
Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivo „Kuršis” povandeninio roboto vaizdo kamera gegužės 20 dieną dar kartą
žvalgė Baltijos jūros dugne rastą orlaivį „An-2”, kuriuo skrido du lietuviai pilotai – Adolfas Mačiulis ir Alvydas
Selmistraitis. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas teigia, kad gali būti prašoma užsienio partnerių pagal-
bos orlaivio vidaus apžiūrai ir galimam jo iškėlimui.
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Kariuomenės ir visuomenės
vienybės diena – 11 psl.

Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ir ten, kur esi. – Theodore Roosevelt

ŠIAME NUMERYJE:

Kodėl nusikėlė ,,Paganini”
premjera? – 10 psl.
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Rusijos Federalinė saugumo tarnyba
(FSB) gegužės 20 d. pranešė sulai-
kiusi Lietuvos karinės žvalgybos

pareigūną. Lietuvis sulaikytas praėjus
trims savaitėms po to, kai Lietuvoje buvo
sulaikytas šnipinėjimu FSB įtariamas Ru-
sijos pilietis.

Maskvos Lefortovo teismas nurodė šni-
pinėjimu apkaltintą Lietuvos pilietį su-
imti dviem mėnesiams ir atskleidė jo pa-
vardę. Teismo atstovė „Interfax” naujienų
agentūrai nurodė, kad Arstidui Tamošai-
čiui oficialiai pareikšti įtarimai dėl šnipi-
nėjimo.

„Gegužės 20 dieną teismas nusprendė
įtariamąjį suimti dviem mėnesiams, tai yra,
iki 2015 metų liepos 20 dienos”, – sakė teis -
mo atstovė Julija Skotnikova. Teismo po-
sėdis vyko už uždarų durų.  – 14 psl.

lėktuvas rastas Baltijos jūros dugne 

„Šiuo metu ‘Kuršis’ vėl vykdo darbą su povandeniniu
robotu. Bus stengiamasi dar kartą nuodugniai iš išo-
rės apžiūrėti lėktuvą, prieiti arčiau jo iš įvairių pu-

sių, pasižiūrėti į kabiną iš išorės, taip pat ir pro šoninius
langus”, – sakė Lietuvos karinių jūrų pajėgų vado padėjė-
jas kpt. ltn. Antanas Brencius.

Šeštadienį, gegužės 16 d., dingęs orlaivis Baltijos jūros
dugne buvo rastas antradienį, pilotai kol kas nerasti. Su-
rastas orlaivis antradienio vakarą buvo nufilmuotas „Kur-
šio” turima kamera. Karininko teigimu, „An-2” yra priekiu
pasviręs į dugną, pro kabinos stiklą matomos tuščios pilotų
kėdės.

A. Brencius patvirtino, kad rasto orlaivio durys buvo
„šiek tiek” praviros, tačiau kol kas susilaikė nuo komentarų,
ką tai galėtų reikšti.

Trečiadienį lėktuvo pilotų paiešką vykdė Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos ir Karinių oro pajėgų sraigtaspar-
niai, kariniai laivai „Kuršis” ir „Šakiai”. A. Brenciaus tei-
gimu, aukščiausias „An-2” pilotų žvalgymo taškas yra
ties Liepoja. Paieškos operacijai taip pat ketinama pasitelkti
Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvą „L-410” ir Jungtinių
Valstijų lėktuvą „Hercules”. 

– 3 psl.

Šnipų karas kaista: 
Rusija suėmė šnipinėjimu apkaltintą lietuvį 



turinčia valstybe”, jog kryptingai šokdinta Darbo
partija, jog priekaištauta VSD vadovui Gediminui
Grinai, esą šis tik konstatuoja grėsmes, bet jų ne-
šalina...

Juolab kad keistame straipsnyje  „V. Putinas pa-
vėlavo – Lietuva jau okupuota” autorius nesiūlo
konkrečių gydymo receptų. Išvardino tai, kas ir taip
mums visiems aišku: „į valdžią dažnai veržiasi ir daž-
niausiai prasiveržia tie, kuriems pirmiausia rūpi as-
meniniai reikalai”.

O kas, ką ir kaip turėtų nuveikti, kad į politiką
ateitų kuo daugiau padorių, sąžiningų, kompeten-
tingų ir šalies interesais nuoširdžiai susirūpinusių
žmonių, – nė žodelio. Paskutinysis buvusio premje-
ro patarėjo S. Jakeliūno sakinys – iškalbingas. Tik
pamanyk: „Apie tai, kodėl Lietuvoje susikūrė tokia
ydinga, sau tarnaujanti politinė sistema ir kaip ją rei-
kėtų keisti – kituose rašiniuose”.

Štai taip. Apie svariausius dalykus – vėles-
niuose tekstuose, kurie nežinia kada ir kur pasiro-
dys. O jei ir pasirodys, ar ten tikrai rasime konkre-
čių  pasiūlymų, patarimų?

� � �

Beje, norint suvokti visas paskutiniojo S. Jake-
liūno teksto keistenybes, verta susirasti žurnalo
„Valstybė” šių metų gegužės mėnesio numerį ir per-
skaityti Eduardo Eigirdo straipsnį „Nors ir keista,
naujas ‘Gazprom’ taikinys – Algirdas Butkevičius”. 

Šiame tekste žurnalo redaktorius E. Eigirdas už-
simena, jog nepavykus planui A – „nukalti” D. Gry-
bauskaitės, imtasi plano „B”. Iš pradžių – „nukalti”
tuos politinius vadovus, kurie veikia išvien su D. Gry-
bauskaite, o tada grįžti prie Prezidentės.

Ar tikrai esama jėgų, kurioms labai knieti ne-
utralizuoti D. Grybauskaitės veiklą? Paaiškinimą ra-
sime citatoje iš kito žurnalo „Valstybė” straipsnio
„Kas padės D. Grybauskaitei modernizuoti lietuvišką
kapitalizmą?”

Ten rašoma: „Labai svarbu, kad ekonomikos mo-
dernizavimo svarbą suprastų bent jau ta inteligen-
tijos dalis, kuri nėra susijusi nei su vietos, nei su Ru-
sijos koncernų interesais, bei aktyviai šiuo supra-
timu dalytųsi su visuomene. Nes tai, jog šiandien, ne-
paisant Rusijos krizės, ekonomika auga, yra pada-
rinys to, kad ilgą laiką dominavusią koncernams
naudingą politiką bent per krizę pakeitė daug atsa-
kingesnė Andriaus Kubiliaus Vyriausybės politika,
kurią rėmė ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Dėl
šios politikos buvo ne tik apkarpyti ‘Gazpromo’ čiup-
tuvai, bet ir įtvirtinti atsakingos finansų politikos
principai, mažinantys egocentriškų jėgų, siekiančių
įsisavinti valstybės finansus, destruktyvią įtaką”. 

� � �

Beje, norintiems įsigilinti į
premjero A. Butkevičiaus patarėjo
S. Jakeliūno priekaištus, esą mūsų
nuo okupacijos neišgelbės nei mi-
lijonai eurų, nei šauktinių kariuo-
menė, rekomenduočiau atsiversti
vieną iš paskutiniųjų žurnalo „Vei-
das” numerių. Ten skelbiamas iš-
samus straipsnis „Kaip atrodytų
agresija prieš Lietuvą: ‘žalieji žmo-

geliukai’ ar konvencinis karas?”  Straipsnyje smul-
kiai išdėstyta, kas mums gali padėti apsisaugoti nuo
Rusijos puolimo. 

Tame straipsnyje savo įžvalgomis dalinasi daug
kompentetingų gynybos ekspertų: kariuomenės va-
das generolas majoras Vytautas Jonas Žukas, Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pro-
fesorius Valdas Rakutis, Vilniaus universiteto (VU)
TSPMI lektorius, karybos ekspertas Deividas Šlekys,
VU TSPMI docentas Tomas Janeliūnas, gynybos eks-
pertas Aleksandras Matonis, politologas Vytis Jur-
konis, buvęs kariuomenės vadas generolas majoras
Jonas Kronkaitis. 

Nė vienas iš jų nepareiškė, kad Lietuvos gyny-
ba – paprastas užsiėmimas. Net ir mums, civiliams,
akivaizdu, jog veiksminga gynyba susideda iš dau-
gelio elementų. Bet juk veiksminga gynyba neįsi-
vaizduojama ir be solidaus finansavimo, ir be šauk-
tinių kariuomenės. Ekonomistas S. Jakeliūnas ne-
skaitė minėto straipsnio?

� � �

Beje,  tinklalapis slaptai.lt nesako, kad D. Gry-
bauskaitė – niekad niekur neklystanti Prezidentė.
Nėra nekritikuotinų politikų. Bet geriausia, kai kri-
tika būna konstruktyvi. Ar turime konstruktyvios
kritikos pavyzdžių? 

Žurnale „IQ” perskaičiau politikos apžvalgi-
ninko, Rytų Europos studijų centro direktoriaus Ma-
riaus Laurinavičiaus komentarą „Du diplomatijos
veidai”, kur jis priekaištauja Prezidentei, kodėl ši,
nepraleidžianti progos kritikuoti Kremliaus valdžią,
vieną sykį vis tik nesuskubo garsiai prabilti. 

Omenyje turimas atvejis, kai Estijos ir Latvijos
prezidentai viešai ir garsiai prašė Vokietijos politi-
kų, jog Baltijos valstybėse būtų nuolat dislokuotos
gausios NATO pajėgos. Lietuvos vadovė tąsyk nuo
viešų garsių komentarų susilaikė. Tokią nuomonę
susidarė minėtas politologas.

Tiesa, dabar jau žinome, jog politikos apžvalgi-
ninko M. Laurina vičiaus komentaras – per daug
griežtas. Lietuvos vadovė palaikė Estijos ir Latvijos
prašymus. 

Tačiau anuomet išties galėjo susidaryti įspūdis,
girdi, Prezidentė D. Grybauskaitė neprisijungia
prie Vokietijai adresuotų oficialių Talino ir Rygos
prašymų itin entuziastingai bei ryžtingai. 

Tad politologo M. Laurinavičiaus priekaištai
„dėl Baltijos šalių solidarumo ir politikos koordi-
navimo principų” nesilaikymo – galimi. 

Ekonomisto S. Jakeliūno priekaištai – keisti. Iro-
niškai kalbant, V. Putinas niekur nepavėlavo – Lie-
tuva vis dar laisva.

Tikriausiai daug kas iš mūsų per-
skaitėme Stasio Jakeliūno
straips nį „V. Putinas pavėlavo –

Lietuva jau okupuota” (tekstas pasiro-
dė gegužės 13-ąją lrytas.lt tink lalapyje). 

Tiems, kurie nėra susipažinę su
minimu straipsniu, siūlome perskai ty-
ti. Tačiau siūlydami susipažinti su bu-
vusio premjero Algirdo Butkevi čiaus
patarėjo įžvalgomis norime pabrėžti,
jog  straipsnis mums paliko keistą
įspūdį. 

Teksto autoriaus siekiai – lyg ir
gražūs. Jis nori, kad Lietuva taptų turtingesnė,
saugesnė. Jis apgailestauja, kad daugumai į valdžią
patekusių politikų valstybės interesai – nė motais. Jis
kritikuoja „ydingą, sau tarnaujančią politinę siste-
mą”. 

Ir vis dėlto šį  straipsnį norėtųsi priskirti raši-
niams, kurių autoriai nesugeba ar specialiai neno-
ri matyti Prezidentės nuopelnų ir akivaizdžios Ru-
sijos grėsmės.

S. Jakeliūno tekstas – vien konstatuojamojo po-
būdžio. Straipsnio autorius nepasako nieko naujo.
Tiesiog kartoja jau daug sykių Rūtos Janutienės lai-
dose girdėtas, iki gyvo kaulo nusibodusias tezes, ko-
kią blogą Prezidentę išsirinkome ir kokia beviltiška
Lietuvos vidaus padėtis. 

Esą šimtai milijonų eurų krašto apsaugai ir at-
gaivinama šauktinių kariuomenė mūsų neišgelbės;
Prezidentė negali gyventi be priešų; D. Grybauskaitė
– V. Putino klonas; Prezidentė nėra ir negali būti de-
mokratiška; ji neturi ilgalaikės ir konstruktyvios rai-
dos strategijos; ji moka tik skaldyti, kontroliuoti ir
kariauti; pirmojoje kadencijoje ji kariavo su vieti-
niais oligarchais ir partijomis, dabar su Kremliumi;
nesugeba ir nenori telkti kūrybiškų žmonių...

Tiesa, S. Jakeliūno  straipsnyje pažeriama prie-
kaištų ir premjerui Algirdui Butkevičiui, kuris
neva užsiima rytietiško pobūdžio vaidyba ir yra pats
tikriausias „politikos chameleonas”. 

S. Jakeliūno kritikos sulaukė ir niekam tikusios
lietuviškosios politinės partijos, kuriose esama itin
mažai valstybės reikalais susirūpinusių narių. 

Tačiau aštriausių priekaištų pažerta vis tik
Daukanto aikštėje reziduojančiai vadovei.

Taigi prie tų, kuriems nuolat vaidenasi Dalios
Grybauskaitės nuodėmės (režisierius Rimas Tumi-
nas, žurnalistė Rūta Janutienė, politologas Lauras
Bielinis, politikas Vytenis Andriukaitis, istorikas Čes-
lovas Laurinavičius...) prisijungė, regis, dar ir eko-
nomistas S. Jakeliūnas. 

� � �

Ši situacija primena 1990–1992-uosius metus. To-
mis dienomis maža, bet labai triukšminga grupelė
žurnalistų, politikų bei visuomenės veikėjų, sakykim,
Arvydas Juozaitis, Bronislovas Genzelis, aršiai kri-
tikavo tuometinį Lietuvos vadovą prof. Vytautą
Landsbergį. Žarstė panašius kaltinimus kaip dabar
žarstomi Prezidentei. Tik pamanyk, V. Landsbergis –
nemoka susitarti su Michailu Gorbačiovu, atstumia
inteligentiją, nesivadovauja demokratinėmis nor-
momis. Nesibodėta jo lyginti net su milijonus žmo-
nių išžudžiusiais polpotininkais ir chunveibinais. 

Dabar, prabėgus daugiau nei dviems dešimtme-
čiams, akivaizdu, kad profesorius elgėsi teisingai,
„nemokėdamas susitarti su Gorbiu”, o inteligentija,
kurią profesorius neva atstūmė, pati daug kur kal-
ta, užėmusi atsargaus stebėtojo poziciją arba rink-
damasi nekonstruktyvius „kritika vardan kritikos”
bei „menininkas visuomet opozicijoje” variantus. 

Manau, ilgainiui išryškės ir tikrieji D. Gry-
bauskaitę puolančiųjų siekiai. Išauš diena, kai
džiaugsimės, jog pirmieji išdrįsome Vladimiro Pu-
tino valdomą Rusiją pavadinti „teroristinių požymių
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Įsivaizduokite tokį vaizdelį. Liepos 3
d. Sheraton Chicago Hotel & Towers
viešbutyje  dešimtajai Dainų šventei

registruojasi šimtai choristų ir svečių.
Prie registratorių stalų formuojasi ei-
lutės žmonių. Besidairydami vieni kitus
atpažįsta ir mojuoja. Šventiškos nuo-
taikos pradžia jau čia. Staiga iš vienos
pusės pasigirsta sodrūs „Ant kalno mū-
rai...” garsai. Ką tai reiškia? Dainų šven-
tė dar tik už dviejų dienų. Iš kitos pusės
atsiliepia kiti dainininkai: „...joja lietuviai”.
Eilėse laukiantieji tautiečiai greitai susigaudo, kas
čia darosi ir prisijungia prie dainos. Aplink esantys
kitataučiai, maloniai nustebinti, traukia savo mand-
rius telefonus iš kišenių ir viską filmuoja.  Panašių
netikėtų dainavimo proveržių jie jau buvo matę
anksčiau, bet tik kompiuterio ekrane, o dabar jie yra
naujo įvykio dalyviai. Stebėtina ir atmintina!

Prieš porą metų internetu nubangavo traukinių
stotyje surengtas „spontaniškas” spektaklis. Ten ėmė
dainuoti tarp keleivių įsimaišę dainininkai. Pradžioje
vienas, po to prisidėjo kitas kitoje salės pusėje, o ne-
trukus į tą koncertą įsijungė gal keliasdešimt dai-
nininkų. Iš kampų išlindo ir orkestro dalyviai su savo
instrumentais. Toks netikėtumas pakėlė pavargusių
keleivių nuotaiką ir juos atgaivino. Žinoma, viskas
buvo nufilmuota ir paskleista po pasaulį. Internete
esu matęs panašių netikėtų spektaklių apsipirkimo
centre, miesto aikštėje, verslo raštinių pastate, res-
torane. 

Prieš gerą mėnesį el. paštu gavau dar vieno spek-
taklio įrašą, pavadintą „Opera Maximoje Viral – staig-
mena Vilniuje”. Tai 3:25 min. ilgio vaizdinis ir gar-
sinis įrašas iš Vilniaus. „Maxima” parduotuvės vai-

sių ir daržovių skyriuje kažkas pradeda dainuoti ari-
ją iš „La Traviata”. Prisijungia ir kiti dainininkai,
įsimaišę tarp parduotuvės klientų. Pastarieji trina
akis ir netiki savo ausims. Opera parduotuvėje?   

Prisiminė jaunystė ir studentų dienos. Vienos va-
saros stovyklos metu Dainavos jaunimo stovykloje
geras tuzinas vyrukų nuvykome į Napoleon mies-
telyje esančią karčiamą su restoranėliu. Atvažiavo-
me jau po vakarienės, tad nebuvome alkani. Pradė-
jome gurkšnoti alų ir bendrauti. Buvo vakaras sa-
vaitės viduryje, taigi be mūsų ten dar buvo vos ke-
letas klientų. Po kurio laiko nedrąsiai pradėjome dai-
nuoti. Kita daina jau buvo drąsesnė, nes neatrodė,
kad žiūrovams nepatiktų mūsų kultūringas daina-
vimas.  Po kurio  laiko  vienas  prie baro sėdėjusių
atėjo pas mus sužinoti apie mus daugiau. Jis galvo-
jo, kad mes buvome kurio nors universiteto vyrų cho-
ro nariai ir važiuojame į koncertą. Sužinojęs mūsų
kilmę jis paprašė pagiedoti Lietuvos himną. Pradžioje
kiek sumišome, nes karčiamoje giedoti himną nebūtų
pagarbu. Bet nenorėjome atstumti ir to piliečio, ma-
tėme progą jį supažindinti su Lietuva ir lietuviais.
Tačiau niekas negieda himno sėdėdami prie stalo.
Tad visi pagarbiai atsistojome ir tikrai iš širdies su-

giedojome Vinco Kudirkos eiles. Mūsų
svečias liko sujaudintas ir atsidėkoda-
mas mums visiems užfundijo  po alaus
butelį. Gaila, bet anais laikais niekas ne-
turėjo mandrių telefonų, ir šis istorinis
proveržis liko neįrašytas ir nepateko į
archyvus.

Daug metų po to teko susipažinti su
Dainavos kaimynu, amerikiečiu, gy-
venančiu už kokios pusės mylios nuo
stovyklos. Jis su nostalgija pasakojo,
kaip vasaros vakarais, vėjeliui pučiant

nuo Dainavos, jis, su šeima sėdėdamas namo ve-
randoje, klausydavosi lietuviškų dainų.  Žodžių ne-
suprasdavo ir kartais negirdėdavo, bet kai kurias me-
lodijas įsiminė, ir jos tapo jam artimos. Ir jis nieko
neįrašė į magnetofoną, bet sandėliavo savo primi-
nimų skrynelėje. 

X Dainų šventės šūkis yra „Padainuosim dainų
dainelę”. Šventėje dalyvaus 65 chorai su 1,400 cho-
ristų, atvyksiančių iš keturių kraštų. Pati šventė vyks
liepos 5 d., sekmadienį,  University of  Illinois at Chi-
cago Pavilion patalpose. Tos pačios dienos 7 val. va-
kare Sheraton viešbutyje bus šventės pokylis. Dar
prieš pačią Dainų šventę, liepos 3 d., penktadienį,
vyks Lietuvos chorų koncertas, o kitą dieną, šešta-
dienį – Cappella’A koncertas ir šokiai.

Rengėjai rašo, kad chorai repetuoja, video kū-
riniai montuojami, scenografija ruošiama. Ši šven-
tė tikrai bus neeilinė. „Šventėje bus proga pabend-
rauti su draugais, pasidžiaugti lietuviška muzika.
Lauksime Jūsų Čikagoje!” Visi šventės renginiai bus
prieinami dvikalbėms šeimoms.

Informaciją apie X Dainų šventę galima rasti in-
ternete www.dainusvente.org ir spaudoje. 

3DRAUGAS 2015�GEGUŽėS�21,�KETVIRTADIENIS

„Ant kalno mūrai,
joja lietuviai!”

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atkelta iš 1 psl.

Klaipėdoje apsilankęs krašto apsaugos minist-
ras Juozas Olekas teigė, kad lėktuvą gali būti ban-
doma iškelti, pasitelkiant partnerių užsienyje turi-
mą įrangą. „Iš to vaizdo, ką matėme po vandeniu, mes
negalime paneigti, kad pilotai yra išlipę iš lėktuvo
ir atsidūrę vandenyje. Galbūt galėsime dar juos už-
fiksuoti, ką nors pastebėti, o jei turėsime papildomų
žinių iš lėktuvo arba matysime ką nors daugiau, tada
žinosime, kokių veiksmų imtis”, – kalbėjo ministras.

Jis nurodė kol kas neturintis ži-
nių apie jūroje aptiktą naują ob-
jektą, taip pat neturintis duomenų,
kad vietoje, kurioje Švedijos ir Pa-
langos aviatoriai paskutinį kartą
fiksavo Lietuvos lėktuvą, galėjo
būti kitų orlaivių.

J. Olekas aiškino, kad operaci-
ja pirmadienio naktį buvo nu-
traukta Jūrų gelbėjimo koordina-
vimo centro vadovo sprendimu, o
centras nėra pavaldus ministeri-
jai. Vėliau pirmadienį operacija
buvo atnaujinta.

Ministras teigė turintis prie-
kaištų tiek dėl gelbėjimo operacijos
koordinavimo, tiek dėl artimųjų
informavimo – pasitaręs su pilotų
artimaisiais jis pažadėjo atlikti „ne-
priklausomą tyrimą” dėl gelbėji-
mo operacijos koordinavimo ir pri-
imti sprendimus. „Mes šiandien
pasidalinome informacija, kurią
turime, kuria buvo galima pasida-
linti nuo pat pirmųjų dienų. Matyt,
čia yra keletas dalykų: dingę pilotai
yra kitos institucijos darbuotojai,
matyt, ir ta institucija turėjo atlikti tam tikrus dar-
bus ir bendrauti su artimaisiais. Be abejo, Jūrų gel-
bėjimo koordinavimo centras galėjo irgi ta infor-
macija pasidalinti”, – teigė ministras.

Jis patvirtino, kad apie nelaimę buvo infor-
muotas šeštadienį vakare. Paklaustas, kodėl ka-
riuomenės laivas „Kuršis” buvo išsiųstas žvalgyti jū-
ros tik antradienį, ministras atsakė, kad iš pradžių
prioritetas buvo teikiamas žmonių paieškai. Vieno
iš pilotų dukra teigė, kad „Kuršis” į nelaimės vietą
pasiųstas tik po jos skambučio ministrui.

Antradienio pavakarę lietuvių lėktuvas „An-2”
rastas Baltijos jūros dugne 124 metrų gylyje, daugiau
kaip 116 kilometrų nuo kranto, tarp Liepojos ir Pa-

Lėktuvas rastas Baltijos jūros dugne  

langos, Latvijos išskirtinė-
je ekonominėje zonoje. Kri-
tikai teigia, kad pilotų ir
lėktuvo paieškoje nebuvo
pasitelkti visi galimi ištek-
liai.

Reikalaus politinės
atsakomybės

Prezidentės Dalios
Grybauskaitės teigimu, ne-
operatyvi ir nenuosekli
virš Baltijos jūros dingusio
lėktuvo paieška rodo, kad
vis dar nemokame prisi-
imti atsakomybės už žmo-
nių gyvybes. Šalies vadovė
taip pat užsimena apie

„konkrečių žmonių neatitikimą savo pareigoms”.
,,Veiksmai buvo neoperatyvūs, pavėluoti ir nenuo-
seklūs”, – sakė šalies vadovė.

Valstybės vadovės teigimu, nutraukti paiešką iš
viso nebuvo galima. ,,Tiek tarptautinės konvencijos,
tiek mūsų pačių įsipareigojimai ir sau, ir kitiems yra,
kad paieškos ir gelbėjimo operacijos turi būti tę-
siamos tol, kol nebelieka jokios pagrįstos vilties iš-
gelbėti likusius gyvus žmones”, – pabrėžė Prezidentė.

Šalies vadovės teigimu, stumdymasis tarp ins-
titucijų, atsakomybės permetinėjimas rodo dar blo-
gesnę situaciją – ne tik, kad nemokame tvarkytis, bet
nemokame ir prisiimti atsakomybės. ,,Manyčiau, kad
tie tyrimai, kurie dabar bus pradėti, turėtų atnešti

ne tik konkretesnės informacijos, bet ir padėti atei-
tyje nedaryti tokių klaidų.

Žmogaus gyvybė yra svarbiausia, ir kaina čia ne-
beegzistuoja. Daryti reikės rimtas išvadas ir proce-
dūrose, ir atsakomybės pasiskirstyme, net galbūt ir
konkrečių žmonių neatitikimą savo pareigoms”, – pa-
žymėjo Prezidentė. 

Trečiadienį išplatintame TS-LKD pareiškime,
kurį pasirašė pirmininkas Gabrielius Landsber-
gis, taip pat teigiama, kad ,,politinė atsakomybė už
netinkamai organizuotą pilotų paieškos ir gelbėjimo
operaciją pirmiausia tenka krašto apsaugos mi-
nistrui J. Olekui.”

,,Ypatingai neramina informacija, kad antrasis
gelbėjimo įrangą turėjęs sraigtasparnis buvo išsiųs -
tas ne į paieškos ir gelbėjimo operaciją, bet į šven-
tę Marijampolėje, kuri priklauso krašto apsaugos mi-
nistro J. Oleko rinkiminei apygardai. Kyla daug abe-
jonių, ar buvo išnaudotos ir galimybės kreiptis pa-
galbos bei veiksmai tinkamai koordinuojami su ki-
tomis kaimyninėmis šalimis (ir konkrečiai, Švedi-
ja)? Kodėl gelbėjimo operacija buvo nutraukta, o po
to vėl atnaujinta? Kodėl tik pirmadienį sukviestas pa-
sitarimas, pirmąkart dalyvaujant krašto apsaugos
ministrui? Visuomenei kyla ir daugiau klausimų, į
kuriuos vis dar nėra tinkamai atsakyta. Pasitvirti-
nus informacijai dėl to, kad valstybės turimi resur-
sai buvo nukreipti į šventę ministro apygardoje, o ne
pilotams Adolfui Mačiuliui ir Alvydui Selmistraičiui
gelbėti, reikalausime ministro J. Oleko atsakomy-
bės,” – rašoma TS-LKD pareiškime. 

BNS, ELTA ir TS-LKD info

Kariniai laivai tęsia pilotų paiešką. KAM�nuotr.

D. Grybauskaitė: ,,Nemokame prisiimti at -
sakomybės už žmonių gyvybes.”

EPA�nuotr.



Gegužės 2 dieną Bostono lituanistinėje mo-
kykloje lankėsi keturi Lietuvos kariuomenės
Karinių jūrų pajėgų karininkai, šiuo metu

studijuojantys JAV Karinių jūrų pajėgų mo kymų ins-
titucijų bazėje Newpor te, Rhode Island valstijoje. Ko-
mandoras Svajūnas Bandzevičius ir kapitonas  lei-
tenantas Remigijus Zabiela studijuoja skirtinguose
US Naval War College kursuose, o kapitonas leite nan-
tas Arūnas Katauskas bei vyresnysis leitenantas Liu-
das Šeputis stu dijuoja US Surface Warfare Officers
School kurse. Karininkai įvairių kla sių mokiniams

papasakojo apie Lie tu vos kariuomenės Karines jūrų
pa jėgas, jų sudėtį, užduotis, supažindino su tarnybos
specifika laivuose. Vai kams buvo parodytos skir-
tingos Ka rinių jūrų pajėgų uniformos, jū riniai laips-
niai, pateikta įvairi vaiz di nė medžiaga apie Karinių
jūrų pa jėgų karo flotilės laivus. Karininkai atsakinėjo
į vaikų ir mokytojų klausi mus. 

Toks susitikimas mokyklos di rek torės Gailos
Narkevičienės inicia tyva buvo surengtas pirmą kar-
tą. Pa našių susitikimų norima surengti ir ateityje,
nes Newporte nuolat mokosi kariai iš Lietuvos, ir ne

tik iš jūrų pa jėgų. Pristatymo pabaigoje mokyklos di-
rektorė įteikė karininkams atminimo dovanėles – ke-
puraites su Bosto no simbolika, o komandoras S. Ban -
dzevičius padovanojo Karinių jūrų pa jėgų Jūros ir
pakrančių stebėjimo tarnybos herbą.

Daugiau informacijos apie Kari nes jūrų pajėgas
galite sužinoti apsilankę  internetinėje svetainėje:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struk
tura/karines_juru_pajegos.html

Bostono lituanistinės mokyklos info
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Bostono mokiniai susipažino su karinėmis jūrų pajėgomis

RIMGAILĖ 
JONYNAITĖ-ZOTOVIENĖ 

Garsus amerikiečių muzikantas yra api-
būdinęs dainą ir muziką vie nu sakiniu: 

„Daina yra išskirtinė meno šaka,
ji pirma paliečia mūsų jausmus, ir tik
vėliau protą.” Taip suvirpinusi mūsų
jausmus lietuviška daina mums atve-
ria visą Lietuvą. Ji pasa ko ja apie tau-
tos buitį, per ją mes jau čiame gamtos
grožį, matome pievų žie dais nusėtas
Nemuno pakrantes, išgirstame mer-
gelės, belaukiančios iš kovos lauko su-
grįžtančio savo myli mo jo, iš naujo pa-
juntame ilgesį, pa gar bą didvyriams. Iš
šimtmečio į šimtmetį daina mus jungė
ir vedė tiek liūdesio, tiek vilties ir
džiaugs mo keliais. Daina – tai mūsų
pergalės ginklas beginklėje kovoje prieš
okupantą.

Nuo 1960 metų Floridoje apsigy ve-
nus daliai išeivijos, St. Petersbur ge,
Miamyje, Daytona Beach ir Juno Beach
susikūrė chorai. Irenos Mano maitie-
nės, Liudo Stuko, Jono Samoš kos, Vy-
tauto Daugirdo dėka gražiai skambėjo
dainos. Tyliu liūdesiu aptemo mūsų
dienos, kai muzikams išėjus į amžiny-
bę, nutilo ir daina, tarsi grandinė rišusi
mus per dešimtmečius vieną prie kito...

Po ilgos tylos vėl džiugina muzi kos
garsais, muz. Renata Armalaitė kartu
su Vytautu Daugirdu.

Devynios balsingos Dainavos šalies
lakštingalos gražiai prisistatė per Va-
sario 16-osios minėjimą Juno Beach, o
gegužės 3 dieną „Dainelė” vėl mums do-
vanojo džiaugsmą Lietu vos garbės kon-

Bostono lituanistinėje mokykloje lankėsi keturi Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų karininkai.
Dalios�Shilas�nuotraukos

Per amžius mus jungia daina

„Dainelė” koncerte atliko šios vasaros Dainų šventės muzikinės programos dalį tiems, kurie negalės dalyvauti šventėje.  Iš kairės: Al-
dona Norling, Daiva Pliopienė, Daiva Gutauskienė, Indiana Pun dziūtė, vadovė Renata Armalaitė, Laura Žmoginaitė, Marytė Prunskis-
Brizgienė, Rūta Bronišas, Regina Greičiūvienė, Vijūna Ivoškaitė-Edwards. Justinos�Greičiūtės�nuotr.

sulate Palm Beach.
„Dainelės” vadovė Renata Arma-

 laitė pasakojo: „Mūsų ansamblis susi-
 kūrė 2005 metais, kai į amžinybę pra-
 dėjo iškeliauti vyresnioji karta. Aš, ta -
da dar būdama choro „Daina” vado ve,
nutariau su jaunesnės kartos mergi-
nomis sukurti ansambliuką. Taip
mūsų dainos pradėjo skambėti Palm

Beach apylinkėse. 2006 ir 2010 metai
mūsų grupei buvo labai svarbūs todėl,
kad ansamblis dalyvavo Či kagos ir
Toronto dainų šventėse. Man teko gar-
bė būti pakviestai diriguoti. Ir dabar
mes nekantriai laukiame šių metų Iš-
eivijos dainų šventės –  mer ginos in-
tensyviai ruošiasi, repetuojame.”

Gegužės 3-ios dienos koncerte

„Dainelė” atliko šios vasaros Dainų
šventės muzikinės programos dalį
tiems, kurie liepos 4 dieną negirdės jos
Čikagoje.

Džiaugiamės ir linkime „Daine lei”
daug darbingų ir kupinų geriau sių
pasisekimų metų! Tegul jūsų dai nos
garsai skrenda toli ir aukštai garsin-
dami Lietuvą pasaulyje!

Komandoras Svajūnas Bandzevičius Bostono mokyklos direktorei Gailai
Narkevičienei padovanojo Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebė-
jimo tarnybos herbą.
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Praūžė�Baltimorės�
lietuvių�festivalis

EGLĖ NOETH

Gegužės 9–10 dienomis, Motinos dienos sa-
vaitgalį, daugelis Baltimo rės ir šio did-
miesčio apylinkėse gyvenančių lietuvių

bei jų draugų susirin ko į Catonsville, Maryland,
miestelį, kur jau 43-ią kartą vyko Baltimorės lie-
tuvių festivalis. Žiūrovai mėgavosi šo kių grupės
„Malūnas” studentų ir sen jorų koncertais net du
kartus – šeštadienį ir sekmadienį. Susirinku sius

Šokių grupė  „Malūnas” koncertavo abi festivalio dienas. Bob�Noeth�nuotr.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos vaikai dalyvavo Baltimorės lietuvių festivalyje.    Ryčio�Grybausko�nuotr.

taip pat džiugino Kristijono Do nelaičio lituanistinės
mokyklos mokinukai. Kaip ir kasmet buvo galima
ragauti įvairaus lietuviško maisto: bulvių plokš-
tainio, bulvinių blynų, balandėlių, cepelinų, šalti-
barščių. Nuostabus pavasario oras lepino tuos, ku-
rie kieme nusprendė pasivai šinti alumi pirmą kar-
tą įrengtame alaus sodelyje. 

Karo  istorijos ir autentiško me no parodos su-
pažindino su Lietuvos pra eitimi ir kultūra. Buvo ga-
lima pa matyti daug įdomių eksponatų, taip pat su-
sipažinti su Baltimorės Lie tuvių namų statybos is-
torija. Prekei viai, atvykę iš įvairių valstijų, siūlė įsi-
gyti gintarinius papuošalus, margintus kiaušinius,
knygas, drožinius, kaukes ir lietuviškus suvenyrus. 

Jei žadate šią vasarą aplankyti Lietuvą...
Norėtume pranešti, kad rugpjūčio 3–15 d. Kalbos
ir kultūros institute, Vilniuje vyks tradiciniai in -
ten syvūs lietuvių kalbos vasaros kursai šeimoms:

1. Intensyvūs lietuvių k. vasaros kursai vai-
kams (20 akad. val.)

2. Intensyvūs lietuvių k. vasaros kursai suau-
gusiems (50 akad. val.)

Kursai skirti Lietuvos išeiviams ir užsienio
piliečiams. Kursų metu bus mokoma ne tik kalba,
bet ir supažindinama su Lietuvos kultūra.
Numatoma įvairi kultūrinė programa: ekskursijos
po Lietuvą, edukacinės programos, šakočio kepi-
mas, etnokultūriniai vakarai, susitikimai su žino-
mais Lietuvos žmonėmis ir Lietuvoje gyvenančiais
užsieniečiais. Kursai skirti šeimoms, nes tuo pačiu
metu gali mokytis ir vaikai (vaikų grupėse) ir jų
tėveliai (suaugusiųjų grupėse). 

Intensyūs lietuvių kalbos vasaros kursai
suaugusiems (50 akad. val.) 

Kursą sudaro 50 akademinių  valandų: 44 akad.
val. lietuvių kalbos pratybų ir 6 akad. val. apžval-
ginių Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros ir
etnokultūros paskaitų. Kalbos ir kultūros institute
taikomi įvairūs mokymo metodai, padedantys
greičiau išmokti kalbą ir laisviau jaustis aplinkoje.
Kursų metu siūloma įvairi kultūrtinė programa:
ekskursijos po Lietuvą, tradicinių patiekalų raga-
vimas, šakočio kepimas, etnokultūros popietė,
muziejai, susitikimai su garsiais Lietuvos žmonė-
mis ir Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais. 

Intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai
vaikams (20 akad. val.)

Kol tėveliai studijuos suaugusiųjų vasaros
kursuose, vaikučius kviečiame į vaikų grupes.

Kursą sudaro 20 akad. val. po 2 akademines valan-
das per dieną. Pamokos vyksta nedidelėmis grupė-
mis (nuo 5 moksleivių) ir individualiai. Kursų
metu lavinami lietuvių kalbos gebėjimai, ugdomi
skaitymo, rašymo ir žodinės raiškos įgūdžiai.
Patrauklios kūrybinės užduotys, žaidimai ir drau-
giška aplinka skatina vaikus domėtis gimtąja
kalba, lavina vaizduotę. Numatytos kultūrinės,
edukacinės programos ir išvykos. Vaikai gali
vykti ir į suaugusiems skirtas ekskursijas. 

Aiškinamosios  kalbos: anglų, rusų, prancūzų,
italų, lietuvių kalbos. Kalbos ir kultūros institutas
LINGUA LITUANICA įsikūręs pačiame Vilniaus
centre – Gedimino pr. 26.

Turite klausimų? Susisiekite info@lingualit.lt, 
mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Jei į Lietuvą planuojate atvykti birželio mėnesį, 
kviečiame apsilankyti Vasaros stovykloje

https://www.youtube.com/watch?v=FKBXx-ErFbY

Prof. dr. Irena Kruopienė ir 
prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė  



V.S. FIL. AUŠRA 
JASAITYTĖ-PETRY

Su mokslo metų pabaiga ir su artėjan-
čia vasara baigiasi ir eilinė skautiška
veikla. Sesės ir broliai visus metus smar-
kiai dirba, tobulina skautiškas žinias,
kad, vasarai atėjus, ga lėtų jas pritaiky-
ti stovykliniame gy venime. Čikagos
skautai liepos mė ne sį savo naujas žinias
vežasi į vasaros stovyklą Rako miškuose.

Balandžio 24 d. Pasaulio lietuvių
centre Lietuvių Fondo salėje,
Lemon te, susirinko „Aušros Var-

tų/Kerna vės” tunto sesės skautės, jų tė-
veliai, seneliai ir draugai pasidžiaugti
sesių pasiekimais skautiškoje veikloje.

Ra miai ir kantriai visi laukė ko men-
 dantės ps. fil. Alinos Meilytės švil pu ko.
Į salę įžygiavo jaunesniosios skautės –
paukštytės, dainuodamos „Paukštytės
linksmai žygiuoja”. Jas vedė draugi-
ninkė ps. t.n. Ri ma Lin takaitė ir padė-
jėja vyr. sk. sl. Olivija Petry. 

Kai tunto sesės išsirikiavo, ko men-
datė Alina ps. fil. Meilytė su švilpė švil-
puku ir paprašė vykdyti jos koman dą.
Stovėti ramiai. Lygiuoti. Pagerbti įne-
šamą tunto vėliavą. Sugiedojus Lie tu-
vos ir Jungtinių Amerikos Vals tijų
himnus broliai, priklausantys Giliukų
būreliui, taip pat sušuko tunto bei savo
draugovių ir būrelių šūkius. 

Sesė Alina pakvietė v.s. fil. Aušrą
Jasaitytę-Petry perskaityti ištrauką iš
Lietuvių Skautų sąjungos įsakymo.
Sesė  Loreta Jučienė buvo pakelta į vy-
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skaut YBės keLias

resnės skautininkės laipsnį, sesė Auš-
ra Jasaitytė-Petry buvo ap do va nota
ordinu „Už nuopelnus”, o sesė Dana Mi-
kužienė apdovanota  „Leli jos” ordi-
nu. Baigus perskaityti įsaky mus, sesė
Alina pakvietė sesę Onutę Gecevičienę
įteikti sesėms Aušrai ir Danai ordinus.
Sesė Onutė yra naujai išrinkta vy-
riausio skautininko pava duotoja.

Sesė Ramona Steponavičiūtė-Že -
maitienė, tunto adjutantė, buvo pa-
 kviesta perskaityti tunto įsakymus.
Pirmasis įsakymas, pasirašytas tunti-
ninkės s. fil. Nidos Petronienės, skelbė,
kad buvo įsteigtas naujas vyr. skaučių
„Austėjos”  būrelis,  kuriam vadovau-
ja v.s. Audra Lintakienė.

Kas yra tie vyr. skaučių būreliai?
Juos įsteigė vyr. skautės nenorėdamos
nutraukti lietuviško skautavimo ir to-
liau bendrauti su sesėmis vyr. skau tė-
mis bei dirbti tunto ir Lietuvių skau-
tijos gerovei. Tačiau vyr. skautė nebū-
 tinai turi priklausyti būreliui, jei ji nori
palaikyti ryšius su skautų orga nizacija.
„Aušros Vartų/Kerna vės” (AVK) tun-
tas turi įsteigęs ne mažai vyr. skaučių
būrelių, kurie labai padeda tuntui.

Skautavimas prasideda nuo pa čių
mažiausių dienų. AVK tunte yra bū-
relis, kuriame dalyvauja patys jau-
niausi skautukai su tėveliais. Tai Gi liu-
kų ir Liepsnelių būrelis. Šiam bū reliui
vadovauja s. fil. Julytė ir s.v. ps. fil. dr.
Andrius Kudirka. Giliukai (broliai) ir
Liepsnelės (sesės) taip pat dėvi kakla-
raiščius – jie balti. Balti kaklaraščiai
buvo užrišti šiems Giliu kams ir Lieps-
nelėms: Linai Audiejai tytei, Gintui
Garbonkui, Redai Gar bonkutei, Ei-
mantui Jauniui, Ivan Navickui, Gabi-
jai Stankaitytei ir Nathan Tor. Nema-
žas būrys skautukų pradėjo savo skau-
tiško gyvenimo kelią!

Kitas įsakymą, kurį perskaitė se-
sės Ra mona, skelbė, kad sesė Rima
Linta kaitė, „Saulučių” paukštyčių
draugovės draugininkė, pristatys se ses,
kurios baigė jaunesniųjų skaučių kan-
didačių programą ir turi teisę duo  ti jau-
nesniųjų skaučių, paukšty čių, įžodį.
Tai Gabija Audiejaitytė, Erika Drilin-
gaitė ir Veronika Gecevi čiūtė. Paukš-
 tytėms pabučiavus vėlia vą, sesė Ri ma
joms užrišo raudonus kaklaraiščius,
sesė Nida – Gerojo darbelio mazgelį, o
naujųjų paukštyčių tėveliai joms užrišo
Tėvynės   meilės  mazgelį. Naujosios
paukštytės su nau jais raudonais kak-
laraiščiais ir didelėmis šypsenomis
grįžo atgal į savo vietas – į rikiuotę.

Sesė Ramona perskaitė ir skau čių
„Šešupės” draugovės įsakymą, kuria-
me vyr. sk. fil Julia Ozers, draugovės
draugininkė, kviečia Sigutę Garbon-
kutę, Amelią Hoch, Olivią Ja meikytę,
Viją Maurukaitę, Kristutę Sherpitytę,
Ievą Vaitkevičiūtę ir Kot ryną Vaitke-
vičiūtę duoti skaučių įžo dį ir suteikia
joms teisę nešioti skau čių geltoną kak-
laraištį. Šios sesės baigė II patyrimo
pirmąją ir antrąją dalis.

Bus daugiau

Pavasarinė tunto šventė

Paukštytės įžygiuoja į tunto sueigą. Jas lydi draugininkė ps.tn. Rima Lintakaitė.
v.s.�Loretos�Jučienės�nuotraukos Naujasis „Austėjos” vyr. skaučių būrelis. Pirmoje eilėje (iš k.): Dana Miku žienė, Audra Lin-

takienė, Gailė Lei pienė. Antroje eilėje:  Kristina Likanderytė, Rasa Ramanauskienė, Gilė
Liubinskaitė Montanez, Rita Rašymienė. Trečioje – Dalia Stropienė, Aušra Jasaitytė-Pet-
ry ir Rita Stončienė. Nuotraukoje trūksta Loretos Jučienės.

Naujos skautės „geltonšlipsės”.

Naujos oro skautės.
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ANDRIUS NAVICKAS

Gegužės 7–8 dienomis Birštone ben-
dravo, diskutavo, tarėsi Lietuvos kata-
likiškų žiniasklaidos priemonių atstovai.
Diskusijoje taip pat dalyvavo keturi vys-
kupai: Gintaras Grušas, Sigitas Tamke-
vičius, Lionginas Virbalas, Kęstutis Kė-
valas. Buvo atvykę ir Lietuvos vyskupų
konferencijos sekretoriato atstovai, taip
pat „Kolumbo riterių” organizacijos at-
stovas iš JAV.

Susitikimą organizavo atsinauji-
nęs ir veiklą išplėtęs „Bažny-
čios kronikos” fondas. Pastarojo

valdybos pirmininkas arkivyskupas S.
Tamkevičius, sveikindamas dalyvius,
sakė, kad šio susitikimo tikslas – pa-
gyvinti dialogą tarp ganytojų ir kata-
likiškos žiniasklaidos atstovų, taip pat
skatinti katalikiškų žiniasklaidos prie-
monių bendradarbiavimą.

Arkivyskupas priminė, kad pana-
šus susitikimas Birštone vyko prieš
daugiau nei dvidešimt metų, tada būta
daug entuziazmo, tačiau iš didelių lū-
kesčių debesies būta labai nedaug ben-
drų darbų „lietaus”. Tiesa, S. Tamke-
vičius pasidžiaugė, kad per pastaruo-
sius du dešimtmečius  Lietuvos žinia-
s klaidoje įvyko nemažai svarbių po-
kyčių. Jis atkreipė dėmesį į Marijos ra-
dijo fenomeną. Prieš daugiau nei de-
šimtmetį atsiradusi radijo stotis suge-
ba išsilaikyti iš klausytojų aukų. Ar-
kivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į
Katalikų pasaulio leidinius teigdamas,
kad ši leidykla atlieka labai svarbų
vaidmenį ir kasmet išleidžia daug ver-
tingų knygų. Apie tokį intelektualinį
lobį sovietmečiu galima buvo tik sva-
joti.

Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas Vilniaus arkivyskupas
Gintaras Grušas susirinkusiems trum-
pai pristatė ganytojų svarstomas ko-
munikacijos strategijos gaires. Pasak
arkivyskupo, tikrai būtina tobulinti pa-
čios Bažnyčios viešą komunikaciją,
gebėjimą veiksmingai perteikti norimą
žinią. Kita vertus, svarbi strategijos da-
lis – katalikiškų žiniasklaidos priemo -
nių plėtra.

Panevėžio vyskupas Lionginas
Virbalas sveikino susirinkusiuosius ir
kartu dalijosi savo bendravimo su ži-
niasklaida patirtimi. Jis apgailesta-
vo, kad sekuliariai žiniasklaidai Baž-
nyčia tampa įdomi tik tada, kai čia įsi-
plieskia skandalas ar įvyksta kažkas
negero. Tiesa, vyskupas įvardijo ne tik
problemą, bet ir kalbėjo apie tai, kaip
asmeniniai santykiai su žurnalistais
padeda užmegzti tarpusavio pasitikė-
jimo ir bendradarbiavimo ryšius.

Vienas   iš „Bažnyčios kronikos”

Įžanga į diskusiją
Birštone katalikai žurnalistai kalbėjosi su vyskupais ir tarpusavyje

fondo valdybos narių – Gediminas Žu-
kas – kalbėjo apie tai, kad kitaip nei
prieš du dešimtmečius katalikiškų ži-
niasklaidos priemonių atstovai Birš-
tone susirinko ne dėl to, jog viliasi, kad
kas nors pabers pinigų, bet dėl to, jog
įsisąmonino, kad sunkumus geriau
spręsti solidariai. G. Žukas teigė, kad
vienas iš susitikimo tikslų – apsispręs -
ti, ar pribrendo reikalas kurti Lietuvos
katalikiškų žiniasklaidos priemonių
asociaciją.

Susitikimo dalyviai trumpai pri-
statė žiniasklaidos priemones, kurioms
atstovauja. Dar kartą buvo galima įsi-
tikinti, kad  turime margaspalvę, kū-
rybišką katalikišką žiniasklaidą. Jos iš-
skirtinumas, kaip teigė dar vienas
Fondo narys Bryan Bradley – tai ži-
niasklaida su siela.

Tai turėtų būti patrauklu žmo-

nėms, ieškantiems patikimos, sąži-
ningos, nebanalios informacijos, ke-
liantiems egzistencinius klausimus.
Deja, Lietuvoje katalikiškai žiniask-
laidai trūksta žinomumo ir socialinio
poveikio. Absoliuti dauguma Lietuvos
žmonių net nežino, kad apskritai tokia
žiniasklaida egzistuoja. Pasak B. Brad-
ley, viena iš esminių katalikiškos ži-
niasklaidos Lietuvoje problemų – pras-
ta rinkodara ir per menkas dėmesys ži-
nios apie save skleidimui.

B. Bradley atkreipė dėmesį, kad dėl
rinkodaros trūkumo katalikiškos ži-
niasklaidos priemonės yra atitrūkusios
nuo visuomenės. Jos rašo, kalba, rodo
apie tai, kas jų darbuotojams atrodo
įdomu ir svarbu, o ne apie tai, kas iš tie-
sų svarbu plačiajai visuomenei.

Jau du dešimtmečius Lietuvoje
gyvenantis amerikietis žurnalistas ir

rinkodaros specialistas pabrėžė, jog
la  bai svarbu, kad Lietuvos katalikiškos
žiniasklaidos atstovai ieškotų veiks-
mingų bendradarbiavimo pavidalų.

Susitikimas Birštone tęsėsi dvi
dienas. Vakare jo dalyviai bendravo ne-
formaliai, o kitos dienos rytą vyko
darbas grupėse. Jo metu buvo įvardy-
tos svarbiausios grėsmės katalikiškai
žiniasklaidai, pasiūlytos bendros ini-
ciatyvos, taip pat svarstyta katalikiškų
leidinių asociacijos idėja. Nors ne visi
dalyviai labai entuziastingai reagavo į
šią idėją, tačiau išryškėjo, kad yra ne-
mažai katalikiškų žiniasklaidos prie-
monių vadovų, kurie nori asociacijos.
Todėl nutarta pradėti rengti jos įstatus,
o Fondo atstovai įsipareigojo teikti
techninę ir ekspertinę pagalbą. Susi-
tikimo dalyviai taip pat išreiškė pa-
geidavimą, kad tokie susibūrimai vyk-
tų bent kartą per metus.

Susitikimo pabaigos šv. Mišiose
vyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje
trumpai, bet labai taikliai apibendrino
visus pokalbius. Jis taip pat priminė Jė-
zaus viešosios komunikacijos pamokas
ir tai, kad Išganytojui teko kalbėti ir la-
bai nestabilioje situacijoje, stovint siū-
buojančioje valtyje. Tai turėtų ir šian-
dienos katalikų žurnalistams suteikti
stiprybės ir įkvėpti drąsos nebijoti iš-
šūkių, nes turime patikimą ir ištikimą
Mokytoją ir Gelbėtoją.

Bernardinai.lt

Susitikimo Birštone dalyviai                                                                                                                                                                              Rengėjų�nuotraukos
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Vatikanas aiškinasi dėl popiežiaus žodžių

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Seimo salėje Vyties nebus 

V. Uspaskichas visgi stos prieš teismą 

V. Landsbergiui – valstybės vadovo statusas 

Vilnius (Seimo info) – Pamatę,
kaip atrodys Seimo salė vietoj trispal-
vės iškabinus stilizuotą Lietuvos vals-
tybės herbą, parlamentarai tokio su-
manymo atsisakė.

Pagal vieną projektą parlamento
salėje, virš posėdžio pirmininko vietos
ir tribūnos iki kitų metų kovo 10-osios
turėjo būti iškabintas adaptuotas Vytis,
labai panašus į etaloninį, tačiau be įrė-
minimo ir raudono fono. Seimo vice-
pirmininkas Algirdas Sysas siūlė iš-
kabinti stilizuotą meno kūrinį – Vytį,
kuris nuo etaloninio skyrėsi smarkiai.
Pastarąjį projektą rėmė ir parlamento
rūmų autoriai architektai Algimantas
ir Vytautas Nasvyčiai.

Kad plenarinių posėdžių salėje ga-
lėtų būti iškabintas didelis Lietuvos her-
bas, pernai Seimas pakeitė Valstybės

herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų
įstatymą. Jame greta etaloninio vals-
tybės herbo įteisintas adaptuotas Vytis.
Mat etaloninis Vytis netinka moderniai
salei.

Vilnius/Strasbūras (LRT.lt) – Eu-
ropos Parlamentas (EP) antrą kartą
panaikino Darbo partijos įkūrėjo Vik-
toro Uspaskicho teisinę neliečiamybę.
Tai reiškia, kad jis galės būti teisiamas
dėl teismo įžeidimo.

EP daugumos balsų persvara eu-
roparlamentaro neliečiamybė panai-
kinta. 

V. Uspaskichas neliečiamybę įgijo,

kai pernai liepą oficialiai tapo naujos
kadencijos EP nariu. Lietuvos Genera-
linė prokuratūra 2013 metų rugpjūtį
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl V. Us-
paskicho pasisakymų apie jo bylą nag-
rinėjusius teisėjus.

EP kovo pabaigoje panaikino V.
Uspaskicho teisinę neliečiamybę bylo-
je dėl sukčiavimo ir apgaulingo buhal-
terinės apskaitos tvarkymo.

New Yorkas (ELTA) – Jungtinių
Valstijų ir Ukrainos pareigūnai pasi-
rašė susitarimą dėl suteikiamų 1 mlrd.
JAV dolerių vertės paskolos garantijų.
Šis dokumentas leis Kijevui rinkoms
pasiūlyti susitarimo sumą siekiančią
euroobligacijų apimtį. 

Susitarimą pasirašė Ukrainos fi-
nansų ministrė Natalija Jaresko, JAV
ambasadorius Ukrainoje Jeffrey Pa-
yette bei JAV Tarptautinio vystymosi
agentūros (USAID) misijos vadovas
Jed Barton.

Šalis turės vykdyti paramos sąly-
gas – Kijevas vykdys Tarptautinio va-

liutos fondo (TVF) reikalavimus ir
imsis ekonominių reformų. Suteikda-
mi paskolos garantijas JAV pareigūnai
imasi laiduoti už būsimąją Ukrainos
paskolą. Šalies išleistų obligacijų pir-
kėjai galės būti tikri, kad investuotas
lėšas pavyks atgauti.

2015 metų kovo mėnesio duome-
nimis Ukrainos valstybės įsiskolinimai
išaugo 8,3 proc. arba 2,4 mlrd. JAV do-
lerių. Viso skola siekia 32,8 mlrd. JAV
dolerių. Ukrainos nacionalinio banko
ekspertai tiki, kad bendroji šalies sko-
la per visus metus gali pasiekti 93
proc. BVP.

JAV Ukrainai skolins 1 mlrd. dolerių

Kijevas (Faktai.lt) – Buvęs JAV
iždo sekretorius Lawrence Summers
įspėjo Ukrainos valdžią – pareigūnai
turi būti pasiruošę skelbti nemokumą,
jeigu pasauliniai vadovai atsisakys
restruktūrizuoti Kijevo skolą. Tokia
informacija pateikiama specialisto
straipsnyje „The Financial Times”. 

Anot L. Summers, Kijevo valdžiai
šiuo metu pavaldi „labiausiai į reformas
orientuota ekonomistų komanda nuo
1991 metais atgautos nepriklausomy-
bės”. Savo ruožtu, Ukrainos skolos dy-
dis, anot buvusio finansų ministro,
„nėra pakankamai didelis, kad jo su-
mažinimas keltų grėsmę pasaulio fi-
nansų sistemai”. Visgi kreditoriai „lai-
kosi griežtos politikos ir atsisako nu-

rašyti bet kokią skolos dalį”. Dėl šios
priežasties L. Summers vadina Ukrai-
nos kreditorius, pavyzdžiui, stambiau-
sių JAV fondų vadovus, neatsakingais,
o jų poziciją – egoistiška ir nekonst-
ruktyvia”.

Dar šių metų kovo mėnesį Tarp-
tautinio valiutos fondo (TVF) valdyto-
jų taryba sutiko skirti Ukrainai 17,5
mlrd. JAV dolerių finansinę paramą pa-
gal ketverių metų paramos programą.
TVF jau antrą kartą per metus skiria
paramą Ukrainai, kurios ekonomika at-
sidūrė ties nemokumo riba. Manoma,
kad Ukraina sulauks paramos ir iš
kitų šalių-donorių. Bendras paramos
Ukrainai paketas sieks iki 40 mlrd. do-
lerių.

Roma (BNS) – Palestiniečių pre-
zidentą Mahmud Abbas pavadinda-
mas „taikos angelu” popiežius Pran-
ciškus skatina jį siekti taikos su Iz-
raeliu, pranešė Vatikanas, šiam paly-
ginimui sulaukus prieštaringų verti-
nimų socialiniuose tinkluose. 

Popiežius dažnai dovanoja valsty-
bių vadovams didelį bronzinį meda-
lioną, ant kurio vaizduojamas „taikos

angelas”. Tokią pačią dovaną jis įteikė
M. Abbas, ir dar kartą pavartojo šią fra-
zę kalbėdamas apie prezidentą.

Šie žodžiai – nuskambėję kelios
dienos po to, kai Vatikanas supykdė Iz-
raelį pareiškęs, kad yra pasiruošęs
pasirašyti pirmą sutartį su Palestina. 

Romos žydų bendruomenės vado-
vas iškėlė klausimą, kodėl pontifikas
taiką patikėjo „mirties angelui”.

V. Putinas kontroliuoja Ukrainos ryšius 
Kijevas (15min.lt) – Kremliui pa-

valdi programišių grupė sėkmingai
įsibrovė į aukšto rango Ukrainos karo,
žvalgybos ir pasienio apsaugos parei-
gūnų elektroninio pašto sistemą, pasi-
naudodama iš pažiūros Ukrainos vy-
riausybės siųstais pranešimais. 

Nors programišių naudojamos
technologijos nėra labai aukšto lygio, ta-
čiau atakos nuolatinės. Beveik neabe-
jojama, jog už viruso, pavadinimu
„Operacija Armagedonas”, stovi Rusi-
jos federalinė žvalgybos tarnyba (FSB).

Ekspertų teigimu, Rusijos žvalgy-
ba slepiasi ir už dar pavojingesnio 2010
metais pradėjusio veikti viruso, pava-
dinimu „Gyvatė”. 

„Maža tikimybė, kad tai padarė pa-
prasti programuotojai. Per sudėtinga
technika. Virusas puikiai sukurtas ir
gerai įslaptintas”, – teigė kiberneti-
nio saugumo organizacijos BAE vado-
vas Dave Garfield.

Pasak IT saugumo kompanijos
„Symantec”, „Gyvatė” įsiveržė į Uk-
rainos premjero administracijos ir
bent dešimties Ukrainos ambasadų už-
sienyje duomenų bazes.

„Rusija dabar ne tik turi visišką
priėjimą net ir prie slapčiausios Uk-
rainos valstybės informacijos, bet ir val-
do skaitmeninę jos erdvę. Scena pa-
ruošta neramumams”, – sakė vienas
žvalgybos pareigūnas.

Vilnius (BNS) – Seime įregist-
ruotas dokumentas, kad pirmajam
faktiniam valstybės vadovui po Ne-
priklausomybės atkūrimo, Aukščiau-
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
pirmininkui Vytautui Landsbergiui
būtų pripažintas Lietuvos vadovo sta-
tusas.

Dokumente pažymima, kad šie-
met minimos Nepriklausomybės at-
kūrimo 25-osios metinės. Deklaracijos
turinys argumentuojamas Nepriklau-
somybės atkūrimo pradžioje galiojusio
Laikinojo pagrindinio įstatymo nuo-
stata, kad „Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas yra aukščiausias Lietuvos
Respublikos pareigūnas”.

Sakoma, jog Laikinajame pagrin-
diniame įstatyme įtvirtinti Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininko įgaliojimai
yra tie, kuriuos paprastai atlieka vals-
tybės vadovai, taip pat sakoma, kad V.
Landsbergis „atlikdamas savo parei-
gas, visada veikė Lietuvos Respublikos
interesais ir savo pareigas atliko gar-
bingai”.

Deklaracijos projektu siūloma pri-
pažinti, kad nuo 1990 m. kovo 11 d. iki
1992 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininkas V. Landsbergis buvo Lietuvos
valstybės vadovas, faktiškai vykdęs
valstybės vadovo pareigas.

Interneto „trolių” taikiklyje – šauktiniai
Vilnius (Delfi.lt) – Interneto „tro-

liai” vėl nepraleido progos pasiausti. Po
socialinius tinklus ėmė plisti paveiks-
lėliai, kuriuose – patyčios iš šauktinių. 

Praėjusią savaitę paskelbus šauk-
tinių sąrašus, viešoje erdvėje pasipylė
jų skundai ir raudos.

Tiesa, interneto „troliai” būsimų
šauktinių užjausti neskubėjo. Šauktinių

raudos tapo tikru įkvėpimu platinti
įvairiausias nuotraukas. Vienose jų –
patyčios iš šauktinių pavardžių, kitose
– iš reakcijų. 

Nepašaukti į privalomąją karo tar-
nybą taip pat ėmėsi erzinti šauktinius.
Pavyzdžiui, siūloma įsigyti marškinė-
lius su užrašu: „Šildau draugo panos
lovą”.

Bus atidengta skulptūra J. Lennon
Vilnius (BNS) – Gegužės 21 d. Vil-

niuje bus atidengta skulptūra legendi-
niam britų grupės „The Beatles” mu-
zikantui ir dainininkui John Lennon.

Kaip sakė idėjos autorius, fotome-
nininkas Saulius Paukštys, bronzinė J.
Lennon skulptūra bus atidengta sosti-
nės centre, Mindaugo gatvėje.

Idėja pradėta įgyvendinti 2013 metų
viduryje. Anot S. Paukščio, skulptūros
kūrimas ir pastatymas kainavo apie 10
tūkst. eurų, didžiąją dalį skyrė versli-
ninkai. Vilniaus valdžia pinigų nesky-
rė, tačiau, anot menininko, prisidėjo
tuo, kad „netrukdė to daryti”. 

S. Paukščio iniciatyva prieš 20
metų sostinės centre pastatytas skulp-
toriaus Konstantino Bogdano sukurtas
biustas kitam žymiam muzikantui ir
kūrėjui, amerikiečiui Frank Zappa. 

„Nei Zappa, nei Lennon, aišku, ne-
buvo Vilniuje. Bet tiek Lennon, tiek Zap-
pa yra tiesiogiai susiję su net kelių
kartų kūrybinės sampratos, su kultū-
rinio vystymosi eiga, nes tiek turbūt ta-
rybiniais laikais, tiek ir dabar šių mu-
zikantų kūryba daro didelį poveikį vi-
siems daugiau ar mažiau intelektua-
liems žmonėms”, – savo idėją pagrindė
S. Paukštys.

Gelbės Ukrainą nuo nemokumo

Popiežius susitiko su M. Abbas. AFP/„Scanpix”�nuotr.

Atmestasis Vyties projektas.     LRS�nuotr.�
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Nori į „turtuolių klubą”: ką tai reiškia? Didieji verslai investuoja Lietuvoje 

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su di-
 džiausios pasaulyje draudimo bendrovės „AIG” vadovais ir aptarė vers-

lo plėtros galimybes mūsų šalyje. Amerikos kapitalo įmonė įsteigė pa slaugų
centrą Vilniuje, kuriame bus sukurta 400 naujų darbo vietų.

Jau 95 metus veikianti bendrovė „AIG” aptarnauja 90 milijonų klientų
visame pasaulyje. Kompanija daugiau nei 100 šalių turi savo filialus, ku riuose
dirba daugiau nei 65 tūkst. darbuotojų.

Nuoseklus darbas, stiprinant Lietuvos patrauklumą užsienio in ves tuo-
tojams, duoda apčiuopiamų re zultatų. Per pastaruosius trejus me tus stambios
užsienio kapitalo įmo nės Lietuvoje sukūrė 4,5 tūkst. naujų darbo vietų. Pa-
saulio banko atliekamas „Doing Business” tyrimas mūsų šalį įtraukė į pa-
lankiausių vystyti verslą ES šalių dešimtuką. Savo ruožtu Europos Komisi-
ja prognozuoja, kad mūsų šalies ekonomika šiais metais ir vėl bus viena iš
spar čiau siai augančių visoje ES.

Šalyje naują paslaugų centrą kuria ir Skandinavijos bankininkystės ir
draudimo grupė „Skandia”, sa vo centrą netrukus atidarys didžiausia pasaulyje
vertybinių popierių birža „Nasdaq”. Dar šiemet Vilniuje duris turėtų atver-
ti nauja tarptau ti nės JAV korporacijos „Google” atsto vybė.

Prezidentūros info

Lietuva nori įstoti į turtingųjų klubu va-
dinamą Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizaciją (EBPO), tačiau iki
šiol nebuvo aktyvi padėti besivystan-
čioms ša lims, kas yra turtingųjų vals-
tybių priedermė.

Kaip teigia Nacionalinės ne vy-
 riausybinių vystomojo ben-
dradarbia vimo organizacijų

platformos vyk dančioji direktorė Mar-
ta Čubaje vai tė, Lietuvos parama vys-
tymuisi nuolat menksta. 

„Nepaisant tarptautinio lygmens
pareiškimų iki 2015-ųjų Lietuvos ski-
 riamą oficialiąją paramą vystymuisi
padidinti iki 0,33 proc. bendrųjų na cio-
nalinių pajamų, Lietuvos parama vys-
tymuisi mažėja. 2013 m. ji tesudarė 0,11
proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, o
2014 m. – vos 0,09 proc.”, – sako M. Ču-
bajevaitė, dalyvavusi dis kusijoje dėl
Lietuvos stojimo į EBPO.

Jos teigimu, toks oficialiosios pa-
 ramos mažėjimas nėra suderinamas su
Lietuvos siekiu įstoti į „turtingųjų
klubą”. 

„Išties vertėtų suprasti, kad įsto-
jus į EBPO bus pagerinta ne tik vers-
lo aplinka Lietuvoje, bet kaip išsivys-
 čiusios ekonomikos šaliai teks prisi-
imti ir didesnę atsakomybę bei skirti
didesnį dėmesį vystomojo bendradar-
biavimo politikai. Norisi tikėtis, kad
Lietuvai įstojus į ‘turtingųjų klubą’, at-
siras daugiau politinės valios vyk dyti
savo pareiškimus ir skirti ati tinkamą
paramos dalį, tobulinti vystomojo ben-
dradarbiavimo politikos įgyvendinimą,
teisinę bazę”, – teigia M. Čubajevaitė. 

Ji primena, kad Lietuvai atgavus
nepriklausomybę užsienio šalių pa-
 ra ma padėjo kurti demokratines in sti-
 tucijas, gerinti teisinę sistemą, kurti pi-
lietinę visuomenę. Pasak jos, Lietuva
turi grąžinti moralinę skolą ir pati pri-
sidėti prie skurdesnių ar silpniau iš-
sivysčiusių valstybių ge rovės.

Tačiau M. Čubajevaitė nesutin-
ka, kai sakoma, kad paramą reikia
skirti mažiausiai išsivysčiusioms ša-
 lims. Jos teigimu, trys ketvirtadaliai
skurstančių gyvena vidutinių paja-
 mų šalyse.

„Tai nėra vien tik alkstančiųjų pa-
maitinimas ir išmokymas žvejoti, kaip
yra įprasta manyti, kalbant apie vys-
tomąjį bendradarbiavimą”, – sako eks-
pertė. 

Estija mus pralenkė

Lietuva oficialų prašymą įstoti į
EBPO pateikė 2002 m., tačiau kvietimo
pradėti derybas dėl narystės Vil nius
sulaukė tik 2015 m. balandžio 9 d. Es-
tija EBPO nare tapo 2010 m. 

EBPO susikūrė prie Europos eko-
 nominio bendradarbiavimo organiza-

cijos prisijungus JAV ir Kanadai. Eu-
ropos ekonominio bendradarbiavimo
organizacijos tikslas buvo atsta tyti po
Antrojo pasaulinio karo nusilpusią
šalių ekonomiką. Reformuota organi-
zacija – EBPO – plėtoja ekono mi nės ir
socialinės politikos gaires, jos narėmis
gali tapti tik stabilios, eko nomiškai iš-
sivysčiusios šalys.

Diskusijoje, kurią organizavo Ry -
tų Europos studijų centras, Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas, Naciona-
 linė nevyriausybinių vystomojo ben-
dradarbiavimo organizacijų platfor-
ma bei asociacija „Litdea”, viešėjo ir
EBPO paramos vystymuisi komiteto
vadovas Eric Solheim. 

Jo teigimu, padėdama besivystan -
čioms šalims Lietuva gali išsi rinkti
vieną sritį, kurioje jaučiasi stipti, ir į
ją sutelkti ribotus turimus išteklius. E.
Solheim manymu, tai ga lėtų būti švie-
timas arba technologijos.

Kodėl Lietuvai reikia 
stoti į EBPO? 

Ar Lietuvai reikia stoti į „turtin -
gųjų klubą”, jei šalies politikai nuolat
skundžiasi išteklių trūkumu ir skylė-
tu biudžetu? Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininko pavaduotojas
Audronius Ažubalis įsitikinęs, kad
reikia.

„Narystė EBPO suteikia savotiš ką
mūsų valstybės kokybės ir patikimu-
mo ‘sertifikatą’. Užsienio part ne riai
ima kitaip vertinti mūsų valstybės so-
cialinį-ekonominį išsivystymą, repu-
taciją ir balsą tarptautinėje are noje.
Kartu tai nauja platforma formuoti
partnerių koalicijas, mūsų tarp tautinė
politika gali tapti efektyvesnė”, – sako
politikas. 

A. Ažubalis teigia, kad kartu tai ir
galimybė didinti vystomojo bendra-
darbiavimo svorį Lietuvos užsie nio
politikoje. Politikas nesutinka, kad
šiam tikslui skiriamos lėšos yra pini-
gų švaistymas, mat vystomasis ben-
dradarbiavimas yra šalies minkšto-
sios galios stiprinimas: taip siekiama
nacionalinių interesų – pagerinti Lie-
tuvos įvaizdį, užmegzti partnerystę, su-
formuoti draugų koalicijas.

Pasaulio bankas Lietuvą klasifi-
kuoja kaip besivystančią valstybę, ta-
čiau finansų ministras Rimantas Ša-
džius ragino Pasaulio banko prezi-
dentą pakeisti Lietuvos, Latvijos ir
Estijos statusą iš besivystančių į išsi-
vysčiusias. 

Tarptautinių organizacijų verti-
nimai yra svarbūs tuo, kad turi įtakos
šalies reputacijai investuotojų akyse.
Narystė EBPO taip pat laikoma svar-
biu veiksniu šalies reputacijai bei
minkštosios galios stiprinimui.

Delfi.lt

Euro atsigavimas smukdo prognozes

Vos prieš kelias savaites atrodė, kad euro vertė prilygs JAV dolerio, o
investuotojai buvo tikri, kad regiono valiutos vertė ir toliau smuks.

Visgi  tokias prognozes teko peržiūrėti dar kartą – Europos bendrosios
valiutos vertė vėl siekia nuo pat vasario ne matyto lygio. 

Praėjusį penktadienį euro vertė pasiekė aukščiausią ribą per pasta rą-
 sias 10 savaičių – 1,04 JAV dolerio, nors dar visai neseniai – kovo 16 d. – buvo
smukusi žemiausiai per pasta ruosius 12 metų. Šiuo metu jau pen kias savai-
tes iš eilės registruojamas augimas laikomas ilgiausiu nuo 2014 metų kovo
14-osios, kuomet euro ver tė augo šešias savaites iš eilės. 

ELTA

„Gucci” ir YSL teisis su „Alibaba”

Prancūzijos bendrovė „Kering SA”, kuriai priklauso tokie aukštos klasės
prekių ženklai kaip „Gucci”, „Balenciaga”, ar „Yves Saint Lau rent”,

federaliniame teisme iškėlė ieš kinį prieš Kinijos prekybos internetu milži-
nę „Alibaba”. Pastaroji kaltinama sukūrusi sąlygas klestėti klastočių kūrė-
jams. 

Tai jau antrasis „Kering” ieški nys prieš „Alibaba”. Pirmasis buvo iškel-
tas 2014 metų liepą, prieš Kinijos įmonei pradedant viešai platinti savo akci-
jas. Vėliau „Kering” ieškinio at si sakė, nes bendrovės tarpusavyje su sitarė
bendradarbiauti siekiant su mažinti prancūzų įmonei priklausančių ženklų
klastočių skaičių. Nau jajame ieškinyje „Kering” teigia, kad „Alibaba” ska-
tina prekybą klastotė mis, teikdama rinkodaros ir logistikos paslaugas pre-
keiviams savo pre kybos platformose „Alibaba.com”, „AliExpress.com” bei
„Taobao”.

Be to, anot Prancūzijos įmonės, „Alibaba” padeda tokiai prekybai pa tei-
kus užklausą „Gucci” taip pat teikdama nuorodas į tokius ženklus kaip
„Cucchi” ar „Guchi”.

Naujienų agentūra „Bloomberg” praneša, kad ,,Alibaba” teigia esanti
kaltinama neteisingai ir savo pozicijas ruošiasi ginti. 

Visos naujienos.lt

„McDonald’s” rengiasi šuoliui

Restoranų tinklas „McDonald’s” prieš išleisdamas didžiausią savo isto ri-
joje euroobligacijų emisiją pra dėjo derybas su galimais investuotojais.

Bendra emisijos vertė sieks 2 mlrd. eurų. Dalis skolinių įsipareigojimų bus
išpirkta po ketverių su puse metų. Taip pat bus išplatintos 7 ir 12 metų truk-
mės euroobligacijos. Planų išleisti ir 20 metų trukmės euroobli gacijų buvo
atsisakyta.

Platinimu rūpinasi bankai „Gold man Sachs”, „JPMorgan Chase”,
„Morgan Stanley” ir „Bank of  America”.

Euro zonoje vyraujant mažoms skolinimosi kainoms, JAV įmonės akty-
viai platina eurais denominuotas obligacijas.

Nuo metų pradžios JAV įmonės pardavė euroobligacijų už rekordi nę
49,8 mlrd. eurų sumą. Ši suma yra daugiau kaip dukart didesnė nei prieš
metus (22,5 mlrd. eurų).

BNS

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015�metų�gegužės�20�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,89�EUR

1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,71�EUR

1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,74�EUR

1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,39�EUR

1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,66�EUR

Susitikimo akimirka. Scanpix�nuotr.



tuvoje, ir Čikagoje darbas
vyko pilnu tempu. Choristai
negailėdami laiko ir energijos
repetavo, pla navo savo laiką,
daugelis net paėmė atostogų
toms dviems sunkioms re peti-
cijų savaitėms prieš premjerą.
Solistai paruošė savo parti-
jas, choreografinė grupė re-
petavo net iki trijų kartų per
savaitę, be to, buvo užsakytos
dekoracijos, salė, orkestras.
Ruo šiantis tokiam dideliam
renginiui išleidome nemažai
pinigų reklamai, apmokėtos
advokato paslaugos bei vizų
mokesčiai ir dar begalės kitų,
kurių niekada nebeatgausi-
me.

– Kaip galvojate šiuos nuo-
stolius atstatyti?

– Lietuvių Opera yra ne
pelno siekianti organizacija, jos gyva-
vimas priklauso nuo rėmėjų. Tad kiek
mus rems aukotojai, taip greitai išlai-
dos ir atsistatys. Be to, choras, vado-
vaujamas Jūratės Grabliauskienės, ne-
nutrauks savo veiklos. Šiuo metu ruo-
 šiamės artėjančiai Dainų šventei, o vė-
liau suorganizuosime keletą koncertų,
gal kas norės mus pasikviesti į savo ren-
ginį ir taip nors kiek kompensuosime
patirtus nuostolius.

– Kažkada buvo tokie laikai, kai savo pa-
čių pastangomis Lietu vių Opera rengė pa-
statymus, be ar tistų iš Lietuvos pagalbos. Ar
įmanoma dabar taip padaryti?

– Taip, tokie laikai pačioje Lietu vių
Operos gyvavimo pradžioje buvo. Šiuo
metu mes neturime nei profesionalaus
operos dirigento, nei reži sie riaus, taip
pat trūksta solistų, ku rie galėtų atlikti
tam tikras partijas, nors labai didžiuo-
jamės turėdami ke letą profesionalių
solistų, tokių kaip Nida Grigalavičiūtė,
Genutė Bigeny tė, Lijana Kopūstaitė, Li-
nas Sprin dys, Vilma Skučienė. Tačiau
vien jų nepakanka.

– Ar tikitės įvažiavimo vizas artis-
tams gauti ir ar numatote kitą premjeros lai-
ką? 

– Apie naują operetės „Paganini”
datą paskelbsime išprendę visas juri-

 dines ir organizacines proble-
mas. Dabar reikia pradėti vis-
ką iš naujo. Nuoširdžiai dėko-
jame advokatui Alek sandrui
Domanskiui už patari mus bei
pagalbą susisiekiant su sena-
toriaus Dick Durbin įstaiga,
Lietuvos konsului Čikagoje
Marijui Gudynui už rekomen-
dacinį laišką, o ypatingai mūsų
rėmėjams, kuriuos visus būtų
labai sudėtinga čia išvardinti.
Kai jaučiame tokį nuoširdų pa-
laikymą, tikime, kad išspręsi-
me visas problemas.

– Ką žmonėms daryti su įsi-
gytais bilietais?

– Įsigytus bilietus galite
grąžinti ten, kur pirkote. Labai
atsiprašome už biurokratų tar-
nybos sutrukdytą lai ką. Tiki-
me, kad jūs nuo mūsų ne nusi-
gręšite ir atvyksite į Lietuvių
Operos premjerą. Mums, Lie-
tuvių Operos choristams, vie-
nintelis užmo kestis už sunkų
darbą yra žiūrovų padėka.
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Įprasta,�jog�Lietuvių�Opera�Či-
ka�goje� premjeromis� savo
gerbėjus�pa�ma�lonina�kartą

per�dvejus�metus.�Šis�unikalus
sambūris,�reikalaujantis�be�galės
darbo,� atsidavimo� ir� finansų
jau�beveik�60�metų�yra�viena-
lytis� ir� ne�atskiriamas� lietuvių
bendruomenės�Amerikoje�reiš-
kinys.� Neverta� pri�min�ti,� kiek
Lietuvių�Opera�yra�svarbi�lietu-
viams,�kaip�ir�nereikia�priminti,
jog�jokia�kita�etninė�grupė�Ame-
rikoje�tiek�ilgai�egzistuojančio
susibūrimo�neturi.�Jau�kelios�iš-
eivijos�kartos�juo�džiaugiasi�ir�ti-
kimasi,� jog� dar� tikrai� kelios
džiaugsis,�nes�atsiranda�entu-
�ziastų,� kurie� neleidžia� šiam� sambū�riui
numirti,�neleidžia�iširti,�iš�visų�jėgų�dirb-
dami�jo�labui.�

Tačiau,� kaip� sakoma,� gerais� no�rais
pragaras� grįstas.� Vien� tautiečių� darbo
besiruošiant�premjerai�nepa�kanka,�kad�ji
įvyktų.�Pereinama�per�be�gales�didesnių
ir�mažesnių�truk�žių,�kol�galiausiai�vienas
vienintelis� pastatymas� parodomas� žiū-
rovui.�Ta�čiau�ir�tai�ne�visada.

Šių� metų� premjera� –� Franz� Lehar
operetė�„Paganini”,�numatyta�gegu�žės�17
dieną�neįvyko,�dėl�Amerikos�migracinio
departamento�artistams�neišduotų�įva-
žiavimo�į�šalį�vizų.�Ar�gi�ne�absurdas?�Ta-
čiau…�tokia�liūdna�ir�skaudi�šiandienos
operos�kolektyvo�realybė.�Plačiau�apie�iš-
kilusią� problemą� kalbamės� su� Lietuvių
Ope�ros�valdybos�pirmininke�daina Miež-
 laiškis.

– Gegužės 17-tą numatyta ro dyti „Pa-
ganini" premjera neįvy ko – kas sutrukdė įgy-
vendinti Lie tu vių Operos planus?

– Operetė „Paganini” neįvyko, nes
Amerikos Migracinė tarnyba at metė
mūsų prašymą išduoti Lietuvos atli-
kėjams įvažiavimo į šalį vizas.

– Kuriems Lietuvos artistams vizos
buvo neišduotos?

– Pastaruoju metu Lie-
tuvių Ope ra bendradar-
biauja su Kauno Valsty biniu
muzikiniu teatru. Į premje-
rą tu rėjo atvykti teatro re-
žisierius Kęs tutis Jakštas,
dirigentas Julius Ge niušas,
solistai Raimondas Bara-
naus kas, Gediminas Ma-
ciulevičius, Ben jaminas Žel-
vys, Kristina Siurbytė, Vik-
torija Streiča ir teatro cho-
reo grafas Dainius Bervin-
gis.

– Ar dėl šios priežasties
premjera nukeliama pirmą kar-
tą? 

– Ne pirmą, taip jau yra
buvę 2009 metais.

– Kodėl Migracijos depar-
tamentas atsisakė vizas išduo-
ti?

– Mūsų advokatas pata-
rė pildyti P-3 vizas, kurios
reikalauja kultūri nio uni-
kalumo. Tačiau Migracinė

tar nyba nesutiko, kad Lietuvių Ope ra,
nors ji ir atliekama lietuviškai yra
unikalus kultūrinis renginys.
Labai keista, nes iki šiol pildant pra šy-
mus šiam vizų tipui gauti viskas tiko,
o šiais metais, deja – nebetinka. Štai iš-
trauka iš mus pasiekusio Mig racinės
tarnybos laiško: „…based on the review,
the California Service Center infor-
med our office that they stand behind
the denial decision da ted Aprill 27,
2015. Opera in Lithua nian language
can be cultural unique art form as set
fourth in the statute and our regula-
tions”. 

– Kad išvengtume visokių ne malonių ap-
kalbų, paklausiu tie siai – ar Operos valdy-
ba padarė vis ką, kad tai neįvyktų?

– Valdybos nariai surinko visus rei-
kalingus dokumentus ir atidavė ad vo-
katui. Viskas buvo advokato ran kose.
Aš žinau, kad daugelis kaltins mus, jog
skelbėme apie premjerą ir pardavinė-
jome bilietus, nežinodami ar gausime
vizas. Todėl noriu užbėgti už akių ir pa-
aiškinti, kad prieš pa duodant Migra-
cinei tarnybai prašy mą išduoti atlikė-
jams vizas reikia su rinkti įrodymus, jog
mūsų renginys tikras. Todėl nusiuntė-
me kontraktą su orkestru, „Morton
High School Auditorium” nuomos su-
tartį, Ame rikos muzikų gildijos leidi-

mą ir kitus reikalingus dokumentus,
liudijan čius apie mūsų renginio tik-
rumą.

– Jeigu ši situacija kartojasi, gal buvo
tikslinga ieškoti daugiau informacijos ar keis-
ti už tai atsa kingus žmones, kad tai vėl neį-
vyktų?

– Kai tai nutiko 2009-siais ir dėl tos
pačios problemos premjera buvo nu-
kelta, naudojomės kito advokato pa-
slaugomis. Dabartinis advokatas to pa-
ties tipo vizas tvarkė mums jau antrą
kartą. Pirmasis buvo sėkmingas, ant-
rasis – ne. Kiekvienas Migra cinės tar-
nybos tarnautojas savaip vertina pa-
teiktus dokumentus. Prie prašymo
buvo pridėtas UIC profesoriaus Gied-
riaus Subačiaus laiš kas apie Lietuvių
operos kaip kultū rinio renginio uni-
kalumą bei tokio pat pobūdžio laiškas
iš Amerikos mu zikantų gildijos su iš-
skirtinumo pa tvirtinimu. Tačiau, kaip
matome, tai nepadėjo. Todėl ieškosime
daugiau informacijos ir nenuleisime
rankų, kol bus galutinai aišku, kodėl
taip atsitiko, kad išvengtume klaidų
kitą kartą. 

– Operos premjerai neįvykus, Lietuvių
Opera patiria nemažai nuostolių?

– Taip, Lietuvių Opera patyrė ne tik
materialinę, bet ir moralinę ža lą. Ir Lie-

Amerikos migracijos departamento biurokratai atėmė 
galimybę pamatyti Lietuvių Operos premjerą „Paganini”

Operos gerbėjai  ir mylėtojai dar ilgai prisimins nuotaikingą ir spalvingą Čikagos lietuvių Operos  spektaklį
,,Meilės eliksyras” (2013 m.), kuriame solines partijas atliko ir svečiai iš Kauno muzikinio teatro.

Jono�Kuprio�nuotr.



trumpos spaudos konferencijos metu ji pridūrė,
kad mes iš NATO dabar nieko neprašome, tiesiog jau-
 čia me esančią padėtį, vertiname grės mes, daromi rei-
kalingi sprendimai, kad jaustumės saugūs. 

„Wales buvo padaryti labai reika lingi ir geri
sprendimai. Čia, Mari jam polėje, galime pamatyti
daug geros NATO šalių ginkluotės, ir mes tokią tech-
niką pirksime ir turėsime. Pagal esantį poreikį ša-
lyje daugėja ka rinių pratybų, daugėja partnerių, ima-
masi kitų žingsnių saugumui už tikrinti, kurio dabar
yra tiek, kiek rei kia”, – sakė šalies Vyriausioji
ginkluotųjų pajėgų vadė.

Lietuva siekia didesnio NATO dalyvavimo Bal-
tijos šalyse. Praėjusią savaitę Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos kariuomenių vadai pareiškė bendrą norą Bal-
tijos šalyse turėti po batalioną sąjungininkų karių,
kurie kartu sudarytų brigadą. Bendras trijų šalių ka-
riuomenių vadų laiškas jau išsiųstas NATO pajėgų
vyriausiajam vadui JAV generolui Philip Breedlove. 

Brigados dydžio vienetą paprastai sudaro nuo 2
iki 3 tūkstančių ka rių. Šiuo metu Baltijos šalys turi
po kuopą – maždaug pusantro šimto JAV karių. 

Susirinkusiuosius į šventę „Vie ny bėje jėga”
sveikino Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas. Jis sakė, kad šios šventės išvakarėse Lazdijų
rajone, Kalniškėse iškilmingai buvo paminėtos Kal-

niškės mūšio 70-osios metinės. Šis 1945 metų gegu-
 žės 16 dieną vykęs mūšis įėjo į istoriją kaip pats nuo-
žmiausias ir didžiausias Lietuvos partizanų mūšis
su sovietų kariuomene. Jo metu žuvo 44 laisvės ko-
votojai. Ministras priminė, kas ši partizanų auka
įkvepia ir toliau dėti visas pastangas, kad tėvynė
būtų laisva.

Šventės dalyvius taip pat sveikino Lietuvos ka-
riuomenės vado parei gas einantis Jungtinio štabo
viršinin kas brigados generolas Vilmantas Ta mošai-
tis, o kariuomenės ordinaro arki vyskupo Gintaro
Grušo sveikini mus perdavė Lietuvos kariuomenės
Ordinariato kapelionas Edvardas Ba niulis. Į šventę
atvyko ir Aukščiau siosios Tarybos – Atkuriamojo
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Aikštėje įspūdingą pasirodymą su rengė Lietu-
vos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Joje tar-
nauja pro fesionalūs kariai, kasmet parengiantys po
naują programą, kurią pirmiausia išvysta tokių
švenčių da ly viai. Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų orkestras atliko keletą kūrinių, kuriuos ne

seniai su kitų pa saulio šalių karinais orkestrais
lietuviai dovanojo Ukrainos žmonėms.       
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Daugybė žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų sek-
madienį traukė į Marijampolę, kur surengta įspūdinga
šventė „Vienybėje jėga”, skirta pa gerb ti partiza-
nams, pademonstruoti kariuomenės ir visuomenės
vienybę. Tokia kažkada prieš Antrąjį pasau linį karą
Lietuvoje minėta šventė buvo atgaivinta 1993 metais,
pernai ji vyko Vilniuje, o dabartinių geopolitinių
įvykių fone šventė įgavo ypatin gą reikšmę.

Renginiai prasidėjo Padėkos šv. Mišiomis už
Lietuvos partiza nus ir laisvės gynėjus Mari-
jampolės Šv. arkangelo Mykolo prokatedroje.

Po jų į centrinę miesto J. Basanavi čiaus aikštę žy-
giavo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuo-
pa, Generolo Jo no Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijos choro „Kariūnas” ir Lietuvos kariuomenės or-
kestrai. 

Visus susirinkusiuosius savo skry džiu virš
aikštės pasveikino NATO oro policijos naikintuvai
iš Italijos ir Norvegijos, tris kartus bu vo iššauta iš
istorinės patrankos. Gau siai į aikštę susirinkusius
žmo nes pirmiausia pasveikino Vyriau sio ji šalies
ginkluotųjų pajėgų vadė, Lietuvos prezidentė Dalia
Grybaus kaitė.

„Šiandien čia turime mūsų ka rius, turime ir
draugus iš kitų NATO šalių – Jungtinių Amerikos
Valstijų, Vokietijos, Portugalijos, kurie, esant rei-
kalui, yra pasiruošę mums padėti. Tad tikrai esame
ne vieni ir tai labai svarbu. Mes visi kartu švenčia-
me vienybę ir laisvę, pagerbiame tuos, kurie už ją ko-
vojo. Džiaugiuosi, kad ir Marijampolė rodo geras pa-
stangas,  iš šio regiono į savanorius jau užsirašė dau-
giau kaip šimtas jaunuolių. Jūs esate pasienio re-
gionas ir tikrai žinote, ką reiškia ginti tėvynę”, – kal-
bėjo Prezidentė.

Ji pasidžiaugė, kad į savanorius Lietuvoje jau už-
sirašė per 1 300 jaunų žmonių, o iš viso šiemet pla-
nuojama pašaukti 3 tūkstančius šauktinių. D. Gry-
bauskaitė sakė esanti tikra, kad po mėnesio kito sa-
vanorių skaičius pasieks du tūkstančius. 

„Tai rodo, kad mūsų jaunimas žino, kad jam ga-
lima patikėti mūsų vals tybę ir mūsų kariuomenę.
Visi kartu mes turime jausti atsakomybę už savo šalį
ir su mūsų sąjunginin kams mes esame pasirengę at-
laikyti bet kokią grėsmę”, – sakė Prezidentė. Vėliau

Partizanų
pagerbimo,
kariuomenės ir
visuomenės
vienybės diena –
svarbi ir reikšminga

JAV kariai noriai fotografavosi su vie tos vaikais. A.�Vaškevičiaus�nuotraukos

Šventėje labiausiai domėtasi amerikiečių tanku M1 ABRAMS.

Prezidentė ir šalies Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadė bendravo ir su NATO kariais, ir su paprastais žmonėmis.



išskiria epinefriną ir kortizolį, kurie,
patekę į kraują, paruošia organizmą
gynybai.

� Ant rankų ir kojų išryškėja
,,žąsies oda” (goose bumps), pasišiau-
šia plaukai. Šis refleksas, matyt, yra iš-
likęs iš protėvių, kuomet, pajutę pa-
vojų, jie norėjo atrodyti galingesni ir
stipresni.

� Akių vokai praplatėja, vyzdžiai
išsiplečia tam, kad geriau matytume.  

� Kadangi daug kraujo suteka į
galūnes, likusios kūno dalys gauna
mažiau kraujo, ir jaučiame šaltį.

� Smegenų sritis, atsakinga už
šlapimo pūslės veiklą, perdirginama,
ir mes jaučiame neatidėliotiną norą
šlapintis.

� Išsigandus virškinimo siste-
ma yra tarsi išjungiama, nes jai ,,ne-
reikia nei bėgti, nei gintis”, bet tuo
metu galimas pykinimas ar viduria-
vimas.

� Sutrinka trumpoji atmintis,
racionalus mąstymas, pablogėja susi-
kaupimas.

� Burna išsausėja, gerklės rau-
menys susitraukia, ir tampa sunku nu-
ryti.

� Susilpnėja imuninė sistema.

Baimės neatspindi realybės

Kaip parodė gyventojų apklausa,
dažnai baimės neatspindi realybės.
Dauguma žmonių nebijo vagių, teroro
išpuolių, žemės drebėjimų, bet bijo
vaikščioti tamsoje. 

Ko reikia bijoti?

� Gripo susirgimų, bet ne Ebolos
viruso.

� Šeimyninio smurto, bet ne se-
rijinių žudikų ar pedofilų.

� Širdies ligų susirgimų, bet ne
žuvyse susikaupusio gyvsidabrio.

� Nepakankamų skaidulų mais-
te, bet ne jame esančio gliuteno.

� Kai kurių ligų, pvz., tymų, kok-
liušo, kurių galima išvengti, bet ne
vakcinų sukeliamo pašalinio poveikio.

� Žinučių rašymo vairuojant, bet
ne skridimo lėktuvu.

� Ginklų jaunų žmonių rankose,
bet ne susišaudymo mokyklose.

� Per ilgo sėdėjimo, bet ne širdies
infarkto fizinių pratimų metu.  

Žiniasklaidos poveikis baimei 

Televizijos, radijo, spaudos nau-
jienos įtakoja kolektyvinę baimę. Ką
mes matome, ar girdime žinių metu?
Kas ką nužudė, kas ką išprievartavo,
kur įvyko gaisras, kiek žmonių žuvo,
kuriame kelyje susidūrė automobi-
liai, kiek aukų. Žiūrėdami ar klausy-
dami žinias mes net nepagalvojame,
kad matome patį blogiausią scenarijų.
Jeigu žiniose  pasakojama apie seriji-
nį žudiką, tai dar nereiškia, kad žudi-
kų padaugėja, tai yra todėl, kad tai re-
tas atvejis, ir žiniasklaidai svarbu
sensacijos. Jūs negalite pasiduoti ži-
niasklaidos baimei, todėl siūloma te-
levizijos laidas žiūrėti rečiau, ir pasi-
jusite geriau. Tačiau atminkite, kad ži-
nios skirtos ne tik pramogai, bet ir in-
formacijai, todėl jūs patys turite visa
tai įvertinti.

Nelogiška baimė ir 
sprendimų priėmimas

Nelogiška baimė trukdo priimti
teisingus sprendimus: mes nerimau-
jame per daug ar per mažai. Per daug
nerimaujantys asmenys, bijantys
skristi, pasirenka kelionę automobi-
liais, nors tai yra labiau pavojinga. Per
mažai nerimaujantys –  vairuodami
kalba telefonu bei rašo žinutes, o tai
yra tikrai pavojinga.

Nelogiška baimė yra lydima pa-
vojingų socialinių sprendimų. Išlei-
džiami dideli pinigai  vėžinų susirgi-
mų tyrimams, kai tuo tarpu širdies li-
gos sukelia didesnį pavojų, bet jų mes
nebijome. Tai yra todėl, kad susirgus
vėžiniais susirgimais, mirštama ilgai
ir skausmingai, o esant širdies ligoms
mirtis greita.        

Neįsileiskite baimių, leiskite pro-

GYD. ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

Kiekvienas iš mūsų yra patyrę vieną iš
pagrindinių žmogiškų  emocijų – baimę.
Baimės yra tai, ko mes bijome. Gimę tu-
rime tik dvi baimes: garso ir kritimo, bet
su amžiumi  baimių didėja. Vaikystėje
mes bijome pasilikti vieni namuose, vė-
liau mokykloje bijome, kad gerai neiš-
mokome pamokos, dar vėliau baugina
ateitis, karjera, materialinė padėtis, ir
taip palaipsniui atsiranda vis naujos bai-
mės.  Kas yra baimė, kas ją sukelia, kas
vyksta organizme išsigandus – ban-
dysiu trumpai apžvelgti.

Kas yra baimė?

Baimė – tai gyvybiškai svarbi žmo-
gaus reakcija, atsirandanti esant tik-
ram ar įsivaizduojamam pavojui. Bai-
mė pati savaime nėra blogas dalykas.
Bijoti realios  grėsmės yra normali
reakcija. Kaip teigia psichologė Liza
Fritscher, kiekvienas žmogus labai
skirtingai suvokia ir priima baimę
keliančias aplinkybes. Yra žmonių,
kurie mėgsta ekstremalų sportą, kurio
metu išsiskiria adrenalinas, o baimės
jausmas jiems sukelia teigiamas emo-
cijas. Tačiau yra žmonių, kurie baimę
vertina kaip kažką neigiamo, ir sten-
giasi išvengti aplinkybių, kurios su-
kelia baimės jausmą. Vis tik, kai baimė
yra nelogiška, nuolatinė arba labai
stipri, ji žmogui nepadeda, bet trukdo
gyventi. Ilgainiui tokia baimė tampa fo-
bija.

Baimės šaknys slypi smegenyse

Išgirdus garsus, pajutus kvapus,
pamačius netikėtus reginius sudirgi-
nama  smegenyse esanti  migdolinė
liauka (amygdala).  Minėti dirgikliai
šią liauką pasiekia greičiau nei prie-
kinėje smegenų  dalyje esantį mąstymo
centrą. Migdolinė  liauka išskiria įvai-
rius hormonus, veikiančius mūsų or-
ganizmą, ir dėl to organizmas pasi-
ruošia gynybai. Ir tik dirgikliams  pa-
siekus mąstymo  padėtį ir analizuoti,
kas įvyko. Kartais baimė atlieka tei-
giamą vaidmenį – išgelbėja mūsų gy-
vybes. Pvz., vairuodami automobilį
staiga pastebime priešais  mus  dideliu
greičiu atvažiuojantį kitą automobilį.
Mes išsigąstame ir instinktyviai stai-
ga pasukame į kitą kelio liniją. Praėjus
pavojui baimė dingsta, bet užtrunka
apie 4 val., kol mūsų organizmas po iš-
gąsčio  visiškai atsistato ir grįžta į nor-
malią būseną. Jei tai neįvyksta,  pail-
gėjęs gynybinis atsakas gali sąlygoti lė-
tinę įtampą, nerimą, padidėjusį krau-
jo spaudimą, susilpnėjusią imuninę
sistemą, hormonų lygio pakitimą. 

Kas vyksta organizme
išsigandus?

� Širdis pradeda plakti dažniau ir
stipriau, didesnį kiekį kraujo išstum-
dama  į galūnių raumenis. Organizmas
pasiruošia bėgti ar gintis. Pakyla krau-
jo spaudimas.

� Kvėpavimas padažnėja, dau-
giau deguonies patenka į plaučius ir
daugiau jo išnešiojama į raumenis.

� Antinksčiai (adrenal glands)
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sVeikata

Mūsų baimės – kas jos?

tui jas nugalėti. Būkite drąsūs. Rašy-
tojas Marka Twain yra pasakęs: ,,Drą-
sa – baimės valdymas ir pasipriešini-
mas, o ne baimės nebuvimas”.

Apie tai, kaip kovoti su baimėmis
– skaitykite kitame laikraščio nume ry-
je.

Paruošta remiantis: žurnalu ,,Parade”,  gy-
ve nsena.sveikas.lt, wikipedia, science.hows-
tuffworks.com, Alfa.lt



 šiose  per kunigus, turinčius šias ypa-
 tingas dovanas, žmonės Dvasios galia
išgyja iš įvairiausių psichinių ir fizi-
 nių negalių. Žmonės judėję visą gy ve-
nimą vežimėliuose, pradeda vaikš-
 čioti, pasveiksta iš įvairių nepagydomų
ligų, būna išlaisvinami iš įvairių pri-
klausomybių. 

Šv. Dvasia veikia ir mūsų gyveni-
muose, jei mes leidžiame jai darbuotis.
Krikšto metu šv. Dvasia tampa mūsų
sielos gyvybe. Ji glaudžia mus prie
Kristaus, įkvepia melstis, mums liu-
dija, kad mes esame Dievo vaikai, kad
mes kilę iš Dievo ir grįžtame pas Die-
vą. Apaštalas Paulius rašo, kad esame
Dvasios šventovės ir nedera mums sa-

vęs subjauroti, sąmoningai įsileisti
nuodėmę. Šv. Dvasia vado vauja ir
mūsų sąžinei, jei mes norime ją girdėti.
Ji padeda mums visuose mūsų gyve-
nimo pasirinkimuose. Mes neturėtume
nieko imtis prieš tai nepa sitarę su Šv.
Dvasia. Ryškiausias pavyzdys yra Jė-
zaus gyvenimas. Jis nieko nedarė be šv.
Dvasios. Su šv. Dvasia ėjo į dykumą,
Dvasioje   mel dėsi  ir   aukojo  save  Tė-
vui. 

Šv. Dvasia  apšviečia mūsų protą,
kad galėtume geriau suprasti Dievo slė-
pinius ir Šv. Raštą. Šv. Dvasia užta ria
mus nenusakomais atodūsiais, ji mus
guodžia, įkvepia, moko,  padeda siel-
vartuose ir sunkumuose. Šv. Dva sia su-
teikia mums atgailos malonę, grūdina
mūsų širdis. Šv. Augusti nas rašo: Lai-
kyk Šv. Dvasios dovana, kad esi nepa-
tenkintas tuo, ką padarei. Jei tu vis dar
maldauji atleidimo, nes esi nepaten-
kintas tuo blogiu, kurį pa darei, tu jau
esi suvienytas su Dievu, kadangi tau ne-
patinka tai, kas nepa tinka Dievui. Abu
esate įpareigoti įveikti tavo karščiavimą:
tu ir gydytojas (Augustinas. Psalmių
aiškinimas, 50, 16). 

Bažnyčia teikdama atgailos sak ra-
 mentą  tik atlieka tarnybą, o žmogų
perkeičia ir nusidėjėlį padaro teisų
Dvasia. Ji naujai nulieja mumyse Die-
 vo atvaizdą.

RENATA ŽIŪKAITĖ

Netrukus švęsime Sekmines,
ku rios užbaigs šešių savaičių

velykinį laikotarpį. 

Prieš įžengiant pas Tėvą ir pa lie-
kant apaštalus, Jėzus pažadėjo
jiems atsiųsti kitą Globėją, kuris

iš mokys visko ir viską primins, ką Jis
yra mokiniams pasakęs (Jn 14, 26).  Šis
Globėjas yra Tiesos Dvasia, ku rios
pasaulis neįstengia priimti.

Šv. Dvasios išsiliejimą ugnies lie-
 žuviais Sekminių dieną  patyrę  dvy-
lika apašatalų pasijuto išlaisvinti iš
visų savo baimių bei suvaržymų ir bu -
vo panardinti Dievo meilėje. Jie atro-
dė tartum apsvaigę nuo jauno vyno,
nes Dvasia šlovino juose Dievo darbus
įvairių tautų kalbomis. Po šv. Dvasios
krikšto apaštalai įgijo drąsą liudyti
Kristų nebijodami numirti už Jį.

Šv. Dvasia atrodo paslaptingiau-
sias švč. Trejybės asmuo. Ji yra Tėvo
ir Sūnaus Dvasia, jų bendrystė, jų
mei lės ryšys. Šv. Dvasia (hebrajų kal-
 ba – ruach) reiškia – vėjas, dvelkimas,
ir Jėzus kalbėdamas su Nikodemu
įvardija, kad Dvasia pučia kur nori.
Taip pat Dvasia vadinama Parakletu –
Globėju, Užtarėju, Guodėju, Gynėju. Šv.
Rašte šv. Dvasia yra įvardijama įvai-
riais simboliais: vanduo, patepimas,
ugnis, šviesa, antspaudas, pirštas, ba-
landis. 

Kalbėdamas su samariete, Jėzus
pažada jai gyvojo vandens, kuris trykš-
 ta į amžinąjį gyvenimą. Tas gy vasis
vanduo yra šv. Dvasia, kuri laisto, gai-
vina visa, kas mumyse yra išd žiūvę,
taip pat mes esame pagirdyti viena
Dvasia, rašo apaštalas Paulius korin-
tiečiams (Kor 12,13). Vanduo taip pat
simbolizuoja šv. Dvasios vei kimą krikš-
to metu, kai žmogus at gimsta naujam
gyvenimui Kristuje Jėzuje. Tėvas –
šaltinis, Sūnus – srovė,  o Dvasia – lais-
tytoja.

Patepimo aliejumi simbolis yra
taip pat šv. Dvasios ženklas. Jėzus bu -
vo pateptasis. Viešpaties Dvasia ant
manęs, nes jis patepė mane, kad neš -
čiau Gerąją Naujieną vargdieniams
(Lk 4,18).

Kitas šv. Dvasios simbolis yra ug-
nis. Jonas Krikštytojas skelbė, kad
Kris tus krikštys šv. Dvasia ir ugnimi.
Bažnyčios tėvai sako, kad Dvasia yra
ugnis, nes ji apvalo, išdegina tai, kas
mumyse užima Dievo vietą. Taip pat ji
yra pati Meilė, kuri uždega mūsų su-
šalusias, negalinčias mylėti širdis. Ji
toji, kuri net kiečiausias širdis pri ver-
čia atsigręžti į Dievą ir atgailoti dėl
savo nuodėmių. 

Labai dažnai ikonografijoje vaiz-
duojamas šv. Dvasios simbolis yra ba-
landis. Balandis nusileido ant Kris taus
jo krikšto metu. Jis simbolizuoja ra-
mybę ir taiką, nes žmogus, kupinas šv.
Dvasios yra kupinas ramybės, kas be-
ištiktų, kai tuo tarpu piktoji dvasia pa-
sėja nerimą žmogaus širdyje. 

Be šv. Dvasios negalima suprasti
Jėzaus. Šv. Dvasia pašaukė Jėzų į gy-
 venimą Mergelės Marijos įsčiose (Mt
1,18), patvirtino Jį esant mylimąjį Sū -
nų (Lk 4, 16–19). Ant kryžiaus Jėzus iš-
kvėpė Dvasią. Prisikėlęs Jėzus kvė pė
į savo mokinius ir davė jiems šv. Dva-
sią, kad šie turėtų galią atleisti nuo-
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Po DieVo sParnu

Sekminės – šv. Dvasios atsiuntimo šventė

dėmes (Jn 20, 22). 
Šv. Dvasia yra paslaptingiausias

švč. Trejybės asmuo, bet ji veikia vi-
same kame. 

Jau Senajame Testamente šv. Dva-
sia kalbėjo per pranašus, jie buvo Pa-
rakleto balsas, kai kviesdavo savo
tautą į atsivertimą ar skelbdavo apie
būsimuosius įvykius. Šv. Dvasios ap-
 šviesti senelis Simeonas ir našlė ma-
žame vaikelyje atpažino Viešpatį (Lk
2, 26). Ir Zacharijas bei Elzbieta šv.
Dvasios įkvėpti paskelbė tiek daug da-
lykų apie dar negimusį Jėzų (Lk 1,
41–67).

Tačiau per Sekmines nužengus šv.
Dvasiai, apaštalai, pasak šv. Au gus ti-
no, gavo dvasinių malonių pilnatvę.
Kristus norėjo, kad po jo pri sikėlimo
malonė sustiprėtų. Apašta lai gauna Šv.
Dvasios galią atleisti nuo dėmes: Kam
atleisite nuodė mes, tiems jos bus at-
leistos, kam sulaiky site, sulaikytos (
Jn 20, 23).

Jie yra drąsūs liudyti Kristų iki
mirties, jie turi galią gydyti ligonius
bei išvarinėti demonus. 

Šv. Dvasia ypatingai veikia baž ny-
 čioje ir mūsų dienomis, ji yra Baž ny-
čios gaivintoja bei charizmų įkvė-
 pėja. Ji veikia visuose sakramentuo-
 se, taip pat per šv. Mišias ji nužengia
perkeitimo momentu ant duonos bei
vyno ir  perkeičia juos  į Kristaus kū -
ną bei kraują. Šv. Dvasia mus sujun-
gia su Kristumi, joje išgyvename ypa-
 tingą vienybę vieni su kitais būdami
tokie skirtingi Kristaus kūno nariai.
Ir mylėti vienas kitą galime tik vei-
 kiant Dvasiai, nes be jos mūsų sielo-
se būtų tik skurdas ir nykuma. Šv.
Dva sia bažnyčioje pažadina įvairių
cha rizmų, kad Kristaus kūno nariai
vie nas kitą papildytų ir savo dovano-
mis dalintųsi. 

Apaštalas Paulius laiške ro mie-
 čiams rašo: Turime įvairių dovanų,
destis kokia malonė mums suteikta.
Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja
naudojasi, laikydamasis tikėjimo;  kas
dovaną tarnauti  tetarnauja, kas mo-
kyti tegul moko, kas paraginti  te gul ra-
gina; kas dovaną šelpti tegul šelpia dos-
niai, kas vadovauti tegul vadovauja rū-
pestingai; kas dovaną gailestingumo
darbams tegul pagelbi kitiems su
džiaugsmu (Rom 12, 6–8). 

Šv. Dvasia kai kuriems žmonėms
suteikia ypatingas kalbų dovanas,
kai veikiant Dvasiai žmogus pradeda
šlovinti Dievą įvariomis kalbomis,
kurių jis niekada nesimokė. Kai ku rie
gauna pranašystės dovaną arba gy-
dymo dovanas. Kaip ir Jėzus gydė
žmones, prikeldavo mirusius, taip ir
mūsų laikais šv. Dvasia įkvepia ku-
nigus gydyti tiek žmonių sielas, tiek
kūnus, net prikelti mirusiuosius. Mi-

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�padeda�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,
katalikišką�„Draugo”�laikraštį.

Prisiminkite�Draugo�fondą�savo�testamente.�Keletas�stambesnių
palikimų�užtikrins�laikraščio�gyvavimą�daugeliui�metų!�

Remkime Draugo fondą

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

mano VirtuVė

Orkaitėje kepti vilkešeriai
Pagrindinis patiekalas 6 žmonėms

3 vilkešeriai
3 pankoliai (angl. fennel)
2 citrinos
2 raudonieji svogūnai
100 ml (1/2 stiklinės) sauso balto
vyno
3–4 šaukštai alyvuogių aliejaus
žiupsnelis kmynų
jūros druskos, šviežiai maltų juodų
pipirų

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 400 F.
Žuvis išdarinėti, išplauti šaltame

vandenyje ir gerai nusausinti.
Sugrūsti druską, kmynus, pipi-

rus ir gautu mišiniu įtrinti žuvis iš vir-
šaus ir iš vidaus.

Įkaitinti rumbuotą grilinę keptu-
vę ir apkepti žuvis iš abiejų pusių (po
5 minutes).

Svogūnus supjaustyti stambiais
žiedais, taip pat stambiai supjaustyti
pankolius ir citrinas.

Ant kepimo skardos išdėlioti pusę
supjaustytų svogūnų, pankolių ir cit-
rinų. Ant jų sudėti apkeptas žuvis, pa-
šlakstyti jas alyvuogių aliejumi  ir
baltu sausu vynu. Ant viršaus uždėti li-
kusius svogūnus, pankolius ir citrinas.
Kepti įkaitintoje orkaitėje apie 20 mi-
nučių.

Vilkešeriai ,,en Papilotte”
2 žmonėms

2 vilkešerių filė (po 6–8 oz kiek-
viena)
4 didelės česnako skiltelės
2–3 šaukštai sviesto (ištirpinto)
alyvuogių aliejaus 
druskos, šviežiai
maltų juodųjų
pipirų
2 valgomieji svo-
gūnėliai (shallots),
plonai supjaustyti
2 Romos ar kitos rūšies
nedideli pomidorai (su-
pjaustyti griežinėliais)
1 apelsino žievelė (nutar-
kuota)
kelios čiobrelio šakelės (arba

1/2 šaukštelio džiovintų)
1/4 puodelio alyvuogių, be kau-
liukų
2 šaukštai balto sauso vyno (arba
šviežiai išspaustų apelsinų su-
lčių)

Įkaitinti orkaitę iki 375 F. Nedidelėje
keptuvėje įkaitinti šaukštelį aliejaus ir
apkepinti jame česnako skilteles. Išim-
ti. Du didelius lakštus pergamento
perlenkti pusiau ir iškirpti širdies for-
mą (,,širdys” turi būti gerokai didesnės
nei žuvies filė). Vidinę popieriaus pusę
patepti ištirpintu sviestu. Žuvį dėti ant
odos per porą pirštų nuo sulenkimo.
Pabarstyti druska, pipirais, tarp abie-
jų filė padalinti daržoves ir prieskonius
– uždėti ant viršaus česnaką, svogū-
nėlius, pomidorus, apelsino žievelę,
čiobrelius, alyvuoges. Po lygiai užpil-
ti vyno, pašlakstyti aliejumi. Pakelti po-
pieriaus kraštus plačiausioje vietoje ir
juos kartu užlenkti. Popierinę formą
sandariai užlankstyti iki pat galo. ,,Pa-
ketus” dėti ant kepimo skardos ir kep-
ti apie 15– 20 minučių. Patiekti tik iš-
ėmus iš orkaitės, popieriuje. Perkėlus
,,paketus” ant lėkštės, galima juos šiek
tiek praverti.

Kepimo būdas ,,en Papilotte” pui-
kiai tiks ir kitoms žuvims, pvz. lašišai
ar upėtakiui. Daržoves, prieskonius
taip pat galite išbandyti įvairius. Ska-
naus! 

Jūsų Indrė

Vilkešeriai, arba jūrų ešeriai (angl. sea bass) yra labai lengvai
ir greitai paruošiama žuvis – jos tekstūra tvirta, mėsa balta, ji
puikiai atrodo, yra labai skani ir maistinga. Štai pora papras-
tų, bet tuo pačiu elegantiškų šios žuvies paruošimo būdų.

www.facebook.com
draugolaikrastis

Rusija suėmė šnipinėjimu
apkaltintą lietuvį 
Atkelta iš 1 psl.

FSB spaudos tarnyba nurodė, kad
antradienį sulaikytas „užsienio žval-
gybininkas buvo sučiuptas su įkal-
čiais, kai gavo iš vieno Rusijos piliečio
dokumentus su įslaptinta informaci-
ja”.

Skelbiama, kad Lietuvos pilietis
laikomas Maskvoje esančiame Lefer-
tovo tardymo izoliatoriuje.

Anot Rusijos FSB, per apklausą
lietuvis prisipažino esantis Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento
prie Krašto apsaugos ministerijos pa-
reigūnas.

Lietuvos Krašto apsaugos minis-
terija tokio pobūdžio informacijos ne-
komentuoja. Lietuvos užsienio reika-
lų ministerija ir Valstybės saugumo
departamentas teigia neturintys jokių
oficialių duomenų apie šnipinėjimu
apkaltintą lietuvį.

Lietuvis sulaikytas praėjus trims
savaitėms po to, kai Lietuvos teisė-
sauga sulaikė Rusijos pilietį, kuris,
anot prokurorų, buvo FSB darbuoto-
jas. Tuomet teisėsauga skelbė, kad
balandžio 29 dieną sulaikytas rusas
siekė „prasiskverbti į Lietuvos vals-
tybei vadovaujančias institucijas, Lie-
tuvos teisėsaugos bei žvalgybos tar-
nybas”. Tai buvo ketvirtas šnipinėji-
mo atvejis, apie kurį per pastaruosius
metus paskelbė Lietuvos teisėsauga ir
žvalgyba.

„Šnipų karas kaista”, – trečiadie-
nį sakė britų žurnalistas Edward Lu-
cas, 2011 metais išleidęs knygą „Ap-

gaulė” („Deception“) apie šnipinėjimą.
„Jau kurį laiką buvo galima tikėtis šni-
pų apsikeitimo. Galbūt jie vyksta, bet
nėra viešinami”, - teigė jis. 

Kad pranešimas apie Lietuvos ka-
rinės žvalgybos pareigūno sulaiky-
mą Rusijoje yra atsakas į anksčiau Lie-
tuvos sulaikytą Rusijos pilietį, kuris
įtariamas šnipinėjimu FSB, mano ir
buvęs VSD  vadovas Mečys Laurin-
kus.

„Visą laiką spėliojau, kodėl, kada
Lietuva paskelbė sulaikiusi Federali-
nio saugumo tarnybos darbuotoją,
nors pavardės jo nepaskelbė, tik įvar-
dijo jo darbo vietą, iš Rusijos nebuvo
jokio atsako. Aš taip supratau, kad iki
gegužės 9 dienos nebus nieko, kol
vyksta paradai. Praeis kažkiek laiko ir
jie atsakys. Ir tą padarė”, – trečiadie-
nį sakė M.Laurinkus.

Jo teigimu, nėra buvę, kad Rusija
tokiomis situacijomis nesureaguotų,
todėl šnipų sulaikymai Lietuvoje ir Ru-
sijoje yra tiesiogiai susiję. Pasak M.
Laurinkaus, galimybė apsikeisti agen-
tais priklausys nuo to, ar Rusijos pa-
skelbta informacija yra teisinga.

„Pirmiausia, tai bus gana ilgas
procesas. Iki liepos 20 dienos jis yra su-
imtas, po to bus kažkokie sprendi-
mai. Per tą laiką kažkas turės ir spręs-
tis – jeigu identifikuosis, kad tai iš tik-
rųjų yra taip, kaip teigiama, tada jau
turės būti tam tikras kelias”, – sakė bu-
vęs VSD vadas.

M. Laurinkus VSD vadovavo 1998–
2004 metais.

BNS

Mečys Laurinkus Gretos�Skaraitienės�nuotr.
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www.draugas.org/mirties.html

Premijuota knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,drauge’’

Vilniaus�tarptautinėje�knygų�mugėje�pristatytą�šiais�metais�leidyklos�„Aukso�žu-
vys’’�išleistą�knygą�,,Manėm,�kad�greit�grįšim’’�(sud.�Dalia�Cidzikaitė,�Laima�Pet-
rauskaitė�VanderStoep�ir�Dalia�Stakytė�Anysienė)�galite�įsigyti� ,,Draugo’’�kny-
gynėlyje.� Kaina� –� 25�dol.� (Illinois
valstijos�pridėtinės� vertės�mokes-
tis� – 9.25� proc.,� persiuntimas
paštu�– 5�dol.).�Teiraukitės�tel.�773-
585-9500.�

Knygoje�–�aštuoniolika�pokal-
bių�su�JAV�lietuviais,�kurie�Antrojo
pasaulinio� karo�metais� nuo� artė-
jančio� sovietų� fronto� ir� tremties
grėsmės�buvo�priversti�palikti�Lie-
tuvą� ir� trauktis� į� Vakarus.� Knygos
sudarytojų�paš�nekovai� atvirai� pa-
sakoja�apie�bėgimo�iš�Lietuvos�ap-
linkybes,�gyvenimą�DP�stovyklose
Vokietijoje,� apsisprendimą�emig-
ruoti�ir�įsikūrimą�Jungtinėse�Ameri-
kos�Valstijose.

Knyga�,,Manėm,�kad�greit�grįšim’’�yra�didesnio�projekto�–�Sakytinės�istori-
jos�projektas�–�dalis,�kurį�1995�m.�sumanė�JAV�Lietuvių�Bendruomenės�Kultūros
taryba.�Projekto�metu�į�magnetofono�juostas�įrašyti�65�pokalbiai.�30�pokalbių�įra-
šyti�Čikagos�apylinkėse,�35�–�kitur.�Šiandien�bent�pusė�kalbintų�asmenų�jau�yra
mirę.

Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės

vienybės diena 
Atkelta iš 11 psl.

Lietuvos prezidentė D. Grybaus-
 kai tė po oficialiosios dalies nutarė
ap žiūrėti šventėje demonstruojamą
karinę techniką, pabendrauti su Lie-
 tuvos ir NATO valstybių kariais. Vi-
 siems jiems šalies vadovė skyrė dė me-
sio, daugelį žmonių pakalbino, su Vo-
kietijos kariškiais pašmaikštavo, no-
riai sėdo į vieną iš šarvuočių. Pui kiai
nusiteikusi Prezidentė į šventę atva-
žiavo pilnomis saldainių kišenė mis,
kuriuos nuolat dalijo mažiems vai-
kams. Ji fotografavosi su to pagei-
daujančiais šventės svečiais, kalbino
vaikus, domėjosi tankais, šar vuo čiais,
taip pat įvairiais ginklais.

Turbūt didžiausio šventės daly vių
dėmesio susilaukė į Marijampolę at-
vežtas įspūdingų matmenų gerai gink-
luotas, šarvuotas ir mobilus JAV tan-
kas M1 ABRAMS, kurį dar mažai kas
buvo matęs. Įvairių tautybių JAV ka-
riškiai tankistai noriai fotografa vo si su
vaikais ir suaugusiais, parodė ir tan-
ko vidų, pasakojo apie puikias jo gali-
mybes. Daugiau kaip 60 tonų sverian-
tis ir apie 4,35 milijono JAV dolerių kai-
nuojantis tankas spe cia liai į Mari-
jampolę buvo atvežtas dar išvakarėse.
Lietuvoje penki tokie tan kai buvo dis-
lokuoti šių metų pava sarį.

Visi norintys galėjo susipažinti
ir su sąjungininkų, ir su Lietuvos ka-
 riuomenės turima technika. Ji sudo mi  -
no nemažai jaunimo, tačiau ir ge ro  kai
vyresni žmonės bandė kalbinti užsie-
niečius, atidžiai skaitė šalia tech nikos
pateiktą jos aprašymą lie tuvių kalba.
Daug ką sudomino ir ka rinis malūn-
sparnis, o Poezijos parke gerų emoci-

jų padovanojo čia atlikta partizanų mū-
šio rekonstrukcija.

Minios žmonių skubėjo pamatyti
ir jungtinę Lietuvos ir NATO sąjun gi-
ninkų parodomąją karinę operaciją.
Jos metu buvo pademonstruotas prie-
 šo neutralizavimas, sužeistųjų gelbė-
jimas, sprogmenų likvidavimas, pa-
demonstruota, kaip tarpusavyje de-
 rina veiksmus skirtinos kariuo menės
rūšys. Aikštėje buvo šaudoma netik-
romis kulkomis, sproginėjo dū mų už-
taisai, nors tuo metu pliaupė stipri liū-
tis. 

Šventėje būta ir kitų įdomybių –
ma rijampoliečiai ir miesto svečiai ga-
 lėjo išbandyti jėgas stovykloje „Tapk
kariu dienai”, apsilankyti taktinėje va-
davietėje, veikė pirmosios pagalbos
mokykla. Vakarop demonstruoti pa-
rašiutininkų šuoliai, įspū dingą kon-
certą surengė Lietuvos ka riuomenės
orkestras ir valstybinis dai nų ir šokių
ansamblis „Lietuva”, pa rodęs patrio-
tinę programą. 

Parodomoji karinė operacija buvo įspūdinga.

NATO naikintuvų skrydis

� Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�dar-
bo�su�gyvenimu.�Didelė�darbo�patirtis,
minimali�anglų�kalba,�nevairuoja.�Gali�pa-
keisti�savaitgaliais.�Tel. 773-940-5264.  

� Profesionali,�sąžininga�moteris,�turinti
didelę�slaugos�darbo�patirtį,�legali,�vai-
ruojanti� automobilį,� ieško� pagyvenu-
sių�žmonių�priežiūros�darbo�su�gyveni-
mu�Čikagoje�ar�jos�priemiesčiuose.�Tel.
312-647-3208. 

� 54�metų�vyras�ieško�žmonių�priežiū-
ros�darbo�pakeitimų�pietvakariniuose�ra-
jonuose.�Tel. 773-387-7232 arba�773-
600-2887. Skambinti vakare nuo 8 val.
v. iki 11:30 val. v.

� Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�dar-
bo� su� grįžimu� namo.� Gali� pakeisti� sa-
vaitgaliais.�Kartu�gali�dirbti�ir�vyras.�
Tel. 708-691-6996. 

� Moteris�ieško�žmonių�priežiūros�dar-
bo,�galimi�pakeitimai.�Siūlyti�įvairius�va-
riantus.�Tel. 773-615-5235.

� Vyras�ieško�žmonių�priežiūros�darbo�su
gyvenimu�ar�pakeitimų.�Legalūs�doku-
mentai,�vairuoja,�patirtis.�
Tel. 312-307-4619. 

� Moteris�ieško�senelių�priežiūros�dar-
bo�pakeitimų.�Siūlyti�įvairius�variantus.�
Tel. 773-387-7232. 

ĮVAiRūS

A † A
LEONARDAS GOGELIS

Mirė 2015 m. balandžio 11 d., Čikagoje, Mount Sinai ligoninė-
je, sulaukęs 76 metų.   

A. a. Leonardo laidotuvių šv. Mišios įvyks šeštadienį, gegužės
23 d., 10 val. r. Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th St., Chicago, IL.  Po šv. Mišių ve-
lionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Jei kas norėtų prisidėti prie Leonardo Gogelio laidotuvių išlai -
dų, prašome kreiptis į Viktorą Kelmelį tel. 773-376-3928.

Laidot. direkt. – Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410

,,Draugo”�prenumeratoriai�gali�skaityti�

,,DRAUGĄ”
internete�be�jokio�papildomo�mokesčio.�
Pageidaujantys�turėtų�parašyti�apie�tai�

administracijai:�
administracija@draugas.org 
ir�gauti�,,log�in”�bei�slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Lithuanian Chamber of Commerce
kviečia� į� susitikimą�su�dangeruta dur-
rett,�kuris�vyks�gegužės 22 dieną, penk-
tadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje (6500� South� Pulaski
Road,�Chicago,�IL).�Dangeruta�Durrett�kal-
bės�apie�tai,�kaip�pradėti�verslą�Lietuvoje.
Bus�vaišės.

Daugiau�informacijos�suteiks�
Stanley Balzekas tel.�773-582-6500.

Gegužės�31�d.,�sekmadienį,�12�val.�p.�p.�Jaunimo�centro�Moterų�klubas�kviečia
visus�į�centro�kavinę�valgyti�gardžių�mielinių�blynų.�Mišių�koplyčioje�nebus,�bet
visi�maloniai�kviečiami�susirinkti�ir�pabendrauti,�nes�prasidėjus�vasaros�atosto-
goms�kavinėje�jokie�renginiai�nevyks.�

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS   4545 W 63rd ST CHICAGO, IL 60629• 773-585-9500

Pas mus
IR

aPLink mus

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

� Prisiminimo dienos (Memorial Day) šv.
Mišios Šv. Kazimiero kapinėse bus atnašau-
jamos pirmadienį, gegužės 25 d., 10:30
val. r. Pagrindinis šv. Mišių celebrantas bus
vyskupas Andrew Wypych.

� Maloniai kviečiame pabendrauti su kny-
gos ,,Lietuviški takai” autoriumi Donatu Ja-
nuta. Knygos pristatymas vyks sekmadienį,
gegužės 31 d., 1 val. p. p. Willowbrook Ball-
room, ,,Bunkeryje”, 8900 Archer Ave, Wil-
low Springs, IL. Lauksime Jūsų įdomiam po-
kalbiui prie vaišių ir vyno taurės.

� Gegužės 31 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centras (PLC) kviečia narius, rėmėjus ir
svečius į PLC metinį susirinkimą. Registracija
11 val. r., susirinkimas 12:30 val. p. p. Bus
aptariama praėjusiųjų metų veikla, dabartinė

Centro padėtis ir planai ateičiai. Susirinkimas
vyks PLC Lietuvių Fondo salėje. Turite klau-
simų? Skambinkite į PLC raštinę tel. 630-
257-8787.

� Birželio 6 d., šeštadienį: JAV LB Vidurio
vakarų apygardos metinis suvažiavimas vyks
PLC Lemonte, Maironio  lituanistinės mo-
kyklos didžiojoje salėje # 121, prie rytinio
įėjimo (E). Registracija – 9:30 val. r. Pradžia
– 10 val. r. Maloniai kviečiame atvykti.

�  Birželio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
tegul visi keliai veda į gegužinę, kuri vyks At-
eitininkų namuose (1380 Castlewood Dr.
Lemont, IL). Jūsų laukia gardus  maistas,
puiki nuotaika, smagi Algimanto  Barniškio
muzika, gaivus šimtamečių ąžuolų vėjelis.
Gegužinę rengia Ateitininkų namų valdyba.

Rūtos Daukienės nuotraukoje (iš k.): Genutė Tarienė, Viktorija Valavičienė, Irena
Dirdienė, Rūta Daukienė ir Stasė Bacevičienė.

Sezono uždarymas Jaunimo centro kavinėje

Dešimtasis metinis baltų piknikas Californijoje
Draugystė, skanumynai, žaidimai, linksmybės!

Birželio�7�d.�El�Sobrante�mieste,�Californijoje,�Kennedy�Grove
poilsiavietėje�vyks�Dešimtasis�metinis�baltų�piknikas.�Atvykite�–
smagiai�praleisite�laiką!�Bus�virvių�tempimo�varžybos,�tinklinis,�lo-
terijos.�Mažieji�galės�dalyvauti�,,pinata”�ir�kituose�žaidimuose.��

Maistas. Galėsite�paragauti�įvairių�alaus�rūšių,�pasigardžiuoti
keptu�paršiuku�ir�dešromis.�Atsineškite�savo�gamybos�raugintų
kopūstų,�mišrainės,�naminio�alaus.�Galėsite�dalyvauti�konkurse�ir
galbūt�laimėsite�premiją!�Pietūs�bus�suneštiniai�–�atsineškite�savo
gamintų�lietuviškų�patiekalų.�

Apsirengimas: Prašome�apsirengti� tautinių� spalvų� rūbais,
atsižvelgiant,�žinoma,�ir�į�oro�salygas.�Pasirūpinkite�apsauga�nuo
saulės!

Kaina. Pageidaujama�auka�suaugusiems�–�10�dol.�asmeniui.
Automobilio�pastatymas�parko�aikštelėje�–�5�dol.

Vieta ir laikas. Baltų�piknikas�vyks�nuo�10 val. r. iki 4 val. p. p.

Kennedy Grove Recreation Area
6531 San Pablo dam Road

el Sobrante, CA

Daugiau�informacijos�–�el.�paštu:
info@sflithuanians.com.

Iki pasimatymo! 

Pirmadienį,�gegužės�25�d.,�Memorial�Day�pagerbimo�apeigų�Šv.�Kazimiero
kapinėse�nebus.�Po�šv.�Mišių�vainikas�bus�pašventintas�prie�altoriaus�ir�padė-
tas�prie�Steigėjų�paminklo.�

Birutė Matutienė ir Antanas Paužuolis

Gegužės 24–29 dienomis parodų Boston Convention and Ex-
position centre (415 Summer St, Boston, MA 02210) vyks kas-
metinė NAFSA (Association of International Educators) konfe-
rencija ir paroda.

Konferencijoje�dalyvaus� ir�bendrame�stende�(stendo�Nr.�2838)�Lietuvos
aukštojo�mokslo�galimybes�pristatys�Vilniaus�universiteto,� Kauno�technolo-
gijos�universiteto,�Vilniaus�Gedimino�technikos�universiteto,�Kauno�Vytauto�Di-
džiojo�universiteto,�Vilniaus�edukologijos�universiteto,�Kauno�ir�Vilniaus�ko-
legijų� atstovai�bei�Švietimo�ir�mokslo�ministerijos�atstovė.�Šis�vizitas�yra� or-
ganizuojamas�Švietimo�mainų�paramos�fondo,�kuris�įgyvendina�„Study�in�Lit-
huania”�projektą�http://www.studyinlithuania.lt/

Maloniai�kviečiame�aplankyti�mūsų�stendą!
Švietimo mainų paramos fondas


