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Pasaulį judina ne mašinos, o idėjos. – V. Hugo
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Lietuvos ambasadorius – JAV Nacionaliniame spaudos klube

LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Ludo Segers nuotr.

Arabų Lygos posėdis Kaire. EPA-ELTA nuotr.

2013m. rugpjūčio 22 d. LR am-
basadorius JAV Žygiman-

tas Pavilionis skaitė pranešimą dau-
giau nei 100 metų gyvuojančio Nacio-
nalinio spaudos klubo (The National
Press Club) auditorijai. Šio klubo gar-
bės svečiu yra buvęs kiekvienas JAV
prezidentas, pradedant T. Roosevelt,
nuo Spaudos klubo podiumo kalbėjo
monarchai, premjerai, JAV Kongreso
nariai, pramogų pasaulio atstovai,
verslininkai.

Pristatydamas Lietuvą, ambasa-
dorius Ž. Pavilionis priminė lemtin-
gus šalies istorijai momentus, išskir-
damas Molotovo-Ribentropo paktą,
kurio sukakties išvakarėse pakvietė
Washingtone reziduojančių įstaigų ir
organizacijų atstovus susipažinti su
ryžtingais sprendimais ir sparčiomis
transformacijomis Europoje garsė-
jančios Lietuvos pastangomis pirmi-
ninkaujant Europos Sąjungos Tary-
bai. „Įsijungusi į Europos šalių šeimą
vos prieš devynerius metus, Lietuva
turi patirties, kuria gali ir nori pasi-
dalinti su Europa, tiek ekonominių
sprendimų, būtinų krizei Europos Są-
jungoje įveikti, tiek ES plėtros ir san-

tykių su Rytų kaimynystės valsty-
bėms klausimais”, – sakė amba -
sadorius.

Susirinkusius domino Lietuvos
siekiai ir veiksmai, susiję su tokiais
ES veiklos aspektais kaip derybos dėl
laisvos prekybos sutarties su JAV,
duomenų apsaugos skandalas, ES

eko nominės krizės sprendimas, ben-
drų ES karinių pajėgumų kūrimas,
ES plėtra bei Lietuvos vidaus politi-
kos klausimai – emigracija, atominė
energetika ir skalūninių dujų išgavi-
mas.

LR ambasados JAV info

Amanas (BNS) – Galingosios Vakarų valstybės pra -
ne šė Sirijos opozicijai, kad artimiausiomis dienomis
lauktų smūgio Prezidento Bashar al-Assad pajėgoms.
Tai pareikšta rugpjūčio 27 d. po JAV ir jų sąjungininkių
pasiuntinių bei Sirijos nacionalinės koalicijos susitiki -
me Stambule.

JAV pajėgos yra „pasiruošusios veikti”, pareiškė
gynybos sekretorius Chuck Hagel, Jungtinėms Valsti-
joms ir jų Europos bei Artimųjų Rytų partnerėms de-
rinant planus nubausti B. al-Assad režimą už stambaus
masto nuodingųjų dujų išpuolį, per kurį praėjusią sa -
vai tę žuvo keli šimtai civilių gyvetojų. Sukilėliams buvo
nurodyta laukti karinių veiksmų ir pasiruošti taikos de-
ryboms Ženevoje.

Viešbutyje Stambulo centre susitiko aukšto rango
asmenys iš Sirijos nacionalinės koalicijos – taip pat ir

jos Prezidentas Ahmad Jarba, ir atstovai iš 11 vadina-
mųjų Sirijos draugų, tarp kurių buvo ir buvęs JAV am-
basadorius Sirijoje Robert Ford, kuriam pavesta palai-
kyti ryšius su Sirijos opozicija.

Sirijos draugų grupę sudaro JAV, Didžioji Brita-
nija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Turkija, Saudo Ara-
bija, Egiptas, Jordanija, Jungtiniai Arabų Emyratai ir
Kataras.

JAV gynybos sekretorius Ch. Hagel pasakė, kad
Jungtinės Valstijos turėtų „labai greitai” pateikti žval-
gybos duomenis apie praėjusią savaitę buvusį masinį
(Sirijos žmonių) nuodijimą. Tačiau jis pažymėjo, po po-
kalbių telefonu su savo kolegomis Britanijoje ir Pran-
cūzijoje, kad JAV sąjungininkės labai menkai abejoja,
jog „tarptautinės normos buvo pažeistos” – 4 psl.



niai po kalbiai buvo viso labo privatūs. Jie, skirtin-
gai nei kadaise tuometinis am basadorius Latvijoje
Antanas Valio nis, viešai nekritikavo nei Vengrijos,
nei Azerbaidžano Prezidentų. 

Tad šių eilučių autoriui atrodo keista Prezi-
dentės Dalios Grybaus kaitės ir premjero Audriaus
Butkevi čiaus reakcija. Prezidentei ir premjerui rei-
kėjo santūriau reaguoti. Bent jau dėl to, kad priva-
čiame telefo ni niame diplomatų pokalbyje ne itin
pa lankiai minimi aukščiausi šalies vadovai. Dabar
visuomet galima įtarti, jog diplomatus bandoma
skubiai atšaukti iš Vengrijos ir Azerbaidžano tik dėl
to, kad šie leido sau kritiškai atsiliepti apie pir-
muosius Lietuvos asmenis. Velniškai įdomu, kaip
susi klostytų diplomatų likimai, jei priva čių pokal-
bių metu jie liaupsintų Prezidentę su premjeru, o,
pavyz džiui, liūdnai pagarsėjusį Viktorą Uspaski-
chą – griežtai smerktų?  

O jei mūsų diplomatai vis tik prarado pasitikė-
jimą, turėtume pripažinti, kad ir Lietuvos slaptosios
tarnybos po šio incidento neįgijo daugiau pasitikė-
jimo. Kas ką besakytų, o mūsų VSD vadovybė ne-
sugebėjo už kirsti kelio nesankcionuotiems telefo-
ninių pokalbių pasiklausymams. Bet VSD vadovybė
kažkodėl paliekama nuošalyje, tarsi būtų nieko
dėta. 

Šį įvykį Lietuvos žiniasklaida pastaruoju metu
narplioja net rankoves pasiraitojusi. Vienas iš įdo -
mes nių – 15min.lt politikos redak to riaus ir apžval-
gininko Rimvydo Va latkos komentaras „Kuria vieta
gal voja A. Butkevičius – ar galvoja?” R. Valatka pa-
stebi: „Taip ar kitaip, bet VSD net neieškojo, kas
slapta įraši nėjo diplomatų pokalbius. Būtent tai,
kad VSD neieškojo nusikaltėlių, o ne patys įrašai,
kuriuose, be mūsų vadų liguistai savimeilei neį-
kandamo hu moro, daugiau nieko kraupaus nėra,
yra liūdniausia skandalo dalis”.  

Svarbus ir šis R. Valatkos primi nimas: „Brandi

valstybė gina diplomatinę tarnybą, o ne ją nai-
kina. Kaž kada ir Lietuva buvo solidi valstybė.
Kai prieš septynerius metus buvo paviešinti A.
Januškos ir Gruzijos pre zidento M. Saakašvi-
lio patarėjo G. Targamadzės pokalbiai apie
Baltaru sijos opoziciją, Lietuva į tai oficialiai
nereagavo. Operacija su provokacija nepa-
vyko”. 

Tačiau Lietuvos spauda, svarstydama, ko-
kių priekaištų nusipelnė mūsų du diplomatai,

neatkreipė dė mesio į, man regis, ne mažiau svarbų
moralinį aspektą. Vienas iš mūsų diplomatų, užsi-
mindamas apie Ar mė nijos ir Azerbaidžano nesuta-
rimus dėl Kalnų Karabacho, pareiškė, esą Lietuvai
derėtų palaikyti ne tiek tei siąją pusę, o būtent ar-
mėnus. Su prask, krikščionys armėnai – mums ar-
timesni.

Štai toks požiūris – keistokas. Niekas nesigin-
čija – santykiuose tarp valstybių labai svarbus ir
pragmat iškasis dėmuo. Tačiau taip akivaiz džiai at-
mesti tiesos ir teisingumo kriterijų Lietuvai nega-
lima. Priešingu atveju prarandame moralinę teisę
reikalauti, kad didžiosios valstybės padoriai elgtųsi
su mumis. Kai ku rios ekspansinius planus puose-
lėjančios milžinės tik ir laukia, kada nusižengsime
pagrindinėms moralės taisyklėms – suteiksime
joms puikią progą ignoruoti teisingumo principus
pripažįstant vien jėgą. 

Taigi vardan ko rizikuojame prarasti Azer -
baidža no palankumą. Ginčytis su milijonais mu-
sulmonų dėl teisybės – viena, ginčytis su Isla mo
ger bė jais dėl melo – visai kas kita.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija tikriau-
siai padarė klaidą, siųsdama į Baku skeptišką po-
žiūrį apie azerbaidžaniečius turintį diplomatą. Į
Azerbaidžaną turėtų būti siunčiami diplomatai, ku-
rie šiai šaliai jaučia palankumą. O į Armėniją am -
basa do riauti privalėtų vykti tie, kurie turi senti-
me ntų armėnams. 

O jei jau mums rūpi vien pragmatiniai reikalai,
nepamirškime, jog Armėnija šiuo metu sėdi Rusijos
kiše nėje ir, regis, ten dar ilgai sėdės. O Azerbaidža-
nas – nuo Rusijos mažiau priklausoma šalis. Be kita
ko, Azerbaidžanas – žymiai didesnis už Armėniją,
turintis žymiai daugiau gamtinių išteklių. Azer-
baidžanui la bai gimininga Turkija – viena stip-
riausių NATO valstybių. Tad dar ne žinia, kurioje
pusėje – pragmatiškumas.

Lietuvos valstybė bando rinktis klaidin -
gą variantą, ieškodama išei ties iš dip-
lomatinio skandalo. Ji lin kusi griežtai

bausti Vengrijoje ir Azer baidžane rezidavu-
sius diplomatus. Mobiliaisiais telefonais per
daug atvirai nuomones reiškusiems diplo-
matams Renatui Juškai ir Artūrui Žu rauskui
norima atimti galimybę reziduoti Vengrijoje
ir Azerbaidžane. Tiek premjero, tiek Pre zi -
den tės, tiek URM tarnybos tvirtina, esą abu
am ba sadoriai prarado pasitikėjimą. 

Tik Seimo užsienio reikalų komi tetas neprita-
ria tokioms griežtoms sankcijoms. Ir tai, regis, iš-
mintinga pozicija. Lietuvai nederėjo viešai mė tytis
griežtais priekaištais, esą diplomatai „prarado pa -
si tikėjimą” ar „privalo galvoti, ką sako”. Tik su-
reikšminome mums primestą provokaciją. 

Užuot viešai ignoravę neaiškio mis aplinkybė-
mis įrašytus privačius diplomatų pokalbius mobi-
liaisiais telefonais, kažkodėl puolėme piktintis.
Nors pirmosiomis skandalo die no mis tikrai dar
nežinojome, kaip ir kodėl privatūs diplomatų po-
kalbiai atsidūrė internetinėje erdvėje. O ir šian-
dien greičiausiai neturime abso liučiai tikslios in-
formacijos, kas mums pakišo „šitą kiaulystę”.
Vadi nasi, sutikome žaisti pagal mūsų ne draugų
primestas taisykles. Pamiršo me, kad, pakliuvus į
tokią bėdą, iš mintingiausia viską neigti arba gin-
tis atsitveriant... geležine tylėjimo siena. 

Tad dabar neatmestina galimybė, jog mums
gero nelinkinčių užsienio šalių slaptosios tarnybos
ir vėl rengs panašaus pobūdžio provokacijas – vie-
šojon erdvėn išmes naujų privačių telefoninių po-
kalbių išklotinių. Ką ta da darysime? Skelbsime
naujus nepasitikėjimus saviems diploma tams, at-
šaukdami juos iš misijų už sienyje? 

Bet juk priimdami tokius kriterijus rizikuo-
jame prarasti patyrusių, gabių, drįstu manyti –
principingų dip lomatų. Juk slaptosios nedrau giš kų
valstybių tarnybos norėtų išstum ti būtent patyru-
sius, gabius, principingus mūsų pareigūnus. 

O jei ilgainiui jau nebeskubė si me svaidytis at-
leidimais, vadinasi, įklimpsime į dvigubų stan-
dartų liū ną, suteikdami pretekstą papildomoms
kritiškoms diskusijoms: vie nus baudžiame – griež-
čiau, kitus – švelniau.

Trečiasis variantas – ne mažiau liūdnas. Pri-
vačių pokalbių metu atvi riau pasiginčyti mėgę ir
tebemėgs tantys Lietuvos diplomatai rizikuoja tapti
Rusijos, Baltarusijos slaptųjų tarnybų šantažo au-
komis. Ar turime informacijos, kiek ne itin malo-
nių pri vačių telefoninių pokalbių mūsų oponentai
įrašė bent jau per pasta ruosius kelerius metus? Ar
turime veiksmingų priešnuodžių, kaip ap sau goti
savo diplomatus nuo galimų šantažų? 

Galų gale esama iškalbingos tarp tautinės pa-
tirties, kuria galėjo me pasiremti, ieškodami vi-
soms Lie tuvos pusėms priimtino „aukso vidu riu -
ko”. Prisiminkime, kaip pasielgė JAV, kai Julian
Asange savo sukurtoje internetinėje erdvėje „Wi-
kiLeaks” paskelbė tūkstančius privačių ame -
rikiečių diplomatų pokalbių iškloti nių? Oficialusis
Washingtonas nesku bėjo smerkti per daug atvirai
mo bi liaisiais telefonais kalbėjusių ar elektroniniu
paštu per daug atvirus laiškus siuntinėjusių dip-
lomatų.

Tad panašiai elgtis privalėjo ir Lietuva. Nuo
pašalinių akių ir ausų apsaugotuose kabinetuose
savus dip lomatus barkime tiek, kiek geidžia šir dis.
Bet viešai apsimeskime, jog nieko rimto nenutiko.
Viešai juos net pagirkime kaip kompetentingus ir
įžvalgius. Gal net paaukštinimus su teikime. O kai
viskas aprims – tik ta da tegul sulaukia pelnytos
bausmės. Kad priešiškų valstybių agentams pra-
pultų bet koks noras mūsiškius šantažuoti.

Beje, jei atidžiau pažvelgsime į šį įvykį, mūsų
diplomatai nepadarė mirtinos klaidos. Jų telefoni-
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Diplomatinio skandalo 
pamo kos
GINTARAS VISOCKAS

Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė tapo pasaulio jaunimo čempione. 16-
metė lietuvė rugpjūčio 27 d. nugalėjo Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai)
vykstančio ketvirtojo pasaulio jaunimo plaukimo čempionato merginų 50 m
plaukimo krūtine rungtyje. 

Šį atstumą R. Meilutytė įveikė per 29,86 sek. ir trečią kartą šiose varžybose
pagerino pasaulio jaunimo pirmenybių rekordą. 

Sidabras atiteko ukrainietei Viktorijai Solncevai (31,34 sek.), o bronza – bri-
tei Sophie Taylor (31,38 sek.). 

R. Meilutytė taip pat 0,12 sek. pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos re-
kordą merginų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. 

Vaikinų 100 m plaukimo nugara rungtyje Danas Rapšys iškovojo sidabro
medalį. 18-metis panevėžietis atstumą įveikė per 55,24 sek. 

Aukso medalį iškovojo graikas Apostolos Christou (54,87 sek.), o bronzos
– rusas Grigorijus Tarasevičius (55,33 sek.). 

Šios rungties Europos jaunimo vicečempionas D. Rapšys pusfinalyje buvo pirmas (55,03 sek.).
Sidabrą Lietuva iškovojo ir mišrių komandų kombinuotos estafetės 4x100 m varžybose.
Komanda, kurią sudarė Danas Rapšys (nugara), Rūta Meilutytė (krūtine), Povilas Strazdas (peteliške) ir Eva Gliožerytė

(laisvuoju stiliumi), 400 m atkarpą įveikė per 3 min. 52,52 sek. 
Nugalėjo Rusijos komanda (3.48,89), o bronzą pelnė JAV atstovai (3.52,63).
Čempionate dalyvauja 14–17 metų merginos ir 15–18 metų vaikinai. Lietuvai atstovauja septyni plaukikai. 

ELTA

R. Meilutytei – pasaulio 
jaunimo čempionato auksas, o 
D. Rapšiui – sidabras
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Smūgio Sirijai reikia
laukti artimiausiomis dienomis 

Praėjo 50 metų nuo garsiosios kovotojo už juodaodžių
teises Martin Luther King kalbos „Aš turiu svajonę”
rugpjūčio 28 dieną. Kalboje, laikomoje viena iš di-

dingiausių žmonijos istorijoje, pripažintoje retorikos meno
šedevru, M. L. King reikalavo rasinės lygybės ir užbaigti
diskriminaciją. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad ir po 50
metų garsioji svajonė išlieka tik svajone – net 49 proc. ap-
klaustųjų galvoja, jog dar reikia daug nuveikti, kad būtų
įgyvendinta vizija, išsakyta M. L. Kingo kalboje, praneša
„Reuters”. Tačiau 73 proc. apklaustų juodaodžių ir 81 proc.
baltaodžių galvoja, kad abi rasės sugyvena „labai gerai” ar
„gana gerai”.

Apklausą telefonu atliko Washingtone įsikūręs „Pew”
tyrimų centras. Rugpjūčio 1–11 dienomis buvo apklausta 2
tūkst. 321 suaugęs žmogus, iš jų 376 juodaodžiai amerikie-
čiai ir 218 ispaniškos kilmės.

Ketvirtadalis juodaodžių pasakė, kad dabar juodao-
džių gyvenimas geresnis nei prieš 5 metus, iki amerikie-
čiams išsirenkant pirmąjį juodaodį Prezidentą Barack
Obama. 2009 m., po B. Obama išrinkimo, jie buvo nusiteikę
optimistiškiau – net 39 proc. juodaodžių manė, kad jų gy-
venimas pagerės. Iš dalies tai galima paaiškinti ekonomi-
kos nuosmukiu, kuris skaudžiai smogė visiems amerikie-
čiams, bet ypač – juodaodžiams.

M. L. King kalba, pasakyta nuo Lincoln memorialo
laiptų, tapo svarbiausia žygio į Washingtoną akimirka.
Jos klausėsi net 250 tūkst. žmonių. Joje garsusis orato-
rius apibūdindamas juodaodžių amerikiečių gyvenimą,
sakė, kad jie „gyvena izoliuotoje skurdo saloje neaprėpia -
ma me materialinės gerovės vandenyne”.

„Pew” apklausa nustatė, kad ekonominis atotrūkis
tarp baltaodžių ir juodaodžių yra beveik toks pat, koks
buvo prieš pusę šimtmečio.

Atotrūkis tarp baltųjų ir juodųjų namų ūkių pajamų
ir namų turto srityse netgi padidėjo, bet atotrūkis tarp to-
kių dalykų, kaip vidurinio mokslo baigimas ir tikėtina
gyvenimo trukmė, sumažėjo.

Skirtumai tarp rasių, koks procentas gyvena skurde
bei koks turi nuosavus namus, liko tokie pat, kaip prieš 40
metų.

Tyrimų centro duomenimis, nuo 1967 iki 2011 m. trijų
asmenų juodaodžių šeimos vidutinės pajamos išaugo nuo
24 tūkst. iki 40 tūkst. dolerių. Juodaodžių šeimų pajamos

sudaro apie 59 proc. baltaodžių šeimų pajamų. Tai labai
menkas padidėjimas – 1967 m. sudarė apie 55 proc. (1967 ir
2011 m. duomenys pateikiami išreikšti 2012 m. doleriais).

Išreiškus doleriais, juodųjų ir baltųjų pajamų skirtu-
mas net padidėjo. Septintojo dešimtmečio pabaigoje skir-
tumas buvo 19 tūkst., o dabar – 27 tūkst. dolerių. Namų
ūkių turto atotrūkis tarp rasių išaugo nuo 75 tūkst. 224 do-
lerių 1984 m. iki 84 tūkst. 960 dolerių 2011 m.

Kiti finansinės gerovės rodikliai per pastaruosius de-
šimtmečius taip pat nedaug pasikeitė. Juodaodžių bedar-
bystė nuo šeštojo dešimtmečio išlieka maždaug dvigubai
didesnė nei baltaodžių.

Septyni iš dešimties juodaodžių ir trečdalis baltao-
džių sako, kad policija į juodaodžius žiūri kitaip nei į bal-
taodžius. Apie du trečdalius juodaodžių ir ketvirtadalis
baltaodžių galvoja, kad su juodaodžiais blogiau elgiamasi
ir teismuose.

35 proc. juodaodžių apklaustųjų sakė per praėjusius
metus patyrę diskriminaciją dėl savo rasės. Palyginimui,
diskriminaciją dėl rasės sakėsi patyrę 20 proc. ispaniškos
kilmės ir 10 proc. baltaodžių apklausos dalyvių.

Parengė Jurgita Noreikienė
Lrytas.lt

Sirijos kaimynė Turkija, kuri yra ir
JAV vadovaujamos NATO narė, vadina tai
„nusikaltimu žmoniškumui” ir reikalauja
tarptautinės reakcijos.

JAV valstybės sekretorius John Kerry
sa kė: „Prezidentas Obama įsitikinęs, kad
turi būti taikoma atsakomybė tiems, kas
naudoja šlykščiausius pasaulyje ginklus
prieš labiausiai pasaulyje pažeidžiamus
žmones... Tai, ką matėme Sirijoje praėjusią
savaitę, turėtų sukrėsti pasaulio sąžinę”.

„Beatodairiškas civilių žudymas, mo-
terų, vaikų ir nekaltų liudininkų žudymas
cheminiais ginklais – morališkai ciniška.
Remiantis bet kuriomis normomis, tai ne-
atleistina”, – teigė J. Kerry.

Kaip įsikišimas, kuris turbūt apsiribos
aviacijos smūgiais, paveiks jau pustrečių
metų nesiliaujantį pilietinį karą, niekas ne-
žino. Konfliktas iš esmės yra aklavietėje.

Vis tik Rusijai ir Kinijai komplikuojant
pastangas įvykdyti tarptautinį teisingumą, o
Vakarų rinkėjams nerimaujant dėl naujų
karų, Vakarų vadovai gali dar neskubėti nu-
spausti gaiduką. Britanijos premjeras D. Ca-
meron iš vasaros atostogų atšaukė šalies par-
lamentą, kuris ketvirtadienį turės balsuoti
dėl atsako Sirijai.

Jam ir B. Obama, taip pat Prancūzijos
prezidentui Francois Hollande kyla sunkus
klausimas, kaip karinis įsiveržimas, kuris
tu rėtų apsiriboti aviacijos smūgiais, iš tiesų
pasibaigs, ir ar jie nerizikuoja perduoti val-
džios prieš Vakarus nusiteikusiems isla-
mistų kovotojams, jeigu būtų nuverstas B.
al-Assad.

Tuo tarpu Arabų valstybės rodo savo pa -
ra mą galingosioms, kuri gali pasitarnauti
kaip svarus argumentams Vakarams JT, at-
sveriant Maskvos ir Pekino veto.

Arabų Lyga paskelbė pareiškimą, ku-
riame skelbia, kad B. al-Assad vyriausybė
yra visiškai atsakinga už cheminę ataką.

Tačiau rugpjūčio 28 d. Jungtinių Tautų
(JT) ir Arabų Lygos specialusis pasiuntinys
Sirijai Lakhdam Brahimi pareiškė, kad bet
kokie kariniai veiksmai Sirijoje yra įma-
nomi tik po to, kai jiems pritars JT Saugumo
Taryba. Tuo tarpu Rusija iš Sirijos dviem
lėk tuvais evakavo 116 Rusijos ir buvusių So-
vietų Sąjungos Respublikų piliečių.

Rusijos politologas: 
Vakarams atakuojant Siriją,
rusai okupuos Baltijos šalis?

Jei Vakarų valstybės nuspręstų pradėti karinę intervenciją Sirijoje,
tai Rusija turėtų įvesti savo kariuomenę į Baltijos valstybes, mano Ne-
priklausomų valstybių sandraugos (NVS) instituto Baltijos skyriaus ve-
dėjas Michailas Aleksandrovas, kurio „samprotavimai” skelbiami jo tink -
la lapyje  Livejournal.com.

„Rusija turi aiškiai pasakyti Vakarams, kad jiems reikės sumokėti di-
delę kainą, jei prasidės agresija prieš Siriją. Ir Rusija turi spustelėti ten,
kur turi aiškią strateginę persvarą, t. y. Baltijos valstybėse”, – dėsto po-
litologas.

Jis primena, kad kaip ir Karibų krizės metu, Rusija turi sukelti Va-
karams dilemą – pažeisdami tarptautinę teisę puolate Siriją, mes tuo at-
veju užimame Baltijos šalis (1962 m. Sovietų Sąjunga grasinosi užimti
Vakarų Berlyną ir Juodosios jūros sąsiaurius).

„Manau, kad Rusijos kariuomenės įvedimas į Baltijos valstybes tu-
rėtų minimalius nuostolius, o gal jų apskritai pavyktų išvengti, – svarsto
M. Aleksandrovas. – Na, nebent kas nors per kvailumą ir paklius po
tanku, kaip buvo 1991 m. prie Baltųjų rūmų (Maskvoje – red. past.). Dar
daugiau. Manau, kad pusė Latvijos ir Estijos gyventojų pasitiks Rusijos
kariuomenę su gėlėmis, kaip buvo 1940 m.”

NVS instituto tinklalapyje teigiama, kad M. Aleksandrovas gimė
1960 metais Maskvoje. Baigęs Maskvos valstybinį tarptautinių santykių
institutą, iki 1993 metų dirbo SSRS ir Rusijos diplomatinėje tarnyboje.
1997 metais Australijos nacionaliniame universitete apsigynė daktaro
disertaciją Rusijos-Kazachijos santykių klausimu, vėliau dirbo Australi-
jos pramonės, mokslo ir technologijų ministerijos konsultantu. 2003
metais perėjo dirbti į NVS institutą.

Tarp M. Aleksandrovo pasiekimų nurodomi tokie veikalai, kaip
„Sta lino užsienio politikos doktrina” (1995) ir „Kova už Kaukazą: 2004-
2008 metai” (2010).

Jis taip pat yra parengęs daug straipsnių rusakalbių Baltijos šalių
gy ventojų statuso klausimu.

Alfa.lt 

Atkelta iš 1 psl.

JAV gynybos sekretorius Ch. Hagel.

M. L. King kalba, pasakyta 1963 m. nuo Lincoln memorialo laiptų,
tapo oratorystės klasika. Reuters nuotr.

M. L. King svajonė ir po 50 metų – svajonėJohn Kerry 
atvyksta 
į Lietuvą

Į Lietuvą atvyksta Jungtinių
Amerikos Valstijų valstybės sekre-
torius John Kerry. Vilniuje jis lan-
kysis rugsėjo 6–7 dienomis. Tuo
metu vyks Europos Sąjungos už-
sienio rei ka lų ministrų susitiki-
mas. 

Jis yra vienas iš val džios at-
stovų, kuris komentuoja ša lies po-
ziciją dėl  padėties Sirijoje. Pvz.,
pirmadienio vakarą oficialiai pa-
reiškė, kad prieš Sirijos piliečius
buvo naudojamas cheminis gink-
las, o Prezidentas Barack Obama
svarsto apie atsaką režimui.

„Visos tautos ir visos valstybės
turi padaryti taip, kad cheminis
ginklas daugiau niekada nebūtų
panaudotas”, – sakė J. Kerry. Šis
politiko pa si sakymas nuskambėjo
lyg užuomina apie karinius veiks-
mus.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterija informacijos apie J. Kerry
vizi tą nekomentuoja. 

Europos Sąjungos užsienio rei -
ka lų ministrų susitikime ketinama
ap tarti aktualiausius ES užsienio
politi kos klausimus. Neabejojama,
kad tarp jų bus ir Sirijos reikalai. 

Vasario mėnesį pradėjęs eiti
valstybės sekretoriaus pareigas J.
Kerry iki šios dienos yra aplankęs
30 šalių, bendras kelionėse pra-
leistų dienų skaičius – 82, o skry-
džiuose jis praleidęs 368,47 valandų
– tai atitinka 15,4 dienų.

lrytas.lt
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RY T YS 

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Pasikeitimai Lietuvių Bendruomenėje New York
LAURYNAS VISMANAS

Bėgant laikui, gyvenimas nuolat
keičiasi: gyvenimo sąlygos,
žmonių pasaulėžiūra ir lūkes-

čiai įgyja vis nau jus atspalvius, at-
randamos naujos galimybės, keičiasi
poreikiai. Or ganizacijos, atstovau-
jančios ir vienijančios šiuos žmones
taip pat privalo keistis, nes antraip ri-
zikuoja tapti istorinėmis relikvijomis,
neatitin kan čiomis šių dienų gyve-
nimo būdo, tempo, lūkesčių. Šiemet
New York Lie tuvių Bendruomenėje
(LB) įvyko net keli svarbūs pasikeiti-
mai, tikėki mės, atnešiantys į Ben-
druomenę nau jų idėjų ir šviežios
ener gijos.

Susijungė New York 
miesto apylinkės

New York miestą sudaro penki
pa grindiniai rajonai (angl. boroughs):
Manhattan, Queens, Brook lyn, Staten
Island ir the Bronx. Per ilgametę LB
istoriją New York mieste visada veikė
bent kelios apylinkės. Jos įsikurdavo,
persigrupuodavo ir vykdė veiklą ten,
kur tuo metu būdavo susibūrusi di -
des nė lietuvių bendruomenė. Pasta-
ruoju metu New York veikė dvi apy-
linkės: Manhat tan/Staten Island/
Bronx ir Brook  lyn/Queens. Manhat-
tan/Staten Is land/Bronx apylinkė
veiklą vykdė daugiausiai Manhattan,
kur apylinkė glaudžiai bendradar-
biavo su Lietu vos Respublikos gene-
raliniu konsu latu New York ir anks-
čiau veikusia Aušros Vartų bažnyčia.
Brook lyn/Queens apylinkės veikla
buvo vykdoma netoli kitų lietuvių
institucijų Brooklyn ir Queens rajo-
nuose: Apreiškimo parapijos, Mairo-
nio lituanistinės mokyklos, New York
lietuvių atletų klubo.

Šių apylinkių ilgametės pirmi -
ninkės Laima Šileikytė-Hood (Man -
hattan) ir Vida Jankauskienė (Brook -
lyn/Queens) jau kuris laikas minėjo,
kad norėtų pasitraukti iš aktyvių apy -
linkių vadovavimo pareigų ir perleisti
jas naujiems vadovams. Maty damos,
kad apylinkėse užaugo nauja atsa-
kingų ir veiklių auklėtinių karta, jos
abi nusprendė atsistatydinti iš pirmi-
ninkių pareigų ir likti apy linkių val-
dybose, kad padėtų naujiems pirmi-
ninkams vykdyti sklan džią apylinkių
veiklą. Prieš dvejus me  tus Laurynas
Vismanas buvo iš rinktas Manhattan
apylinkės pirmi ninku, o Rasa Sprin-

dys tapo Brook lyn/Queens apylinkės
pirmininke.

Dėl nedidelio atstumo tarp apy -
linkių ir aktyvaus apylinkių narių
tar pusavio bendravimo dauguma ren-
ginių buvo organizuojami kartu. Anot
Brooklyn/Queens apylinkės pir mi -
ninkės Rasos Sprindys, ren gi niai ir
daugelis projektų sėkmingai pavyko
būtent dėl glaudaus šių apy linkių val-
dybos narių bendradar bia vimo. Todėl
šiemet buvo nuspręsta sujungti Man-
hattan ir Brook lyn/Queens apylinkes
į vieną New York miesto apylinkę.
Ren giniai bus organizuojami ir Brook -
lyn/Queens, ir Manhattan esančiose
patalpose, atsižvelgiant į numatomą
dalyvių skaičių, renginio tematiką,
laiką ir kitas aplinkybes.

Naujosios New York miesto apy -
linkės valdybą sudaro: Rasa Sprindys
ir Laurynas Vismanas (kopirminin -
kai), Vida Jankauskienė (vicepirmi -
ninkė), Laima Šileikytė-Hood (iždi -
nin  kė), Gelmina Židelytė (sekretorė),
Gintarė Bukauskienė (atstovė kul tū -
rai ir švietimui), Arūnas Tirkšliū nas
(atstovas spaudai), Raimundas Šližys
(atstovas visuomeniniams ir religi-
niams reikalams), Jonas Jan kaus kas
(lietuvių ,,Atleto” klubo atstovas).

Atgaivinama veikla 
Rochester ir Long Island

JAV LB Rochester ir Long Island
apylinkės kadaise buvo labai veiklios,
tačiau dėl įvairių priežasčių veikla
nusilpo. Šiemet šiose apylin kėse atsi-
rado naujų pastangų ir naujo susido-
mėjimo LB veikla.

2013 metų Rochester Lietuvos Ne-
priklausomybės švenčių minėjimo
metu vietiniai lietuviai balsavo už LB
veiklos atgaivinimą ir visuotiniame
susirinkime apylinkės pirmininku iš-
rinko Dainių Jasinevičių. Į klau simą,
kaip gimė mintis atgaivinti LB apy-
linkę, D. Jasinevičius atsakė: „Atgai-
vinti LB apylinkę jau seniai buvo
noro, ypač jaunimui, tik nebuvo pa-
kankamai informacijos ir paskati-
nimo. Rochester lietuviška veikla nie-
kada nesustojo, nors nuo LB ir bu-
vome atitolę. Mes turime ir lietuvišką
šeštadieninę mokyklėlę, ir radijo va-
landėlę, veikia keli organizaciniai
klubai šventėms, koncertams ir kitai
lietuviškai veiklai. La biausiai norė-
čiau padėkoti Laurynui Vismanui,
kurio trumpas apsilankymas Roches-
ter galutinai paskatino mus atkurti

LB veiklą.”
Paklaustas, kodėl sutiko kandi-

datuoti į pirmininkus, Dainius sakė:
„Kartais pamirštame įvertinti tai, ką
turime brangiausia. Atvažiavęs čia,
supratau, kokia brangi man yra gim -
tinė, ir kaip jos pasiilgstu. Visuome -
ninė veikla padeda ir man, ir visai
bendruomenei palaikyti glaudų ryšį
su Lietuva, lietuviškomis tradicijo-
mis, kalba ir papročiais. Vien tai ma -
ne labai motyvuoja.”

Pernai rytiniame Long Island įsi-
kūrė ir sėkmingai veiklą vysto nauja
apylinkė, o štai lietuviai va ka rinėje
Long Island pusėje pastaruoju metu
dažniausiai glausdavosi prie New
York miesto apylinkių. Nors Long Is-
land apylinkė buvo įsteigta dar 1953
m. (tuomet – Great Neck apy linkės
var du), pastaruoju metu veikla buvo
sulėtėjusi. Buvusios New York apy-
gardos pirmininkės Ramu tės Žukai-
tės pastangų dėka, Long Island kas-
met vis dar būdavo surengiama Joni-
nių šventė, bet buvo akivaizdu, kad
il gainiui teks burti ko mandą.

Šį pavasarį Ramutė sėkmingai
ėmėsi iniciatyvos atgaivinti Long Is-
land apylinkę: savo nuoširdžia šyp -
sena bei užkrečiančia energija jai pa-
vyko suburti net aštuonių šaunių lie-
tuvių Long Island apylinkės valdybą.
Išrinkta valdyba paskyrė Ramutę pir-
mininke, kuri, atsistatydinusi iš New
York apygardos pirmininkės pareigų,
dabar visą savo energiją ski ria šiai
apylinkei atgaivinti. Neabe jojame,
kad, vadovaujant tokiai paty rusiai
bendruomenininkei, Vakarų Long Is-
land vėl taps aktyviu lietuvių kultū-
ros židiniu New York valstijoje.

Naują Long Island apylinkės val -
dybą sudaro: Ramutė Žukaitė (pirmi -
ninkė), Jurgita Maciūnaitė (sekre-
torė), Dovilė Klimavičienė (iždinin -
kė), Nida Angeleadis, Danguolė Pa -
šytė, Asta Barkauskienė, Asta Guo -
bienė ir Stefanija Gudaitytė.

Pasikeitimai 
New York apygardoje

Viena pagrindinių JAV LB apy-
gardos užduočių yra derinti apygar-
doje veikiančių apylinkių veiklą ir rū -
pintis tais lietuviais, kurių gy ve -
namose vietovėse apylinkės nėra. Il -
gus metus Ramutės Žukaitės vado -
vaujama New York apygarda dau-
giausiai dėmesio skyrė New York
mieste veikiančių apylinkių veiklai.

Atsiradus norinčių atnaujinti ar pra -
dėti LB veiklą už New York miesto
ribų, apygardos valdybą papildė ir pa -
tyrę veikėjai, ir nauji savanoriai: Rasa
Mitrulevičienė, Laurynas Vis manas,
Rasa Sprindys, Angelė Mik nius (iždi-
ninkė), Algirdas Grybas, Vytautas
Goš tautas, Laima Šileikytė-Hood (pa-
tarėja). Algirdas Grybas, kuris sukūrė
apygardos interneto sve tainę ir sėk-
mingai vadovauja jos komandai, o šių
metų apygardos su važiavime buvo iš-
rinktas apygardos pirmininku. Sve-
tainės adresas  – www.nylithuanian.
org. Užsiregistravusieji kiekvieną sek-
madienį sulaukia elektroninio laiško
su informacija apie artimiausius lie-
tuvių renginius ne tik New York, bet ir
kaimyninėse valstijose.

Į klausimą, kas traukia į visuo -
meninę veiklą, Algirdas atsakė: „Vi -
suomeninė veikla man yra ypatinga
tuo, kad joje dalyvaujantys žmonės
nėra motyvuoti pašalinių, antraeilių
veiksnių. Ši veikla niekada nebus ap-
vainikuota finan sinėmis paskatomis
ar karjeros gali mybėmis. Todėl dar-
bas pelno nesie kiančioje organizaci-
joje išskirtinai paremtas bendramin-
čių entuziazmu, tikėjimu organizaci-
jos tikslais ir pras mingumu, ką pasi-
ekti privačiame versle nėra lengva.
Nebelikus vietos asmeninėms ambi-
cijoms ir pogrindiniams interesams,
visų pastangos gali būti nukreiptos
pagrindinio tikslo link.

Visuomeniniam darbui lietuvių
bendruomenėje paskatino ir noras iš -
laikyti lietuvybę bei stiprų ryšį su Lie-

Ramutė Žukaitė. Algirdas Grybas. Dainius Jasinevičius. Laurynas Vismanas.

Rasa Sprindys

Nukelta į 15 psl.
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

2013metų vasara stovyklauto-
jams buvo turtinga bei tu-

rininga – tiek Šiaurės Amerikoje, tiek
Lietu voje.  Štai tik keli stovyklų įvai-
rovės pavyzdžiai. Birželio 23–29 d.
Daina vo je vykusi Sendraugių ateiti-
ninkų ir jų šeimų stovykla atšventė
stovyklos penkmetį  tema „Būkime
prin ci pin gi”. Rugpjūčio 4–11 d. JAV
Lietu vių Bendruomenės Švietimo ta-
ryba Dainavoje sušaukė lituanisti-
nėse mo kyklose dirbančius mokyto-
jus į sto vyklą, kurios tema buvo „Pa-
likime pėdsaką”. Lietuvių skautai
šventė savo 95-erių metų jubiliejų  sto-
vyklose „Viltis” Peninsula, Ohio ir
„Gė rio pėdomis” Telšiuose (liepos
6–14 d.), kur stovyklavo ne vien že-
mės, jū ros, skautai akademikai, bet
ir raitieji skautai (su 8 žirgais, 4 šu-
nimis ir 3 ožkomis) bei svečiai skau-
tai iš Prancūzijos,  Ukrainos, Čeki-
jos.  

Lietuvoje įvairios organizacijos
sugalvojo prasmingų bei įdomių bū dų
atšvęsti žemaičių 600 metų krikšto ju-
biliejų. Vienas jų – Žemaitijoje reng ti
savo stovyklas. Kai kuriose buvo ir
stovyklautojų iš užsienio. Jau pami-
nėta skautų stovykla, vykusi Tel-
šiuose. Tradicinė ateitininkų moks -
leivijos ir studentijos „keliaujanti sto-
vykla” šiemet kaip tik žygiavo per Že-
maitiją. Susiskirstę į ketu rias grupes,
stovyklautojai pėsčio mis ėjo per įvai-
rius Žemaitijos mies telius ir kaimus,
bendraudami su vie tiniais žmonėmis,
aplankydami baž nyčias bei kitas įdo-
mybes. Jų susitikimo punktas buvo
Žemaičių Kal varija. Lietuvos send-
raugiai ateitininkai ir jų šeimos, su-
važiavę iš vi sos Lietuvos ir net iš už-
sienio, sto vyklavo sodyboje „Po ąžuo-
lais” Pa pla telės k.,  Žemaičių Kalva-
rijos sen., Plungės r., netoli Žemaitijos
naciona linio parko (stovykla pava-
dinta „KompASaS”). Panevėžio kraš -
to ateitininkai liepos mėn. taip pat
sto  vyklavo Žemaitijoje, o po to su kito -
mis dviem ateitininkų grupėmis da -
lyvavo šv. Mišiose ir ateitininkų in -
ten cijos apeigose Žemaičių Kalvari -
jos atlaiduose.

Stovyklų finansavimas
ir planavimas

Stovyklas rengia organizacijos,
pa rapijos, vietovės ir  t. t. Prasminga

ruoša pareikalauja daug išankstinio
darbo. Reikia sukviesti ir atrinkti va -
dovus ir kitus stovyklų štabo narius,
sugalvoti temas, programą ir užsi ėmi -
mus. Stovyklų finansavimas ren -
gėjams taip pat kelia rūpesčių – už
sto vyklas imti mokesčiai dažnai ne -
padengia visų išlaidų. Tenka taupyti
ir telkti lėšas, prašyti įvairių fondų
paramos. Katalikiškų stovyklų orga-
nizatoriai rašė specialius projektus ir
gavo paramą iš Lietuvių Katalikų re-
liginės šalpos fondo, kuris remia ka-
talikiško ugdymo ir kitokius projek-
tus Lietuvoje bei išeivijoje.

Vie nas iš projektų, sulaukęs pa -
ramos – stovykla „Dešimt Dievo įsa -
kymų”, kurią gavo „Vilties vėri nė -
liai”, vaikų ir jaunimo centras įsteig -

Stovykloje netrūko išvykų Žemaitijos krikšto ir istoriniais keliais. Stovyklos foto būrelio nuotraukos.

Stovyklų sezonas jau praeityje, 
laukiame rudens veiklos

tas Žemaičių Kalvarijoje 2005 metais.
Centras įsi kū ręs savo steigėjo, Žemai -
čių Kalva rijos Švč. M. Marijos Apsi -
lankymo parapijos patalpose. Pagrin -
dinė jo veik  la – darbas su rizikos gru -
pės šeimų vai kais (plačiau galite pa -
skaityti  Plun gės rajono savivaldybės
svetainėje: http://www. plunge.lt/go.
php /lit/ Septintasis-Vilties-verineliu-
gimtadienis/1819). Centrą nuolat re -
mia JAV labdaros organizacija „Vai ko
vartai į mokslą”. Kita parama (iš sa-
vivaldybės ar LR socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos), keičiasi metai
po metų.  Organizacijos „Vaiko vartai
į mokslą” parama, nors ir nuo la ti nė,
yra nukreipta į „Vilties vėrinė lių”
mokslo metų poreikius. Specia liems
renginiams, stovykloms ir pan., tenka

ieškoti paramos kitur. Šie  met prog-
ramos vedėjos Jolantos Virbickienės
Lietuvių Katalikų re li ginei šalpai
(LKRŠ) įteiktas paramos prašymas
birželio 10–28 d. rengiamai stovyklai
buvo patenkintas. Stovykla „Dešimt
Dievo įsakymų” sįkmingai įvyko, įt -
raukdama ir vietinius bei org. „Vaiko
vartai į mokslą” paruoštus jaunus sa-
vanorius.

Dvi prasmingos savaitės

Stovykla „Dešimt Dievo įsaky -
mų” vyko ne kur nors miškuose, prie
ežero, ar upės, o pačioje Žemaičių
Kal varijoje, dienos centro ir gretimos
mokyklos patalpose bei centro apy -
linkėje. Buvo ir išvykų už miestelio
ribų. Programos vado vė, psichologė
Jolanta Virbickienė dar prieš prasi-
dedant stovyklai rašė: „Žinau, jog pa-
vargsim, tačiau, tai būna toks ma -
lonus nuovargis, kai darai išties kaž -
ką prasmingo. Kas dien dalyvausime
šv. Mišiose, kurios bus aukojamos ne
tik bazilikoje, bet kasdien vis kitoje
(kalnų) koplyčioje. O išvykų metu
taip pat nepraleisime susitikimo su
Dievu.”  

Stovyklos metu visi dirbo nuo 10
val. r. iki 5 val. p. p. nuo pirmadienio
iki penktadienio. Savaitgaliai buvo
laisvi. Dvi dienas stovyklautojai auto -
busėliais keliavo žemaičių krikšto ke-
liu, o vieną dieną jie buvo pakviesti į
ekologinį vaistažolių ūkį pas centro
meno vadovę Vaivą. Kai sto vyklau to -
jai nekeliavo, jie su vadovais rinkda-
vosi užsiėmimams pagal die nos temą
judriems žaidimams, šv. Mi šioms, ap-
mąstymui, grupių sava ran kiško dar -
bo pristatymams, darbui skirtinguo -
se būreliuose. Buvo: virėjų grupė,
šva ros palaikymo gru pė, biti nin kys -
tės ir vaško grupė, ekologiško ūkinin -
kavimo grupė, me nų grupė, teatro

grupė, vaistažolių paži-
nimo gru pė, sveikos gy-
vensenos grupė, pa siruo -

šimo liturgijai bei gies mių gru pė. Ke-
liauta Žematijos krikšto ir istorijos
ke liais: Telšiai, Varsėdžiai, Girdiškė,
Bijotai, Diony zo Poškos „Baubliai”,
Upyna, Var niai, Rainių miškas ir  t. t.
Vakarais, jau niems „die ni niams sto-
vyklautojams” išvykus namo, vado-
vai dar ne siskirstydavo, o aptardavo,
sėkmes bei nesklandumus, ir rengda-
vosi kitai dienai. Dvi savaites trukusi
stovykla Žemaičių Kalvari joje buvo
turininga ir prasminga jauniems sto-
vyklautojams bei jų vado vams, nes
dirbant kartu, buvo progos suartėti,
geriau vieniems ki tus su prasti ir už-
jausti, kartu juoktis ir džiaugtis.

* * *

Jauki stovykla gražioje Žemaičių
Kalvarijoje finansinės paramos dė ka,
taip pat galėjo suteikti jauniems žmo-
nėms atgaivos nuo kasdienybės. Joje
buvo ne tik ugdymo, katalikiškų prin -
ci pų, istorijos, geografijos, gamtos pa -
žinimo, bet ir žaidimų bei nuo tykių.

Vasaros stovyklų se zonas jau
pra eityje. Rei kia žiūrėti į darbą ir
veiklą prieš akis – laukia mokslai,
sportas, užsiėmimai, lėšų tel  kimas,
projektų rašymas ir t. t.

Organizacija „Vaiko vartai į
moks   lą” spalio 13 d. Pasaulio lietu-
vių centre (Lemonte) rengia tradici-
nius lėšų telkimo „Derliaus pietus”.
Kvie čiame savo dalyvavimu padėti
organizacijai toliau remti „Vilties
vėrinė lius” ir kitus dešimt šios orga-
nizacijos globojamų centrų Lietuvoje.
Pa dėkime darbščioms bitutėms, ku-
rios rūpinasi Lietuvos rizikos grupės
šei mų vaikais.

Žemaičių Kalvarijos centro ,,Vilties vėrinėliai” vaikai stovyklavo kartu su jaunais sava-
noriais iš Lietuvos ir užsienio.  

Stovykloje ,,Dešimt Dievo įsakymų” buvo ir liturginių užsiėmimų.



Ąžuoliukų pastovyklės išvyka į „White Pine Village”, Ludingtono miestelyje, kuris yra netoli Rako stovyklos, Michigano valstijoje
– puiki proga susipažinti su Rako stovyklavietės aplinkos istorija.
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SKAUTYBĖS KELIAS

A. a. Birutė  Kirkutytė-Berno tienė

Gabijos draugovė, Vilniaus tun-
tas, Vaidilučių skiltis, Šatri-
jos vieti ninkija, Neringos sto-

vykla – lietuvės skautės išeivijoje ke-
lionės stotys. S. Birutė Kirkutytė-Ber-
notienė, su ypatingu pareigingumu
ir pasiaukojimu praėjusi šias stotis,
2013 m. liepos 25 d. sugrįžo pas Vieš-
patį.

Prieš 81 metus gimusi Luokėje,
stiprioji žemaitė, sesė Birutė į skau-
tiškąjį kelią įstojo Vokietijoje, Uch-
tes lageryje, 1946 m. šv. Jurgio šven-
tėje duodama skautės įžodį „Vil-
niaus” tun te. Čia Birutė ėjo skilti-
ninkės, draugininkės pareigas „Ga-
bijos” drau govėje. Su vyr. skaučių bū-
reliu 1948 m. pasiuvo „Vilniaus” tun-
tui vėliavą, Birutės parašas yra vė-
liavos šventinimo akte.

JAV Kirkučių šeima apsistojo
Hartford, CT. 1949 m. spalio mėn.
Hart forde susirinko 14 skaučių ir nu-
tarė tęsti tremtyje pradėtą skauta-
vimą. Jos sudarė „Vaidilučių” skiltį,
kurios skiltininke išrinkta vyr. sk.
Danguolė Ruseckaitė (Banevi čie nė),
paskiltininke – vyr. sk. Birutė Kirku-
tytė. Skilties globėja – ps. Irena Ru-
seckienė. Skautų organizacijai išei-
vijoje sparčiai plečiantis, 1955 m.
Hartforde steigiama skaučių „Šatri -
jos” vietininkija, kurios pirmąja vie -
tininke skiriama ps. Birutė Kirkuty -
tė-Bernotienė. Sekant vyresniųjų va -
dovių – Irenos Ruseckienės, Kotry-
nos Marijošienės pavyzdžiu, labai
sėkmin gi buvo Birutės vadovavimo
me tai (iki 1958 m.), padėję pagrindą
tinkamai skautiškai, lietuviškai
veiklai, ilgalaikėms draugystėms. Iki
šių die nų lietuviai skautai Hartforde,
nors jų tik saujelė, surengia visuo-
menei Kaziuko muges ir vieninteliai
iš mu gių pelno siunčia aukas lietu-
viškajai spaudai. Kiekvienoje Ka-
ziuko mugėje sesė Birutė buvo vy-
riausioji šeimininkė.

Šalia skautiškos veiklos, Birutė
Bernotienė aktyviai dalyvavo Švč.
Trejybės parapijos darbuose, Lietu -
vos Vyčių organizacijoje, buvo Nekal -

Birutė Bernotienė su savo mylimaisiais anūkais.s. Birutė Bernotienė krikščionybės minėjimo šventėje
su Hartfordo arkivyskupu Henry J. Mansell.

tai Pradėtosios Mergelės Marijos vie-
nuolijos rėmėja ir padėjėja Nerin gos
stovyklose  ir jų šventėse, o taip pat,
kaip rašoma „The Hartford Cou rant”
liepos 27 d. laidoje, „ji buvo Hartfordo
Lietuvių radijo programų balsas.”

Ilgametė Birutės bendradarbė s.
Aldona Saimininkienė dalinasi liūde-
siu skautiškame laiške:

Dalijamės netektim... Žodžiai ne-
paguos, nenura mins, gal tik tyliai pri-
mins, kad liūdesio valandą esame
kartu... Mes susitikdavom kas sekma-
dienį lietuvių bažnytėlėj ir šiaip visuose
ren giniuose. Ji visur turėjo įvairias pa -
reigas, o jų turėdavo daug... Praves -
davo Lietuvių radijo valandėles, skai -
tydavo per šv. Mišias prie altoriaus,
buvo specialistė, kaip užkloti tą didįjį
altorių, nes ne visos sugebėjom. Atsi -
dėjusi dirbo su skautais. Per Kaziuko

mugę buvo Di džioji Šeimininkė, kuri
ne tik gardžiai pavaišindavo, bet ir su
šypsena sutikdavo. Niekad nesiskųs-
davo, buvo tai kintoja ir pavyzdys vi-
siems – jauniems ir seniems. Prieš šias
Velykas atnešė bažnytėlėn savo gražiai
skutinėtus margučius ir sako, kad kitą
dieną išsiųs savo anū kui į Naval Aca-
demy... Buvo gera būti šalia jos...

S. Birutė Bernotienė liepos 29 d.
buvo palaidota Nekaltai Pradėtosios
Mergelės Marijos vienuolijos kapi -
nėse, Putname. Laidotuvėse dalyvavo
LSS Tarybos pirmininkas v.s. fil. Gin -
tas Taoras, pakvietęs visus skautus
prie Birutės kapo sugiedoti „Ateina
naktis”. Lietuviškoji skautija neteko
brangios Sesės ir vadovės, lietuviškoji
spauda – skaitytojos ir rėmėjos. Bi -
rutės Bernotienės vardą dažnai ma -
tėme „Draugo” laikraščio rėmėjų bei

tarp kryžiažodžių sprendėjų. Liūde -
syje lieka Birutės dukra Ramunė Shu-
bert, sūnus Paulius, sūnus Linas su
šeimomis, sesuo Bronė Zdanienė, se-
suo Marytė Allen, brolis Jurgis Kir-
kutis su šeimomis.

Liūdime ir mes – buvę Birutės
klasės draugai, „Vinco Kudirkos” gim-
nazijos, Uchteje, Vokietijoje, „Vil -
niaus” tunto buvusieji skautai ir
skautės. 

Ilsėkis ramybėje, mano pirmoji
Sese Skiltininke.

Alė Namikienė

Ačiū Aldonai Saimininkienei ir
Danguolei Griganavičienei už atsiųs-
tas nuotraukas, Danguolei Banevičie -
nei už laikraščio iškarpą ir maldos pa-
veikslėlį – AN.



ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Šią vasarą aš aplankiau ne tik Prancūziją, bet ir
Michigan valstiją.  Į Michigan važiavau su
skautais. Mes keliavome į viršutinį valstijos

pusia salį, į valstybinį parką Isle Royale. Par kas yra
saloje prie pat Kanados.  Parkas žinomas kaip ma-
žiausiai lan komas valstybinis parkas Amerikoje,
bet į jį  daugiausia sugrįžtama.  Kelio nė buvo ilga.
Kelionė prasidėjo 5 valandą ry to. Išvažiavome į Šv.
And riaus baž nyčią, kur kas savaitę ren kasi mū sų
skautai. Mūsų grupėje bu vo šeši skautai ir trys su-
augusieji, tarp jų ir mano tėtis   (teko su juo būti vie-
noje mašinoje apie 10 valandų).  Tai daug, bet ne per
daug. Mes kal bė jo  mės ir klausė mės muzikos. Vaka -
rie   navome Cul ver’s restorane. Po to visą savaitę ne -
valgėme panašaus mais to.

Vakare nuvažiavome į sto vyklą,
Fort Wilkins, Copper Harbor mieste-
lyje, prie pat Superior eže ro. Ežeras
skendėjo tirštame rūke. Buvo labai
sun ku ką nors įžiūrėti. Mes ten turė jo -
me permiegoti, nes kitą rytą keltas
anksti plaukė į salą. JAV kariuo me nė
Fort Wilkins perėmė 1844 metais. Jų
darbas buvo sutaikyti kalnakasius ir
indėnus. Nuvykę į savo stovyklą pa-
statėme palapines ir išsidalino me
mais tą, kad visi kažkiek jo neštų savo
kuprinėse. Po to ėjome apžiūrėti sto -
vyklavietės. Rūkas dar vis trukdė ma -
tyti vaizdus. Mes ėjome toliau ir pa sie -
kė me Fort Wilkins. Ten galėjome
mušti būgnus ir sužinojome apie skir -
 tingus kodus. Grįžę į stovyklą nu -
ėjome mie goti, nes mūsų laukė ypa -
tinga sa vaitė.

Ryte pavalgę ir užsidėję kuprines
važiavome į netolimą Copper Harbor
uostą. Buvo labai didelis rūkas ir šal -
ta. Iki salos plaukėme tris valandas.
Laive šiek tiek miegojome, o po to žai -
dėme kortomis. Ten buvo užkan džių ir gėrimų, bet
aš nepirkau.  Nu vy kę į Isle Royale salą, prieš žy-
giuojant į sto vyklavietę, papietavome. Taip pat pa-
svėrėme savo kuprines, patikrinome, kad visų svo-
ris būtų daugmaž vienodas. Mano kuprinė svėrė be -
veik 50 svarų. Prisipylėme vandens ir pra dė jome
žygį. Mūsų tikslas – pasiekti Three Mile sto vyk la -
vietę.  Ji buvo be veik keturios mylios nuo Isle
Royale uosto. Keliaudami matėme olą, tai su stojome
pasižiū rėti. Ola nebuvo labai didelė, mes perėjome
ją visą ir už li pome ant jos viršaus. Buvo labai gra -
žus vaizdas,  puikiai matėsi Superior ežeras. Visai
kas kita nei mano West La fayette miestelis. Netru-
kus pasie kė me sto vyklą. Atvykę į vietą visada nu -
siauname guminius batus ir patik ri name, ar nėra
pūslių. Pasta tėme pa lapines ir į jas sudė jome daik-
tus, ku rie buvo reikalingi miegui palapinė se. Pala-
pinėje miegojome po tris skau  tus. Tada ištempėme
didelį bre zentą, po kuriuo sukrovėme likusius daik-

tus, kad nesušlaptų, jeigu pradė tų lyti. Vieni ėjo
prie ežero filtruoti vandens, kiti ruo šė vakarienę. Aš
ėjau prie ežero. Pla navau įšokti į jį, bet vanduo buvo
la bai šaltas (50˚F) ir nebuvo saulės, tai maudymąsi
atidėjau kitai dienai. Vakarienės ruo šimas toks –
reikia į džiovintą mišinį pripilti karšto vandens, iš-
maišyti ir palaukti 15 minučių. Maistas buvo ne -
blogas. Po vakarienės ėjome prie ežero pasėdėti ir
pasigrožėti vaizdais. Kiekvieną dieną aš aprašyda-
vau savo dieno raš tyje. Po to ėjome miegoti, nes kitą
dieną mūsų laukė 9 mylių žygis.

Kitą rytą pavalgėme, sudėjome daiktus į kupri-
nes ir pradėjome žy gį. Vėl matėme labai gražius
vaizdus ir gražias gėles. Viena jų – „Yel low Lady
Slipper”– tikrai atrodė kaip batelis. Kartais reikėjo
kopti į kalvų viršū nes, o tai nebuvo lengva. Nuo

viršaus atsiverdavo labai gražūs vaizdai. Ten radau
laukinių  aviečių,  ma tėme vie tas, kur prieš 100 me -
tų kasė varį. To vario mažai liko.  Po il gos dienos pa -
ga  liau nuvykome į vietą – Mosky Ba sin. Paruošėme
sto vyklavietę ir stai ga pradėjo labai smarkiai lyti,
tad sulin dome į palapines ir žaidėme kortomis.
Mano grupės palapinė sušlapo, bet kitai gru pei ne -
bu vo labai blogai. Vaka rie nę ruošėme stovyklavie-
tės pas togėje, nes stipriai lijo. Pavalgius norėjosi
miego, nes visur buvo šlapia.

Kitą dieną keliavome vis aukštyn. Buvo labai
daug uodų, nes žygia vome per pelkes. At vykę į sto -
vyklavie tę (Chippewa Har bor), paruošėme vietą,
per sidalinome daik tus, kad svo ris kuprinėse būtų
vienodas. Šioje vietoje buvo labai daug žiogų. Kai
filtravome vandenį, man atrodė, kad vanduo ežere
truputį šiltesnis. Švietė  sau lė, tai aš nusprendžiau
įšokti į ežerą. Kiti skautai sakė, kad ir jie šoks į
van denį, jeigu aš liksiu gyvas ir nebus dėlių. Aš

įšo kau, bet buvo labai šalta, tad iš karto plau kiau at -
gal į prieplauką. Kadangi aš likau gy vas ir be dėlių
ant kūno, drau gai nu ėjo persirengti. Kai jie grįžo,
mes įšo kome visi kartu. Buvo juokinga, kai visi
bandė kuo grei čiau išlipti iš vandens. Vakare grį-
žome prie prie plau kos ir matėme dvi gyvates.

Kitą rytą mes atsikėlėme ir iš vykome. Pusiau-
kelyje (Lake Ritchie) sustojome papietauti. Suau-
gusieji pa sakė, kad toliau tą dieną mes nei si me, nes
vienas jų patyrė nugaros trau mą, kuri gali pablo-
gėti. Labai nuliūdome, kad nepamatysime daugiau
salos. Popietė neblogai praėjo, mes tru putį padir-
bome ir pažaidėme. Ma tėme labai daug gyvūnų. Vie-
nas su au gęs matė lapę, mes visi matėme daug vėž-
lių, gyvačių, peteliškių (apie 100 vienoje vietoje) ir
erelį. Vėžliai dė jo kiaušinius – tai buvo labai įdo mu.

Erelis buvo labai įspūdingas – skrido
tiesiai virš galvų.

Kitos dienos žygis nebuvo sun kus.
Tai buvo mūsų paskutinė diena saloje.
Stovyklavietėje (Daisy Farm) mes su-
tikome kitą grupę, ku rio je bu vo ser-
gantis žmogus, tai mes jam pa dėjome.
Pamatėme praplau kiantį lai velį ir ban-
dėme atkreipti jo dė mesį. Iš pradžių
mes mojavome vieni kitiems, o paskui
laivelis pradėjo plaukti pas mus. Kai
jis at plaukė, paaiškinome padėtį. Lai-
velio keleiviai išlipo ir už leido vietas
sergančiam žmogui su sū numi, kad
galėtų nuplaukti į medicinos punktą.
Du keleiviai buvo iš Ma lai zijos ir
viena keleivė iš Rusijos. Įkalbinome
tuos Malaizijos vyrus šok ti su mumis
į vandenį.  Nuspren dėme perbėgti visą
tiltelį ir tada įšokti į vandenį, kad būtų
giliau. Mes bu vome devyniese. Buvo
labai smagu. Vakare ėjome prie van-
dens ir var žė mės, kas toliau numes
akmenį. Tikslas – kad akmenys at-
šoktų nuo vandens kuo daugiau kartų.
Galima mesti tris kartus. Aš laimėjau,

nes mano metimai buvo geriausi. Mano akmuo at-
šoko 7 kartus. Mes taip pat matėme lapę, geriančią
ežero vande nį. Tą vakarą lapę matėme daug kar tų.

Kitą rytą viską susidėjome ir iškeliavome į
Rock Harbor uostą. Grei tai žygiavome. Nuvykę į
uostą, pavalgėme ir truputį apžiūrėjome vietą, nu-
pirkome lauktuvių. Aš taip pat nu sipirkau sau
marškinius. Plau kiant atgal žaidėme kortomis. Lai-
kas grei čiau praeina, kai esi užsiėmęs. Grį  žę į Cop-
per Harbor pernak vojo me, o kitą rytą išvažiavome.
Kelionė atgal buvo ilga, nes buvo daug ma ši nų, bet
grį žome sėkmingai. Kelionė buvo tikrai labai smagi.
Siūlau vi siems kada nors aplankyti Copper Har bor
– nuo Čikagos 8 valandos ke lio. Nebūti na nešti kup-
rines. Mažas laivelis iš uosto gali jus nuplukdyti  į
bet kurią salos vietą. Arba galite ap sistoti salos vieš-
butyje – laivo darbuo  tojai daiktus pristatys į kam-
barį. Geriau ir būti negali. 
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Ką vEIK TI vASARą

Kelionė į Isle Royale, Michi gan

Skautai sėdi prie Superior ežero. Nuotraukos iš asmeninio albumo

Grupė ilsisi gražios gamtos ap sup tyje. 
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vERSLO NAUJIENOS

Žemaitijos bendruomenės 
siekia viešumo

Rugpjūčio 27 d.Vyriausybėje turėjo įvykti sustikimas skalūnų dujų ir
naftos klausimais. Keletas Žygaičių bendruomenės narių gavo asmeni-
nius kvietimus. Suprantant, kad tai visam regionui aktualus klausimas,

buvo kreiptasi į Vyriausybės atstovus su prašymu leisti filmuoti susitikimą.
Toks skaidrumas visiškai atitinka Orhuso konvenciją, kurią Lietuva ratifikavo
2001 m. Ji numato viešą aktualių bendruomenėms ir visuomenei klausimų
svarstymą. Tačiau Vyriausybė, paisydama „Chevron” reikalavimų, siekė su-
rengti uždarą susirinkimą, kurio nevalia filmuoti. Po tokių  nepagrįstų rei-
kalavimų Žygaičių bendruomenė apsisprendė ne vykti į Vyriausybę, o su-
rengti spaudos konferenciją Seime ir dar kartą išsakyti savo nuomonę. Jie pa-
tvirtino siekiantys skaidrumo, aiškumo ir dialogo su savo Vyriausybe.

Alkas.lt

Rusija neatsako į klausimus
apie Kaliningrado AE 

Užsienio reikalų ministerija, rea-
guodama į spaudoje pasirodžiusią in-
formaciją apie Rusijos įmonės „Rosa-
tom” laišką Užsienio reikalų ministe-
rijai, sveikina „Rosatom” pasiryžimą
taikyti Jungtinių Tautų poveikio ap-
linkai įvertinimo (Espo konvencijos)
nuostatas, tačiau atkreipia dėmesį,
kad esminis konvencijos reikalavi-
mas yra įvertinti galimą poveikį ap-
linkai prieš priimant sprendimą dėl
projekto įgyvendinimo. Lietuvos pusė
iki šiol laukia atsakymų į esminius
klausimus dėl Kaliningrado AE pro-
jekto vystymo, pavyzdžiui, kokie aikš-

telės parinkimo kriterijai? Kaip bus
užtikrinamas reaktoriaus aušinimas,
kai aikštelė nuo pasirinkto aušinimo
šaltinio – Nemuno – yra nutolusi
10–12 km? Kodėl dokumente dėl seis-
minių tyrimų vadovaujamasi 1983 m.
ir 1999 m. duomenimis, kai 2004 me-
tais Kaliningrado srityje įvykęs stip-
resnis žemės drebėjimas nėra verti-
namas?

Pirmiau – tarnautojai, 
vėliau – pensininkai 

Nuo kitų metų ketinama atstatyti
sumažintus atlyginimus visiems vals-
tybės pareigūnams ir tarnautojams, o
nuo 2015 m. galėtų būti grąžintos ir
sumažintos pensijos, sako finansų mi-
nistras Rimantas Šadžius. Tuo metu
šalies Prezidentė kritikuoja ministro
siūlymą šiemet atlyginimus atstatyti
tik iš dalies. Jos manymu, reikia pa-
sirūpinti visais žmonėmis, kurie
dirba biudžetiniame sektoriuje pagal
darbo sutartis. Kitais metais visoms
kategorijoms – mokytojams, dėstyto-
jams, savivaldybių, kultūros darbuo-
tojams – reikėtų apie 215 mln. litų. 

Parengta pagal internetinę žinia    s klaidą

Pradedamas projektas „Lietuva gali”

Valiutų santykis (2013 m. rugpjūčio 28 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,58 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,31 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,45 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,02 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,02 LTL

Investicijos į mokslą turi 
duoti konkrečių rezultatų

Švietimo ir mokslo ministerijoje svarstomi bendrų mokslo, studijų ir
verslo centrų-slėnių veiklos planai, kuriuos pristato slėnių projektų at-
stovai. Pasak švietimo ir mokslo viceministrės Svetlanos Kauzonienės,

finansinės investicijos į modernią infrastruktūrą ir mokslinę įrangą slė-
niuose turi duoti konkrečių rezultatų ir skatinti realų mokslo ir verslo ben-
dradarbiavimą. Slėnių projektų vykdytojai šiuo metu rengia verslo planus
atei čiai. Planuojama, kad aktyviai išnaudojant verslo ir mokslo bendradar-
biavimo galimybes didės privačios investicijos į slėnius palaipsniui mažėjant
valstybiniam finansavimui. Visi slėnių mokslo centrai ir laboratorijos veiks
atviros prieigos principu, kurio tikslas – efektyviai išnaudoti naujai įsigytų
moderniausių mokslinių technologijų teikiamas galimybes. Verslas čia turėtų
gauti atvirą prieigą prie naujausių mokslo laimėjimų. Mokslininkams tai
bus puiki vieta, kur galima vykdyti mokslinius tyrimus, studentams – studi-
juoti, verslininkams – pasisemti idėjų, o išvykusiam gabiam jaunimui – grįžti.  

ELTA

Nuo rugsėjo 4 d. Lietuvos televizija pradeda rodyti LRT televizijos ir SEB
banko verslo dokumentikos projektą „Lietuva gali”, skirtą padrąsinti
iniciatyvius žmones imtis verslo regionuose, kurti ten darbo vietas sau

ir kitiems. Dėl didelės emigracijos į didmiesčius ir į užsienį, nedarbo bei že-
mesnio pragyvenimo lygio, regionai atrodo nepatrauklūs plėtoti verslą. Skai-
čiuojama, kad pastaruoju metu apie 70 Lietuvoje įkurtų įmonių susitelkia tri-
juose didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Projektas „Lie-
tuva gali”, pasitelkdamas įkvepiančius pavyzdžius, nori parodyti, kad sėk-
mingą verslą galima kurti ne tik didmiesčiuose. Penki visuomenei gerai ži-
nomi sėkmingi verslininkai – Vladas Bumelis, Robertas Dargis, Ilja Laurs, Vi-
lius Kaikaris ir Dalius Trumpa – apsiėmė konsultuoti po įmonę regione, iš ku-
rio patys kilę. Beveik pusmečiui jauno augančio verslo patarėjais taip pat
tapo SEB banko valdybos nariai Virginijus Doveika ir Aivaras Čičelis. Tris jau-
nas įmones konsultavęs Aivaras Čičelis, SEB banko valdybos narys, sako, kad
šiuo projektu bankas nori stiprinti žmonių verslumo įgūdžius ir žinias.
„Svarbu, kad žmonės ne tik galvotų apie tai, kad jie norėtų pradėti savo verslą,
bet ir pradėtų tai daryti. Visai Lietuvos ekonomikai reikia, kad būtų kuo dau-
giau steigiama mažų ir vidutinių įmonių, kad didėtų verslumas, – tuomet
kyla šalies pragyvenimo lygis”, – teigė A. Čičelis. Medinių namų statybos
įmonę konsultavęs didžiausio pasaulyje nepriklausomo mobiliųjų programų
portalo „GetJar” įkūrėjas Ilja Laurs sako pastebėjęs, jog pradedantiems vers-
lininkams dažnai trūksta pagrindinių žinių, kas yra verslas, kaip jis daromas.
Anot jo, tokie švietėjiški projektai reikalingi ne tik juose dalyvaujantiems, bet
naudingi ir žiūrovams – tiems, kurie nori pradėti verslą, tačiau neturi patir-
ties ir žinių. VšĮ „Versli Lietuva” atstovo Dovydo Varkulevičiaus teigimu, aki-
vaizdu, kad verslui svarbu ne vien finansiniai ištekliai. Aktyviausi ir vers-
liausi yra 18–24 metų žmonės. Tačiau tokio amžiaus jaunimas dar neturi daug
verslo patirties, o ir informacijos, kaip galėtų gauti finansavimą, kokia yra
valstybės parama verslui. Biofarmacijos įmonei „Biotechpharma” vadovau-
jantis prof. Vladas Bumelis neslėpė, kad norėdami paskatinti verslą regionuose
didieji verslininkai taip pat turėtų investuoti ne tik didžiuosiuose miestuose,
bet ir provincijoje. Didesnės įmonės galėtų tapti traukos centru ir taip paska-
tinti žmones grįžti arba nebėgti iš mažesnių miestų bei miestelių. Metalo
konstrukcijų įmonę savo vaikystės mieste konsultavęs bendrovės „Eika” va-
dovas Robertas Dargis atkreipė dėmesį, jog savivalda turi dėti daugiau pa-
stangų, stiprinant bendruomenę, telkiant aktyvius ir kūrybingus žmones, nes
tik jie gali padėti regionams atsigauti. Verslo laidų dokumentikos ciklas „Lie-
tuva gali” buvo filmuojamas šešis mėnesius, sukurta 15 valandos trukmės
laidų, kuriose pasakojama, kaip verslą regionuose kuriantiems verslinin-
kams sekėsi įgyvendinti jų patarėjais tapusių verslo vadovų pamokas. 

Lrt.lt

Šešioms sritims bus skiriamos 
ES fondų lėšos

Lietuvoje numatytos šešios pagrindinės mokslinių tyrimų ir eksperi-
mentinės plėtros bei inovacijų raidos kryptys, kurioms bus skiriamas
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas 2014–2020 me-

tais. Prioritetais įvardyta: energetika, gamyba, sveikatos technologijos ir bio-
farmacija, maisto technologijos ir agroinovacijos, transportas, logistika, elekt-
roninės sistemos bei besimokanti visuomenė. 

Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė teigė, jog visos ES
šalys turėjo nusistatyti tas sritis, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys.
Tai ES sumanios specializacijos strategijų programos dalis. „Artėjant naujam
Europos Sąjungos finansiniam etapui, ES valstybės narės įsipareigojo pa-
rengti sumanios specializacijos strategijas, numatančias tolesnes kiekvienos
šalies mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų raidos kryp-
tis, kad būtų išnaudojamas visas Europos pajėgumas. Sumanios specializaci-
jos idėja paprasta: turime atrasti savo pranašumus, stipriąsias puses, ku-
rioms skirsime daugiausiai dėmesio, didžiausias investicijas ir kurias galė-
sime maksimaliai išplėtoti. Tinkamai tai padarius, Lietuvai gali atsiverti di-
džiulės perspektyvos”, – sakė viceministrė.

Tarptautinė nepriklausomų ekspertų grupė atliko Lietuvos mokslo po-
tencialo ir ūkio perspektyvų bei ateities iššūkių analizę ir po diskusijų su su-
interesuotomis pusėmis išskyrė šešias minėtas prioritetines kryptis, kuriose
įgyvendinant bendrus mokslo ir verslo projektus galima tikėtis proveržio. Eu-
ropos Komisijos (EK) sprendime dėl 2014–2020 m. sanglaudos politikos suma-
nios specializacijos politika numatyta kaip išankstinė sąlyga norint panaudoti
Europos regioninės plėtros fondo lėšas. S. Kauzonienė sakė, kad specializaci-
jos tikslas yra išnaudoti šalies stipriąsias puses, konkurencinius pranašumus
ir potencialą. Lietuvos sumanios specializacijos strategijos rengimą koordi-
nuoja Švietimo ir mokslo ministerija, pasitelkdama Ūkio ministeriją ir kitas
įstaigas.                                                                                                                          ELTA
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LIETUvA IR PASAULIS

Norvegai nenori stoti į ES

Filipiniečiai protestuoja prieš korupciją

Kinija atmetė susitikimą su Japonija

J. Kerry pasmerkė Sirijos valdžią

Vilnius (BNS) – Lietuvoje filmą
apie kompozitorių ir dailininką Mi-
kalojų Konstantiną Čiurlionį pa statęs
britų režisierius Robert Mullan sako
nusivylęs Lietuvos kultūros ministe-
rija, kuri neparėmė Lietuvos genijų
pasaulyje garsinančios juostos kū-
rimo. „Mes kas dien gauname laiškų iš
Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Aust-
ralijos, kuriuose klausiama, kada ga-
lima pamatyti šį filmą, kada rodysite
jį Čikagoje. Mane nuvylė, kad Kultū-
ros ministerija nepadėjo”, – rugpjū-
čio 27 d. surengtoje spaudos konfe-
rencijoje kalbėjo R. Mullan. Filmo
„Laiškai Sofijai” režisierius teigė ne-
suprantantis Lietuvos ministerijos,
politikų ir biurokratų. „Aš nesitikė-
jau, kad Kultūros ministerija duos

man, britui, pinigų statyti filmui apie
Čiurlionį. Tačiau yra du dalykai. Vie-
nas: visi pinigai išleisti Lietuvoje, visi
aktoriai buvo lietuviai, beveik visa ko-
manda buvo lietuviai, pinigai pateks į
Lietuvos ekonomiką. Taigi manytum,
kad galbūt ministerija galėtų susido-
mėti. Antra, galbūt lietuviai yra per-
nelyg arti Čiurlionio – jie nesupranta,
kokia neįtikėtina kultūros vertybė jis
yra”, – kalbėjo kūrėjas. Filmas „Laiš-
kai Sofijai” – vienas iš dviejų R. Mullan
Lietuvoje jau sukurtų filmų. Režisie-
rius pa statė dar vieną juostą – pasako-
jimą apie holokaustą „Gitel”, kurio pir-
moji peržiūra vyks rugpjūčio 29 d. Jei -
gu leis finansai, jis taip pat žada Lietu-
voje kurti trečią vaidybinį pilnametra -
žį filmą – dramą apie 1991 m. įvykius.

Kultūros ministerija neparėmė 
filmo apie M. K. Čiurlionį 

Minimas pal. Jono Pauliaus II 
apsilankymas Lietuvoje

Beijing (ELTA) – Kinija atmetė
aukšto lygio susitikimą su Japonija,
skirtą aptarti ginčą dėl teritorijų Rytų
Kinijos jūroje, ir apkaltino Tokiją tuš-
čiomis kalbomis. Tai pareiškė Kinijos
užsienio reikalų viceministras Li Bao-
dong, paklaustas apie vadovų susiti-
kimo galimybę per G20 viršūnių susi-
tikimą kitą savaitę. Japonija pažy-
mėjo, jog nori daugiau diskusijų su

Kinija šiuo klausimu, kuris stipriai
pakenkė šalių santykiams. Tokijas ir
Pekinas reiškia pretenzijas į salų
gran dinę Rytų Kinijos jūroje. Japo-
nija, valdanti Senkaku salas, kurios
Kinijoje vadinamos Diaoju, praėju-
siais metais iš privataus savininko ja-
pono įsigijo tris salas. Tai sukėlė Ki-
nijos pasipiktinimą.  

Vilnius (Bernardinai.lt) – Šie met
duris atverianti „Karalienės Mortos”
mokykla tapo techno logiškai pažan-
giausia pradine mokykla Lietuvoje,
kasdieniam mokymui pasitelksianti
planšetinius kompiuterius, internetą
ir naujosiomis technologijomis pa-
remtas mokymo programas. Edukolo-
gijos mokslų daktarė Austėja Lands -

bergienė, Lietuvoje įkūrusi didžiau -
sią privačių vaikų darželių „Vaikystės
sodas” tinklą bei įsteigusi „Karalie-
nės Mortos” mokyklą, teigia esanti
įsitikinusi, kad mokykla turi būti
skleidėja to, kas yra naujausia. Jos
manymu, šių laikų mokykla be inter-
neto jau negali vadintis šiuolaikine.
„Karalienės Mortos” mo kyk loje neį-
prasta tai, kad prie technologijų vai-
kai pradedami pratinti jau nuo pradi-
nių klasių. Mokymui pasitelkiamos
technologinės naujovės leidžia moks-
leiviams įgyti praktinių žinių, gyvo
patyrimo.  Planšetės ir internetas lei-
džia keliauti laiku: su vaiku per dieną
neapskrisi 7 pasaulio stebuklų, o spe-
cialios programos leidžia tai padaryti.
Dėstant gamtos mokslus, vaikui liūtą
galima parodyti enciklopedijoje, ta-
čiau visai kitą jausmą jis patirs maty-
damas, kaip liūtė su liūtukais žy-
giuoja per savaną ar stebėdamas tie-
siogiai internetu, ką veikia ruo niai
Ramiojo vandenyno pakrantėje.

Pradinė mokykla, pasitelkianti technologijas

Rusijos pilietis D.Ustinovas jau perduotas JAV

Vilnius (ELTA) – Lietuva Jung -
tinėms Valstijoms baudžiamajam per-
sekiojimui perdavė Rusijos pilietį
Dmitrijų Ustinovą. Policijos departa-
mento atstovai teigė, kad perdavimo
klausimas spręstas bendradarbiau-
jant su JAV teisėsaugos institucijo-
mis. Daugiau detalių saugumo sume-
timais neteikiama. Lietuvos pareigū-
nai D. Ustinovą palydėjo iki oro uosto,
čia jį pasiėmė iš JAV atvykę pareigū-
nai. Kelionės išlaidas apmokėjo JAV.
D. Ustinovas buvo sulaikytas Vilniaus

oro uoste balandžio 15 d. Birželį Lie-
tuvą pasiekė JAV teisinės pagalbos
prašymas. Šios šalies pareigūnai nu-
rodė įtariantys, jog nuo pernai spalio
veikdamas bendrininkų grupėje, D.
Ustinovas eksportavo ir kėsinosi eks-
portuoti JAV gynybos ginkluotės są-
raše esančias priemones: naktinius
optinio matymo prietaisus, nuotolinio
matymo vaizdo kameras. Rusijos pi-
liečiui kaltinimai JAV pateikti kovo
25-ąją.  JAV jam gresia įkalinimas iki
20 metų.  

Vilnius (Bernardinai.lt) – Rug sė -
jo 4 d. Vilniuje vyks renginiai, skirti
Palaimintojo popiežiaus Jono Pau-
liaus II apaštalinės kelionės į Lietuvą
20-mečiui paminėti. Katedros aikštės
Arkikatedros šventoriuje bus iškil-
mingai atidaryta „Jono Pauliaus II
apaš talinės kelionės į Lietuvą” fotog-
rafijų paroda. Parodos autoriai Romos
ir Vilniaus fotomenininkai: Arturo
Marii, Grzegorz Galazka, Jerzy Kar-
powicz, Vilius Jasinevičius. Parodos
globėjas „L`Osservatore Romano”.

Vilniaus kongresų rūmuo se skambės
lenkų kompozitoriaus Michal Lorec
„Missa Magna Beatificationis”. Mi-
chal Lorenc – vienas žinomiausių len -
kų šiuolai kinės muzikos kompozito-
rių. Kongresų rūmuose kartu koncer-
tuos  Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras, Vilniaus miesto savivaldy-
bės choras „Jauna Muzika”, grupė
„Des Orient”, Pascal Mebe Abah, Mo-
hammad Rasouli, dirigentas – Ta-
deusz Karolak.

Washington, DC (ELTA) – JAV
valstybės sekretorius John Kerry pa-
smerkė neginčijamą Sirijos vy riau -
sybės cheminio ginklo panaudojimą.
Pasak J. Kerry, neseniai Damasko
priemiestyje Gutoje įvykdytos atakos
– nusižengimas moralei. JAV ir jų są-
jungininkės svarsto apie atsaką, įskai-
tant galimas karines atakas prieš Si-
riją, tačiau Rusija, kuri yra pagrin-
dinė Bashar al-Assad rėmėja, įspėjo
dėl įsiveržimo. Sirijos vyriausybė nei-
gia esanti atsakinga už chemines at-
akas ir dėl to apkaltino sukilėlių pa-
jėgas. „Tai, ką mes matėme Sirijoje
praėjusią savaitę sukrėtė pasaulio są-
žinę. Nepaisoma jokių moralės nor -

mų, – per spaudos konferenciją sakė J.
Kerry. – Neabejokite, Prezidentas Ba-
rack Obama įsitikinęs, kad turi būti
įvykdytas teisingumas tiems, kas
prieš labiausiai pasaulyje pažeidžia-
mus žmones panaudojo pasaulio bai-
siausią ginklą”. JAV administracija
turi informacijos apie atakas, kuri tu-
rėtų būti paviešinta ateinančiomis
dienomis, pridūrė valstybės sekreto-
rius. J. Kerry teigimu, delsimas leisti
Jungtinių Tautų (JT) inspektorius į
teritoriją yra ženklas, kad Sirijos re-
žimas kažką slepia. JAV atšaukė pla-
nuotą susitikimą su Rusija dėl krizės
Sirijoje.

Manila (ELTA) – Dešimtys tūks-
tančių filipiniečių Maniloje ir kituose
miestuose protestuoja prieš korupciją
ir reikalauja panaikinti fondą, kurio
lėšos naudojamos netinkamai. Pro-
testuotojai susirinko didžiausiame
Manilos parke. Proteste dalyvavo Baž-
nyčios ir pilie tinių grupių nariai,
sveikatos darbuotojai, studentai ir iš-

tisos šeimos. Pareigūnai teigia, kad
parke susirinko apie 60,000 žmonių.
Apie 5,000 kairiųjų pažiūrų protes-
tuotojų vėliau patraukė prie netoliese
esančios Prezidentūros. Mieste tvarką
prižiūrėjo apie 1,500 policijos parei-
gūnų. Filipinų Prezidentas Benigno
Aquino sakė, kad jo vyriau sybė per-
tvarkys Plėtros paramos fondą, ku-
riuo piktinasi gyventojai. Prezidentas
bandė užbėgti už akių rugpjūčio 26 d.
organizuotam protestui, bet jo paža-
dai gyventojų neįtikino. Protestuoto-
jai atmetė B. Aquino pažadus per-
tvarkyti fondą ir reikalavo jį panaikin -
ti. Gyventojai pasipiktino, kai atlikus
valstybinį auditą paaiškėjo, kad dalis
politikų iš fondo skyrė iš viso 226 mln.
JAV dolerių neegzistuojantiems pro-
jektams. 

Oslas (ELTA) – Apklausa at-
skleidė, kad mažiau nei 20 proc. nor-
vegų rinkėjų nori, kad jų šalis prisi-
jungtų prie Europos Sąjungos (ES).
Septyni iš dešimties rinkėjų priešta-
rauja Norvegijos narystei ES, ir tik 19
proc. mano, kad šalis turėtų įstoti į
sąjungą. Prieš ES narystę pasisako
įvairaus išsilavinimo rinkėjai iš visų
šalies regionų ir visų amžiaus grupių.

Apklausos rodo, kad rugsėjį vysian-
čius Norvegijos parlamento rinkimus
laimės Ernos Solberg vadovaujama
konservatorių partija ir jos centro de-
šinės koalicija. Tarp konservatorių
partijos rinkėjų yra daugiausia ma-
nančių, kad Norvegija turėtų įstoti į
ES. Trečdalis konservatorių rinkėjų
palaiko šią mintį, o 60 proc. tam prieš -
tarauja. 

John Kerry. ELTA nuotr.
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DIDYSIS POKALBIS

„Kristus – didysis
idealistas ir 

tikrasis realistas”
Pokalbis su 

kun. prof. Vidu Balčiumi

– Lietuvoje yra kunigų, kurie būdami gydytojai, vis
dėlto tapo kunigais. Kodėl Jūs, dirbęs tokį reikalingą gy-
dytojo ir mokslininko darbą, pasirinkote kunigystę?

– Nors jau ne kartą esu girdėjęs užduodamą
panašų klausimą, kas kart jis ne tik sugrąžina dau-
giau nei dvidešimt metų atgal, bet tarsi iš nau jo
kviečia permąstyti žmones, įvykius, gyvenimo pa-
sirinkimus. Taip jau susiklostė, kad tik baigęs stu-
dijas tuometiniame Kauno medicinos ins titute ga-
vau paskyrimą dirbti pedagogu-stažuotoju tos pa-
čios Alma Ma ter Vidaus ligų propedeutikos kated-
roje. Taigi nuo pat pirmos dienos pra dėjau ir kli-
nikinį, ir akademinį, ir mokslinį darbą. Tiesiogiai
su medicina susietą biografijos dalį labai trum pai
galėčiau nusakyti taip: gydomasis darbas tuometi-
nėje III Kauno kli nikinėje ligoninėje, akademinis
darbas jau minėtoje klinikinėje katedroje, paruošta
ir 1991 m. apginta disertacija „Natūrali atviros po-
puliacijos evoliucija: bendrieji ir respiraci niai as-
pektai (1974–1990)”, medicinos daktaro laipsnis, su-
teiktas pedagoginis docento vardas... Taigi, rodos,
tik rai nieko nestigo... Ir iš tiesų nestigo – nei pa-
prasto ir gražaus sutarimo su ligoniais, nei žmo-
niškų santykių su kolegomis bei studentais, nei
troškimo ir galimybių dirbti. Kiek nostalgiškai
žvelgdamas į praeitį šiandien sakau, kad ir tada
malonės tikrai užteko! 

Vieno žymiausių šiuolaikinio lie tuvių teologo, te-
ologijos ir medicinos mokslų daktaro kunigo pro-
fesoriaus Vido Balčiaus pavardės nerasime lie -
tuviškose enciklopedijose ar ži ny nuo se, nors jis į
Lietuvą sugrįžta nuolat, kai gali. Jis gimė Švenčio-
nyse, gyv eno Kaune, kur baigė tuometinį Kau no
me dicinos institutą, kuriame dėstė ir dirbo gydo-
mąjį darbą; paskui studijavo Vilniaus šv. Juozapo
kunigų seminarijoje, Paryžiaus l’École Ca thé drale ir
Popiežiškajame Griga liaus universitete Romoje.
1998 m. Vilniuje įšven tin tas kunigu. Romoje spe-
cializavosi moralės teologijos srityje, apgynė di -
ser taciją „Dorybė ir pag rindinis pasi rinkimas”. Šiuo
me tu yra Popiežiškojo Urbono universiteto kon-
socijuotas profesorius, Spe cialiosios moralės teo -
logijos katedros vadovas, dėsto Gri galiaus universi -
tete ir Pietų Italijos teologijos fakultete Neapolyje.
Skaito fundamentinės ir specialiosios mora lės te-
ologijos pas kaitas. Kaip visada vasarą par vy kęs į
Lietuvą, kun. prof. Vidas Bal čius mielai sutiko
papasa koti apie savo pasirinkimus ir veiklą.

O dėl kunigystės pašaukimo... Galvodamas apie
pirmuosius jo ženklus, visada sakau, kad man jį
„įkal bėjo” mano pacientai. Įsiklausyti į ser gantį
žmogų, norėti jį suprasti, skirti jam laiko, o ne tik
paskirti gy dymą, būti kartu jo gyvenimo kon -
kretybėje – tikriausiai būtent ši, to kia paprasta žmo-
niška tikrovė ne kartą įsikūnydavo laikas nuo laiko
negalios paliestų žmonių lūpomis ištartoje frazėje:
daktare, jums tik kunigu būti. Taigi ...būti tik ku-
nigu. Tik su laiku supratau, kiek grožio ir kiek at-
sakomybės slypėjo ir tebeslypi šioje ištaroje!

Kažkada išgirsta frazė dabar įgy ja dar ir kitą
prasmę. Ji primena gilų vidinį žmogaus vienin-
gumą, kuris net ir profesinio lygmens neaplenkia.
Juk kas bebūtum, pirmiausia esi tas pats žmogus,
asmuo, ir tik po to – tam tikros profesijos, tam tikro
gyvenimo pasirinkimo atstovas. 

Šiandien sąmoningai mąstau ir apie vadina-
mąją kunigiškąją gydytojo dimensiją, apie kurią
kalbėti ne tik galima, bet ir būtina. Juk kiekvieną
kartą, kai gydytojas kaip gydytojas liečia sergančio
žmogaus kūną, jis – tarsi kunigas – liečia paties
Kristaus kūną. Šis rodos įprastas gestas įgyja žy-
miai gilesnę prasmę, nes įkūnija paties Jėzaus iš-
tartąjį „kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų ma-
žiausiųjų mano brolių, man padarėte” (Mt 25, 40).
Negalima užmiršti ir terapinės kunigo dimensijos,
nes Bažnyčios sakramentai, malonė visada yra ir
žmo gų lydinti, ir išgydanti tikrovė. Štai kodėl gy-
dytojo ir kunigo pašau kimą suvokiu kaip vieną ir
tęstinį. Jei šitaip suvoktas, tai mano pasirin kimas
jau ir neatrodo kažkuo ypatingas.

Taigi ne nusivylimai ar nesėkmės, ne praradi-
mai ar sužeidimai, bet būtent profesinė sėkmė, o
dar labiau – nuolatinė žmogaus paieška bei sėk-
mingai besiklostantys bendri žmogiški santykiai
tapo ta ypatinga erdve, kurioje pamažu gimė, o po to
ir brendo kunigystės pašaukimas. Bren do kaip vis
labiau įsisąmoninama gydytojo pašaukimo tąsa.

Tik begalinis smalsumas supras ti, kas gi yra
žmogus, meilė žmogui, noras jį lydėti visose gyve-
nimo situa cijose, kartą atvedusi iki medicinos stu-
dijų ir pradėjusi jau nebetalpinti žmogaus tikrovės,
ir atvėrė naują galimybę paslapčiai – mąstyti žmogų
ki taip, giliau, mąstyti žmogų kaip sa ve peržengian-
čią nedalomą visumą, kaip sudvasintą kūną.

Žinoma suvokimui, kad žmogaus pilnatvė yra
apreikšta būtent Jėzuje Kristuje, prireikė laiko. Jo
ir toliau tebereikia... Tačiau tikrai nesigailiu – anot
pranašo Jeremijo – leidęsis bū ti suviliotas to susi-
tikimo su Dievu-Žmogumi, kuris tapo mano gyveni -
mu.

Be abejo, skirtingų žmonių pa šau kimo istorijos
visada yra skirtingos. Ir ne visos jos vien tik švel-
nios, kaip ir ne visų pašaukimai yra leng vi... Tai liu-
dija ir pačioje Biblijoje pa sakojamos žmonių istori-
jos. Tačiau viena yra tikra: pašaukimas visada yra
malonė, dovana, kurios, kartą ją atpažinus, neįma-
noma nepriimti. 

Ir nesvarbu, kad pradžioje ne vis kas aišku, – nei
sau pačiam, nei juo labiau kitiems. Belieka drįsti  ri -
 zi kuo ti ir dė kingai priimti dovaną: net tada, kai at-
eities horizontai tarsi ir miglos dengiami. Štai čia ir
ateina į pagalbą tikėjimas, veiklus meile ir nuolat
stiprinamas vilties. Tikėji mas, kuris padeda su-
prasti, kad žmogus yra vienis, ir jo gyvenimas ten-
dencingai vieningas: viskas, ką išgy vename įsi-
klausydami į Kitą, negali būti neprasminga.

Atsigręžęs atgal ir būtent šioje perspektyvoje
žvelgdamas į savo gy venimą, visus įvykius bei va-
dinamuosius esminius pasikeitimus suvokiu kaip
vientisą, man pačiam dalyvaujant Dievo rašomą
biografiją, kaip ypatingą nukreiptumą vis didesnio
žmogaus, kaip mylimo bei gebančio mylėti kūrinio,
pažinimo link. 

– Kodėl ėmėte gilintis į morali nę teologiją?

– Sakyčiau, kad pasirinkimą stu dijuoti būtent
moralės teologiją lėmė žmogaus – gyvenančio ir
kiekvieną gyvenimo dieną konkrečiai vertinančio,
sprendžiančio, veikiančio – paieška bei noras su-
prasti tai, kas autentiškai žmogiška. Juk būtent mo -
ralės teologija savyje vienija bent jau dvi galimybes.
Pirmiausia – galimybę pačia bendriausia prasme
mąstyti moralumą kaip kūrinišką, t. y. pagal Dievo
paveikslą sukurto laisvo, pro tingo bei atsakomybės
galia ap do va noto žmogaus dimensiją. Juk pačia pla-

čiausia prasme būti moraliam ne reiškia nieko kito
nei būti tikru žmo gumi. Moralės teologija dovanoja
ir kitą, ypatingą progą – mąstyti žmogų ir jo gyve-
nimo konkretybę tikėjimo šviesoje, t. y. Jėzaus Kris-
taus asmenyje atsiskleidžiančios žmogiškumo pil-
natvės perspektyvoje. Įsikūnydamas Dievas ne tik
kad užbaigia savęs pa ties apreiškimą, bet tapdamas
Žmo gumi žmogui apreiškia ir tai, kas jis iš tikrųjų
yra. Jei Kristus – tikras Die  vas ir tikras Žmogus –
yra Dva sioje atviras kelias į Tėvą, tada Kris tuje
kiekvienas žmogus gali būti įvardijamas kaip capax
Dei, – dina miškas nukreiptumas dieviškumo link,
vadinasi, ir žmogiškosios pilnatvės link. Taigi žmo-
gumi tapęs Dievas patį žmogų atveria pilnam savęs
paties pažinimui. Krikščioniš kosios mora lės per-
spektyva siekia sutaikinti tai, kas žmogus yra kaip
pilnai realizuota galimybė, su tuo, kaip jis vertina,
sprendžia, veikia kasdienėje gyvenimo konkrety-
bėje. Kas gi galėtų būti nuostabesnio!

– Kas yra šiuolaikinė moralinė teologija ir kam ji rei-
kalinga da bartiniam krikščioniui? Ar autentiškas, tikras mo-
ralinis gyvenimas būdingas tik krikščionims?

– Iš tiesų jau pati frazė – esu krikščionis – įvar-
dija ir tai, kas šiuolaikinė moralės teologija yra ir
kam ji reikalinga. Jei mums, šiuolaikiniams krikš-
čionims, Kristus tebėra kelias, tiesa ir gyvenimas
(plg. Jn 14, 6), ir jei Kristuje, įsikūnijusiame Žodyje
bei tobulame žmoguje, iš tiesų apreikštas žmogaus
slėpinys (plg. Vatikano II Susirinkimo „Pastoraci nė
konstitucija apie Bažnyčią šiuo” Gaudium et spes,
22), tada ir šiandien kiekvienam į Jėzų Kristų ti-
kinčiam žmogui iš esmės turi galioti ir kiek vieną
dieną vis labiau sava tapti apaštalo Pauliaus ištarta
tiesa: „Aš gy venu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje
Kristus” (Gal 2, 20). Kodėl? Todėl, kad kartą Kristuje
atpažintas galutinis žmogaus pašaukimas ir būdas
jį gyventi – jei tikrai atpažintas ir tiek, kiek atpa-
žintas – negali nepagimdyti šios naujos ir visaapi-
mančios patirties perkeistos žmogaus širdies at lie -
pio: gyventi su Kristumi, gyventi kaip Kristus, gy-
venti Kristuje – mirusiame ir prisikėlusiame. Mo-
ralės teologija ir mąsto Kristaus meilės „sugautą”
žmogų, jo būdą būti pa saulyje ir gyventi pilnai, ap-
sčiai (plg. Jn 10, 10) žengiant į prisikėlimą! Tai ir yra
būti krikščioniu. Šia prasme moralės teologija – jei
suvokta kaip šviesa, sklindanti iš paties prisikėlusio
Kristaus asmens, ir apšviečianti tikinčio žmogaus
savivoką bei gyvenimo konkretybę – ir krikščionis
yra tiesiog tarpusavyje neatsiejami. Žino ma, jei mo-
ralės teologija Kristaus tie sos šviesoje mąsto au-
tentišką žmogų, žmogiškumo pilnatvę bei auten-
tišką būdą gyventi, tada siūlomos aptartys turi ga-
lioti visiems geros valios žmo nėms, nuoširdžiai ieš-
kantiems teisingo savęs, kitų ir pasaulio suvokimo.
Šiuo klausimu ypač svarbi Vatikano II Susirinkimo
tėvų ištarmė: „Kadan gi Kristus mirė už visus (plg.
Rom 8, 32) ir kadangi žmogaus galutinis pa šaukimas
tėra vienas, būtent dieviš kas, turime pripažinti, jog
Šventoji Dvasia visiems suteikia galimybę vien Die-
vui žinomu būdu susijungti su šiuo Velykų slėpi-
niu” (Gaudium et spes, 22).

Tik begalinis smalsumas supras -
ti, kas gi yra žmogus, meilė žmo-
gui, noras jį lydėti visose gyveni-
mo situa cijose, kartą atvedusi iki
medicinos studijų ir pradėjusi jau
nebetalpinti žmogaus tikrovės,
ir atvėrė naują galimybę paslapčiai
– mąstyti žmogų ki taip, giliau,
mąstyti žmogų kaip sa ve per-
žengiančią nedalomą visumą, kaip
sudvasintą kūną.
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– Liberalioji Vakarų kultūra nuolat kaltina Katalikų
Bažnyčią konservatyvumu dėl kai kurių opių klausimų
(abortų, lytiškumo varžymo, eutanazijos, moterų ku -
nigystės ir kt. dalykų) ir nuolat juos bando „išklibinti”.
Gal iš tik rųjų Bažnyčia yra nepaslanki ir ne ieško ryšių su
šiuolaikiniu pa sauliu? 

– Laiške Hebrajams skaitome: „Jėzus Kristus
yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per am-
žius” (Hbr 13, 8). Nuo pat pirmųjų Kristaus Baž -
nyčios egzistavimo metų ši skelbiama tiesa buvo
išpažįstama kiekvieno krikščionio; tokia ji išlieka
ir šian dien. Šis skelbimas tampa esmine prie laida
suvokti ir pripažinti, kad Jėzuje Kristuje apreikšta
žmogaus pilnatvė tikrai nekinta ir kisti negali.
Būtent tai per visą savo gyvavimo istoriją Bažny-
čia skelbia ir puoselėtoja. Jei kažkam vien dėl to ji
atrodytų konservatyvi, nesugebanti modernizuo-
tis ar nesuspėjanti žengti su mokslo ir technologi-
nio progreso skubinamu pasauliu, tokią tezę rei-
kėtų bent jau bandyti rimčiau pagrįsti. Ir kažin, ar
pavyktų. Pagaliau, ko gero, Jūsų užduotas klausi-
mas ir nėra šio gylio problema, nes šiandienos pa-
saulis pamatinėms krikščionybės tiesoms labiau
linkęs likti indiferentiškas nei būti polemiškas.
Taigi ne Jėzaus Kris taus dievystė ar istoriškumas
šiandien kaitina atmosferą, o atrodančios papras-
tos, nes žymiai labiau apčiuopiamos, pragmatiš-
kos, nes la bai konkrečiai žmogaus gyvenimą pa-
liečiančios problemos. Iš tiesų mi nėtos tikrovės
nėra nei tokios paprastos, nei tarsi nekaltos: bū-
tent jos moks lo bei technologijų pažangos šviesoje
šiandien yra tapusios ta arena, kurioje susiremia
tam tikrų specifinių grupių tam tikri interesai. Di-
džioji dalis Jūsų įvardintų klausi mų ir priklauso
šiam lygmeniui. Ži noma, labai svarbu į juos atsa-
kyti, tačiau neužmirštant, kad vienoks ar kitoks
atsakymas visada būtinai per teikia tam tikrą pa-
saulėžiūrą, tiesą apie žmogų, už kurios nevisada ir
nebūtinai slypi vien nuoširdus bei altruistiškas
rūpestis žmogumi. Tai gi atsakymų paieška negali
būti bet kokia, ir pirmiausia ji negali būti atsieta
nuo paties būdo žmogų suvokti: kaip asmenį – san-
tykio būtybę, lais vai ir atsakingai ieškančią tiesos
apie save ir Kitą tik ryšio kaip konstitutyvios tik-
rovės šviesoje, arba kaip sau pačiam pakankamą
ir visa savimi matuojantį individą, save suvo kiantį
kaip absoliučią individualistinę laisvę, kurios ak-
tualizavimas gali būti grįstas bet kokiu, kad ir uti-
litaristiniu kriterijumi. Tai suprasdama, nuo pat
savo pradžios Bažny čia jautė ir tebejaučia atsako-
mybę skelbti autentišką žmogaus ir su juo susiju-
sių tikrovių sampratą. Ši tiesos misija kyla iš pa-
ties Kristaus, perfectus homo (GS 22), kurio gyvas
Kūnas ir yra Bažnyčia, suvokta kaip gyva ir dina-
miška tikinčiųjų bendruomenė bei keliaujanti
Dievo tauta. Tokią ji save suvokė nuo pat savo gi-
mimo, šia prasme išlikdama visada moderni, t. y.
savo laikotarpio dukra istorijos eigoje, nenuils-
tančiai skelbianti Ge rą ją Naujieną: apie žmogumi
tapusį Dievą ir apie autentišką žmogų. Ši geroji
naujiena turi pasiekti bet kokią žmogiškojo gyve-
nimo konkretybę ir joje įsikūnyti. Štai čia būtinai
ir atsiveria erdvė paieškai konkrečių atsakymų į
naujai kylančius ar senus, bet naujai užduodamus
klau simus. Ši paieška, žinoma, niekada ne vyksta
nei šalia istorijos, tarsi nu braukiant tradiciją kaip
istorijoje patikrintą ir jau sukauptą suvokimą apie
žmogų, nei užmirštant paties žmo gaus suvokimo
istoriškumą, rei kalaujantį nuolatinės ir kritinės
aki statos ne tik su etiniu praeities pa likimu, bet ir
su naujai gimstan čio mis dabarties duotybėmis.
Tokią Baž nyčios bendruomenės laikyseną liu -
dijančių patvirtinimų randame kad ir Naujajame
Testamente. Štai apaštalas Paulius, kreipdamasis
į Filipų bendruomenę, išgyvenančią sunkumus
susidūrus su stipria opozicija autentiškam tikėji-
mui ir gyvenimui vienybėje, kviečia mąstyti „apie
tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, gi-
riama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga” (Fil
4, 8) primindamas, kad tai, kas tikra, turi būti są-
moningai išsaugota. Tačiau kitame laiške pridu-
riama: „Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite at-
sinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti
Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula” (Rom 12,
2). Taigi tik nuolat tikėjimo į Jėzų Kristų apšvies-
tas protas susidūręs su konkretybe – iškylančia iš
praeities ar naujai dabarties pagimdyta – geba at-
skirti tai, kas autentiška. Štai ir paaiškėja kodėl,
nors ir išpažindama Kristų kaip nekintančią
Tiesą, Bažnyčia, jos nariai autentiško žmogaus

Popiežiškasis Urbono universitetas Romoje.

Taigi ne Jėzaus Kris taus die-
vystė ar istoriškumas šiandien
kaitina atmosferą, o atrodančios
paprastos, nes žymiai labiau ap-
čiuopiamos, pragmatiškos, nes
la bai konkrečiai žmogaus gyve-
nimą paliečiančios problemos.

ieškojimuose visada keliauja ir negali sustoti: nes
supras ti, ką reiškia būti autentiškam, gy ven ti au-
tentiškai naujų mokslo ir tech nikos iššūkių aki-
vaizdoje visada yra ir liks esminė bei gilesniam
su vokimui kviečianti etinė užduotis. Taip, Bažny-
čia jau yra davusi nemaža ir aiškių atsakymų, ta-
čiau būtinybė šiuos atsakymus geriau ir giliau
argu mentuoti, perteikti šių dienų žmonėms su-
prantama kalba išlieka. Tai galioja ir tokioms
konkrečioms temoms kaip abortas, eutanazija ar
autentiška lytiškumo samprata: atsa kymai jau
duoti, tačiau jie turi būti nuolat atnaujinti, kad
taptų dar labiau suprantami ir kad išlikdami ak-
tualūs kiekvieno geros valios žmogaus gyvenimo
konkretybėje naujai keltų tarsi ir tuos pačius klau-
simus.

– Jums tenka daug bendrauti ir dirbti su krikščioni-
mis iš įvai rių žemynų ir labai skirtingų kul tūrų. Kaip Baž-
nyčia keičiasi, kai didesnė dalis katalikų yra už Eu ro pos
ribų? Ar keičiasi evangeliza cija ir misijų darbas?

– Iš tiesų gyvenimas ir darbas Romoje atvėrė
visiškai naujas gali mybes. Pati Roma, nors vis dar
išlai kanti savąją tapatybę, kasmet vis labiau tampa
daugiakultūriška. O ką jau bekalbėti apie Popie-
žiškuosius universitetus, į kuriuos studijuoti žmo -
nės atvyksta tikrai iš viso pasau lio! Taigi jau nuo
pat studijų pra džios, o dar labiau – pradėjęs akade-
minį darbą Popiežiškajame Grigaliaus universi-
tete, susidūriau su turtinan čia kalbų ir kultūrų,
etinės minties mokyklų, o ir apskritai – būdo gal-
voti bei reikšti nuomonę įvairove. Tarp besiren-
kančių studijuoti moralės teologiją vyravo studen-
tai, atvykę iš Lotynų Amerikos šalių. Tada pirmą
kartą iš arti pajutau skirtingą proto ir širdies jaut-
rumą, ypač išryškėjantį aptariant kai kurias, la-
biau socialinei dimensijai dėmesingas temas. Mes
gi, senosios Europos gyventojai, pažymėti XX a. iš-
gyventų individą naikinančių totalitarinių sistemų
ir kolektyvizmo patirčių, vis labiau tampame indi-
vidualistais... O jei žmogus pačia savo kūriniška
prigimtimi yra socialus, santykio būtybė, tada šis
jautrumas-kitaip negali būti nesvarbus. Į tai neat-
sižvelgiant ne įmanoma nei dėstyti krikščioniško-
sios moralės, nei autentiškai perteikti jos žinią kaip
gerąją naujieną, va di nasi – neįmanoma evangeli-
zuoti. 

Ypatinga proga stipriau prisiliesti prie kul-
tūrų, o gal dar labiau – prie vadinamojo huserliš-
kojo „gyvenimo pasaulio” įvairovės ir jos svarbos
skelbiant žmogų išganančią bei visa perkeičiančią
Jėzaus Kristaus tiesą atsirado, kai gavau pasiūlymą
užimti pastovias profesoriaus parei gas Popiežiš-
kajame Urbono universitete bei imtis vadovauti
Specialio sios moralės teologijos katedrai. Urbono
universitetas yra tikrai ypa tinga susitikimų erdvė.
Būdama su dė tinė Tautų Evangelizavimo Kon gre -
gacijos (tradiciškai vadinamos Propaganda Fide)
dalis, Urbaniana pačia tikriausia prasme yra Mi-

sijų universitetas. Šį kartą tikrai patekau į misio -
nie rišką ir daugiakultūrinę terpę, nes di džioji uni-
versiteto studentų dalis yra iš Afrikos, Azijos ir Lo-
tynų Ame rikos šalių.

Iš tiesų, ne tik galvodamas apie tai, kaip ge-
riau perteikti dėstomą dalyką, bet paprasčiausiai
mąstydamas apie kasdienį bendravimą su studen-
tais, turėjau daug ką perprasti – nuo, atrodo, ele-
mentarių žmogiškų gestų galios teikti skirtingas
prasmes iki tinkamiausio, t. y. „įkultūrinto” bū do
perteikti žmogiškas tiesas ar kalbėti apie tam tik-
rus, skirtingų kul tūrų studentams skirtingai jaut -
rius dalykus. Tegaliu dėkoti už šią naują ir tur-
tingą, vienos šalies ar kul tūros ribas peržengiančią
Visuotinės Baž ny čios patirtį, įgalinusią nuolat jaus -
ti gyvo Kristaus Kūno pulsą, savyje (tikiuosi, ir ki-
tuose) puoselėjant ben drystės ir dialogo dvasią kaip
tą vienintelį šiandien priimtiną būdą ieškoti kiek-
vieną žmogų gaivinančios Įsikū nijusio Dievo Žo-
džio tiesos. Juk kiek vienas iš mūsų, – būtent todėl,
kad esame tokie skirtingi – ir galime, ir turime kuo
pasidalinti apmąstant bei liudijant Dievo ir žmo-
gaus susiti kimą. Štai ir paaiškėja, kad ir pačios Ka-
talikų Bažnyčios viduje tarpkul tūrinis dialogas, ge-
bėjimas įsiklau syti į kitą, kitokį, kaip pastanga kri-
tiškai atpažinti tai, kas kiekvienoje kultūroje yra
autentiško ir gali tapti keliu į krikščioniškąjį Ap-
reiškimą (kaip logos spermatikos analogija), yra
Dievo mums šiandien teikiama galimybė, kurios
prarasti neturime teisės.

– Drįstu paklausti tarytum neetiško dalyko: ar galite
palyginti Lietuvos Katalikų Bažnyčią su Vakarų Bažny-
čiomis? Ar Lietuvos Katalikų Bažnyčia jau pakankamai at-
sivėrė visuotinei Bažnyčiai? Ką būtų galima jai patarti ar
kuo padėti?

– Kiekviena vietinė bažnyčia, įskaitant ir Lie-
tuvos, yra neatsiejama Visuotinės Bažnyčios dalis.
Taigi jei visi esame to paties ir vienintelio Kris-
taus Kūno nariai, tada ir jame plakanti širdis tegali
plakti tik visam kūnui, o ne kažkuriai vienai jo da-
liai, ir turi plakti ritmiškai. Kitaip... No rėčiau pa-
sinaudoti medicinos pavyz džiu. Visi žinome, kad ir
to paties žmo gaus ritmiškai dirbančios širdies daž-
nis skirtingais gyvenimo momentais yra skirtin-
gas. Tai ne tik netrikdo geros ir harmoningos viso
organizmo veiklos, bet yra būtina. Na, o jei ritmas
sutrinka, tarkime, išsivysto vadinamasis priešir-
džių virpėjimas, – ritmo sutrikimas, kurio metu
įvai rios viršutinės širdies dalies raumenų skaidu-
los susitraukinėja netvarkingai, tarsi kiekviena
sau? Žmo gus, žinoma, išgyvena, tačiau tiek pati šir-
dis, tiek ir visas organizmas funkcionuoja defekty-
viai. O kas, jei virpa ne prieširdžiai, o skilveliai? Pa-
dėtis žymiai dramatiškesnė, nes be savalaikės pa-
galbos ilgainiui. širdis sustoja, o žmogus žūsta.
Taigi problema yra ne patys širdies dažnio skirtu-
mai – o jais noriu įvardinti Visuoti nėje Bažnyčioje
egzistuojančius skirtumus tarp įvairių vietinių
bažny čių... Kol visur, kad ir skirtingai, pla ka ta pati
širdis – Kristus – visas Kū nas išlieka geros sveika-
tos. 

Lietuvos Bažnyčia plaka savu dažniu, kurį le-
mia tiek jos religinis, istorinis ir kultūrinis kon-
tekstas. Būtų nesuvokiama, jei ji bandytų gy venti
tarsi būtų viena iš Afrikos arba vadinamosios Va-
karų. Europos baž nyčių. Žinoma, pažinti tai, kuo
gyvena, kokiu ritmu plaka kitos vietinės bažny-
čios, kaip ir nuolat įsiklausyti į Visuotinės Bažny-
čios ritmą – būtina. Būtina tam, kad geriau pažin-
tume save pačius – tiek kaip to paties Kris taus Kūno
dalį, tiek ir savo skirtin gumą, kuris turi tapti jau
anksčiau aptarta, visą Kūną turtinančia tikro ve.

Nukelta į 13 psl.
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Rugpjūčio 27 d. rytą „Forum Cinemas Vingis” kino teatre vyko filmo
„Laiškai Sofijai” spaudos konferencija. Susitikimo metu kūrybinė grupė
papasakojo apie filmo kūrimo eigą, jausmus ir įspūdžius. „Tai buvo iš-

šūkis visiems – tiek režisieriui, tiek aktoriams, tiek visai komandai, kuri dirbo
prie šio filmo”, – vieningai pripažino Rokas Zubovas, Marija Korenkaitė, Robert
Mullan ir Artūras Dvinelis.

Filmas apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį 2013-aisiais buvo išrinktas ge-
riausiu metų ilgametražiu vaidybiniu filmu ir laimėjo „Sidabrinės gervės” ap-
dovanojimą. Visi norintys prisiminti iškilią senųjų laikų asmenybę vakare rin-
kosi kino teatre, kur vyko ilgai laukta „Laiškai Sofijai” premjera.

ELTA

Sportas – ne tik sveikata: 
dėl sportuojant sutrikusios širdies veiklos
mirė nemažai žmonių

Vyrai 20 kartų dažniau negu mo-
terys sporto metu miršta
staiga sustojus širdžiai. Staigi

kardialinė mirtis ištinka dešimtį vyrų
iš 1 mln. sportininkų. Tuo tarpu tarp
moterų staigi kardialinė mirtis nusi-
neša tik vienos sportininkės gyvybę iš
dviejų milijonų.

„Medical Daily” nurodo, kad Pa-
ryžiaus Descartes universiteto moks-
lininkai analizavo mirties atvejus, kai
žmonės sportuodavo vidutiniu ar
aukštu tempu. Dauguma jų važinėjo
dviračiu, bėgiojo arba plaukiojo. Į ty-
rimo duomenis patekdavo tos mirtys,
kurios įvykdavo per valandą baigus
sportuoti.

Tyrėjus domino staigi kardialinė
mirtis, kuri įvyksta netikėtai susto-
jus širdžiai. Tokia mirtis skiriasi nuo
širdies infarkto, kuris ištinka tuomet,
kai užblokuojama kraujotaka į širdį.
Staigi kardialinė mirtis ištinka nu-
trūkus elektriniams impulsams, ku-
rie reguliuoja širdies plakimą.

Mokslininkai nustatė, kad sporto
metu vyrai dažniausiai miršta va-
žiuodami dviračiu – staigi kardialinė
mirtis ištinka 6,6 vyro iš 1 mln. dvira-
tininkų. Tuo tarpu moterų grupėje to-
kia mirtis ištinka tik 0,3 dviratinin-
kės iš milijono.

Kiek saugesnis yra plaukimas –

vienam milijonui plaukikų tenka tik
viena mirtis. Tarp moterų miršta 0,2
plaukikės iš milijono.

Prancūzijos mokslininkai šį ty-
rimą atliko rinkdami greitosios me-
dicinos pagalbos tarnybos duomenis
apie staigios kardialinės mirties iš-
tiktus asmenis. Jie nustatė, kad nuo
2005 iki 2010 metų visoje Prancūzijoje
staigi kardialinė mirtis sportuojant
ištiko 775 žmones. Iš jų tik 35 buvo mo-
terys.

Tokios mirties grėsmė padidėja
sulaukus 35 metų amžiaus. Vidutinis
mirusių vyrų amžius buvo 46, o mote -
rų – 44 metai.

Dėl sportuojant sutrikusios šir-
dies veiklos mirė nemažai žmonių,
taip pat ir profesionalių sportininkų.
Kai kuriems jų mirties dieną nebuvo
su kakę nė 40 metų.

Širdies ligas gali sąlygoti ne vien
dideli fiziniai krūviai sporto salėje,
bet ir nuolat patiriamas stresas, sėdi-
mas darbas, poilsis prie televizoriaus
ar prie kompiuterio. Todėl, labai svar -
bu nepamiršti atsipalaiduoti, ypač pa-
sportavus, pabūti sūkurinėje vonioje,
nueiti į masažo kabinetą, 5–6 minutes
pabūti garinėse pirtyse. 

Parengė 
Dainius Ruževičius

Filmas apie Čiurlionį pagaliau 
pasiekė eilinį žiūrovą

„Dainavos” akiratyje – 
neeiliniai renginiai

K. Čiurlionio proanūkis pianistas Rokas Zubovas ir aktorė Marija Korenkaitė. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

IEVA BELOPETRAVIČIENĖ

Vasarai baigiantis, dainaviečiai
kaip mokinukai ruošiasi nau-
jiems 2013/2014 metų veiklos

metams.  Visi pasidžiaugėme vėsia va-
sarėle ir štai jau jaučiamas šurmulys
– pasiilgome dainos. Ilsėtis smagu, bet
dai nuoti dar smagiau. Dienos trum-
pėja, ilgi vakarai artėja, taigi reikia ir
vėl galvoti kaip kokybiškai praleisti
lai ką. Praeiti metai Lietuvių meno an -
sambliui „Dainava” buvo labai įtemp -
ti – kelionės, vietiniai koncertai, cho-
ristų svečių priėmimas iš Toronto ir
Clevelando Trijų chorų koncerto pro -
ga.   

„Dainavos” ansamblis gyvuoja
jau  67-erius metus. Yra surengęs šim-
tus koncertų Čikagos apylinkėse, pa -
sirodęs Šiaurės Amerikos lietuvių tel-
kiniuose ir net Lietuvoje. Choras kas-
met pasipildo naujais nariais, – įvai-
raus amžiaus ir įvairiausių profesijų
žmonėmis. Šį sezoną „Dainavos” lau-
kia turiningi metai, kupini įdo mių
koncertų. Gruodžio 21 d., prieš pat Šv.
Kalėdas bus surengtas adventinis/ka-
lėdinis koncertas Švč. Merge lės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje, Mar quette
Parke. Esame pakviesti dalyvauti Do-
nelaičio 300 metų gimimo su kakties
šventėje kovo 9 d., kurią rengia Mažo-
sios Lietuvos draugija Čika goje. Bene
įspūdingiausias renginys laukia Lie-
tuvoje: 2014 metų Dainų ir Šokių
šventė „Čia – mūsų namai”, vyksianti
liepos 6 d. Vienu kvėpavi mu dainuos
per keturiolika tūkstan čių įvairaus
amžiaus choristų iš 400 kolektyvų.

Drauge trauksime dainas, kurias
branginame, su kuriomis užau gome
– ten, kur mūsų namai. Tuo metu, kai
tiek daug tautiečių sku ba aplankyti
savo tėvynę ir gimines gimtinėje, ko-
dėl gi nesuderinus dvie jų malonumų?

Paskutiniu metu spaudoje pasi ro -
do vis daugiau straipsnių, kuriuo se
mokslininkai įrodinėja, kad daina vi -
mas keičia žmogaus smegenis.  Žur -
nalas „Time” rašo, kad moksliš kai įro -
dyta, jog chorinis dainavimas mažina
įtampą, ramina ir išskiria en dorfiną –
hormoną, skatinantį džiaugs  mo ir pa-
laimos pojūtį. Nenuo s tabu, kad dau-
giau kaip 32 mln. ame rikiečių dainuoja
įvairiuose šalies choruose. Sakoma,
kad grupinis dainavimas yra kaip so-
cialinis bendravimas, – atpalaiduoja ir
suteikia energijos. Dainavimas – tai
tarsi gru pinė meditacija. Mes galime
pa tvir tin ti – mokslininkai yra teisūs!
Dai nuoti ne tik sveika, bet ir smagu!
Pri sijunkite ir jūs!

Lietuvių meno ansamblio „Dai -
na va” sezonas prasidės rugsėjo 10 d.
Repeticijos vyks antradieniais 7:45 –
9:45 val. v. PLC žemutinio aukšto sa-
lėje prie meno galerijos. Ansamblio
me no vadovas Darius Polikaitis apie
viską papasakos plačiau per pirmąją
repeticiją.

Daugiau informacijos telefonu:
630-965-7317 arba rašykite į info@dai-
nava.us.

Pasisvečiuokite „Dainavos” an -
sam blio  „Facebook” puslapyje, taip
pat galite pasiklausyti jų atliekamų
dainų Youtube.com.

Dainaviečiai Washington, DC.

Atvykome  į Clevelandą. Archyvo nuotraukos
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir KraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

aKiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

�  Norėčiau pirkti LEICA arba NIKON fo-
toaparatą. Tel. 508-697-6602.

�  Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813.

�  Dvi moterys ieško 1 ar 2 ,,kambario -
kių” patogiame bute. Geras autobusų
su sisiekimas. Tel. 773-329-9918.

�  Vyras, turintis daugiametę slaugymo

patirtį, ieško darbo su gyvenimu. 
Tel.  773-691-3796.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Nevairuoja. 
Tel. 708-220-3202.

�  Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918.

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

REAL ESTATE

„Kristus – didysis idealistas
ir tikrasis realistas”

Taigi tik nuolat puoselėjamas iš -
mintingas atvirumas kitiems ir kito -
kiems, – kaip atsvara bet kokiam, kad
ir tariamo tikėjimo grynumo vardan
skelbiamo separatizmui – gali padėti
tiek suprasti, tiek ir išsaugoti mūsų
pačių, kaip Lietuvos Bažnyčios, tapa-
tybę. Žinoma, svarbu neužmiršti to,
apie ką savo pirmajame laiške Korin -
to krikščionims rašė ir dėl ko juos
įspėjo apaštalas Paulius: „Viešpaties
Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus,
kad visi vienaip sutartumėte ir pas
jus nebūtų susiskaldymų, kad būtu -
mėte vienos dvasios ir vienos min ties.
[...] Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra
tokių, kurie sako: ‘Aš esu Pauliaus’,
‘aš – Apolo’, ‘aš – Kefo’, ‘o aš – Kris-
taus’. Argi Kristus padalytas? Nejaugi
Paulius buvo už jus nukryžiuotas?
Negi vardan Pauliaus buvote pakrikš -
tyti?” (1 Kor 1, 10; 12–13). Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčia save atpažįsta ir išpa-
žįsta vienaprasmiš kai – kaip Kristaus. 

– Popiežius Jonas Paulius II yra ne
kartą pabrėžęs – „Kristus yra visada tas
pats”. Ar galima apibūdinti, koks yra Kris-
tus šiuolaikinės moralinės teologijos aki -
mis? Ko mums reikia, kad pažintume „tą
patį” evangelijų Kristų?

– Kristus tikrai yra tas pats: tik -
ras Dievas ir tikras Žmogus. Tas pats,
bet kaskart kitaip, kaskart – žmogui
pasiekiamu būdu. Juk mūsų savęs pa-
čių ir Kristuje save apreiškusio Dievo
suvokimas neatsiejamas nuo žmogaus
pažinimo istoriškumo. Tai gi Kristus –
tobulas žmogus – geba sutikti kiek-
vieną skirtingų istorinių-kultūrinių
kontekstų, skirtingų „gy venimo pa-
saulių” žmogų. Ir šiandien, kaip ir va-
kar, Jis nenuilsdamas rodo, koks kiek-
vienas galime būti, ir tai da ro besąly-
giškai mylėdamas ir mums patiems
grąžindamas galią mylėti tokia pačia
meile. Jis – didysis idealistas: nepa-
isant žmonijos ir kiekvie no žmogaus
asmeninės istorijos netobulumų, te-
beskelbia Žmogų ir jo galutinį pašau-
kimą būti žmogumi Dievuje, gyventi
apsčiai jau šioje že mėje. Jis – tikrasis
realistas: nes pats tapęs žmogumi pa-
liudijo ir tebeliudija, jog kiekvienam
žmogui tai tikrai įmanoma. 

– Ar galime tikėtis, kad savo moksli-
nių tyrinėjimų rezultatais ir pedagoginiu
patyrimu dažniau pasidalinsite ir su Lie-
tuvos klieri kais bei jaunimu?

– Nepaisant nemažo užimtumo
Romoje, jau ne kartą esu atsiliepęs į ar
pats žadinęs įvairias iniciatyvas Lie-
tuvoje. Teko bendradarbiauti su Vil -
niaus Šv. Juozapo kunigų semi na rija,
iš kurios esu ir pats išėjęs, su da -
bartinio Edukologijos universiteto Is-
torijos fakulteto Katalikų teologijos
katedra, su Lietuvių katalikų mokslo

akademija, Katalikų radijo „Mažąja
studija”, Interneto dienraščiu „Ber -
nar dinai”. Keletą metų vasaros pa bai -
goje arba rudens pradžioje Res pub -
likinėje Kauno ligoninėje šios įstai-
gos vadovų kvietimu rengiau konfe-
rencijas biomedicininės etikos klau-
simais gydytojams ir darbuotojams.
Kelis kartus teko vesti nuolatinio ug-
dymo sesijas Vilniaus Arki vys kupijos
kunigams ar Lietuvos se serims vie-
nuolėms. Šiais metais kaip pranešė-
jas dalyvavau 600 metų Že maičių
Krikšto jubiliejui skirtoje mokslinėje-
teologinėje konferencijoje. Kitais me-
tais įsipareigojau bendradarbiauti su
Lietuvos pran ciš ko nais bei Mažąja
Akademija. Esu pa teikęs ir kitų aka-
deminių pasiūlymų: jei kažkas jais su-
sidomėtų, atsižvelgiant į objektyvias
galimybes visada būtų galima tartis
dėl jų įgyvendinimo. Kiek sunkiau lie-
tuvių kalba rašyti ar spausdinti moks-
linių tyri nėji mų rezultatus, ir tai – dėl
dviejų priežasčių: pirmoji – darbas Ro-
moje reikalauja ne tik nuolatinio įdir-
bio, bet ir labai konkrečios produkci-
jos, t. y. spausdintų darbų; deja, lietu-
vių kalba nėra pati populiariausia,
taigi darbus daugiausiai tenka rašyti
ir spausdinti itališkai; antroji – gali-
mybė išversti kitomis kalbomis para-
šytus savo tekstus labai ribota tiek dėl
laiko, tiek ir dėl išteklių stokos. Tad
tenka paisyti ir įvardintos gyvenimo
konkretybės. 

Tačiau, kaip jau minėjau, visada
lieku atviras bet kokiai galimybei da-
lintis mintimis ir patirtimi tiek su
Lietuvos, tiek ir su kitų šalių žmonė -
mis, – nesvarbu, kokio amžiaus jie be-
būtų ar kokiai visuomenės grupei pri-
klausytų. 

Nuoširdžiai dėkojame už po kal bį.

Kalbino Gediminas Mikelaitis

Kol visur, kad ir skir-
tingai, pla ka ta pati širdis
– Kristus – visas Kū nas iš-
lieka geros sveikatos. 

Atkelta iš 11 psl.



TorTai – meno kūriniai
„Tortai taip pat turi savą istoriją ir tradicijas.

Nutarėme kaupti visa, kas vertinga ir ateityje gali
būti įdo mu”, – muziejaus įkūrimo priežas tį at skleidė
jo įkūrėjas, „šokolado karaliumi” tituluojamas vers-
lininkas Al gi mantas Jablonskas. Kol kas dar kuk -
 lios ekspozicijos muziejus įkurtas Vilniaus sena-
miestyje praeitų metų pavasarį.

Tortų muziejuje galima apžiūrėti įspūdingiau-
sių tortų muliažus, jų ga mybai skirtus įrankius. 

Tačiau per atidarymą svečiams buvo pristatyti
tikri, valgomi tortai.  Kai kas jų net nevadina tortais,
o tik rais meno kūriniais.

Tortų pagrindą sukūrė lietuviai meistrai, iš-
naudoję slapčiausias ga mi nių receptūras. Praban-
gių saldu my nų dizainerė, šokolado skulptorė Elena
Kliment jiems suteikė originalią išvaizdą. Kai kas jų
net nevadina tortais, o tikrais meno kūriniais.

E. Kliment ne tik sugebėjo išgauti netikėtas sal-
dėsių formas, bet ir ran komis pagamino visas jų
dekora cijas: sages, perlus, gėlių žiedus. Kiek viena

jos sukurta detalė – tarsi tikra. Tačiau visas jas  galima
valgy ti. Net ir itin tikroviškai atrodančius perlus, kuriems
pagyvinti išgautas maistinis perlamutras.

pu sę datulių susmul-
kinkite elektri niu smulkintuvu

ir sumaišykite su riešutų ir kaka vos mase. Ipilkite
šokolodinio sirupo ir gerai išmai šykite. Maišykite
tol, kol masė taps panaši į vientisą masę (jei reikia
dar įpilkite sirupo). Šią tešlą padalykite pusiau,
suvyniokite į maisti nę plėvelę ir dėkite į šaldy-
tuvą 30–40 minučių. Kol tešla vės, sumai šy kite li-
kusias datules ir kakavą. Su trinkite elektriniu
smulkintuvu, įdė kite susmulkintus avokadus, uo -
gas, suberkite cukrų ir dar kartą sutrin kite. Iš šal-
dytuvo išimkite at vėsusią tešlą. Pusę tešlos tolygiai
paskirsty kite torto formoje.  Su for muotą torto pa-
grindą patepkite šokoladiniu siru pu ir sudėkite
datulių ir uogų mišinį. Dar kartą patepkite šoko-
lodiniu siru pu ir ant viršaus tolygiai paskirs ty -
kite liku sią tešlą. Tortą papuoškite uogo mis. Prieš
patiekdami dar 30–40 mi nučių palaikykite šaldy-
tuve.

Varškės tortas su avietėmis

Reikės: 14 oz šokoladinių sausainių, puodelio
plakamosios grie tinėlės, 4 šaukštelių pieno, 2 puo -
delių varškės, 3 šaukštų cukraus, 3 šaukštų medaus,
1 sv aviečių, 4 šaukš tų želatinos, vanilės.

Sausainius susmulkinkite elektriniu smul-
kintuvu, supilkite pie ną bei ištirpintą sviestą ir ge-
rai iš mai šykite. Sudėkite į sviestu pateptą for mą ir
paspausdami šaukštu suformuokite torto pa-
grindą. Įsta tykite į šaldytuvą, kad sustingtų. Plak-
tuvu iš plakite varškę, kad ne liktų grūde lių, su-
berkite cukrų, pagardinkite vanile ir sudėkite
medų. Kitame inde išplakite grietinėlę. Varškę ir
grieti nėlę sumai šykite. Įmaišykite išbrin kytą ir
iš tirpintą želatiną. Tada su dėkite avie tes, atsar-
giai išmaišykite ir su krėskite ant sausainio torto
pa grindo. Laikykite šaldytuve, kol tortas visiškai
sustings (apie 6 va landas).

Parengta pagal „Šeimininkę”
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MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

vasariški gardėsiai – nekepti tortai

DESERTŲ VALDOVAS – TORTAS

Tortas – neprilygstama stalo puoš mena.
Apie kalorijas šį kartą nekalbėsime, bet kad
akys nori ne no ri krypsta į tą pusę, kur pui-
kuojasi pui kus proginis tortas – sunkiai
nugin čijama tiesa. Ar žinome, kokia tor to
kilmė, kur, kada ir kaip jis pasiekė šventinį
stalą?

Baroko kūrinys
Manoma, kad tortas – baroko kū rinys.

Baroko laikų patiekalai pirmiau sia būdavo
reginys, o skonis – ant ra eilis dalykas. Tam
reikalui, skirtingai nei mūsų dienomis, kai
visi pa puo šimai yra valgomi, visus patie ka -
lus, taip pat ir tortus, puošdavo nevalgomais
priedais, pvz., aukso folija, porceliano pinti-
nėlėmis, figūrėlėmis ir šiaip įvairiais akį
džiuginančiais niekučiais. Aukštos kvalifi-
kacijos ku linaras ar konditeris savo garbės
reikalu laikė patiekalą papuošti taip, kad di-
desnė valgytojų dalis nesupras tų, ką mato, ir
iš ko tai padaryta, – patiekalas turėjo stebinti.

Saldūs kepinėliai, pavadinti tortilijomis,
atklydo iš Italijos. Pamažu iš jų atsirado tor-
tai, savo barokinę for mą, nuotaiką ir skonį iš-
laikę iki mū sų laikų. Juk dar pagal senas tra -
dicijas tortai dažniausiai buvo ap va lūs.

Mokėsi Šveicarijoje
Jau senovėje žmonės, švęsdami Lygia-

dienį, valgydavo saulės formos galetas – aky-
tus nesaldžius ar salsvus sausainius. Nuo tų
laikų tortai tapo pag rindiniu saldaus puotos
stalo pa puošalu, kaip karvojus ir pyragas vi-
duramžiais, marcipanai – renesanso laikais.

Lietuvos ir Lenkijos dvaruose buvo ke-
pami net kelių rūšių tortai: fedoro, ispaniški,
provansietiški. Įdo mu, kad daugelis to meto
italų ir pran cū zų konditerių savo meno pas -
lapčių mokydavosi Šveicarijoje. Po to jie savo
talentą parduodavo kitiems.

Vėliau kartu su amatininkais kaip pran-
cūziškos virtuvės laimėjimai į Lietuvą at-
klydo ir kiti saldūs skanėstai – eklerai, bizė,
bobelės su kremu.

Parengta pagal internetinę žiniasklaidą

Nekeptas kakavos tortas

Reikės: lazdelės sviesto, 2 pa kuo čių (apie 1 1/2
sv) šokoladinių sausainių, poros šaukštų svieste
pa skru dintų migdolų, ½ sv ricotta sūrio, ½ sv mas-
carpones (paruoštos itališ kos varš kės) puodelio
plaka mosios grietinėlės, inde lio sutirštintos ka ka -
vos, 1–2 šaukštų cukraus (nebūtinai), apel sinų esen-
cijos, pa kelio že latinos.

1,5 pakuotės sausainių, skirtų torto pagrin-
dui, sugrūskite grūstu ve, arba susmulkinkite
elektriniu smul kintuvu. Sviestą ištirpinkite ant
ne didelės ugnies ir sumaišykite su sausainių tru-
piniais. Šią masę sudėkite į torto formą ir sutvir -
tin kite paspausdami šaukštu. Ant šio pagrindo
išdė liokite migdolus (šiek tiek įspauskite į pa-
grindą, kad geriau laikytųsi). Su plakite grieti-
nėlę, įmaišykite ricotta ir mascarpones, supilkite
sutirštintą kakavą, įlašin kite apelsinų esencijos ir
gerai iš maišykite. Truputyje vandens iš -
brinkykite ir ištirpinkite žela tiną. Įmaišykite į
paruoštą kremą. Kre mą supilkite ant sausainių
pa grin do. Viršų apibarstykite sutrupintais liku-
siais sausainiais. Galima pa puošti kakavos skonio
saldai niukais. Tortą įdėkite į šaldytuvą ir laiky-
kite apie 12 valandų. Sustin gusį tortą išimkite iš
formos ir pa tiekite.

Meduolinis tortas su bananais

Reikės: 2 indelių riebios grieti nės, 7 šaukštų
cukraus, šaukštelio citrinų ekstrakto, 1 1/2 sv pa-
prastų me duolių, 2–4 bananų.

Grietinę išmaišykite su cukrumu ir citrinų
ekstraktu. Kelis me duolius atidėkite trupiniams
tortui apibarstykite trupiniais, o kitus perpjau-
kite per pusę ir sutru pin kite. Į maistine plėvele iš-
klotą torto formą suberkite pusę meduolių tru -
pinių, sluoksnį išlyginkite ir trupu tį pa slėkite.
Tada užpjaustykite 1–2 ba nanus ir užpilkite pusę
grietinės mi šinio. Tolygiai paskirstykite. Ant
grietinės sluoksnio suberkite likusius trupintus
meduolius, vėl šiek tiek paslėkite, užpjaustykite
1–2 bananus ir sukrėskite likusią grietinės masę.
Papuoškite meduolių trupiniais.

Šokoladinis uogų tortas

Reikės: 1/1/2 sv graikinių rie šu tų, 1 1/3 puo-
delio kakavos, ¼ šaukš telio druskos, 1 1/2 puodelio
da tulių be kauliukų, pusės puodelio šokoladinio
sirupo, 2 avokadų, 1 1/2 puodelio uogų (aviečių,
vyšnių ar kt.), 1/2 puodelio cukraus.

Susmulkinkite riešutus ir su mai šykite su
druska bei porą šaukš tų kakavos. Daugiau kaip

Prie viliojančios Tortų muziejaus vitrinos.

Elenos Kliment tortas.



,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.
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tuva. Į New York atvykau prieš ketve-
rius su puse metų, baigęs ma gistran -
tūros studijas Pittsburgh. Ka dangi lie-
tuvių draugų New York ne turėjau, o
visi mano šeimos nariai gyvena Lietu -
voje, man buvo labai svarbu išlaikyti
lietuvybę ir ryšį su Lietuva. Todėl
ėmiau aktyviai ieškoti lietuvių ben-
druomenės, o ją suradęs, įsitraukiau į
organizacijos veiklą. Nors Lietuvių
Bendruomenėje veikiu vos keleri me-
tai, džiaugiuosi, kad Bendruomenės
nariai išreiškė pasiti kėjimą manimi
ir suteikė galimybę ženkliai prisidėti
prie tolimesnio šios organizacijos vys-
tymosi.”

Kalbėdamas apie jo akimis ma -
tomą New York apygardos viziją, Al -
girdas teigė: „New York Lietuvių Ben-
druomenė yra labai įvairi. Kai kurie
čia emigravo karo metais ar bėgdami
nuo sovietų priespaudos, kiti atvyksta
iš šiuolaikinės Lietuvos – laisvos, sa-
varankiškos Europos Sąjungos vals-
tybės – turintys puikų vakarietišką
išsilavinimą ir gyvenantys modernų,
kosmopolitišką gyvenimą. Dar kiti
gimė ar užaugo čia, Amerikoje, o Lie -
tuvoje yra buvę vos kelis kartus. To -
kia amžiaus, socialinių sluoksnių ir
pasaulėžiūros įvairovė yra ir didžiu lis

iššūkis mūsų apygardai, ir puiki gali-
mybė tapti įvairialype bendruo mene,
turtinga savo žmonių istorijomis, ei-
nančia koja kojon su šių die nų gyve-
nimu, tačiau visada išlai kančia ge-
riausias lietuvių kultūros savybes bei
tradicijas. Manau, kad New York apy-
gardos pagrindinis tikslas yra sukurti
tokias narystės bendruomenėje sąly-
gas, kad čia gyve nantys lietuviai
džiaugtųsi ir didžiuotųsi, būdami šios
bendruomenės nariais. Lietuvybės
puoselėjimas išei vijoje neturėtų būti
našta ar prie volė, atvirkščiai – tai tu-
rėtų teikti džiaugsmą, sukurti naujas
galimybes bendrauti, kurti ir siekti.
Tokioje ap linkoje lietuvių vienybė,
lietuvių kalbos ir kultūros išlaikymas
būtų na tūrali pasekmė, o ne vien
varginan čiu darbu grįsta kasdienybė.
Sieksiu, kad New York apygarda at-
stovautų visų New York valstijoje gy-
venančių lietuvių interesams, ska-
tintų jų tarpusavio bendravimą ir
bendradarbiavimą, padėtų įsitvirtinti
ir atrasti savo unikalias vertybes gy-
venant dinamiškoje, daugiatautėje
New York visuomenėje.”

Sunku būtų rasti reikšmingesnę
viziją! Linkime visiems New York LB
veikėjams sėkmės tolimesnėje jų veik-
loje!

Narimantas Udrys, gyvenantis Farmington Hills, MI,  pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Ona Gradinskienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame labai dėkingi už pa ra -
mą.

Pranas Budininkas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Liucija Garliauskas, gyvenanti Baltimore, MD, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Išeiviai gali teikti prašymus 
studijų paramai gauti

￼
￼Nuo rugpjūčio 26-osios iki rug sėjo 30-osios Valstybinis studijų fondas

priima išeivijos ir lietuvių kil mės vaikų, vaikaičių, provai kai čių, studi-
juojančių Lietuvos aukštosiose mo kyklose, prašymus valstybės paramai
gauti.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vienti są sias
arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje, pas ku tinę
sesiją išlaikę be akademinių skolų. Šis punktas netaikomas pirmosios pa-
kopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro stu-
dentams ir studentams, sie kian tiems  gauti socialinę išmoką.

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie
yra atvykę, kalbas.

Studentams gali būti skiriama dvie jų rūšių parama: stipendija ir vien -
 kartinė socialinė išmoka.

Stipendijos dydis – 390 Lt per mė nesį. Ji skiriama vienam semestrui
konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį.

Socialinė išmoka – nuo 700 Lt iki 1,100 Lt – skiriama įvertinus sie kian -
čiojo gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai, norintys gauti para mą, turi užsiregistruoti Valstybinio stu-
dijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nusta tytos
formos paraišką.

Paraiškos paramai gauti yra tei kiamos elektroniniu būdu Fondo in -
terneto tinklalapyje tapatybę pa tvir tinant per elektroninę bankinin kystę
arba elektroninio parašo sistemas.

Pirmą kartą dėl paramos besi krei piantys lietuvių kilmės užsienie čių
vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai tu ri pateikti krašto lietuvių bendruo -
menės, Lietuvos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsie-
niečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę
patvirtinantį dokumentą.

Išeivijos ir lietuvių kilmės vai kai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pir mą
kartą besikreipiantys dėl šios pa ramos, turi pateikti dokumentą, pa -
tvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lie tuvą jie ne mažiau kaip trejus metus
gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Išeivijos ir lietuvių kilmės vai kai, vaikaičiai ir provaikaičiai, norin tys
gauti socialinę išmoką, Fondui pateikia dokumentus, patvirtinan čius so-
cialinę padėtį arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, iš-
skyrus atvejus, kai Fondas nu rodo, kad dokumentų pateikti nerei kia.

Studentai, norintys gauti para mą, privalo užpildyti elektroninę pa-
raišką ir, jei reikalinga, pristatyti į Fondą dokumentus adresu: A. Goš tau -
to g. 12 - 407, 01108 Vilnius. (Valsty bi nis studijų fondas yra valstybės biu -
džetinė įstaiga). 

Paraiškos formas rasite Fondo svetainėje: www.fondas@vsl.lt. Popie ri -
nės paraiškos šiais metais priima mos nebebus! Papildomą informaciją
jums suteiks Valstybinio studijų fon do vyr. specialistė 8 (5) 263-9158. 

ELTA ir lrytas.lt inf.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Pasikeitimai LB New York
Atkelta iš 4 psl.

A † A
Sesuo M. MAURA 
WERBICKI, SSC

Mūsų mylima seselė, po ilgos
ligos mirė 2013 m. rugpjūčio  27 d.,
sulaukusi 92 metų.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 72
metus.

Sesuo Maura, gimusi Providence,
RI, dirbo Nebraska, Šv. Kry žiaus, Loretto ligoninėse Čikagoje
maitinimo skyriuose, daug me tų vadovavo Maria High School
kavinei.

A. a. Maura buvo dukra a. a. Adam ir Mary Werbicki, sesuo a.
a. Ann Sullivan, a. a. Eva Sullivan, a. a. Jennie Oniss, a. a.
Joseph ir a. a. Edward Werbicki.

Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 val.
p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero  vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,
Chi cago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. vakaro.

Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 9:30
val. r.  Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių
sesuo Maura bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse
bei pasimelsti už seselės sielą.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 773-776-
1324.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Palos Gaidas FH, tel. 708-974-4410 



Lietuviškų dainų programą atliks Povilas
Stro lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., stu-
dentams – 40 dol. Pokylio bilietus prašome užsi-
sakyti DRAUGO administracijos tel.: 773-585-
9500.

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šei-
mos na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organi-
zacijų ats tovus gau siai dalyvauti. Bus malonu pa -
ma tyti gerai pa žįs ta mus ir visiškai nau jus veidus!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame į popietę su 

DRAUGU 
Willowbrook pokylių salėje.

16 DRAUGAS2013 RUGPJŪČIO 29, KETVIRTADIENIS

�  Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio -
je (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį
sekmadienį, rugsėjo 1 d., 10 val.
r. vyks šv. Mišios. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti. Rugsėjo 8 d., 12 val.
p. p. parapija pradės švęsti savo 100
metų jubiliejų su iškilmingomis šv. Mi-
šiomis trim kalbom (angliskai, lietuviš-
kai ir ispaniškai). Taip pat primename,
kad kievieną ketvirtadienį 8 val. r. šv.
Mišios atnašaujamos lietuvių kalba. Po
jų klausomos išpažintys.

� Rugsėjo 8 d., sekmadienį, 12:30 p. p.
Pa saulio lietuvių centro (Le mont) didžiojo -
je salėje Lietuvos Duk terys ruošia metinius
iškilmingus ,,Ru dens pietus”. Me ninę
prog ramą at  liks jaunosios mūsų at žalos,
veiks lo terija, bus gardaus vyno. Iškil min -
gų pietų metu bus pa gerbta PLC Moterų
komiteto pir mi  ninkė Alė Ka raliū nie nė.
Kviečia mi vi si savo dalyvavimu pa remti
šios tau rios Drau gijos darbus. Vietas bū-
tina užsisakyti iš anksto tel. 630-272-
9131 (Gražina Ka zėnienė) arba tel. 708-
499-4845 (Al do na Rukuižienė).  

� Rugsėjo 14 d., šeštadienį, Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre 7:30 val. v. –
moksleivių sukurtų pašto ženklų, daly-
vavusių konkurse Dariaus ir Girėno

skrydžio 80-mečiui paminėti ir Čikagos
lituanistinės mokyklos mokinių darbų
parodos atidarymas.

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje
(PLC) dr. Sigitos Lipovienės knygos
„Aukštuolių ąžuolai”, kurioje rašoma
apie partizanų Katliorių šeimą, prista-
tymas.

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, Jau-
nimo centro moterų klubas pradeda
naują sezoną ir po šv. Mišių visus kvie-
čia į Jaunimo centro kavinę pasivaišinti
mieliniais blynais. Savo apsilankymu
paremsite lietuvišką kampelį – Jau-
nimo centrą.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont – M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti:
630-257-2034.

� Lapkričio 3 d., sekmadienį – Čika-
gos lietuvių moterų klubo 90 metų ju-
biliejinis pokylis. Jis vyks Palos Country
Club (135th & SW Hwy., Orland Park,
IL). Pradžia – 1 val. p. p. 

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Palydint vasarą ir pasitinkant naująjį darbų bei renginių sezoną, maloniai
kviečiame Jus rugsėjo 12 d., ketvirtadienį, 7 val. v. taurei vyno į po remon-
to atnaujintą generalinį konsulatą.

Vakaro metu turėsite galimybę pasiklausyti pianistės Goldos Vainberg
fortepijoninės muzikos koncerto bei pasigrožėti dailininko Juliaus Ludavičiaus
tapybos darbų paroda.

420 Fifth Ave., 3-čias aukštas, new York, nY 10018 
RSVP:  ny@urm.lt  Tel. pasiteiravimui: 212-354-7840, ext. 10

LR gen. konsulato new Yorke info

Dėmesio! Priimami Lietuvių Fondo stipendijų prašymai. Registruotis ir pildyti
2013 m. elektroninę stipendijų prašymo anketą, kurią rasite LF tinklalapyje:
www.LietuviuFondas.org  (skiltyje ,,stipendijos”), galite iki spalio 10 d. 

Šiais metais Lietuvių Fondas jau paskirstė 299,063 dol. paramos projektams,
puoselėjantiems lietuvių švietimą, kultūrą, tradicijų bei papročių išsaugojimą.  Dė -
ko jame visiems LF nariams ir rėmėjams!

Mieli tėveliai, 
nauji mokslo metai Bostono lituanistinėje mokykloje jau ne už kalnų! 
Pirmoji mokslo metų diena yra rugsėjo 14. Labai prašome kuo skubiau užsire-
gistruoti mūsų svetainėje :http://blsm.org/lt/registration
Bostono lituanistinė mokykla laukia Jūsų ir Jūsų vaikų! Planuojamos pamokos
suaugusiems. Smulkesnė informacija:  lietuviukalba@hotmail.com

Gaila narkevičienė, 
Bostono lituanistinės mokyklos direktorė

Lietuvos vyrų krepšinio nacionalinė rinktinė tęsia pasirengimą artėjančiam
Europos čempionatui. Mūsiškiai dalyvauja Graikijos sostinėje Atėnuose vykstančia-
me keturių komandų tarptautiniame Akropolio taurės turnyre. Rugpjūčio 27 d. lietu-
vių varžovė buvo Italijos rinktinė, kuri nugalėta 79:63 (17:16, 21:16, 22:17, 19:14). Tai
– devintas mūsiškių susitikimas pasiruošimo Senojo žemyno pirmenybėms cikle ir
devinta pergalė. Pasiruošimo cikle Lietuvos krepšininkai po du kartus įveikė Belgijos
rinktinę (86:61 ir 66:53) ir Švedijos nacionalinę komandą (95:64 ir 97:69), o vieninte-
lėse rungtynėse, kurios iki tol vyko svečiuose, J. Kazlausko auklėtiniai Skopjė mieste
62:50 nugalėjo Makedonijos krepšininkus.

Turnyre Vilniuje Lietuvos rinktinė sunkiai įveikė Suomiją 78:76, gana lengvai
sutriuškino Rusiją 82:51 ir nugalėjo Čekijos komandą 69:55.

Akropolio taurės turnyre lietuviai dar išmėgins jėgas su Graikijos bei Bosnijos ir
Hercegovinos rinktinėmis. Delfi.lt

Linas Kleiza. S. Mažeikos nuotr.

Lietuvos rinktinė Akropolio taurės turnyrą 
pradėjo pergale prieš italus


