė, ištikimybė ir rūpestis, vienas kito
supratimas bei bendro tikslo sieki-
mas. Šeimoje vaikai, suvokdami tėvų
meilę jiems, jų elgesio kultūrą, iš-
moksta kurti atsakingus ir emociškai
stabilius socialinius santykius: iš-
moksta sukurti vienybės jausmą ben-
drume, kuris visuomenės lygmenyje
išauga į tautinį patriotizmą, visuo-
meniškumą.

Dabartiniu metu šeimos institu-
cija yra nuvertėjusi ir išgyvena gilią
krizę ne tik Pasaulyje, bet ir Lietuvo-
je: nuolatos daugėja skyrybų, gausėja
nesusituokusių porų, mažėja gimsta-
mumas, daugėja be tėvų globos na-
muose augančių vaikų skaičius. Šei-
mos krizę padėti įveikti siekia Pasau-
linės gydytojų federacijos „Už žmo-
gaus gyvybę” Lietuvos asociacija ir
Lietuvių katalikų mokslo akademijos
medicinos skyrius, kuris yra Pasau-
linės gydytojų katalikų federacijos
Europos asociacijų narys. 

Jau 1994 m. balandžio 30 d. Pa-
saulinės gydytojų federacijos „Už
žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacija
pirmą kartą Vilniuje surengė Pasau-
linės gyvybės dienos minėjimą. Aso-
ciacijos prašymu Lietuvos vyskupų
konferencija 1998 m. paskutinį ba-
landžio sekmadienį paskelbė Gyvybės
dieną, kuri kasmet yra minima ne tik
bažnyčiose, bet ir visuomeninėse or-
ganizacijose, ligoninėse. LR Seime
2009 m. balandžio 29 d., pažymint
Gyvybės dieną, buvo surengta jau
tradicine tapusi konferencija „Gyvy-
bė ir šeima: šeimos politika – visų
moralinės ir socialinės politikos for-
mų pamatas”. 

Įžanginiame  pranešime „Gyvybė
ir šeima santuokos glėbyje” kun. Ri-
čardas Doveika pabrėžė, kad šeimos
krizė yra vienas iš svarbiausių mir-
ties kultūros ženklų, pasireiškiantis
kaip gėrio ir blogio klaidingų sam-
pratų išdava. Visuomenės civilizaci-
jos ateitis priklauso nuo teisingo
žmogaus gyvybės supratimo ir jos ap-
saugos pamatinėje žmonijos sandaros

grandinėje – šeimoje. Didžiausias pa-
vojus gyvybei šiandien yra prigimti-
nės žmogaus teisės į ją paneigimas –
pradėto vaiko sunaikinimas. XX ir
XXI a. pasaulyje abortais nužudyta
vienas milijardas negimusių žmonių;
palyginimui, Pirmojo pasaulinio ka-
ro metu žuvo apie 10 milijonų, o Ant-
rojo  – apie 60 mln. žmonių (...) Šeimą
gina ne tik įstatymai, bet ir visos ati-
tinkamos valstybinės institucijos.
Kyla klausimas: ar žiniasklaida puo-
selėja moralę, santuokos grožį ar ji
tik propaguoja neteisingai supran-
tamą asmens laisvę – ištvirkimą? Rei-
kia suvokti žmogaus orumui pagarbą,
kuri yra ne tik demokratinės kul-
tūros išraiška, bet ir visų visuome-
ninių institucijų subjektas bei darbo
tikslas: jis privalo siekti, kad būtų
gerbiamas orumas žmogaus nuo jo
prasidėjimo iki natūralios mirties.
Pagrindinis iššūkis šeimai yra su-
tuoktinių jai atsakomybės stoka,
susijusi su mirties kultūros propa-
gavimu ir ištikimybei priesaikos nesi-
laikymu.

Lietuvių katalikų mokslo akade-
mijos nariai prof. habil. med. dr. Leo-
nas Laimutis Mačiūnas ir doc. med.
dr. Alina Šaulauskienė pranešime
„Šeimos prigimtinė teisė: socialinių
ir moralinių šeimos aspektų sąsaja su
valstybės pasirinkta ideologija ir gy-
vybės kultūra” nurodė, kad šeimos
institucija kenčia dėl gausių skyrybų
(53 proc.,              Nukelta į 11 psl.

PARDUODA

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.
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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

Stuburo ir skausmo ligos 
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 36

– Jau geriau pas poną tarnu būti,
nei pas ubagą – sekretorium! – vals-
tietiškai užbaigė pirmasis.

Laikinai išsėmę karo temą, mes
tylėdami vaikščiojome tarp palapinių
ir retkarčiais prie vienos kitos susto-
davome ir suklusdavome – iš jų kar-
tais pasigirsdavo įvairūs miegančiųjų
šnabždesiai ir kliedesiai, įvairiabalsis
knarkimas bei šiaip visokių garsų...
Mums, žinoma, tai sukeldavo juoko ir
savotiškai paįvairindavo budėjimą.
Tuo labiau džiaugėsi mano kolegos.
Man toks garsinis fonas buvo įpras-
tas reiškinys, kadangi Autorinktinės
kareivinėse vienoje patalpoje gyven-
davome net 120 karių!

Bet naktis buvo pripildyta ir
žymiai mielesnių garsų, kurių vasarą
Dzūkijos miške yra gausu. Nuo upe-
lio be perstojo čiulbėjo lakštingalos,
viena kitai atsiliepdamos. Girdėjosi ir
kitų paukščių. Baigiantis giedrai ir
trumpai birželio nakčiai jų balsai
tankėjo.

Brėško. Jau pradėjo švisti, kai
išgirdome kažkokį neįprastą garsą,
kuris visiškai skyrėsi nuo nuolatinių
mūsų stovyklos garsų. Tas svetimas
ūžesys artėjo, jis sklido iš dangaus.
Lėktuvai!? – suvokėme apsiblausę ir
sužiurome viršun. Ten, kur stovė-
jome, dangaus skliautą užstojo me-
džiai. Todėl visi trys skubiai išėjome į
čia pat esančią pamiškę, ten, kur
pradžioje ,,plėšėme dirvonus”, ir pra-
dėjome dairytis, ieškodami danguje
burzgesio objektų. Bet ten kažkodėl
nieko nesimatė. Aš sugalvojau, kad
neblogai būtų atsinešti žiūronus,
kuriuos turėjo mūsų baterijos vadas.
Staigiai nubėgau į palapinę, kur sau
ramiai miegojo ,,vadas”, sargybos vir-
šininkas Istognij, pasiėmiau nuo sta-
lo ką reikia ir tykiai išsėlinau laukan.

Po poros minučių su žiūronais
pamačiau tai, kas plika akimi nesi-
matė. Labai aukštai nuo pietvakarių
pusės pastebėjau skrendančius tris
mažyčius, lyg varnėnus, lėktuvus. Jie
nardė danguje vienas kitą vaikio-
damiesi, lyg žaisdami. Visi trys ,,var-
nėnai” skrido link mūsų stovyklos,
pamažu žemėdami. Ir kuo arčiau
skrido, tuo garsiau ,,čiulbėjo”, ir tuo
geriau buvo galima juos įžiūrėti.
Mano manymu, tai buvo naikintuvai,
labai panašūs į mūsų anbukus
(,,ANBO – 4”).

Kai dūkstantys lėktuvai priartėjo
prie miško, su žiūronais jau buvo ga-
lima kažkiek įžiūrėti ir jų skiriamuo-
sius ženklus. Staiga ten aukštai išgir-
dome kulkosvaidžių kalenimą ir vie-
nas iš naikintuvų paleido paskui save
juodų dūmų šuorą. Greit pasirodė ir
tikra liepsna, ir lėktuvėlis, staug-
damas ir degdamas, nupikiravo že-
myn virš mūsų galvų ir nukrito, kaž-
kur ežero kryptimi, visai netoli sto-
vyklos. Greit ten išgirdome duslų
sprogimą ir pamatėme, kaip virš
miško pakilo juodų dūmų debesis. Tai
buvo rusiškas naikintuvas – prale-
kiant pamačiau žvaigždes. Danguje
blaškėsi dar vienas, lygiai toks pats,
vaikiojamas kito, žymiai greitesnio.
Kai ant pastarojo sparnų pamačiau
juodus vokiškus kryžius, man pasi-
darė viskas aišku – jau prasidėjo.

Karas! – kartojome vienas kitą
įtikinėdami ir graibstėme vienas iš
kito žiūronus, nė sekundei neatplėš-
dami akių nuo dangaus, kur vyko
tikros oro kautynės. Stebėjome jas su

tikru džiugesiu širdyse. Tai išdavė
mūsų akys. Mes džiaugėmės ir galvo-
jome apie Lietuvą. Buvome įsitikinę:
,,Kur du pešasi, trečias būtinai –
laimės!”.

Kažkuris iš mūsų nubėgo paža-
dinti baterijos vado, bet, manau,
motorų gausmas ir kulkosvaidžiai jį
jau buvo prikėlę. Po kelių akimirkų
virš mūsų, jau arti, pamatėme ir ant-
rąjį degantį ruselių naikintuvą. Tuo
momentu kaip tik atbėgo užsimiego-
jęs j. ltn. Istognyj ir, išplėšęs iš mano
rankų žiūronus, stebėjo, kaip krenta
antras pamuštas Raudonosios armi-
jos lėktuvas. Vokietis tuo tarpu piki-
ruodamas praskrido virš pušų viršū-
nių, pakilo ir nutolo į Vakarus. Tada
išgirdome tvirtą sargybos viršininko
išvadą:

– Nu vot, užė načelys manevry!
(Štai, manevrai jau prasidėjo!) –
beveik žiovaudamas prašvokštė. – No
pačemū tak rano?! (Bet kodėl taip
anksti?!) – nustebęs pridėjo ir pažvel-
gė į laikrodį. – Vedj, dalžny byli na-
čatjsa tolka v 10 časov! (Juk turėjo
prasidėti tik 10 valandą!).

5. Karas

Jaunesnysis leitenantas Istognyj
buvo teisus – ,,manevrus’’ jie pradėjo
kiek anksčiau. Buvo 1941 metai,
birželio 22 diena, sekmadienis, apie
3–5 valanda ryto.

– Tavarišč mladšyj leitenant, ėto
ne manevry! Ėto vajna! (Draugas j.
ltn-te, tai ne manevrai, tai karas!) –
paprieštaravau ,,vadui”.

– Kokias čia tu man kvailystes
tauški?! ,,Kakaja vajna?!” – nustebęs
ir pasipiktinęs atšovė Istognyj.

– Patys pažiūrėkite! Tas lėktu-
vas, kur tolsta į vakarus, yra vokiečių
naikintuvas, – aš aiškiai mačiau kry-
žius ant jo sparnų! – įtikinėjau užsi-
miegojusį ,,jaunąjį vadą’’, o tas tik pa-
sižiūrėjo į mane kaip į ligonį ar vaiką
su užuojauta ir konstatavo specialisto
balsu:

– Ty kak ta glūpa rassūždaješ... S
taboj vsio v poriadke? (Tu kvailai
galvoji. Ar tau viskas tvarkoje?) – jis
aiškiai pamanė, kad aš nuo to skaus-
mo būsiu išprotėjęs.

Tai mane įžeidė ir kiek supykino.
Tada aš iš kišenės išsitraukiau savo
kario atmintinę – knygelę, kurioje
buvo išspausdinti įvairių užsienio
valstybių kariuomenių atpažinimo
ženklai bei emblemos ir, atvertęs
,,Vokietija”, dūriau pirštu:

– Vot! (Štai!) Tokie pat juodi
kryžiai nupaišyti ten ant sparnų! –
pirštu parodžiau į dangų, į vakarų
pusę.

Tuo metu jau daugiau karių,
pažadintų oro kautynių triukšmo,
buvo išsiritę iš palapinių. Jie apsi-
blausę klausinėjo vienas kito ir ste-
bėjo mūsų ginčą, nelabai suprasdami,
kas čia vyksta. J.l tn. Istognyj atsi-
suko į juos ir, kaip dera vadui, valdin-
gu ir daug žinančiu balsu pareiškė:

– Manevry užė načelisj! (Manev-
rai jau prasidėjo!) – ir dabar jau taiky-
damas man, bet, kad ir kiti girdėtų,
pridėjo, – Eto naš istribitel (tai mūsų
naikintuvas). Mūsiškiai (,,našy”) imi-
tuodami ,,priešą” nusipaišė šiuos
ženklus ir šauniai vaizduoja ,,oro
mūšį” (,,zdorava razygryvajūt vaz-
dušnyj boj”), – užvertė atmintinę ir
grąžino man.   Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Konstruk-
tyvus ir strategiškai kryptingas mąs-
tymas dabar yra reikalingas siekiant
nuspręsti, kuriose ekonomikos srity-
se Lietuva galės varžytis su kitomis
regiono valstybėmis pasibaigus kri-
zei. Pagrindinis Lietuvos (kaip ir dau-
gelio kitų mūsų kaimynių) pranašu-
mas yra pigi ir sąlyginai kvalifikuota
darbo jėga. Tai reiškia, kad verslo,
aptarnavimo ir gamybos procesai Lie-
tuvoje turi ir turės žemesnius kaštus
negu Vakarų valstybėse.

Kaip pritraukti naujas investici-
jas, išnaudojant pigios ir išsilavinu-
sios darbo jėgos pranašumus? Šis
darbas, dar kitaip vadinamas „lobiz-
mu”, gali prasidėti jau šiandien.
Nepaisant į tai, kad protekcionizmas
ir vidaus politikos kovos priverčia
daugelį Vakarų Europos ir JAV firmų
kreipti dėmesį į vidaus rinkas, dabar
yra puikus metas Lietuvai išvystyti
santykius su potencialiais užsienio
investuotojais dėl ateities projektų.
Diplomatiniai kanalai taip pat gali
būti svarūs būdai paveikti užsienio
kompanijas. Tačiau svarbu nepa-
miršti, jog, pasibaigus krizei, mokes-
čių lengvatos ir Lietuvos vidinis sta-
bilumas nulems taktinius užsienio
investuotojų sprendimus.

Ilgalaikė perspektyva

Žemų kaštų pranašumas gali
tapti svarbiu išbrendant iš ekono-
minio nuosmukio. Tačiau Lietuva
netaps turtinga valstybe, jei gamin-
sime tik žemos pridėtinės vertės pro-
duktą. Be to, daug Rytų Europos val-
stybių, kurios, iki šiol puikiai išnau-
dojo savo žemų kaštų pranašumus,
šiuo metu į problemas yra įklimpu-
sios dar giliau negu Lietuva.

Patikimiausias būdas užtikrinti
nuolatinį šalies gamybos augimą yra
gaminti aukštesnės pridėtinės vertės
produktus. Tai galima pasiekti tik

didinant darbo jėgos produktyvumą
per švietimo ir lavinimo programas
bei įdiegiant veiksmingesnius verslo
organizavimo procesus. Išlieka esmi-
nis klausimas: kokiose aukštos pridė-
tinės vertės produktų srityse mes ga-
lime varžytis? Interneto bei teleko-
munikacijų technologijos yra intui-
tyvus atsakymas, pagrįstas pavyz-
džiais iš Suomijos, Airijos ir Estijos.
Lietuvai nebūtina sekti šių šalių
pėdomis, bet surasti savo nišą – pri-
valu. Norint rasti ir pilnai išnaudoti
šią nišą, reikalingas ne tik valstybi-
nio lygmens dėmesys, bet ir aiški ša-
lies vizija, stabilus ir strategiškai
mąstantis vyriausybinis aparatas,
konkurencinga švietimo sistema bei
teisinė bazė, suteikianti laisvę verslo,
mokslo ir technologijų bandymams.
Nors visi šie elementai kol kas Lietu-
voje neegzistuoja, nenorėčiau nuver-
tinti naujai atsiveriančių galimybių,
kurios natūraliai susiklosto su naujo
vadovo (šį kartą, vadovės) atėjimu.

Labai tikėtina, kad Lietuvos eko-
nomika neatsigaus greičiau negu Va-
karų Europos šalyse bei JAV vėl pag-
reitį įgys vartojimas. Siekiant išgy-
venti iki to laiko, vyriausybė privalės
ir toliau skolintis iš pinigų rinkų arba
TVF. Prasidėjus ekonominiam paki-
limui Vakaruose, pigi Lietuvos darbo
jėga suteiks mums progą gaminti ir
teikti tai, ko norės Vakarų valstybės.
Ilgalaikėje perspektyvoje, jei norime
tapti turtinga Europos valstybe, pe-
rėjimas prie aukštos kokybės ir pridė-
tinės vertės prekių yra būtinas. No-
rint, kad tai įvyktų, aiški Lietuvos
ateities vizija bei europiniame lygme-
nyje konkurencingos švietimo siste-
mos sukūrimas yra būtini žingsniai.

Jeglinskas yra buvęs Lietuvos ka-
riuomenės karininkas, verslo adminis-
travimo magistrantas Columbia Busi-
ness School New York mieste.

Delfi.lt

KAD LIETUVA TAPTŲ TURTINGA
EUROPOS VALSTYBE
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Ada Sutkuvienė ,,Erdvės dulkės”. Pluoštas.

Marija Ambrozaitienė (kairėje) ir Laima Švabaitė-Petrulienė parodos atidaryme.

Daiva Karužaitė prie savo darbo. 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS NUŠVITO
,,SPALVŲ VARSA”

Fotoreportažas
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Amerikos lietuvių dailininkių
draugijos moterys (LAWAA – Li thua-
nian American Womens Artists Asso-
ciation), nebesulaukusios, kada šįmet
ateis vasara, nutarė jos atėjimą pas-
partinti savo darbų spalvomis ir bir-
želio 13-ąją pakvietė meno mylėtojus
į parodos ,,Spalvų varsa” Lietuvių dai-
lės muziejuje, Lemonte, ati da ry mą. 

Ilgai  derinusios mintis po prieš
septynetą metų surengtos parodos
,,Minčių deriniai”, kuri vyko Blank
Center for the Arts Michigan City,
Indiana,  moterys vis dėlto ryžosi vėl
susiburti draugėn ir priminti apie sa -
ve žiūrovui. Ir gerai padarė. Vie nin -
telio gaila, kad šį kartą pamatėme
daug mažesnį būrį savo darbus ro -
dančių menininkių nei praėjusioje
pa rodoje (prieš septynetą metų daly-
vavo beveik 40 moterų, šį kartą žiū -
rovui darbus pateikė aštuoniolika
me nininkių). Bet kaip sakoma – ne
kiekybė svarbu, o kokybė.

Atidarydama parodą Marija Meš-
kauskaitė, LAWAA pirmininkė,
džiaugėsi, kad vis dėlto pasisekė su -
burti moteris ir parodyti, kad jos ne -
sėdi sudėjusios rankų. Šįkart išleistas
ir parodos katalogėlis (prieš sep-
tynerius metus jo nebuvo). Spal -
vingas leidinukas (jį paruošė Rasa
Sutkutė) būtų dar gražesnis, jei būtų
buvusi suvienodinta pavardžių bei
darbų pavadinimų rašyba, ir infor-
matyvesnis, jei būtų buvę įtrauktos
visų dalyvių pavardės.

Parodai ,,Spalvų varsa” moterys
pateikė po du naujausius savo dar-
bus. Įėjus į parodų salę ji išties buvo
nušviesta spalvomis – vienuose dar-
buose jos prislopintos (Marija Stra-
sevičiūtė), kituose traukia akį sa vo
sodrumu (Ados Sutkuvienės, Onos
Čepelės darbai), dar kituose (Dalios
Šlenienės, Marijos Ambrozaitienės)
vyrauja šaltokos spalvos. Pora auto -
rių – Veronika Švabienė ir Laima Na -
ris-Lapinskienė (nežinia, kodėl šios
au torės pavardės nėra išleistame pa -
ro dos kataloge, kaip nėra ir Daivos
Karužaitės pavardės) – pateikė tie -
siog tušu atliktus darbus.

Ir ne tik spalvos traukė žiūrovų
akį. Atėjęs į parodą žiūrovas dar kar -
tą įsitikina, kad  kiekviena moteris –
atskiras pasaulis. Kiekviena save iš -

reiškia skirtingai ir savitai. Rodomi
darbai skiriasi ne tik turiniu, bet ir
atlikimo technika. Tapyba aliejumi ir
akrilika, keramika ir tekstilė, kolia -
žai ir piešiniai tušu – moterys savąjį
,,aš” reiškia įvairiausiais būdais.
Daugelis parodoje dalyvaujančių me -
nininkių turi savo braižą, tad, įėjęs  į
salę, iškart nesuklysdamas pasakysi,
kur kie no darbai (Liucija Kryževi čie -
nė, Lai ma Švabaitė-Petrulienė, Gied -
rė Žumba kie nė, Julie Kasniūnas ir
kt). Kita grupė dailininkių parodoje
rodo savo nau juo sius bandymus. Įdo -
mu buvo ma tyti Dainos Lukaitės ke -
ramikos darbus (man iki šiol ji buvo
ži noma tik kaip tapytoja, nors pa -
kalbinta sakė, kad keramika susido -
mėjo jau seniai), suintrigavo  Daivos
Karužaitės nematyti darbai iš lino
pluošto. Nors Magdalenos Stankū -
nie  nės darbus besidomintys jos kūry-
ba gali atpažinti iš tolo, tačiau ji taip
pat ,,naujai derina spalvas”. Man as -
meniškai buvo įdomu pamatyti Da -
lios Šlenienės aliejumi tapytą drobę
(,,Sudie”). Iki tol maniau, kad Dalia
yra ,,užkietėjusi” keramikė.  

Parodoje dalyvauja menininkės –
Marija Ambrozaitienė, Ona Baužie -
nė, Ona Čepelė, Daiva Karužaitė,
Julie Kasniūnas, Liucija Kryževi čie -
nė, Daina Lukaitė, Marija Meškaus -
kaitė, Laima Naris-Lapinskienė, Lai -
ma Švabaitė-Petrulienė, Magdalena
Stankūnienė, Izabelė Stončienė, Ma -
rija Strasevičiūtė, Rasa Sutkutė, Ada
Sutkuvienė, Dalia Šlenienė, Veronika
Švabienė, Giedrė Žumbakienė – rodo
žiūrovams po 2 savo darbus.   

Į visų jų darbus iš M. Am bro -
zaitienės nuotraukų triptiko žvelgia
Viktoras Petravičius. Ir, manau, šį
triptiką į parodą M. Ambrozaitienė
atnešė neatsitiktinai – nemažas bū -
rys parodoje dalyvaujančių meninin -
kių yra bendravę su maestro. 

Vienintelio ko pasigedau parodo-
je – nematome neseniai atvykusių
gyventi į JAV dailininkių darbų
(išskyrus L. Kryževičienės darbus).
Šiuo metu Amerikoje yra nemažas
būrys moterų, sėkmingai dirbančių ir
rodančių savo darbus Amerikos žiū -
rovui. Gal jas taip pat reikėtų įtrauk-
ti į draugijos veiklą? Manau, kad nuo
to draugija tik sustiprėtų, ir parodos
būtų dar įdomesnės.

Paroda veiks visą vasarą, tad, bū -
dami Pasaulio lietuvių centre, ne už -
mirškite jos aplankyti. Šeštadie niais
ir sekmadieniais muziejus atidarytas
nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p., kitomis
dienomis dėl atvykimo prašome susi-
tarti iš anksto tel.: 630-257-2034
(Dalia Šlenienė).

Parodos dalyvės (iš kairės): Marija Meškauskaitė, draugijos pirmininkė, Marija Ambrozaitienė, Dalia Šlenienė, Lietuvių
dailės muziejaus direktorė, Magdalena Stankūnienė, Ada Sutkuvienė, Rasa Sutkutė, Veronika Švabienė,  Laima Švabaitė-
Petrulienė, Daina Lukaitė, Daiva Karužaitė, Marija Strasevičiūtė ir Liucija Kryževičienė. Sėdi Izabelė Stončienė.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Parodą atidarė LAWAA pirmininkė
Marija Meškauskaitė.

Daina Lukaitė su tėvu Vincu Luku prie Dainos keramikos darbų. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Po sunkios ligos

A † A
ALGIMANTAS DUMBRYS

paliko šį pasaulį.
Dievas apkabino jį ir tyliai tarė:
„Ateik su manim”.

Marija Dumbrienė

Atkelta iš 8 psl. prieš karą – 0,5
proc.), lydimų mirties kultūros (abor-
tų – iki  10,000), gimstamumo mažėji-
mo – 1,3, nesantuokinių vaikų gausėji-
mo (apie 10,000). Šeimos institucijos
tvirtumą grindžia ne tik mūsų Kons-
titucija, bet ir Biblija, Dekalogas,
daugelio kongresų, konferencijų nu-
tarimai. Šeimos krizė yra susijusi su
moralės krize, dvasinių vertybių pra-
radimu per 50 metų trukusią sovie-
tinę okupaciją ir po jos plintančią
globalizaciją, lydimą reliatyvizmo ir
liberalizmo idėjų. Dėl to daugelis
žmonių nesuvokia savo, kaip asmens,
gyvenimo prasmės ir tikslo. Tapo
nesuprantama ir nesuvokiama san-
tuokos prasmė. Jaunimas netinka-
mai ugdomas,  tinkamai neparuošia-
mas šeimyniniam gyvenimui. Tapo ne-
suprantamos tėvystės ir motinystės
pareigos auklėjant šeimoje vaikus, vis
labiau užmirštama, kad vaikas nori
turėti savo akiratyje abu tėvus – ir
tėvą, ir motiną. Dažnai šeimos rū-
pesčiai užgožia sutuoktinių dvasinių
vertybių puoselėjimą, didesnio dėme-
sio tarpusavio santykių ugdymui.
Neigiamą poveikį šeiminiam gyven-
imui vaidina žiniasklaida su sekso ir
mirties kultūros propaganda. Vyks-
tanti tautos erozija verčia valstybę
ieškoti priemonių ir būdų jai įveikti.
Kadangi esame išmirštanti tauta, tai
yra būtinybė ją gelbėti, atkreipiant
ypatingą dėmesį į mažiausią ben-
druomenės ląstelę – šeimą. Tėvynės
Sąjunga pirmoji iš politinių partijų
rimtai ėmėsi šio naujo mūsų politikai
uždavinio. Jau 2003 m. buvo paskelb-
ta 2V (dviejų vaikų) programa, skati-
nant peržengti antrojo vaiko ribą, iš-
keliant sumanymą motinystės atosto-
gas pratęsti iki dviejų metų. 2008 m.
Seimui pateiktas ir priimtas Paramos
šeimai pagrindų įstatymas. Dabarti-
nė vyriausybė, nepaisant sunkios
ekonominės krizės, kreipia didelį dė-
mesį šeimos instituciją stiprinant, ją
remia, kurdama šeimai palankią ap-
linką, užtikrinant šeimai materialinį
saugumą.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro patarėja Elena Urbonienė savo
pranešime „Gyvybė ir šeima” nurodė,
kad Dievo meilė ir saugumas, patirti
su tėvais šeimoje, žmogų lydi visą
gyvenimą. Valstybė remia santuoką,
nes šeimoje galima sudaryti geriau-
sias sąlygas vaikui augti, ugdyti jam
savo sugebėjimus, bręsti kūrybingam
valstybės piliečiui. Pranešėja teigė,
kad rengiamas šeimos gerovės įstaty-
mas, dėl to įkurtas šeimos gerovės
skyrius.

NVO vaikams konfederacijos vi-
cepirmininkė Marytė Leliugienė, kal-
bėdama apie šeimos stabilumo pag-
rindą, nurodė, kad čia svarbų vaid-
menį vaidina kompleksinė ir integrali
šeimos politika, vaikų globos įstaigos
ir vaikų darželiai su savo auklėjimo
programomis ir vaikų užimtumu.

Konferencijos dalyviai priėmė
deklaraciją, kurią čia ir skelbiame. 

DEKLARACIJA 

Mes, konferencijos dalyviai ir
Lietuvos gydytojai, ginantys gyvybę
nuo pradėjimo iki natūralios mirties
bei jos neliečiamumą, suvokdami pri-
gimtines gyvybės ir šeimos teises pro-
gresuojančiame medicinos moksle, jo
technologijose ir praktinėje veikloje,
siekiame moralinės ir socialinės šei-
mos politikos.

Santuokos ir šeimos krizė turi

globalinį pobūdį ir įvairiai pasireiš-
kia. Visuomenėje daugėja nuskurdu-
sių šeimų, laisvų – nesutvirtintų san-
tuoka – sąjungų, vienišų ir senyvo
amžiaus žmonių. Ryškėja seksualu-
mo atskyrimas nuo santuokos. Įsi-
galėjęs šeimos su vienu ar dviem vai-
kais stereotipas, daugiavaikės šeimos
nėra visuomenės ir politikų priorite-
tine sritimi. 

Gyvybės kultūra, neremiama val-
stybės, veda prie žymių demografinių
pokyčių ir tautos išmirimo. Lietuvoje
dirbtinį abortą moters noru leidžian-
tis iki 12 nėštumo savaitės Sveikatos
apsaugos ministro įsakymas, pa-
skelbtas 1955 m. sovietinės okupaci-
jos metu, tebeveikia iki šiol. Repro-
dukcinės sveikatos įstatymo projek-
tas Lietuvos Seime iki šiol nepriim-
tas, nors jis kiekvienos pradėtos gy-
vybės negina, t.y. numatomi ir toliau
abortai tėvų noru. Lietuvoje žmogaus
embrionai, naudojami dirbtiniam ap-
vaisinimui mėgintuvėlyje, žūsta pro-
cedūrų metu, o praėjus nustatytai da-
tai naikinami. Mes neneigiame mora-
lių, modernių, natūralių apvaisinimo
metodų moters organizme sujungiant
biologinių tėvų, gyvenančių santuoka
sutvirtintoje šeimoje, lytines ląsteles,
tačiau šie metodai kol kas yra nesėk-
mingi.

Kiekvienas žmogus turi prigimti-
nę teisę gyventi gerovėje ir tai pa-
tvirtina pasaulio šalių konstitucijos.
Gyventi gerovėje, reiškia: turėti pri-
gimtinę teisę į natūralų pradėjimą,
teisę turėti tėvą ir motiną, augti šei-
moje. Dirbtinio apvaisinimo procedū-
ros, naudojamos Lietuvoje, pažeidžia
vaiko teises, tenkina tik tėvų norus.

Lietuvos piliečių mentalitete ne-
retai į vaiką žiūrima kaip į prabangą,
norimą ar nenorimą subjektą. Juk
vaikai yra svarbiausia investicija į
Lietuvos ateitį ir išlikimą.                                                               

Mūsų, gydytojų, ginančių gyvybę,
tikslas – kiekvienas pradėtas vaikas
laukiamas su meile ir yra apsaugotas
įstatymu. Mūsų visuomenė turi ver-
tinti kiekviename žmoguje glūdinčias
galimybes, neatsižvelgiant į prigimti-
nius trūkumus ar negalias. Etikos
normomis ir jų principais turi būti
pagrįsta įstatymų esmė.

Motinystės sąvoką šiandien for-
muoja ir modernusis feminizmas, ir
masinė kultūra, stengiantis paneigti
tautos vidinį kultūrinį paveldą bei
moralines vertybes. Stokojama tei-
singos strategijos jaunimo rengimo
šeimai ir Lietuvos švietimo politikoje.
Ypač nepakankamai atskleidžiama
tėvystės samprata – tėvo vaidmuo,
pareiga ir atsakomybė šeimoje. Opus
ir šeimos planavimo – sąmoningos
motinystės ir tėvystės klausimas. Kai
kurie medikai ir farmacijos kampani-
jos monopolizuoja ir skatina dirbtinį
šeimos planavimą, naudojant kontra-
ceptikus, net sterilizaciją. Natūralus
šeimos planavimas išstumiamas iš
aukštųjų mokyklų programų, neigia-
mi ir menkinami jo privalumai. Vietoj
sąmoningo vaisingumo pažinimo siū-
lomi dirbtiniai, dažnai kenksmingi
jaunos šeimos sveikatai metodai,
ypač oralinė kontracepcija. Kiekvie-
nas gydytojas kasdieniame darbe
vadovaujasi savo sąžine, jos jautrumu
ir etikos normomis. Tačiau kai kurie
veikiantys valstybės įstatymai tam ir
prieštarauja. Gydytojas prisiekia Hi-
pokrato priesaika sąžiningai eiti savo
tarnystę, sergėti žmogaus gyvybę ir
sveikatą. Mes ryžtingai atmetame
propaguojamą pasaulyje eutanaziją,

Gyvybė ir šeima –
neatsiejamos vertybės

remiame paliatyvios medicinos plėt-
rą. Medicina turi būti praktikuojama
orumo sąlygomis, lydimomis tiek ser-
gančiųjų, tiek gydytojų kilnumo. Jau-
nus žmones būtina ruošti ištikimam
šeimyniniam gyvenimui ir puoselėti
pareigos ir atsakomybės jausmus. 

Skatinamą sekso ir kūno kultą
seka mirties kultūra. Mes siekiame
gyvybės civilizacijos ugdant dvasines
moralines vertybes. Žmogaus orumas
nusipelno tinkamos pagarbos, para-
mos ir socialinės gerovės nuo gyvybės
pradžios iki natūralios mirties ir yra
demokratinės kultūros išraiška. 

Šeimos, pagrįstos santuoka, puo-
selėjimas, jos prigimtinės teisės ir
moralinių bei socialinių vertybių
išsaugojimas Lietuvai esant Europos
Sąjungos nare turi išlikti priorite-
tiniu siekiu. Neprivalome sekti kai
kurių kitų Europos Sąjungos valsty-
bių neigiamais pavyzdžiais, nehu-
maniškais, mirties kultūrą palaikan-
čiais įstatymais. Ginkime kiekvieną
pradėtą gyvybę ir tradicinę šeimą bei
jų teises. 

PASIŪLYMAI

1. Būtina šeimos politikoje nu-
matyti ir  praktiškai įdiegti į sąmo-

ningos tėvystės ir motinystės bei šei-
mos ugdymo programą švietimo ir
mokslo sistemoje, nes dabar dar sto-
kojama šioje srityje žinių.

2. Ypač svarbu šeimos politikoje
sustiprinti aborto prevencinę progra-
mą teikiant jauniems žmonėms psi-
choterapijos ir socialinę pagalbą. Ši
pagalba būtina ir poabortinio sindro-
mo atveju.

3. Šeimos politikoje būtina per-
žiūrėti moters ir vyro (motinos ir tė-
vo) pareigas, teises ir atsakomybę.

4. LR Seimas turėtų priimti pa-
rengtą embriono – pradėto naujo
žmogaus teisių ir jo apsaugos įstaty-
mą.

Pasaulinės gydytojų federacijos
,,Už žmogaus gyvybę” 

Lietuvos asociacijos pirmininkė 
doc. med. dr. Alina

Šaulauskienė 

Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos 

medicinos skyriaus pirmininkas, 
Pasaulinės gydytojų katalikų

federacijos Europos asociacijų 
valdybos narys

prof. habil. dr. Leonas
Laimutis Mačiūnas

de Sa Pereira, Moacir, IL ($40); Jarašūnas, Auris, CA ($40); Juškys,
Vytas, CA($80); Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,190); Kuolas,
Augis, CA ($70); Mikaila, Andrius, MI ($40); Savickienė, Daiva, CA
($80); Wolosenko, Alexander J., NY($40); 
Bernotas, Jūratė, CT ($25); Davis, Matilda M., CA ($25);
Bileris, Kęstutis J., NY ($700); Dundzila, Antanas, FL ($650); Pračkai-
la, Mindaugas, IL ($1,000);
Bielskus, Algirdas M., OH ($300); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA
($3,000); Šaulys, Dr. Vaclovas ir Dr. Augusta Z., IL ($5,000); Tomkus,
Leonas ir Sigita, CA ($250);
Lapatinskas, Vytautas, WA ($3,000);
Deveikis, Audra, CA ($1,000);
Dzenkaitis, Bronė, CA ($4025);
Jono ir Veronikos Paovių Stipendijų Fondas-palikimas ($342,076);
PLB fondas: Broniaus Bieliuko Stipendijų Fondas ($50,000); PLB fon-
das: Dieviško Kryžiaus Fondas I ($50,000); PLB fondas: Dieviško
Kryžiaus Fondas II ($50,000);
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$50,000

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. gegužės mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$168,837.72 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST,, LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616   * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

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

Atminimo įnašais pagerbti šie asmenys: a.a. Juozas Dzenkaitis (10 m. mir-
ties); a.a. Anna Pakalnis; a.a. Leonas ir a.a. Ona Bileris.

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)
Priimame kreditines korteles

$10 ar mažiau
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�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia birželio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Birželio 17 d.
– dokumentinė drama ,,Vilniaus
getas: aistra mirties šešėlyje”; birže-
lio 24 d. – dokumentinis filmas
,,Leipalingis” iš ciklo ,,Mūsų mies-
teliai”. Filmai rodomi Bočių me nė je,
PLC. Pradžia – 2 val. p. p. Ma loniai
kviečiame pažiūrėti.

�Sekmadienį, birželio 21 d.,
10:30 val. r. Marquette Park Švč.
Mer  gelės Marijos Gimimo bažnyčioje
šv. Mišių metu bus prisiminti Sibiran
išvežtieji, ypač paminint Sibiro kan -
ki nės, kandidatės į Palaimintąsias,
Adelės Dirsytės 100 metų gimimo su -
kaktį. Po šv. Mišių parapijos salėje –
trumpa kun. dr. Kęstučio Trimako
pa skaita ir meninė programa. Malo -
niai visus kviečiame dalyvauti.

�Birželio 28 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, nuo 12 val. p. p. –
Joninės. Šventėje dalyvaus pu čia mų -
jų instrumentų ansamblis ,,Gin ta -
ras”, Algimantas Barniškis, Bronius
Mūras, Artūras Blažukas, ,,Cigarai”,
Robertas Kupstas, Daura Zinkevi čiū -
tė. Vyks galiūnų, rankų lenkimo, il -
giausio Joninių vainiko pynimo kon -
kursai. Renginio metu veiks loterija,
galėsite paskanauti lietuviško ,,Kuni -
gaikščių užeigos” maisto ir atsigai -
vinti lietuvišku alumi. Tel. pasiteira -
vi mui: 708-594-5622; 312-623-2525;
847-845-3972 ir 773-788-1362.

��Dallas, Texas, lietuviškos Joni -
nės vyks birželio 20 d. Stewart Creek
Park, 3700 Sparks Rd., The Colony,
TX. Pradžia –  4 val. p. p. Visus kvie -
čia rengėjai – Texas lietuvių forumas

(www.teksaslt.com) Tel. pasiteiravi -
mui: 469-362-2663 (Kęstutis).

��Vykstantiems į Dainų šventę
primename, kad visų laikų gražiau-
sios Lietuvos autorių bei atlikėjų
dainos bus sudėtos į muzikinę kom -
pak tinę plokštelę „Lietuvos Tūks tant-
mečio dainos”, tapsiantį geriausiu
Lietuvos tūkstantmečio dainų rinki -
niu. Birželio 26 – liepos 11 dienomis
pagrindine Tūkstantmečio tautiečių
susitikimo vieta – „Meeting Point” –
skelbiamas Vilniaus mokytojų namų
kiemelis („Vasaros terasa”). Gyvo
gar so koncertuose laukiami lietu-
viškos muzikos atlikėjai ir gerbėjai,
pasaulio lietuviai ir šalies svečiai. Se -
kite reklamą.

��Šeštadienį, birželio 27 d., 6 val.
v. Lietuvių klubo salėje prasidės orga-
nizacijos „Banga” valdybos ruošiama
Joninių šventė. Programos svečiai ir
atlikėjai – Jonavos savivaldybės teat -
ras, kurie suvaidins E. Salolos ko me -
diją „Bobos”. Po spektaklio – dainos,
rateliai, žaidimai, Joninių apeigos ir
Paparčio žiedo ieškojimas. Veiks ba-
ras, bus pardavinėjami karšti ir šalti
patiekalai. Auka – 10 dol., o vaikams
iki 16 m. – nemokamai. Registruotis
Joninių šventei galima pas Laimutę
Alvarado tel.: 727-360-1064 arba pas
Ramutę Krikščikienę tel.: 727-687-
1061 ar Raminta:_kr@yahoo.com

��Fotoalbumo ,,Lietuvių kultūri-
nis paveldas Amerikoje” sutiktuvės
liepos 7 d. 5 val. p. p. (Lietuvos laiku)
vyks Lie tuvos nacionaliniame muzie-
juje, Arse nalo g. 3, Vilnius. 

��Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserys (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260-2503,
tel. 860-928-7955) ir Rytinio pakraš-
čio rėmėjų valdyba praneša, kad Lie -
tuvių susiartinimo šventė – gegužinė
bus sekmadienį, liepos 26 d. seselių
sodyboje. Dieną pradėsime šv. Mišio -
mis, kurias koncelebruos vienuolyno
kapelionas kun. Arvydas Žygas ir sve-
čiai kunigai. Išban dy sime savo laimę
dovanų loterijoje; pa sigrožėsime jau-
nimo stovyklos pasi rodymu; galėsime
įsigyti meno kūri nių, skanėstų ir
lietuviškos duonos, pa sivaišinti sese-
lių ir rėmėjų paruoštais valgiais bei
susitikti su savo pa žįstamais.  

��Jaunųjų ateitininkų sąjungos
stovykla Dainavoje vyks liepos 5–15
d. 7–14 metų amžiaus vaikams.  Sto -
vyklos programa vyks lietuvių kalba.
Registracijos anketos tinklalapyje
www.ateitis.org.

��Antano Paužuolio straipsnyje
(,,Draugas”, 2009 birželio 3 d.) ne -
teisingai paminėta Šv. Kazimiero lie -
tuvių kapinių Sklypų savininkų orga-
nizacijos pirmininkės pavardė. Turi
Būti Birutė Vitkauskienė (ne Matu -
tie nė, kaip rašoma straipsnyje.)

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Visi kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose, skirtose užsienio lietuviams

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12.30 val. p. p. (Lietuvos laiku)
Vilniaus arkikatedroje

(Šv. Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją)
ir

Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Žemaičių Kalvarijoje, Žemaitijoje

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12 val.p. p. (suma)
Po sumos vyks iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalną.

Daugiau informacijos: www.zemaiciukalvarija.lt

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laikraštis
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite adresu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Sveikini-
mas Draugui”) arba el. paštu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com 

Jūsų sveikinimai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadie-
nį, – dieną prieš dienraščio gimtadienį.

Redakcija

„Draugo” istorinės knygos 
sutiktuvės Vilniuje

vyks liepos 9 d. 6 val. v. 
(Lietuvos laiku) Na cionalinėje dailės

galerijoje, Konstitucijos pr. 22, 
LT-08105, Vilnius.

Čikagoje šios knygos sutiktuvės
vyks rugsėjo 20 d. 12:30 val. p. p.

Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre,

14911 127th Street, Lemont, IL.

Visi Šiaurės Amerikos chorų ar dainos vienetų vadovai ir
atstovai kviečiami į  

IX Dainų šventės „Daina aš gyvenu!”, 
vyksiančios 

Toronte 2010 metais, paruošiamąjį seminarą, 
kuris bus su rengtas Dainavos stovyklavietėje 

(Manchester, MI, JAV) rugpjūčio 20–23 dienomis. 

Seminare bus pristatytas šventės re pertuaras, pradėti pasiruošimo darbai.
Seminaro vadovė Rita Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš Cle veland,

Ohio. Už nuopelnus puoselėjant lietuvišką meną ir kultūrą 2008 m. R. Kliorie-
nei buvo įteikta ,,Aukso pauk š tė”. 

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

Visus – mažus ir didelius, ra tuo  tus ir batuotus, laivų savininkus ir dviratininkus
,,BALTIC ENTERTAINMENT” kviečia birželio 20 d., šeštadienį, nuo 2 val. p. p. iki
vidurnakčio apsilankyti nuostabiame Vasa ąžuolų parke ant Fox upės kranto ir
kartu švęsti Jonines. Vyks muzikinė programa, ieškosime paparčio žiedo. Vaišins
,,Ku ni gaik š čių užeigos”, ,,Li thuanian Plaza”, kavinės ,,Traviata” virėjai. Par kas
įsikūręs šalia Route 31 kelio, South Elgin, 5 mylios į šiaurę nuo North Ave., 7
mylios į pietus nuo 90-to greitkelio. Kaip nuvykti į parką rasite: www.vasapark-
il.com. Tel. pa siteiravimui: 847-494-9046  (Arū nas Au gustaitis).

,,Pieta” XIX a. Iš parodos ,,Kryždir-
bystė Lietuvoje”,  kurią suruošė JAV
LB Kultūros taryba.                             

Jono Kuprio nuotr. 

Skelbiamas konkursas  
„Tūks tantmečio paukštė”

viso  pasaulio lietuviškų mokyklų mokiniams
Tai meni nės kūrybos konkursas, skirtas Lie tuvos vardo paminėjimo

1000-mečiui. Mokinių dailės darbuose turi atsispindėti autoriaus požiūris į
tai, ką jam reiškia Lietuva, kuo ji savita, įdomi, išsiskirianti. Darbo forma ir
technika visiškai neribojami. Darbai laukiami iki liepos 1 d. Komisija at -
rinks geriausius darbus bei paskelbs nugalėtojus rugsėjį. Darbai siunčiami
paštu adresu: Vilniaus vidurinė mo kykla „Lietuvių namai”, Dzūkų g. 43,  LT
– 02116 Vilnius, konkursui „Tūks tantmečio paukštė”.

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500. 

Brian J. Simnick, gyvenantis Cedar Lake, IN, kun. John Vilučio
prisiminimui skiria 100 dol. auką „Draugui”. Labai esame dėkingi už dos-
nią auką.

2005 m. metų Joninės Vasa Park.


