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Nelietuviškas lietuviškas
konsulas – 10 psl.

Vienaip ar kitaip vesk: jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas, jei blogą – tapsi filosofu. – Sokratas

ŠIAME NUMERYJE:

Nuo Plungės
iki Bostono – 4 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
R. Durbin:

Rusijos 
agresija 
suvienijo 
Ukrainą

Lietuvoje besilankantis JAV Illinojaus valstijos
senatorius Richard Durbin sako, kad Maskvos
remiama agresija Ukrainoje suvienijo šią

tautą ir tarptautinę bendruomenę.
Neseniai Ukrainoje apsilankęs senatorius žur-

nalistams Prezidentūroje teigė, kad JAV ir toliau
rems Kijevo pastangas atremiant Rusijos agresiją,

taip pat pareiškė, jog Minske pasiekti susitarimai yra
nuviliantys, nes separatistai ir juos remiantys Ru-
sijos kariai paliaubas pažeidžia beveik kiekvieną die-
ną. R. Durbin teigiamai įvertino faktą, kad pasta-
ruoju metu separatistų kontroliuojama teritorija be-
veik nesiplečia, tačiau įspėjo, jog koviniai veiksmai
gali atsinaujinti bet kurią akimirką. – 3 psl.

Prezidentės D. Grybauskaitės ir
sen. R. Durbin susitikimas

Roberto Dačkaus nuotr. 

Tarptautinio oro uosto keleiviai domėjosi Lietuva

Gegužės 26 d. New Jersey
valstijoje, Newark Liberty
tarptautiniame oro uoste

vyko Europos Sąjungos vienybės
dienos šventė, kurios metu Lie-
tuvos generalinis konsulatas New
Yorke supažindino keleivius su
Lietuva, mūsų kultūra ir tradici-
jomis, o taip pat galimybėmis ke-
liauti į mūsų šalį. Amerikiečiai ir
keleiviai iš kitų pasaulio valstybių
ragavo lietuviško šakočio, žaga-
rėlių, naminės juodos duonos, lie-
tuviško sūrio ir mėsos gaminių.
Maisto produktus pristatė New
Jersey lietuviai Andrius ir Lina
Stanioniai bei Vytautas ir Natalija
Gromovai.

Newark tarptautiniame oro

uoste Europos dienos šventė ren-
giama kiekvienais metais. Šiemet
kartu su Lietuva dalyvavo Lenki-
jos, Vengrijos, Ispanijos, Prancū-
zijos ir Vokietijos valstybių atsto-

vai. Per šį oro uostą kas dieną ke-
liauja iki 100 000 keleivių.

LR generalinio konsulato New Yorke
info ir nuotr.

Newark keleiviai ne tik išgirdo apie gintarą ir Trakų pilį, bet ir turėjo progos paragauti
uni kalių lietuviškų skanumynų – šakočio, žagarėlių, varškės sūrio, kuriuos jiems siūlė ir
jų gamybos technologiją aiškino Lina ir Andrius Stanioniai.

Lina ir Andrius Stanioniai su konsule Lau -
ra Žiliajevaite (d.)

Tarptautiniame oro uoste Lietuvą pristatinėjo (iš k.): konsulė Laura Žilia je -
vai tė, generalinis konsulas Julius Pranevičius, Vytautas ir Natalija Gro mo -
vai.



bei reportažus, – todėl visi mes tapome
agresyvūs visko kritikuotojai, mūsų
aplinka tapo negeranoriška ir net ne-
saugi, o gyvenimas nemielas, nes viskas
„blogai”. 

Iš tiesų, atrodo, mūsų visuomenė
dar nėra nusistovėjusi, ji kunkuliuoja
kaip jaunas alus ir joje asmenybės vie-
nos kitas, jeigu ne naikina, tai bent
grumdo ir žeidžia. Ir ne visiems tai pa-
keliama. Lietuviai, atrodo, esame ypač
jautrūs aplinkos poveikiui – daugiausiai

iš aplinkinių tautų turime savižudžių ir
emigrantų, kurie traukiasi ne tik iš mūsų
visuomenės, bet ir iš gyvenimo. Dar esame
vieni labiausiai Europoje geriančių. Vėl-
gi ekspertai, o garsiausiai – opozicija kal-
tina valdžią, kad ji neskiria pinigų psi-
chologinėms programoms, kad per mažai
kelia algas ir kuria darbo vietų, bet eina
metai, baigiasi vienos valdžios kadencija

ir prasideda kitos, o reikalai nesitvarko ir kritika ne-
siliauja, tik sklinda jau iš kitų lūpų. Matyt, tokia ge-
netika... (Visai tikėtina, kad artimiausią šimtmetį
ją pakeis imigrantų srautas, kai tik gyvenimas pa-
gerės...)

Tapome labai paviršutiniški, girdime tik triukš-
mą, kuris neleidžia išgirsti esmės. Valstybės taryba
nusprendė, kad šiomis sudėtingomis geopolitinėmis
sąlygomis jaunuoliai (tik labai nedidelė jų dalis) bus
imama į kariuomenę ir apmokoma ginti šalį (ne ka-
riauti). Viešojoje erdvėje girdėti tik neigiami balsai
– mūsų mamyčiukai tiesiog sprogsta pykčiu, kad
jiems reikės kiek pabėgioti po miškus ir 9 mėnesius
jie negaus į lovą mamytės iškeptų blynelių. Bet juk
ne visi tokie išlepėliai, kodėl netransliuojami jų bal-
sai? Net ir poniučių siuvėjas Juozas Statkevičius, ku-
rio vardas Lietuvoje tariamas kaip kokio dievuko (o
ir jis pats elgiasi kaip koks dievukas), papeikęs Pre-
zidentę už tai, kad neina pas jį siūdintis, kuriądien
pareiškė: „Linkiu visiems greičiau važiuoti į užsi-
enį, o neiti į armiją ir kovoti su kaimynais”. Nei
verkti, nei juoktis, – toks mūsų elitas. O štai kaip
žmogus iš gatvės sureagavo į šio „elito” pasakymą:
„Jei, tarkim, ateina tavo kaimynas ir pasako: nuo
šiandien tavo namas, butas, tvenkinys, pievutė yra
mano, tai tu susikrauni šmutkes ir varai į užsienį?”
(Praėjusį savaitgalį Vilniaus centre buvo surengtas
netgi mitingas prieš šalies militarizaciją ir šaukti-
nių kariuomenę, – ir tai jau nebeatrodo nekaltas ma-
myčiukų paverkšlenimas, o panašu į kažkokių dė-
džių projektą.)

Duonos ir žaidimų, – reikalavo sotūs, bet pa-
prasti antikiniai romiečiai. Jau turime duonos ir
„elitą”, kuris suteikia reginių, bet neturime herojų,
kurie uždegtų kažkam kilnesniam, kažkam daugiau
negu žvaigždžių ir žvaigždučių svoris, jų apatinio tri-
kotažo spalva ar eilinės skyrybos-vedybos. Netgi mi-
lijonierius Antanas Guoga nebeįdomus, nes pra-
džioje, kai buvo ant bangos ir dar nebuvo Europar-
lamente, visko daug gražaus ir iškilnaus žadėjo, gal-
vojom – herojus, bet kai metus pabuvo Briuselyje, nu-
sprendė: ne, ne, Lietuvoje jis jau nebeturi ką veik-
ti ir savo žodžius atsiima. 

Tai taip ir gyvenam be herojų, visi to-
kie paprasti, netgi prasti. 

...Nors pro žiniasklaidos sietą kaž-
kaip prasprūdo žinutė, kad privalomojo
šaukimo į Lietuvos kariuomenę gali ir ne-
prireikti, nes pakaks savanorių, – ir tai bus
pirmoji gera žinia, kurios kažkas taip ne-
laukė.

Pastaruoju metu žiniasklaidoje nė
su šakaliu nerasi teigiamų nau-
jienų, todėl jau imame pavargti

nuo nuolatinių problemų. Kasdien iš
koto išverčia vis kokia bloga arba į blo-
gąją pusę išversta galėjusi būti gera ži-
nia. Dažniausiai mus piktina biurok-
ratai, partijos ir jų vadai, ką jau kalbė-
ti apie girtų sukeliamas autoavarijas. O
Prezidentė pastaruoju metu tapo kaip ir
bokso kriaušė – ją paspardyti dabar
yra gero tono ženklas. Pajuokos objektu
ją pavertė net ir „braliukai” latviai. Mat
ji, interviu duodama Latvijos valstybinei
televizijai, atsisakė žurnalistui atsakyti
į nesutartus klausimus apie gėjus ir lie-
tuviškos „Maximos” parduotuvės pasta-
to griuvimo Rygoje pamokas. Ji buvo pa-
kviesta kalbėti apie Rygos viršūnių su-
sitikimą ir Rytų kaimynystės problema-
tiką, o žurnalistas ėmė klausinėti visiškai
apie ką kita.  Mano galva, gerai, kad valstybės va-
dovas netauškia niekų nepasiruošęs, kaip tauškia
mūsų premjeras, kuris rytą nežinodamas dalyko kal-
ba vienaip, po pietų – kitaip, kitą dieną – dar trečiaip.
Visi randa vis kokių nors pavyzdžių, kaip yra pa-
saulyje, aš nedariau nė vieno interviu nė su Ameri-
kos, nė su Vokietijos vadovais, todėl neturiu prakti-
kos, kaip elgiasi kitų valstybių vadovai, bet manau,
kad Prezidentas ar premjeras kalba valstybės vardu,
ir jis neturi teisės fantazuoti ar reikšti savo nuomo-
nės. Jis reiškia valstybės nuomonę, todėl turi būti pa-
siruošęs kalbėti solidžiai. 

Kolegos latviai pokalbio su Prezidente įrašą
per TV parodė labai nepagarbiai – su visomis D. Gry-
bauskaitės pastabomis, netgi vietą, kada ji prašė kaž-
kurį įrašo gabalą iškirpti. Taip nesiskaityti su kitos
valstybės vadovu yra labai netaktiška. Manau, Lat-
vijos prezidentas turės progos atsiprašyti savo Lie-
tuvos kolegės. O latvių žurnalistai, juokaujant gali-
ma būtų pasvarstyti, greičiausiai atkeršijo mūsų Pre-
zidentei dėl jos populiarumo Latvijoje, mat apklau-
sose latviai yra pasisakę, kad norėtų tokio Prezidento
kaip Dalia Grybauskaitė, nes jų Prezidentas esąs per
minkštas ir neturintis savo nuomonės.

Mano galva, demokratija mes jau pradedame
piktnaudžiauti. Gali būti, kad tai jaunos demokratijos
problema – įsijautėme turintys labai daug teisių – vi-
sas, kiek jų tik yra, ir pamiršome, kad turime ir šiek
tiek pareigų. Štai virš Baltijos jūros nukrito priva-
tus lėktuvas, kuris buvo skraidinamas po remonto
iš Danijos. Juo skridę prityrę pilotai žuvo neaiškio-
mis aplinkybėmis. Baisi nelaimė, tiesa. Valstybės gel-
bėjimo tarnybos, sakoma, nepadarė visko, kad gel-
bėjimo ir paieškos operacija vyktų sklandžiai, bet vėl-
gi šiurpina faktas, kad pilotų artimieji ėmė šokdin-
ti valstybės pareigūnus – naktį skambindami mi-
nistrui ir reikalaudami siųsti vienokį ar kitokį or-
laivį ar laivą ir drįsdami žiniasklaidoje pasisakyti,
kad jiems meluojama į akis, nes ministras pasakė,
kad orlaivis šiuo metu vykdo operaciją virš jūros,
nors prieš pusvalandį jis (pagal instrukciją) turėjo
nusileisti ant kranto. Tai sukėlė diskusijų audrą – vie-
ni – už, kiti prieš. Viename internetiniame  tinkla-
lapyje Lietuvos mokesčių mokėtojas pa-
sisakė gana žiauriai: kad jis prieštarauja,
jog jo lėšomis nukritęs į jūrą senas – at-
gyvenęs orlaivis būtų iškeltas valstybės lė-
šomis, nes tai labai brangus malonumas
– Lietuva neturi pati galimybių jį iškelti
į paviršių ir reikia samdyti brangią už-
sienio valstybių techniką. Aš nebūčiau to-
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Mūsų gyvenimą gadina 
herojų trūkumas
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

kia kategoriška, nors laiško autoriaus pasakyme yra
tiesos: „Tai tebuvo privatus skrydis, pilotai – asme-
ninėmis atostogomis užsiėmę saviveiklininkai, o lėk-
tuvas – jų asmeninis turtas... Jei kažkas gali sau leis-
ti pirkti privačius lėktuvus, rengti asmeninius skry-
džius iš Danijos į Švediją ar vos ten ne į Antarktiką,
tai tegul tie Lietuvos piliečiai ir draudžiasi, ir gel-
bėjasi, ir skęsta savarankiškai. Savo varganomis pa-
jamomis dėl tokios prabangos, kaip Švedijos karinių
pajėgų įrangos nuoma, dėl dviejų avantiūristų nuo-
tykių aš nesutinku dalintis ir prisidėti atsisakau...
Jūsų pramogai aš pripažinsiu, kad privataus asme-
ninio lėktuvo nesu net savo akyse gyvai matęs – jau
nekalbant apie tai, kad aš gyvenime tokio neturėsiu”. 

Suprantu artimuosius, kad jiems labai skaudu
ir labai svarbu, kad jų artimųjų palaikai su visu lėk-
tuvu būtų iškelti į paviršių. To reikia ir valstybei, nes
nėra aiškios lėktuvo kritimo aplinkybės (o gal di-
versija?). Pilotai nespėjo pasiųsti net pagalbos sig-
nalo, o juk lėktuvas skrido iš remonto dirbtuvių. Ga-
lima pageidauti, bet negalima savanaudiškai rei-
kalauti visų žmonių sąskaita, nepaisant išlaidų dy-
džio, brangių paslaugų ir dar kaltinti. Kasdien Lie-
tuvos keliuose žūva žmonės, – kartais po kelis, argi
dėl kiekvienos avarijos valstybės ministras turi at-
šaukti kelionę į Briuselį? Baisu pasirodyti nejautria
ir neužjaučiančia, bet tas demokratijos vartotojų iš-
vešėjimas jau ima slėgti. Pasijunti, kad tu esi niekas,
nes šalia tavęs esantis yra viskas, – valstybė, tauta,
pasaulio bamba, kurio interesai yra svarbiau už to-
kius mažus ir nereikšmingus tavo, kuris moka mo-
kesčius, interesus. Tokio nesantūrumo, manau, iš-
mokė posovietinė žiniasklaida. Žurnalistai, pajutę
laisvės skonį, tapo tikri akiplėšos – jie gali be jokio
sąžinės graužimo ir gėdos įsiveržti į bet kurią vietą
ar situaciją ir neištyrę paskelbti bjauriausių, šališ-
kiausių dalykų. Tik todėl, kad daugelis nenori pra-
dėti teismų maratono ir būti dar labiau žeminami ir
gniuždomi, nevyksta nuolatiniai teismo procesai dėl
garbės ir orumo įžeidimo. Nors vertėtų. Matyt, tas
posovietinės eros žurnalistų agresyvumas, kuris
vyksta visų akivaizdoje, persiduoda ir visiems ki-
tiems, kurie juos žiūri, jų klauso ir skaito jų rašinius

Žurnalistai, pajutę laisvės skonį, tapo tikri akiplė-
šos – jie gali be jokio sąžinės graužimo ir gėdos įsi-
veržti į bet kurią vietą ar situaciją ir neištyrę paskelbti
bjauriausių, šališkiausių dalykų.

Iš tiesų, atrodo, mūsų visuomenė dar nėra nusi-
stovėjusi, ji kunkuliuoja kaip jaunas alus ir joje as-
menybės vienos kitas, jeigu ne naikina, tai bent
grumdo ir žeidžia.



politikas ar Lietuvos valdininkas – tuo didesni rei-
kalavimai žurnalistui. 

„Suderintų klausimų” reiškinys Lietuvoje –
masiškas. Tokių atvejų per savo žurnalistinę karje-
rą patyriau tūkstančius. 

Beje, abejoju, jog Latvijoje situacija – kardinaliai
kitokia. Netikiu, kad Latvijos prezidentas Latvijos te-
levizijoms interviu duotų iš anksto nežinodamas, ko-
kių dalykų bus kamantinėjamas. 

Abejoju, kad Latvijos nacionalinės televizijos žur-
nalistai, siekdami prakalbinti Latvijos preziden-
tus, premjerus ar parlamento pirmininkus, nebūtų
patyrę reikalavimų suderinti, apie ką galima šnekėti
ir ko neverta analizuoti.

Kaip bebūtų keista, bet ir žiniasklaidos atstovai
ne visuomet vadovaujasi demokratiškumo principais.
Jie taip pat mėgsta ... iš  anksto suderintus klausi-
mus.

Įdomu, ar Lietuvos prezidentę kalbinęs Latvijos
žurnalistas G. Reders nereikalautų suderinti klau-
simų, jei paprašyčiau, pavyzdžiui, iš jo videointerviu
apie jo darbovietės šiokiadienius? Tikrai galėčiau do-
mėtis absoliučiai viskuo? Tikrai prieš duodamas in-

terviu jis nesitartų su televizijos sa-
vininkais ir direktoriais? 

Vienas iš paskutiniųjų keistų
pavyzdžių – Open TV reikalavimas.
Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje
Izraelio atvirasis televizijos kanalas
Open TV visus gegužės 21-ąją kvietė
į apskritojo stalo diskusiją – atras-
ti te mą „Svarbiausia žydų paslaptis”. 

Nutariau, kad ši tema gali būti
įdomi. Žydai – unikali tauta. Yra ko
pasimokyti. Todėl iš anksto nusiun-

čiau organizatoriams elektroninį laišką, kad daly-
vausiu. Tuo pačiu užsiminiau, kad ateisiu nešinas fil-
mavimo kamera. 

Bet atvirasis Izraelio televizijos kanalas Open TV
pasirodė esąs ne visai atviras. 

Sulaukiau atsakymo: „Sveiki, ačiū, kad domitės
mūsų renginiu. Dėl filmavimo ir medžiagos publi-
kavimo turėtume tokius prašymus iš savo pusės: gau-
ti visų dalyvių sutikimą renginio pradžioje (to galė-
tų paprašyti mūsų vedėjai), ir publikacijos turinio su-
derinimo prieš ją publikuojant (tiesiog jau turime pa-
tirties dėl klaidingai pateiktų pavardžių, pavadini-
mų).” 

Kaip vertinti šį prašymą? Viena vertus, bandy-
mas apsidrausti – logiškas. Kita vertus, jei jau esa-
me demokratai, jei dieviname spaudos laisvę, kaip
galima reikalauti galutinio publikacijos suderinimo?
Kam reikalingi leidimai filmavimui, jei diskusija –
vieša?

Todėl ir gūžčioju pečiais iš nuostabos: jei žur-
nalistai kelia griežtus reikalavimus kolegoms žur-
nalistams, tai kodėl prezidentai negali kelti griežtų
reikalavimų spaudos atstovams?

Tenka sutikti, jog Prezidentė
Dalia Grybauskaitė padarė
klaidą. Į netikėtus, provoka-

cinius, su tema nesusijusius žurna-
listų klausimus nedera atsakyti taip,
kaip ji atsakė Latvijos nacionalinės
TV žurnalistui Gundars Reders. 

Žurnalistas – ne pareigūnas, be-
sielgiantis griežtai pagal instrukcijas
ar reglamentą. Naivu tikėtis, jog
žurnalistas praleistų progą iš kai-
myninės šalies vadovo išspausti kuo
daugiau atsakymų net ir į pačius keisčiausius klau-
simus.

Taigi žodžių „nesuderinti klausimai” Prezi-
dentei nederėjo ištarti. Juolab kad netikėtus žur-
nalistų klausimus lengva neutralizuoti juokaujant,
atsakant į klausimą klausimu arba tiesiog apgai-
lestaujant, jog paskutinioji televizijos darbuotojo iš-
kelta tema – neįdomi. Galimas ir dar vienas va-
riantas: tavęs klausia apie ratus, o tu vis tiek dėstai
apie batus, t. y. pasakoji vien tai, kas svarbu ir ak-
tualu tau, o ne plunksnos broliui.

Tačiau Lietuvos prezidentė pasirinko kitokią
taktiką. Ir vėl rėžė tiesą į akis. Jei klausimai nesu-
derinti, vadinasi jie – nesuderinti. O tai reiškia, kad
žurnalistas nesilaiko prieš pokalbį sutartų žaidimo
taisyklių. Jeigu norite dar griežtesnio įvertinimo, tai
žaidimo taisykles keičiantis žurnalistas – nepati-
kimas.

Atvirai kalbant, šių eilučių autoriui nesu-
prantama, kodėl Lietuvos ir Latvijos spaudoje kilo
tiek daug šurmulio dėl vadinamųjų „nesuderintų
klausimų”. 

Juk Lietuvos vadovės interviu – puikus. Prezi-
dentė nekeičia pozicijos. Ji tokia pat griežta Krem-
liaus atžvilgiu. Ji tebemano, jog Vakarai privalėtų
Ukrainai padėti kur kas rimčiau nei iki šiol. Ji re-
mia tuos, kurie stiprina Lietuvos gynybinius pajė-
gumus. 

Tokį įspūdį susidariau išklausęs Lietuvos va-
dovės interviu, duotą brolių latvių televizijai. Džiau-
kimės, jog turime šalies vadovę, kuri apie tarptau-
tines bėdas kalba atvirai. Tokių  vadovų šiandieni-
nėje Europoje – ne tiek daug. 

Bet būtent tiesą be užuolankų apie Kremliaus
agresiją rėžiantys  vadovai verčia pasitemti ir bai-
liuosius Europos politikus, savo dviprasmiškais
tūpčiojimais kompromituojančius Europos Sąjun-
gą kaip bedantę, silpną, baikščią, apsiginti nemo-
kančią struktūrą. 

Kas į ką turėtų lygiuotis? Dalia Grybauskaitė –
į bailiuosius, ar bailieji – į Lietuvos vadovę? Štai kas
mus turėtų labiausiai dominti... 

O netikėtas latvių žurnalisto posūkis link pra-
moginių temų – vargu ar taktiškas. Jei sutarta
tema – tarptautiniai reikalai, ar solidu klausinėt dar
ir apie krepšinį, muziką, valgius? Juolab – valstybės
vadovo? 

Taip, Prezidentė suklydo, priekaištaudama dėl
nesuderintų klausimų pateikimo. Bet suklydo ir Lat-
vijos televizija, nutarusi parodyti nelemtąją pabai-
gą su „nesuderintais klausimais”. Juk mes – broliai.
Tikras brolis nepuola šaipytis iš klaidą padariusio
brolio. 

Jei Latvijos televizija tokį akibrokštą būtų iš-
krėtusi Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, – ne
tik suprasčiau, bet ir pateisinčiau, sveikinčiau.
Bet Latvijos nacionalinė televizija įgėlė būtent Lie-
tuvai. Įtariu, jog įgėlė tik todėl, kad pavydi mums.
Latvijos balsas ES ir JAV – ne toks reikšmingas kaip
lietuviškas.

Beje, lietuvių žurnalistų posakius, esą demok-
ratinėse valstybėse demokratiškai nusiteikę vado-
vai nereikalauja iš anksto suderinti klausimų, ver-
tinu skeptiškai. Jei Lietuvą vertinsime būtent pagal
„suderintų – nesuderintų” klausimų prizmę, mūsų
šalis niekad nebuvo, nėra ir niekad nebus demok-
ratiška. Žurnalistinė patirtis, o žurnalistu aktyviai
dirbu nuo pat 1986-ųjų, taigi apie trisdešimt metų,
byloja, jog prašymas „iš anksto suderinti klausimus”
– itin dažnai pasitaikantis reikalavimas. Iš anksto
patikslinti temas prašo didžioji dauguma politikų,
ministrų, savivaldybės tarnautojų, departamentų va-
dovų, laikraščių redaktorių, firmų vadovų, merų, ra-
šytojų, policininkų, kariškių, aukštųjų mokyklų dės-
tytojų... 

Reikalauja ne vien šito – prieš skelbiant dar pri-
mygtinai prašo suderinti galutinį tekstą. Ir labai
pyksta, įsižeidžia, baugina teismais, jei tik atsisakai
išbraukti nurodytas citatas ar pastraipas.

Paradoksalu, bet kuo žemesnio rango Lietuvos
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Latviškas 
akibrokštas
GINTARAS VISOCKAS

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Atkelta iš 1 psl.

,,Tikiuosi, kad tai Rusijos agre-
sijos Ukrainoje pabaiga, tačiau turime
būti pasirengę, jei Vladimiras Putinas
nuspręs judėti toliau”, – teigė R. Dur-
bin.

Vertindamas Baltijos šalių sau-
gumo padėtį, senatorius pabrėžė, jog
NATO sutarties penktasis straipsnis
aiškiai įtvirtina kolektyvinę Aljanso
šalių gynybą, todėl bet kokia ataka
prieš NATO valstybę būtų neišmin-
tinga.

,,Tai būtų kvaila, tikiuosi, kad V.
Putinas niekada nesvarstys tokio da-
lyko”, – kalbėjo R. Durbin. 

Pokalbyje su Prezidente Dalia Gry-
bauskaite aptartas Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimas saugumo ir ener-
getikos srityse, ekonominiai abiejų
šalių ryšiai ir jų stiprinimo galimy bės. 

Prezidentė pabrėžė, kad svarbu
kuo greičiau susitarti dėl laisvosios
prekybos tarp ES ir JAV. 

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius,
Vyriausybės rūmuose priėmęs lietuvių kilmės se-
natorių, padėkojo už JAV paramą Lietuvai sie-
kiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijoje (EBPO) – šių metų balandžio
mėnesį EBPO Tarybos posėdyje buvo priimtas
sprendimas pakviesti Lietuvą pradėti stojimo pro-
cesą. „Narystė EBPO yra visos Lietuvos žmonių in-
teresas. Mes ir toliau dėsime visas pastangas šiam
tikslui pasiekti, tikimės tolesnės JAV paramos”, –
kalbėjo ministras pirmininkas. 

Taip pat susitikime kalbėtasi apie situaciją Uk-
rainoje, Rygoje vykusį Rytų partnerystės forumą,
aptarti informacinio saugumo klausimai. Senato-

rius R. Durbin į Vilnių atvyko vienos dienos vizi-
to. Pastarąjį kartą senatorius Lietuvoje lankėsi 2011
metais minint Sausio 13-osios 20-ies metų sukaktį. 

R. Durbin – vienas įtakingiausių JAV senatorių. Jis
aktyviai remia Ukrainą ir yra vienas iš dviejų Senato ,,Uk-
raine Caucus” pirmininkų. Priklauso JAV Senato Asig-
navimų, Teisingumo ir Administravimo komitetams,
taip pat Gynybos pakomitečiui. 

R. Durbin už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio
ordinu.

Iš Jurbarko kilusi R. Durbin motina Ona Kutkaitė
kartu su tėvais į JAV emigravo 1911 metais. 

Rusijos agresija suvienijo Ukrainą

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (k.) susitiko su JAV senato-
riumi Richard Durbin. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Bostonas – draugiškas miestas
SIMONA MINNS

Moniką Retkutę sutikau Šv. Petro bažnyčios
(Bostone, Massachusetts valstijoje) ansamblio
„Jaunos širdys” repeticijoje. Tai jauna Bostono uni-
versiteto diplomo programos studentė, prieš
gerą pusmetį atvykusi iš Lietuvos. Monika baka-
lauro  laipsniu yra  baigusi  Lietuvos  muzikos  ir
teat ro akademiją (LMTA) ir metus siekusi magistro
laipsnio. Šiuo metu mergina tobulina savo muzi-
kinius įgūdžius JAV. Mes kalbamės apie mylimą
muziką, muzikinį tobulėjimą ir studijas JAV.

– Labas, Monika. Sveikinu įstojus į prestižinį Bosto-
no universitetą. Papasakok šiek tiek apie save. Esi iš Plun-
gės. Kaip prasidėjo muzikinis kelias?

– Plungėje lankiau Adolfo Jucio vidurinę mo-
kyklą ir antroje klasėje nusprendžiau – noriu groti
– pianinu ar smuiku, ne taip svarbu. Kirbėjo noras
muzikuoti. Mama nuvedė į muzikos mokyklą. Mane
paskyrė mokytis pas nuostabią mokytoją Arnualdą
Armalienę, kuriai esu be galo dėkinga, kad atsida-
vusiai dirbo, matė manyje perspektyvią smuiki-
ninkę, paskatino stoti į M. K. Čiurlionio menų mo-
kyklą Vilniuje. Kad nebūčiau taip toli nuo namų (bu-
vau tik 12-os metų),  važiavom stoti į Eduardo Bal-
sio menų gimnaziją Klaipėdoje. Klaipėdoje mo-
kiausi 7-erius metus pas mokytoją Gražiną Naujo-
kienę, kuri taip pat buvo nuostabi mokytoja. Gražina
net buvo suradusi man rėmėjus iš „Lions” klubo, ku-
rie visokeriopai man padėjo tobulinti smuiko įgū-
džius dalyvaujant kursuose, net buvo nupirkę smui-
ką.

Po Klaipėdos – studijos Muzikos ir teatro aka-
demijoje Vilniuje, Rusnės Mataitytės klasėje. LMTA
per 5-erius metus įgijau daug vertingų žinių – įval-
dant techniką, garso kokybę. Tuo pat metu papil-
domai lankiau privačias pamokas pas Gabiją Lu-
koševičiūtę. Man labai pasisekė, kad turėjau geras
mokytojas. Tai yra būtent tai, ko kiekvienu atveju
man labiausiai reikėjo.

– Kodėl po studijų Lietuvoje pasirinkai studijuoti sve-
tur? Ir kodėl būtent JAV?

– Iš tiesų visad kirbėjo noras studijuoti užsi-
enyje, tačiau jaučiausi, jog dar nesu pasiruošusi, pa-
kankamai stipri. Esu labai savikritiška. Po 5-erių
metų, praleistų Vilniuje, jaučiau, kad nebetobulėju,
nebėra ambicijų, dar labiau – viskas daugiau ar ma-
žiau nusibodo. Todėl pateikiau paraiškas į dvi mo-
kyklas JAV (taip pat į Bard College), kuriose yra ga-
limybė gauti stipendiją. Taip ir įstojau. Ir dar pasi-
sekė sutikti lietuvių kilmės išeivę, puikią mokyto-
ją Daną Pomerancaitę-Mazurkevic.

– Kaip į tavo gyvenimą atkeliavo smuikas? Ar vaikystėje
bandei kitų instrumentų? O gal ir šiuo metu groji kokiu kitu
instrumentu?

– Grojau fortepijonu, bet dabar turbūt nieko ne-
besugročiau, nes nebesilavinu. Pradėjau groti smui-
ku, nes mokytoja, pažvelgusi į mano rankas, pasa-
kė, jog tokiai mergaitei puikiai tiktų smuikas. Ka-
dangi mama pianino pirkti tikrai nesiruošė, nu-
sprendėm, jog smuikas bus pats tas. Fortepijonu iš-
moksiu bet kuriuo atveju, nes bus privalomas kaip
antrasis instrumentas. Turėjau puikią klausą, rit-
mo pojūtį, balsą, atmintį, greitai mokydavausi, žo-
džiu, visi gabumai buvo tinkami groti smuiku.

 – Koks repertuaras ir epocha tave labiausiai domina
kaip atlikėją? Ties kuo šiuo metu labiausiai dirbi?

– Klasikinis ir romantinis. Mokyklos koncerto
konkursui atlikau P. I. Čaikovskio koncertą smuikui.
Taip pat patinka baroko stilius, J. S. Bachas.

– Ar turi mėgstamiausią kompozitorių?
– Susigyvenu su tuo, ką tuo metu groju. Myliu

rusų romantikų muziką, pvz., P. I. Čaikovskį, S. Pro-

Monikai Retkutei yra tekę koncertuoti su Baltic Youth Philharmonic orkestru.  Peter Adamik nuotr.

kofjevą, I. Stravinskį. Iš vokiečių kompozitorių labai
patinka J. Brahmsas.

– Kokios meno rūšys tave labiausiai įkvepia? Ar domiesi,
o gal net praktikuoji kitas meno sritis?

– Myliu baletą, teatrą, literatūrą. Vilniuje turbūt
visus spektaklius aplankiau. Pati teatro neprakti-
kuoju, tačiau mėgaujuosi žiūrėdama, klausydama,
skaitydama. Taip, manau, irgi tobulėju.

– „Youtube”, tavo interneto paskyroje, radau nemažai
vaizdo klipų iš Tavo koncertų LMTA. Kiek esi koncertavu-
si Lietuvos muzikos mylėtojams ir kokiose erdvėse esi gro-
jusi, su kuo bendradarbiavusi?

– Lietuvoje koncertuoti teko nedaug. Susi kvies -
davau žiūrovų tik per atsiskaitymų koncertus. Dau -
giausiai vykdavo akademinis darbas, be didesnių
solinių koncertų, tačiau nemažai teko groti su
orkestrais, koncertuoti Europoje bei Rusi joje. Kartu
su Kristjan Jarvi ir jo diriguojamu „Bal tic Youth
Philharmonic” orkestru grojome net Berlyno fil-
harmonijoje. Taip pat grojome Schleswig Hollstein

festivalyje Kiolne, Vokietijoje. Esu grojusi pirmuo-
ju smuiku Mannheimer filharmonijoje. Koncer -
tavome Vokietijos miestuose, Rusijoje – Eurazijos
festivalyje Jekaterinburge, Šveicarijos Moritzbur -
go, Davos festivaliuose, grojau su Kipro tarptauti-
niu jaunimo orkestru, Pendereckio diriguojamu
jau nimo orkestru. Visų net ir nebeprisiminsiu, ta -
čiau bendradarbiavimas su žymiausiais solistais
ir dirigentais labai padėjo plečiant orkestrinį kla-
sikinį repertuarą.

 – Koks įspūdis atvykus į Bostoną? 
– Na, pirmomis dienomis ir ašaras liedavau,

klausdama savęs, ar teisingai padariau atvykusi į
JAV, ar čia mano vieta... Tačiau tikiu Dievo pagal-
ba, – niekas nevyksta be reikalo, viskam yra pla-
nas, savas laikas ir vieta. Na, o Bostonas yra drau-
giškas miestas. Iškart atsirado gerų žmonių, tokių,
kaip mano smuiko dėstytoja Dana, latvių šeima,
pas kurią apsistojau, ir keletas draugų. Visi sunku -
mai, su kuriais susiduriu, manau, tikrai pravers
gy venime, padės tapti stipresne. Aš gana lengvai
prisitaikau. Kažkodėl net nejaučiu, kad esu Ame -
rikoje, kažkaip to dar iki galo nesuvokiu...

– Kaip apibūdintum savo pirmąją patirtį Bostono
universitete? Turbūt jau spėjai įsigyventi į amerikietišką
studijų ritmą?

– Užimtumas labai didelis, nes papildomai dir -
bu visas įmanomas 20 valandų per savaitę. Tu riu
keletą paskaitų, kurios labiausiai kreipia į atliki-
mą, tad teorijų „kalti” iš naujo nereikia. Yra ga na
aukšto lygio akademijos orkestras…

– Kiek laiko planuoji studijuoti Bostone? Ar turi nu -
mačiusi kitų mokyklų ar kelionių?

– Studijos truks dvejus metus. Tokiam laikui
skir ta stipendija. O paskui bus matyt, gal liksiu, o
gal ne, Dievo keliai juk nežinomi.

– Su tavimi pirmą kartą susitikome Šv. Petro bažny-
čios šlovinimo ansamblio „Jaunos širdys” repeticijoje. Ar
esi kada nors grojusi bažnyčioje ir kokią patirtį tai tau
suteikia?

– Bažnyčioje tikrai yra tekę groti. Neseniai su
savo drauge latve grojome latvių bažnyčioje.
Impro vizacinė patirtis, muzika šlovinant Dievą –
tik į naudą.

Dėkoju už atsakymus ir iki pasimatymo koncertuose!

Bostono universiteto studentė – smuikininkė Monika pui-
kiai prisitaikė prie Amerikos ritmo.        Ilja Kononov nuotr.
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Galingesni galime tapti tik kartu
VITALIJA DUNČIENĖ

Motinos diena Philadelphijos lietuviškoje Šv. And-
riejaus parapijoje buvo neįprastai šventiška. Po baž-
nyčios skliautais tą dieną šurmuliavo angeliškai pa-
sipuošę vaikai, jaudinosi viskuo besirūpinantys jų tė-
vai, neįprastais vaizdais gėrėjosi nuolatiniai bažny-
čios lankytojai.  Per Motinos dieną 13 lietuviukų ir lie-
tuvaičių Šv. Andriejaus lietuviškoje parapijoje pirmą
kartą savo gyvenime susitiko su Kristumi – priėmė į
savo širdis Šventąją Komuniją. Trylika vaikų – grei-
čiausiai daugeliui pasirodys mažas ir dėmesio ne-
vertas skaičius, bet mūsų, Šv. Andriejaus parapijoje,
tai rekordinis skaičius, kuo mes labai didžiuojamės.

Net aklas ir kurčias pastebi, kad aplinka,
kurioje mes gyvename, traukia visus ir
kiekvieną atskirai į kosmopolitizmo, seku-

liarizmo, egoizmo, individualizmo… verpetą, ku-
riame nėra vietos nei tikėjimui, nei tautiškumui, nei
šeimai, nei bendruomenei. Būtų taip lengva ir patogu
atsisakyti pastangų išlikti lietuviu – prisitaikyti prie
aplinkos. Racionalus protas kužda:  prisitaikyk. Eik
į vietinę amerikiečių parapiją ir įsigysi daug drau-
gų, su kuriais galėsi bendrauti kiekvieną dieną; sa-
vaitgaliais turėsi daug laisvo laiko; bendraujant ang-
liškai tavo kalba ir tavo galimybė daryti karjerą to-
bulės. Nutautėję tavo vaikai nebesijaus „kitokie” kla-
sėje ir galės netrukdomi dalyvauti bet kuriuose vie-
tiniuose renginiuose...  

Lietuvos žiniasklaidoje skaitome straipsnius
apie niekaip neišsprendžiamą dvigubos pilietybės
klausimą;  apie trečiabangių išskirtinę situaciją pra-
randant Lietuvos pilietybę; apie jų vaikams numa-
tytą pilietybės „pasirinkimą” sulaukus pilname-
tystės; stebime iš lietuviškų bendruomenių pra-
nykstančius tautiečius ir užsidarinėjančias lietu-
viškas parapijas; skaitome „pažangių” rašinėtojų pa-
tyčias iš lietuviškos veiklos ir… neretai kyla pa-
gunda į viską numoti ranka ir pradėti rūpintis tik
savimi ir savo patogesne materialine buitimi.

Poetas Justinas Marcinkevičius žinojo, kad lie-
tuviu būti nėra lengva: „Aš didžiuojuosi, kad esu lie-
tuvis. Ir čia pat noriu pridurti, kad būti lietuviu yra
be galo sunku. Tragiškai sunku būti lietuviu”.
Taip. Lietuviu išlikti buvo, yra ir bus sunku.  

Motinos dieną trylika lietuviukų, priėmusių
Šventąją Komuniją, ir jų šeimų pasiaukojimas lie-
tuvybei įkvėpė mus visus nenu siminti ir neprarasti
vilties. Dešim ties vaikų tėvai vežiojo savo atžalas iš
Lakewood, NJ, į Philadelp hi ją, ke lionėje sugaišda-
mi daugybę laiko, kad jų vaikai galėtų su Dievu su-
sipažinti lietuviškai ir kad pirmąjį savo Amen iš-
tartų po lietuviškos bažnyčios skliautais, giedant lie-
tuviškam chorui. Kiekviena šeima galėtų paliudy-
ti, kaip jiems pasaulis trukdė: baisus laiko trūkumas,
nuovargis nuo sunkaus darbo (dažnai darbas išei-
ginėmis dienomis), vaikų savaitgalio treniruotės,
varžybos, repeticijos, koncertai, draugų gimtadieniai
ir baliukai, nuostabus pavasario oras ir noras pabūti

gamtoje…  Ir visos šios kliūtys šį kartą buvo sėk-
mingai įveiktos. Pagarba tėvams. Lietuviu išlikti įma-
noma gyvenant bet kur, tik reikia turėti savyje šiek
tiek pagarbos sau, šiek tiek savo protėvių didvyriš-
kos dvasios, šiek tiek susirūpinimo savo kultūra, ti-
kėjimo likimu.

Visi šventėme. Visi džiaugėmės, kad dar yra tarp
mūsų tokių užsispyrusių ir tikėjimui, ir lietuvybei
pasišventusių žmonių, kurie, nepaisant įvairiau-
sių sunkumų, nusivylimų ir kliūčių, suranda savy-
je stiprybės išlikti tikinčiais lietuviais. Sveikiname
Giedrių, Robertą, Kristiną, Eriką, Gabrielę, Keviną,

Kamilę, Luką, Olivią, Rapolą, David, Aroną, Austė-
ją ir jų tėvelius.  Linkime, kad tikėjimas ir lietuvy-
bė išliktų visada svarbūs jūsų gyvenime, kad visada
turėtumėte stiprybės nesirinkti lengviausio kelio, kad
neliktumėme abejingi savo tėvų ir senelių tikėjimui,
kalbai, kultūrai, kad visi kartu jungtumėmės į lie-
tuviškas parapijas ir bendruomenes, nes… kaip
poetas Justinas Marcinkevičius pastebėjo:  „Todėl sa-
kau: kai tu pasitrauki nuo manęs – aš silpnesnis ir
tu negalingesnis. Ir mažiausia Lietuvos šakelė, ir
menkiausias jos lapelis, virpantis istorijos saulėje,
gyvas tik todėl, kad yra sujungtas su visais”.

Einame pagerbti Šv. Mariją. Rimo Gedeikos nuotraukos

Jaunimas, priėmęs Pirmąją Komuniją, Šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje.  Iš kairės pirmoje eilėje:  Roberta, Oli-
via, Kristina, Gabrielė, Austėja, Kamilė. Antroje eilėje:  Rapolas, Aronas, Giedrius, David, Erikas, Lukas, Kevinas. Trečio-
je eilėje: Andrius, Vytis, kun. Petras Burkauskas, Aleksas, mokytojas Jonas Dunčia.

Motinos dienos proga mamytėms skiriami patys gražiausi linkėjimai bei dovanojamos gėlės.
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Tęsinys. Pradžia 2015 m. gegužės  21 d. 

V.S. FIL. AUŠRA 
JASAITYTĖ-PETRY

„Per šiuos skautiškus veiklos
metus ,,Šešupės” draugovės
sesės buvo labai darbščios ir

veiklios. Šventės metu  buvo perskaity -
tas  įsa kymas, skirtas „Šešupės” drau-
govės sesėms,  įvykdžiusioms visus
specialybių reikalavimus ir galinčios
ant uniformų dėvėti atitinkamus spe-
cialybės ženklelius. Sesės per šiuos
metus įgijo daug patyrimų ir specia-
lybių: Astronomijos specialybę įgijo:
Marija Dzindzaleta, Sigutė Garbonku-
tė, Amelia Hoch, Alana Jod walytė, Ka-
rolina Kersevičiūtė ir Vija Maurukai-
tė. Dainininkės specialybės punktus iš-
laikė: Marija Dzindza leta, Sigutė Gar-
bonkutė, Oli via Ja meikytė, Urtė Jo-
nušaitė, Ka rolina Ker sevičiūtė, Vija
Mauru kaitė, Vero ni ka Puidokaitė ir
Kris tutė Sherpi tytė. Interjero dizai-
no – Amelia Hoch, Olivia Jameikytė,
Vija Mau ru kaitė, Veroni ka Puidokai-
tė, Kristutė Sherpitytė, Ieva Vaitkevi-
čiūtė ir Kotryna Vait ke vičiūtė.

Ir tai dar ne viskas! Kelios šios
skaučių draugovės sesės, su o.s.s.v.j.b.
Jono Gražio rekomendacija, atliko vi-
sus oro skautės programos reika lavi-
mus ir turi teisę duoti oro skau čių įžo-
dį. Oro skaučių įžodį davė šios sesės:
Marija Dzindzaleta, Sigutė Gar bonku-
tė, Amelia Hoch, Olivia Jameikytė,
Karolina Kersevičiūtė, Vija Mauru-
kaitė, Julia Ozers (skau čių „Šešupės”
draugovės drauginin kė), Veronika Pui-
dokaitė, Kristutė Sherpitytė, Ieva Vait-
kevičiūtė ir Ko tryna Vaitkevičiūtė. Va-
lio „Šešupės” skaučių draugovei už
labai sėkmingus skautiškus veiklos
metus! 

Tunto sesės smarkiai dirba, gi lin-
 damosios į skautiškas žinias. Bet taip
pat ir vadovai nepavargdami dir ba
tunto gerovei. Tunto vadijos nariams
ir vadovams buvo įteikti šie žymenys:
Pažangumo žymeniu apdo vanota ps. Vi-
lija Garbonkienė, kuri tvarko tunto re-
gistraciją. Vėliavos žymeniu apdo va no-
ta ps. fil Judita Urbaitė Hoch, tunti-
ninkės patarėja ir stovyklos viršinin-
kės pavaduotoja. Tėvynės dukros žy-
meniu apdovanota ps. fil Elytė Žu-
kauskienė, tunto iždi ninkė ir ps. fil. Ra-

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

skaut YBės keLias

Pavasarinė tunto šventė – 2

R. JOHN RAPŠYS

Visų Amerikos skautų idealas
yra užsitarnauti „Eagle
Scout” (,,Ere lio skauto”) laips-

nį. Tačiau tas pavyksta tik maždaug
keturiems procentams skautų. Po aš-
tuonerių metų pa vyz dingo skautavi-
mo ir dvejų metų intensyvaus darbo
Jack A. Toner pa s iekė savo troškimą
– tapo „Eagle Scout”.

Aštuoniolikmetis Jack, Ramo-
nos Rapšys ir Kevin Toner sūnus,
ne  se niai buvo pagerbtas iškilmingo-
je suei goje, kurią surengė jo draugo-
vė (Troop 516) Woodridge, IL.

Iškilmėse dalyvavo apie 80 žmo-
 nių, įskaitant Jack tėvelius, jo sesutę
Annie, senelius iš Toner ir Rapšių pu-
 sės, kitus gimines, draugus ir de šim-
ties „Eagle Scout”  garbės palydą iš
Jack draugovės.

Per šias išskirtines iškilmes Jack
Toner davė specialų „Eagle Scout” įžo-
dį, kurį vedė skautinin kas T. O’Hern.
Trumpame padėkos žo dyje, skirta-
me šeimai ir draugams, Jack pasakė:
„Be jūsų meilės, nuola ti nės paramos
mokykloje, skautavi me ir bendrai
mano gyvenime, aš ne būčiau galėjęs
šiandien prieš jus stovėti.”

Ruošdamasis „Eagle Scout”
laips niui, Jack turėjo įsigyti bent 21-
ną skautiškos specialybės ženklą.
Tarp jų:  plaukimo, gyvybės gelbėji-
mo, pirmos pagalbos, gamtos apsau-
gos, mais to paruošimo ir asmeninių
fi nan sų (biudžeto) tvarkymo. Jis taip
pat turėjo parašyti trumpą savo at-

liktų darbų ir tikslų apybraižą. Be to,
dar turėjo gauti savo mokytojų, skau-
tininkų, darbovietės viršininko ir
kitų rekomendacijas. Praktiškam
dar bui Jack pasirinko pastatyti ir
įkelti septynis inkilus pelėsakaliams
(American kestrels).

Galutinį sprendimą priėmė vy-
riausioji Amerikos skautų taryba,
Boy Scouts of  America.

Jack Toner, tapęs „Eagle Scout”

Jack Toner pasiekė aukščiausią laipsnį Amerikos skautijoje

Sesės draugės: Kristina Likanderytė, Lidija Šoliūnienė ir Rita Rašymienė. Paukštyčių vadovė vyr. sk. sl. Olivija Petry su paukštytėmis įžygiuoja į tunto sueigą.

mona Stepona vičiūtė-Že maitienė, tunto adjutantė. Už va-
dova vimą Giliukų/Liepsnelių draugovei ir už  rūpinimą-
si Rako stovyklautojų sveikata, Pažangumo žymeniu apdo -
va notas s.v. ps. fil. dr. Andrius Ku dirka.

Sesei Ramonai baigus perskai tyti visus įsakymus,
sesė Alina pe rėmė komandą. Ramiai. Lygiuoti ir pagerbti
išnešamą tunto vėliavą. Sesė Alina pakvietė sesę Nidą Pet-
ronienę tarti tuntininkės žodį. Sesė Nida vi sus pasveikino
ir pristatė naujai išrinktus Lietuvių skautų sąjungos pir-
mijos ir Tarybos narius, kurių nemažas būrys priklauso
„Aušros Vartų/Kernavės” tuntui. Sesė Nida taip pat pristatė
sesę Onutę Gecevi čienę, vyriausio skautininko pava duo toją,
kuri visus pasveikino. 

Gražiai praėjo tunto sueiga. Vi sos sesės džiaugėsi
savo pasiekimais ir jau sapnuoja sto vyklą.

Sesė Alina Meilytė, tunto sueigos komendantė.
A. Jasaitytė-Petry nuotraukos

Jack A. Toner Ramonos Toner nuotr. 

įsiliejo į garsių žmonių gretas:  Prez.
Ge rald Ford, astronautas Neil Arm -
strong (pirmas žmogus Mėnulyje),
buvęs CIA (Centrinės žvalgybos tar-
 nybos) direktorius Robert Gates ir
„Oskarų” laimėtojas kino režisierius
Steven Spielberg – jie ir daugelis ki -
tų žymių žmonių buvo ,,Erelio skau-
tais”.  Jack gavo sveikinimus iš Pre-
zi dento Obama šeimos, buvusio Pre-
zidento George Bush, Illinois sena-
toriaus Richard Durbin ir kitų.

Šiais metais baigęs Downers Gro-
 ve North  gimnaziją, rudenį Jack
pra dės  studijas garsiame jėzuitų
Mar quette universitete Milwaukee,
WI.

Amerikiečių ,,Erelio skauto” ženklas –
garbingumo, padorumo ir patriotizmo
simbolis.
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Lietuvos ambasada Italijoje pristatė knygą
,,Gyvenimas – Lietuva. Daniela ir Stasys Lozoraičiai”

Ši knyga sulaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo.

Gegužės 20 d. popiežiškojoje lietuvių šv.
Kazimiero kolegijoje, Villa Lituania, Ro-
mos lietuvių bendruomenė ir Italijos in-
telektualai pagerbė Danielos ir Stasio
Lozoraičių atminimą leidyklos ,,Versus
Aurea” išleistos knygos ,,Gyvenimas –
Lie tuva. Daniela ir Stasys Lozoraičiai”
pristatyme.

Knygą, kurią galima pavadinti is-
torinės atminties gidu apie vie-
ną iškiliausių porų, savo gyve-

nimą, darbą ir mintis skyrusių Lietu-
vai, pristatė jos rengėja, Lozoraičių mu-
ziejaus (VDU) vedėja, Lozoraičių šei-
mos istorijos ilgametė tyrinėtoja dr.
Asta Petraitytė-Briedienė.

Vakare dalyvavo ir savo prisimi-
nimais dalijosi Danielą ir Stasį Lozo-

raičius pažinoję artimieji, draugai ir
bendražygiai: Romoje gyvenanti Da-
nielos Lozoraitis sesuo Marinella D’Er-
cole, Kazio Lozoraičio našlė Giovanna
Lozoraitis Pignatelli, iš New Yorko at-
vykusi artima šeimos draugė, viena iš
Lozoraičių fondo steigėjų bei knygos
iniciatorių ir mecenatų Danutė Vai-
čiulaitytė-Nourse,  ilgametis šeimos bei
Lietuvos draugas, Amerikos John Ca-
bot universiteto Romoje profesorius Fe-
derigo Argentieri.

Sveikindama susirinkusius amba-
sadorė Jolanta Balčiūnienė pažymėjo,
kad, nepaisant skirtingų istorinių ir po-
litinių aplinkybių, galima išvesti pa-
ralelę tarp dviejų svarbių Lietuvai as-
menybių, gyvenusių Italijoje skirtingu
metu: Mykolo Kleopo Oginskio, kurio
250-ąsias gimimo metinės neseniai iš-

kilmingai buvo minimos Florencijoje,
ir Stasio Lozoraičio: jie abu savo gyve -
nime vadovavosi tuo pačiu credo – tar-
nauti Tėvynei. Įgyvendinant šį tikslą
šalia Stasio Lozoraičio labai svarbų
vaidmenį suvaidino jo mylinti ir myli -
ma žmona, ištikima visur ir visada
savo vyrą palaikanti bendražygė Da-
niela Lozoraitis.   

Astos Petraitytės-Briedienės su-
daryta knyga „Gyvenimas – Lietuva.
Da niela ir Stasys Lozoraičiai” (,,Versus
Aureus”, 2015) buvo išleista su Lietuvos
Respublikos ambasados Italijos Respub -
likoje ir privačių mecenatų parama bei
buvusio Lietuvos Respublikos amba-
sadoriaus Italijos Respublikoje  Petro
Zapolsko pastangomis.

URM info ir nuotr.

,,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!

Gausiai susirinkę į knygos pristatymą dalyviai įdėmiai klausėsi knygos autorės A. Briedienės (k.) pasakojimo.
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Rusija kol kas negrįš į G-8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Amžinybėn iškeliavo kunigas V. Aliulis 

Lietuvis apskundė suėmimą  

Naujoji ambasadorė Ispanijoje – S. Aniulienė

Vilnius (ELTA) – Gegužės 26-ąją ne-
tekome kunigo Vaclovo Aliulio. Kunigas
marijonas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas,
ateitininkas, Naujojo Testamento lie-
tuviškojo vertimo redaktorius, litur-
ginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios
vadovas mirė Marijampolės ligoninėje.

V. Aliulis gimė 1921 m. kovo 14 d.
Krekštėnų kaime, Alytaus rajone. Nuo
1937 m. – vienuolis marijonas. 1940 m.
baigė Marijampolės marijonų gimna-
ziją. 1945 m. baigė Kauno tarpdiecezinę
kunigų seminariją ir Teologijos fakul-
tetą, įgijo teologijos licenciato laipsnį.
1944 m. birželio 11 d. įšventintas kuni-
gu. Nuo 1991 m. – Lietuvos katalikų
mokslų akademijos narys.

1965–1979 m. – Lietuvos vyskupų
konferencijos Liturgijos ir bažnytinės
muzikos komisijos sekretorius, 1980-
1990 m. – jos pirmininkas. 1970–1974 m.
– Kauno tarpdiecezinės kunigų semi-
narijos vicerektorius, atleistas sovieti-
nės valdžios nurodymu. Dėstė slaptoje
kunigų seminarijoje. 

Prasidėjus Atgimimui, aktyviai

įsitraukė į visuomeninę veiklą, orga-
nizavo katalikišką spaudą, rašė teolo-
ginius, publicistinius straipsnius. 

Pastaruoju metu V. Aliulis gyveno
Marijampolės švč. Mergelės Marijos
globos namuose.

Kun. V. Aliulis bus pašarvotas Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje, o palai-
dotas Santaikos kapinėse. 

Vilnius (faktai.lt) – Maskvoje pra-
ėjusią savaitę dėl įtarimų šnipinėjimu
sulaikytas lietuvis Arstidas Tamošaitis
apskundė jam skirtą kardomąją prie-
monę – suėmimą dviem mėnesiams.

Lietuvos ambasados Rusijoje at-
stovai kol kas nesusitiko su įkalintu lie-
tuviu, kurį Maskva kaltina šnipinėjimu
– kaip sakė Užsienio reikalų ministe-
rijos atstovas, diplomatai kol kas ne-
sulaukė atsakymo į savo prašymą.

Rusijos FSB teigia gegužės 19 die-
ną Maskvoje su įrodymais sulaikė Lie-
tuvos žvalgybininką, kai šis esą gavo
slaptos informacijos iš Rusijos piliečio.
Pranešama, kad lietuvis neva prisipa-
žino dirbantis Antrajame operatyvi-
nių tarnybų departamente. 

Lietuvos krašto apsaugos ministe-
rijos atstovai nepatvirtino, kad minėtas
A.Tamošaitis dirbo Antrajame opera-
tyvinių tarnybų departamente.

New Yorkas (URM) – Gegužės 22
d. Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
ryba priėmė Lietuvos pateiktą rezo-
liuciją dėl šaulių ginklų ir lengvosios
ginkluotės, kurios pagrindinis akcen-
tas – neteisėtos prekybos šiais ginklais
poveikis žmonėms.

Lietuvos nuolatinė atstovė JT am-
basadorė Raimonda Murmokaitė pri-
minė, kad apie 90 proc. visų civilių žūs-
ta arba yra sužeidžiami šaulių ginklais.
Ji taip pat padėkojo visoms valsty-
bėms, parėmusioms Lietuvos pareng-
tą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją.

Rezoliucijoje akcentuojama būti-

nybė apsaugoti nukentėjusiuosius,
ypač moteris, vaikus ir kitas pažei-
džiamas visuomenės grupes. Lietu-
vos parengtame JT Saugumo Tarybos
dokumente ypatingas dėmesys ski-
riamas kovai su ginklų patekimu į te-
roristų, ginkluotų grupių ir nusikals-
tamų struktūrų rankas. 

Lietuvos parengtos JT Saugumo
Tarybos rezoliucijos bendraautorė-
mis tapo 56 JT valstybės narės. Tai yra
pirmoji Lietuvos parengta JT Saugu-
mo Tarybos rezoliucija. 2015 m. gegu-
žės mėnesį Lietuva pirmininkauja JT
Saugumo Tarybai.

Pritarta Lietuvos pasiūlymui dėl ginklų

Maskva (BNS) – Maskva ir Tehe-
ranas baigė derybas dėl Rusijos gamy-
bos zenitinių raketų kompleksų S-300
perdavimo Iranui, kuris turėtų įvykti
per „gana trumpą” laiką, pareiškė Ira-
no užsienio reikalų viceministras Hos-
sein Amir Abdollahian. 

„Derybos šia tema baigėsi sėk-
mingai. Numatau, kad S-300 perdavi-
mas įvyks per gana trumpą laiką”, –

Maskvoje sakė H. Amir Abdollahian.
Rusijos URM nepatvirtino šio pa-

reiškimo, bet paskelbtame pranešime
pažymėjo, kad „svarbu palaikyti nuo-
latinį Rusijos ir Irano dialogą”.

Teheranas anksčiau yra sakęs, kad
tos raketos bus pristatytos iki šių metų
pabaigos. Tą sandorį griežtai pasmerkė
Izraelis, o Washingtonas išsakė susi-
rūpinimą.

Berlynas (BNS) – Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel pareiškė, kad nebus
jokių Didžiojo aštuoneto (G-8) susiti-
kimų su Rusija, kol Maskva nesilaikys
esminių bendrų demokratijos ir įsta-
tymų viršenybės vertybių.

„Įvykiai Ukrainoje yra priežas-
tis, kodėl susitiksime Elmau kaip Di-
dysis septynetas, o ne Didysis aštuo-

netas”, – sakė ji, turėdama omenyje
kitą mėnesį Bavarijoje vyksiančius
susitikimus, kuriuose Rusija nedaly-
vaus.

Kanclerė pridūrė: „Rusijos veiks-
mai Ukrainoje su tuo nesuderinami.
Grįžimas prie G-8 formato neįsivaiz-
duojamas, kol Rusija nesivadovaus
šiomis esminėmis vertybėmis.”

Nepasidalina Arktimi 
Maskva (BNS) – Rusijos vyriau-

siasis ginkluotųjų pajėgų vadas Prezi-
dentas Vladimiras Putinas priėmė ne-
tikėtą sprendimą patikrinti
aviacijos ir priešlėktuvinės
gynybos pajėgų parengtį.
Pratybose bus įvertinta ka-
rinių oro ir priešlėktuvinės
gynybos pajėgų sąveika su
priskirtomis kitomis pajė-
gomis, siekiant užtikrintai
įvykdyti užduotį – sunai-
kinti priešininko aviaciją.

Pratybose dalyvauja be-
veik 12 tūkstančių karių, 250
lėktuvų ir sraigtasparnių,
maždaug 700 vienetų įvai-
rios karinės technikos. 

Pratybos driekiasi nuo
Volgos iki Sibiro, ir prasi-
dėjo jos tą pačią dieną, kai
NATO lėktuvai prisijungė
prie Šiaurės oro pajėgų, dalyvaudami
imituotoje JT taikdariškoje misijoje
Švedijos subarktinėje šiaurėje. Jose

dalyvauja devynios šalys, jos tęsis iki
birželio 4 d., o nuo birželio 5 d. vyks me-
tiniai NATO manevrai „Baltops” (Bal-

tic Operations), kuriose dalyvaus 4500
karių iš 17 šalių. Rusijos pratybos vyks
iki gegužės 28 d. 

Popiežius paatviravo apie save
Vatikanas (ELTA) – Popiežius

Pranciškus Argentinos laikraščiui „La
Voz Del Pueblo” atskleidė gana netikėtų
detalių apie savo gyvenimą. 

Viena jų – pontifikas nuo 1990-ųjų
nežiūri televizoriaus.

„Tai – ne man”, – sakė 78-erių po-
piežius Pranciškus, pridūręs, kad taip
pat nesinaudoja internetu.

Popiežius pasakojo, kad, norėda-
mas sužinoti apie savo gimtojo miesto
futbolo komandos pergales ar pralai-
mėjimus, jis kreipiasi į šveicarų gvar-

dijos narį ir pasitiki jo pateikta infor-
macija.

Paklaustas, ko jis labiausiai ilgisi
iš praėjusių laikų, popiežius atsakė –
laisvės ir picos. 

Popiežius Pranciškus pasakojo pa-
siilgstąs ilgų ir ramių pasivaikščiojimų
gatvėmis bei kelionių į piceriją, kur ga-
lima suvalgyti skanią picą. 

Popiežių kalbinęs žurnalistas pa-
siūlė užsisakyti picą į Vatikaną, ta-
čiau pontifikas pareiškė, kad tai – ne tas
pats.

Vilnius (Prezidentės spaudos tar-
nyba) – Lietuvos Respublikos preziden -
tė Dalia Grybauskaitė įteikė skiria-
muosius raštus LR ambasadorei Ispa-
nijoje Skaistei Aniulienei.

Pasak Prezidentės, Lietuva ir Is-
panija – artimos partnerės Europos
Sąjungoje, kurias vienija bendri inte-
resai. Vienas jų – energetikos klausi-
mai, nes Ispanijai, kaip ir Lietuvai, la-
bai svarbios jungtys su kontinentine
Europa.

Šalies vadovės teigimu, būtina
plėsti abipusį bendradarbiavimą už-
tikrinant saugumą regione. Ispanija su
savo naikintuvais aktyviai dalyvauja
oro policijos misijoje Baltijos šalyse.

Prezidentė paragino naująją am-
basadorę pristatyti Lietuvą atskiruose
Ispanijos regionuose, skatinti augantį
lietuviškų produktų eksportą ir turiz-
mą Lietuvoje. Praeitais metais Lietuvos
ir Ispanijos prekyba paaugo 12,5 pro-
cento.

Paskirta Švietimo ir mokslo ministrė
Vilnius (Prezidentės spaudos tar-

nyba) – LR prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pasirašė dekretą, kuriuo, vado-
vaudamasi Konstitucija ir atsižvelgda-
ma į ministro pirmininko teikimą, ski-
ria Audronę Pitrėnienę švietimo ir
mokslo ministre.

Premjero pateikta kandidatė turi
patirties švietimo srityje. A. Pitrėnienė

antrą kadenciją dirbo Seime, vadovavo
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komitetui. Ne vienerius metus yra dir-
busi mokyklose, Skuodo rajono savival -
dybės Švietimo skyriuje.

Švietimo ir mokslo ministrės pa-
reigas A. Pitrėnienė pradės eiti po to,
kai prisieks Seime.

Nepritaria privalomam pabėgėlių perkėlimui
Vilnius (ELTA) – Lietuva neprita-

ria Europos Komisijos (EK) pasiūlytam
pabėgėlių perkėlimo planui ir remia ša-
lių savanoriškumo principą prisiimant
šią atsakomybę, sako Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Anot Prezidentės, Lietuva solida-
rizuojasi su ES valstybėmis, teikdama
humanitarinę pagalbą, dalyvaudama
jungtinėse gelbėjimo ir stebėjimo mi-
sijose Viduržiemio jūroje.

,,Mūsų valstybė jau yra suteikusi
prieglobstį daugiau nei 400 užsieniečių,

iš kurių didžioji dalis yra atvykę iš Uk-
rainos, Gruzijos ir Rusijos”, – sako ša-
lies vadovė.

EK gegužės 27 d. paviešintose re-
komendacijose siūloma palengvinti Ita-
lijos ir Graikijos patiriamą Viduržemio
jūra atvykstančių pabėgėlių naštą, 40
tūkst. migrantų iš Sirijos ir Eritrėjos
proporcingai perkeliant į kitas ES vals-
tybes. Anot EK, Lietuva turėtų priimti
302 pabėgėlius iš Italijos, 201 iš Graiki-
jos, taip pat 207 asmenis iš trečiųjų ša-
lių.

Rusija ginkluoja Iraną

Rusija, JAV ir Europos šalys pradėjo karinius mokymus
Arktyje. SCANPIX nuotr. 

Kun. V. Aliulis S. Venckaus nuotr.



Civilinės aviacijos administracija (CAA) įvertino oro bendrovės „Air
Lituanica” finansinę būklę ir nustatė, kad ji negali įvykdyti prisiimtų

finansinių įsipareigojimų. Atitinkamai bendrovė negali vykdyti skrydžių,
todėl nuo 2015 m. gegužės 23 d. CAA sustabdė licenciją vykdyti oro susisie-
kimą. 

Toks sprendimas priimtas, atsižvelgiant į prastus įmonės finansinius
rodiklius ir siekiant išvengti galimos skrydžių saugos rizikos bei žalos
keleiviams. Oro linijų bendrovė ,,Air Lituanica” visomis įmanomomis prie-
monėmis stengiasi, kad keleivių, kurie buvo įsigiję skrydžių bilietus, planai
būtų sutrikdyti kuo mažiau. Gegužės 26 d. buvo susitarta dėl keleivių per-
vežimo su oro linijų bendrove ,,Air Baltic” pratęsimo iki birželio 5 d. imti-
nai. Po skrydžių sustabdymo ,,Air Lituanica” savo keleiviams 14 dienų siūlo
kitus kelionės maršrutus.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad Lietuva pavėlavo išsikovoti
vietą tarptautinėje avialinijų rinkoje, todėl dar kartą bandyti kurti nacio-
nalines avialinijas būtų neracionalu.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva du kartus bandė kurti nacionalines
oro linijas, ir abu kartai baigėsi nesėkmingai. „Dabar esame labai pavėlavę
patekti į tarptautinę rinką aviacijos, ir kol kas modelio, kuris tikrai būtų
bent jau nenuostolingas, aš jau nekalbu apie kažkokius pelnus, niekas nėra
pateikęs ir kol kas jo nėra, – sakė Prezidentė. – Todėl stumti Vyriausybę ir
valstybę trečią kartą į nuostolingą verslą tikrai nelinkėčiau niekam, nes už
tai mokės visi Lietuvos žmonės”.

Ši kompanija buvo Vilniaus miesto savivaldybės, o ne valstybės projek-
tas, nesugebėjęs išgyventi be dotacijų.

,,Draugo” info
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Smarkiai išaugo bankrotų skaičius Susidomėjimas Lietuva „EXPO 2015” 

Jau beveik mėnuo Milane, Italijoje vyks-
tančioje pasaulinėje „EXPO 2015” paro-

doje lankytojų dėmesiui pristatomas Lietuvos
kultūrinis ir kulinarinis paveldas. Skai-
čiuojama, kad Lietuvos paviljono lankytojų
skaičius viršijo 100 tūkstančių. Užsukusius
į paviljoną svečius pasitinka gidai – tikri lie-
tuviškos kultūros ir kulinarinio paveldo am-
basadoriai. Jie lankytojus kviečia apsižval-
gyti, atkreipia dėmesį į įdomiausias detales,
kviečia neaplenkti degustacijų salės ir pa-
skanauti tradicinių lietuviškų gėrimų ir pa-
tiekalų.

Pasak Lietuvos ekspozicijos pasaulinėje parodoje „EXPO 2015” genera-
linio komisaro Romo Jankausko, mūsų paviljone lankytojų laukia ne tik vai-
šės, bet ir įdomios pramogos, galimybė pažinti šalies kultūrą.

Praėjusią savaitę lankytojams buvo pristatyta tautodailė – čia savo meist-
riškumą demonstravo juostų audėja Vita Babičienė. Tautodailininkės juos-
tos ypač traukė moterų dėmesį. Itales domino, kam yra naudojamos juostos
ir kaip paplitęs šis amatas šių dienų Lietuvoje. Visus stebino tautodailinin-
kės kruopštumas ir išradingumas. Paviljono lankytojų dėmesiui pristatyta
ir multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio kūryba.

Lietuvos paviljono lankytojai taip pat gali įsigyti patikusių suvenyrų –
molinių varpelių, keramikos dirbinių, medinių angelų ir kt.

Į pasaulinę parodą „EXPO 2015” parduota jau daugiau kaip 11 mln. bi-
lietų. Kasdien atidaroma vis daugiau parduotuvių, baigiami įrengti paviljonai,
kurie dar nebuvo atsidarę, juose pradeda veikti restoranai. Vakarais lan-
kytojams rengiami ,,Cirque du Soleil” pasirodymai.

Pagal Delfi.lt pranešimą 

„Praėjusiais metais Vilniaus apygardos tei-
smas iš juridinių asmenų gavo 1 363 pa-
reiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo. Ly-
ginant su ankstesniais metais, šių pa-
reiškimų skaičius išaugo net pustrečio
karto. Tai rodo, kad bylų dėl įmonių ne-
mokumo šiai dienai sparčiai daugėja, o
naujoji bankroto administratorių skyrimo
tvarka nepadeda greičiau nagrinėti bylų,
priešingai – kliudo tai sparčiau daryti”, –
nuogąstavimais dalijosi Vilniaus apy-
gardos teismo l. e. p. Civilinių bylų sky-
riaus pirmininkas Henrichas Jaglins-
kis. 

Apie didėjantį bankroto bylų skaičių,
probleminę bankroto administratorių
skyrimo tvarką, didėjančius krūvius ir il-
gėjančius bylų nagrinėjimo terminus
kalbamės su ilgamečiu Vilniaus apygar-
dos teismo teisėju H. Jaglinskiu.

– Įmonių bankroto administravimo
pataisos turėjo užtikrinti skaidresnę bank-
roto administratorių paskyrimo tvarką. Ko-
kią įtaką teismų darbui turėjo naujai įsi-
galiojusi bankroto administratorių skyrimo
tvarka? Kaip parenkamas bankroto admi-
nistratorius? 

– Įmonių bankroto įstatymo pa-
taisos, kuriomis pakeista galiojanti
bankroto administratorių atrankos ir
skyrimo tvarka, lėmė ne tik skaidrumo
principo įgyvendinimą skiriant bank-
roto administratorių bankroto byloje.
Su šiomis pataisomis atsirado ir pa-
pildomų funkcijų – teisėjai, naudoda-
miesi sukurta bankroto administra-
torių atrankos sistema, privalo atlikti
administratorių atranką. Šiuo metu
bankroto administratoriai parenka-
mi atsitiktinai, naudojant kompiute-
rinę atrankos programą, atsižvelgiant
į įmonės dydį ir veiklos ypatumus.
Teisėjas, naudodamasis programa,
įmonei parenka tinkamiausią admi-
nistratorių. 

Kaip tai vyksta? Konkrečioje by-
loje yra priimamas pareiškimas dėl
bankroto bylos iškėlimo, viešai pra-
nešama, kad toks pareiškimas priim-
tas ir taip paskelbiama bankroto ad-
ministratoriaus atranka. Paskelbus
tokią atranką, bankroto administra-
toriui suteikiamas 3 darbo dienų ter-
minas pateikti sutikimus būti įmo-
nės bankroto administratoriais. Jeigu
atrankos programos atrinktas bank-
roto administratorius teisės aktų nu-
statyta tvarka yra pateikęs ilgalaikį su-
tikimą, programa atrinktam admi-
nistratoriui išsiunčia pranešimą, kad
administratorius yra atrinktas ir per
3 darbo dienas jis turi pateikti sutiki-
mą – deklaraciją. 

Jei atrinktas administratorius per
nustatytą terminą nepateikia sutiki-

mo-deklaracijos, programa fiksuoja
sutikimo – deklaracijos nepateikimo
faktą ir teisės aktų nustatyta tvarka
bylą nagrinėjantis teisėjas pakartoti-
nai atlieka bankroto administrato-
riaus atranką. Taigi, iš naujo skai-
čiuojami visi nurodyti terminai, per
kuriuos naujasis administratorius vėl
pateikia sutikimą administruoti įmo-
nę. Šiuo metu teisės aktai nenustato,
kiek kartų turi būti atliekama tokio po-
būdžio bankroto administratoriaus
atranka, jei programos atsitiktinai
parinkti bankroto administratoriai
byloje vis atsisako administruoti įmo-
nę.

– Ar naujoji bankroto administratorių
skyrimo tvarka apgina bankrutuojančių
įmonių darbuotojų, mažųjų kreditorių in-
teresus? Kodėl netrumpėja bylų nagrinėji-
mo terminai?

– Teisėjas nuolat turi būti budrus,
sekti kiekvienoje bankroto byloje ad-
ministratorių duotus sutikimus bei
atitinkamai į juos reaguoti. Būna at-
vejų, kai bankroto byloje atrinkti ad-
ministratoriai vienas po kito atsisako
administruoti įmonę. Tuomet teisė-
jas yra priverstas atlikti po kelias (dvi,
tris, keturias ar daugiau) bankroto
administratorių atrankas. Priešingu
atveju, nebus, kas administruos įmonę
ir bus neaišku, ar įmonei bus iškel-
ta/neiškelta bankroto byla. Pavyz-
džiui, kai kuriose bankroto bylose
tekę atlikti po 3 bankroto administra-
toriaus procedūras, kurios vidutiniš-
kai užtruko apie 32 dienas. 

Lietuvos teismų sistemos duome-
nimis, bankroto administratoriaus at-
rinkimo procedūra trunka iki 56 dienų.
Taigi, užsitęsus bankroto administra-
torių skyrimo procedūroms, nėra tvir-
tinamas įmonės kreditorių sąrašas ir
jų finansiniai reikalavimai, o tai, sa-
vaime suprantama, daro įtaką ne tik
darbuotojų, mažųjų kreditorių ir visų
kitų įmonės kreditorių interesams.

– Ar administratoriaus parinkimas yra
pataisoma problema? Ką ketinama daryti
ir ar įmanoma kažką padaryti?

– Šiuo metu bandoma ieškoti
būdų, kaip spręsti šią problemą ir
kaip pagreitinti procesą. Bankroto ad-
ministratoriai, matydami, jog įmonė
yra smulki, tikėtina, nėra labai suin-
teresuoti skubiai administruoti siūlo-
mą įmonę. Kiek žinoma, šiuo metu
Ūkio ministerijai yra pateikti pasi-
ūlymai ir kitokios iniciatyvos, kaip to-
bulinti šią tvarką. Viliamasi, kad ar-
timiausiu metu bus išspręstos bank-
roto administratorių skyrimo proble-
mos ir taip bus išvengta neriboto bank-
roto administratoriaus atrankų kiekio.

Vaida Kibirkštytė, Teismai.lt

Nutraukta  „Air Lituanica” veikla

Lietuvos laukia du rimti sukrėtimai 

2020metai gali būti labai sudėtingi Lietuvos ekonomikai, o tai lems
dvi priežastys – gerokai sumažėsianti Europos Sąjungos (ES)

parama ir gili demografinė duobė. Apskaičiuota, kad kito dešimtmečio pra-
džioje darbo jėga trauksis trečdaliu, o pensinio amžiaus žmonių skaičius
smarkiai augs. Tuo pat metu milijardinė ES parama ne tik sumažės kelis
kartus, bet ant Lietuvos pečių guls ir visos už ES lėšas sukurtos infrastruk-
tūros išlaikymas.

Ekonomistų teigimu, delsti nebėra laiko ir būsimiems iššūkiams reikia
ruoštis jau dabar. Pasak jų, Lietuva turi pradėti realiai vertinti situaciją ir
susitelkti į sritis, kurios kurs didžiausią pridėtinę vertę. Tam turi būti skir-
ta didžiausia ES lėšų dalis.                                                                      Rubrika.lt 

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų gegužės 27 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,71 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,74 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,41 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,67 EUR

Henrichas Jaglinskis. M. Ažušilio nuotr.



dėjo veikti laisva rinka, ir tai reiškė
daugiau nei tik finansinė laisvė.”

Anot J. Nelson,  mažai yra pasau-
lyje valstybių, kurios taip ženkliai kei-
tėsi kaip Lietuva – nuo naujų pagrįstų
akmenų Aušros vartų gatvėje iki di-
džiausių pasaulio verslo kompanijų,
kuriančių savo filialus Lietuvoje.

J. Nelson yra bendrovės ,,Strategic
Staffing Solutions”  direktorius ir dvie-
jų jaunų vaikų tėvas, bet kai jo pa-
klausiau, kaip jis ras laiko garbės kon-
sulo pareigoms atlikti, jis pabrėžė, jog
bene kiekviena jo darbo diena prasi-
deda nuo pokalbių su kolegomis Lie-
tuvoje.  

,,Strategic Staffing Solutions” Lie-
tuvoje dirba septyniolika metų ir per
tą laiką tūkstančiams lietuvių suteikė
galimybes dirbti garsiose Vakarų ben-
drovėse, tokiose kaip britų ,,Barclay”
bankas ar amerikiečių  ,,CSIS” ir ,,Wes-
tern Union”. Ir tai yra darbo vietos, su-
kurtos Lietuvoje, kur Vakarų kompa-
nijos įsteigė savo padalinius.

„Lietuvių sunkvežimiai su Lietu-
voje pagamintu sūriu stringa pasienyje
su Rusija ar Baltarusija, kodėl gi ne-
pamėginti lietuvišką sūrį be trukdžių
atplukdyti į uostą Virginijoje. Klaipė-
dos uostas jau bendradarbiauja su Vir-
ginijos uostu.  Ar aš galiu surasti ben-
drovių Virginijoje, kurios norėtų ir ga-
lėtų pardavinėti ar perdirbinėti lietu-
viškus produktus?”, – vardijo savo už-
davinius naujasis garbės konsulas.

Kita veiklos sritis, kurioje J. Ne-
lson mato dideles galimybes,  yra gy-
nybos sektorius, kuris yra labai stipriai
išvystytas Virginijoje, o Lietuvai bū-
tina stiprinti jų gynybos pajėgas.

„Iššūkiai mane įkvepia, ir aš tik-
rai džiaugiuosi, kad galiu daugiau kal-
bėti apie Lietuvą įvairiuose rengi-
niuose su įvairiais žmonėmis”, – su ne-
slepiamu pasididžiavimu balse teigia
J. Nelson. Ir papasakoja istoriją, kaip
Detroite ,,Forbes” žurnalo surengtoje
konferencijoje apie naujas darbo jėgos
rinkas bei apie Lietuvą kalbėjo su Ste-
ve Forbes. Vienas garsiausių Amerikos
verslininkų nemažai žino apie Lietuvą,
bet joje dar nėra buvęs, todėl J. Nelson
ir C. Pasky jį kvietė Lietuvoje apsi-
lankyti ir žadėjo surengti naudingą ir
neužmirštamą vizitą.   

„Man tikrai pasisekė, nes esu uni-
kalioje situacijoje, kai bendrovės, ku-
rioje dirbu, ir Lietuvos interesai yra
glaudžiai susiję, ir yra puiku, jei ‘Stra-
tegic Staffing Solutions’ Lietuvoje su-
randa partnerius ir darbuotojus dar
vienai Vakarų kompanijai. Bet bus
nuostabu, jei JAV picų restoranų tink-
las pradės naudoti lietuvišką sūrį”, –
aiškina J. Nelson. 

Akivaizdu, kad naujasis Lietuvos
garbės konsulas Virginijoje nusitei-
kęs veikti aktyviai ir turi rimtų planų,
kuriuose ir Virginijos bei Klaipėdos
glaudesnė partnerystė, ir Virginijos bei
Lietuvos žemės ūkio produktų mainai
ir netgi darbo jėgos reformos įstatymai
Lietuvoje.

Lietuvos garbė konsulas Virginijoje:
Jeffrey Allen Nelson

1111 E. Main Street,
Suite 2010

Richmond, VA 23219, USA, 
Tel.: 202 365 8372

Email: jnelson@strategicstaff.com     
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ROSSETA 
VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Specialiai ,,Draugui” iš Washingtono 

24-uoju Lietuvos garbė konsulu JAV
prieš kelias savaites tapęs Jeff Nelson
vienas iš nedaugelio Lietuvos interesus
atstovaujančių konsulų, kuris yra ne lie-
tuvių kilmės, bet jo karjera yra netgi la-
bai lietuviška.  

Pirmą kartą apie Lietuvą išgirdo
dar 1989 m.  mokydamasis
UCLA, kai sumanė surasti or-

ganizaciją ar bendrovę Washingtone,
kur galėtų stažuotis. Jeff  bendra-
mokslis jam papasakojo apie naujai
įkurtą JAV-Baltijos fondą, kuriam stu-
dentas nusiuntė laišką, ir po interviu
tapo vienu pirmųjų fondo savanorių. 

J. Nelson kartu su fondo steigėju,
Prezidento Ronald Reagan administ-

racijoje dirbusiu Linu Kojeliu kūrė ir
įgyvendino pirmuosius fondo planus
ir projektus, vėliau tapo pirmuoju
JAV – Baltijos fondo darbuotoju.

Pirmojo UCLA kurso studentas
tiesiog norėjo išbandyti gyvenimą
Washingtone, tačiau bendravimas su
tuomet Nepriklausomybę dar tik sie-
kiančiais atkuri lietuviais bei kitų
Baltijos šalių atstovais pakeitė jo stu-
dijų ir gyvenimo planus. 

Iki tol J. Nelson aplinkoje nebuvo
lietuvių,  bet jau per pirmąjį pusmetį
JAV-Baltijos fonde jis susitiko su Vy-
tautu Landsbergiu bei jaunu būsi-
muoju Estijos premjeru Mart Laar.

„Man padarė didžiulį įspūdį ben-
dravimas su tais drąsiais žmonėmis,
kurie buvo istorinių įvykių priešaky-
je”, – pasakojo J. Nelson. „Viena buvo
skaityti ar girdėti apie tai, kas vyko po
R. Reagan kalbos prie Berlyno sienos,
visai kas kita sutikti realius žmones,
kurie buvo, galima sakyti, priekinėse

fronto linijose, ir
mane tai sužavėjo
ir įkvėpė.”

Aktyviai veikęs
ir išties daug prisi-
dėjęs prie Baltijos
šalių siekių propa-
gavimo Washingto-
ne, įgyvendinęs
daug prasmingų
projektų abipus At-
lanto,  JAV-Baltijos
fondas nutraukė
savo veiklą prieš ke-
lis metus, bet būsi-
mojo Lietuvos kon-
sulo Virginijoje kar-
jera iki šiol susieta
su Lietuva.  

Per  JAV-Balti-
jos fondą jis susipa-
žino su lietuvių kil-
mės verslininke,
Detroito bendrovės
,,Strategic Staffing
Solutions” įkūrėja
ir vadove Cindy Pa-
sky, ir taip prasidėjo
J. Nelson nauja kar-
jera. C. Pasky buvo
dosni JAV-Baltijos
fondo projektų rė-
mėja ir yra tikra
Lietuvos patriotė.

Pirmą kartą Lietuvoje J. Nelson
apsilankė 1994 m. Kai paklausiau, ar
pirmoji kelionė į šalį, apie kurią jau
daug žinojo, pateisino lūkesčius, jis pri-
pažino, jog Sovietų valdymo pasek-
mės Lietuvoje buvo daug liūdnesnės,
nei jis buvo pasirengęs išvysti ir pa-
justi. 

„Man atrodė, jog šalyje trūko spal-
vų ir vilties”, – savo pirmąjį apsilan-
kymą Lietuvoje prisimena J. Nelson.
„Gyvenau lyg ir neblogame viešbuty-
je Vilniaus Gedimino prospekte, jame
nebuvo šilto vandens, ir visur dar tvy-
rojo niūri Sovietų atmosfera. Man,
optimistui, banglenčių entuziastui iš
saulėtos Californijos, tai buvo netikė-
ta.”

Buvo labai akivaizdu, kokią griau-
namąją galią turėjo penkiasdešimt
Sovietų okupacijos metų.

J. Nelson pasakojo, jog pirmojo
savo vizito į Lietuvą metu dvi valandas
vėlavo į susitikimą su aukštas pareigas
einančiu Lietuvos valdžios atstovu.
Bet kai amerikietis pradėjo lietuvio at-
siprašinėti už vėlavimą, šis draugiškai
atsakė: „Penkiasdešimt metų jūsų lau-
kėme, taigi dvi valandos yra nieko to-
kio.”

Ir praėjus daugiau nei dvidešimt
metų nuo to susitikimo, tas atsakymas
jam dažnai primena, kokia buvo ir ko-
kia yra JAV ir Lietuvos santykių isto-
rija, kiek buvo ir yra pradėtų, bet ne-
pabaigtų darbų. 

Lietuvos garbės konsulas Rich-
monde  iš arti matė kaip keičiasi Lie-
tuva, ir sako,  jog jam pirmiausia įstri-
go vis dažniau matomi nauji stogai ir
nauji gatvėse važinėjantys automobi-
liai, kurių ypač padaugėjo, Lietuvai ta-
pus ES nare. Bet jis prisimena ir tai,
kaip „The New York Times” ir kiti
Amerikos žiniasklaidos leidiniai pra-
džioje kaip naivius ir neįgyvendina-
mus atmetė Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių siekius tapti Europos Są-
jungos ir NATO narėmis. 

„Nauji stogai ir nauji automobiliai
buvo kaip įrodymas to, kad Lietuvoje
pradėjo veikti vakarietiška finansų
sistema, kad žmonės pagaliau atgavo
galimybes tvarkyti savo gyvenimą pa-
gal vakarietiškus standartus”, – sakė
J. Nelson.  – Nebereikėjo laukti dešimt
metų, kad galėtum nusipirkti auto-
mobilį ar atremontuoti būstą, nes pra-

Lietuvos garbės konsulas Virginijoje:
dvidešimt penkeri lietuviški amerikiečio metai 

LR garbės konsulato Virginijoje atidarymo iškilmės. Viduryje – LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir paskirtasis garbės kon-
sulas Jeff Nelson. Dešinėje – JAV viešėjęs buvęs Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius. 

Giedriaus Granicko nuotr.

Jeff Nelson



nalistė, ir aš prieš kurį
laiką dirbome Afganista-
ne, kur buvo išties sunku,
pavojus slypėjo už kiek-
vieno posūkio, bet mes
turėjome bendrą tikslą
dėl tarptautinio teroriz-
mo, keliančio pavojų pa-
saulio saugumui. 

Rusijoje dirbti sun-
ku, tačiau ne dėl kokių
nors pavojų, aš jų nepa-
tyriau. Yra aiški takos-
kyra, pasaulėžiūrų konf-
liktas – mes skirtingai
vertiname Ukrainą kaip
valstybę, žiniasklaidos
laisvę ir panašius daly-
kus. Labai sunkios yra
tos bendro vardiklio pa-
ieškos. Mums nelengva
suvokti, kodėl net 80 pro-
centų rusų palaiko Pre-
zidentą Vladimirą Putiną
ir Krymo aneksiją.”

A. Kumža paklausė
ES ambasadoriaus, ar
karą reikėtų atremti
karu, kaip teigia vieni, ar
reikėtų derėtis, derėtis
ir derėtis. V. Ušackas sa -
kė, kad ir viena auka jau
yra daug, o juk Ukraino-
je pagal oficialią statisti-
ką iki šiol jau žuvo apie 6
tūkstančiai žmonių. Pa-
sak jo, Europa labiau pa-
si sako už derėjimąsi,
amerikiečiai labiau tiki
karine galia. 

„Karine galia konf-
likto nebaigsime. Euro-
pos Sąjunga nuolat kar-
toja, kad reikia rasti po-
litinį sprendimą, kalba-
ma apie Ukrainos vals-
tybės pamatų sukūrimą.
Patys ukrainiečiai, žinan -
tys korupcijos lygį šalyje,
turi išsišluoti savo kie-

mą, įveikti korumpuotą politinę sistemą, sukurti tik-
rą valstybę, bet tai turbūt ištisos kartos klausimas”,
– teigė V. Ušackas.

Jo įsitikinimu, būtina rasti politinį sprendimą
išėjimui iš dabartinės padėties, bet to sprendimo pa-
ieškos, jo nuomone, dar bus ilgos ir sudėtingos. Am-
basadorius prisiminė darbą Afganistane, kai vyko
sunkios derybos su Talibano atstovais ir abiems pu-
sėms reikėjo priimti nemalonius kompromisus.
Dabar, jo nuomone, abi pusės Ukrainoje ne iki galo
laikosi Minsko susitarimų.   

Paklaustas, ar Lietuva gali jaustis saugi, am-
basadorius teigė, kad
nors Lietuva turi saugų
NATO skėtį, svarbu, ko-
kią aplinką ji pati kuria,
kiek investuoja į krašto
gynybą. „Kai prieš 10
metų buvau ambasado-
rius Amerikoje, kiek-
vieną kartą sakiau, kad
Lietuva skirs 2 procen-
tus biudžeto krašto gy-
nybai, nors to dar nėra.
Lietuvos santykiai su
JAV turi būti itin plėto-
jami dabar, kai ten ar-
tėja prezidento rinki-
mai ir mūsų ambasa-
dos darbas Washing tone
yra labai svarbus.

Žinoma, labai svar-
bu, kiek mes patys in-
vestuojam į tai, kiek
stiprinam savigyną.
Šauktiniai, mano nuo-
mone, yra vienas iš ge-
riausių Lietuvos politi-
nės vadovybės sprendi-
mų dabartinėmis ap-
linkybėmis, atkreipęs
Vakarų ir Rusijos ži-

niasklaidos bei visuomenės dėmesį.
Tai rodo, kad mes nepriimame laisvės kaip duo-

tybės ar dovanos. Turime džiaugtis, kad jaunuoliai
eina į kariuomenę. Jie sustiprės fiziškai ir mora-
liškai. Mano sūnus Raimundas yra skautas, spor-
tiškas jaunuolis, šią vasarą jis norėjo tapti šauliu,
ir mes labai didžiuojamės, kad jis savanoriu eis į Lie-
tuvos kariuomenę”, – sakė V. Ušackas.   

Jo nuomone, lygiai taip pat svarbūs santykiai su
Rusijos piliečiais. Rusų tautos negalima nuvertin-
ti, nes gali labai nepatikti Putinas, bet jis – dar ne
visa Rusija, turinti 160 milijonų žmonių. 

„Nedėkime lygybės ženklo tarp rusų tautos ir re-
žimo Rusijoje. Šios šalies intelektualai vis garsiau
reiškia kitokią, Kremliui priešingą savo nuomonę.
Rusai sako, kad pas juos nėra baltofobų, o rusofobų
Lietuvoje netrūksta. Turime bendrauti su versli-
ninkais, žurnalistais, jaunimu. Juk oficialiai tei-
giama, kad apie 30 milijonų Rusijos žmonių nepri-
taria Kremliaus politikai”, – pabrėžė V. Ušackas ir
priminė, kad Lietuva turi stiprinti savo informaci-
nį imunitetą.

Jis prieštaravo vienam konferencijos dalyviui,
klausiančiam, kodėl Lietuvoje skiepijama neapy kan-
ta Rusijai: „Lietuvoje nėra tokios neapykantos. Ma-
nyčiau, tai tam tikra baimė, prisimenant okupaci-
jos metus, trėmimus, palietusius 200 tūkstančių žmo-
nių, Nepriklausomybės kovas – tad nepasitikėjimo
yra nemažai”.

Susitikime taip pat buvo diskutuojama, kodėl ES
neturi savo kariuomenės. V. Ušacko teigimu, pir-
miausia Europa jau turi stiprų partnerį – NATO. Be
to, Europa po Antrojo pasaulinio karo džiaugėsi at-
ėjusia taika ir apie naujas grėsmes nesvarstė. 

Buvo ir klausimas, ar nesvarstomas klausi-
mas Rusijai pasiūlyti tapti ES nare, nes V. Putino val-
džia nėra amžina. Į jį V. Ušackas atsakė, kad pir-
miausia turėtume paklausti, ar pati Rusija to norė-
tų. Jo įsitikinimu, ES ir Rusijos konfrontacija eg-
zistuoja ir bus ilgalaikė, kaip ir ekonomikos krizė
Rusijoje.

„Turime suprasti, kad ne dujų vamzdžiai lemia
narystę  Europos Sąjungoje.  Mes siūlėme Rusijai
part nerystę, buvo didelių vilčių, tačiau jos su-
bliuško, nes susidūrėme su nepriimtinu tos šalies el-
gesiu, kai buvo pažeistas kaimyninės šalies vienti-
sumas. Tačiau net ir šioje konfrontacijoje mes pri-
valėsime bendrauti su Rusija.

Rusija vyksta saviizoliacija, ji pati nenori na-
rystės ES. Bet šalis tebėra svarbus tarptautinės po-
litikos dalyvis, ir mes Rusijos nepakeisime. Mano
manymu, žlugus Sovietų Sąjungai, rusai pametė savo
pamatus, identitetą, o Krymo aneksija, kad ir kaip
būtų gaila, yra remiama rusų, jie patyrė euforiją, jei
sako – „štai ką mes galime”.

Tačiau rusai buvo priblokšti, kaip karas su-
griovė šeimyninius, asmeninius ryšius. Ši tauta da-
bar ieško savo identiteto – ar jie su Europa, ar su
Amerika, ar su Azija. Mūsų įtaka šiam procesui turi
ribas. Tad su Rusija reikia elgtis ryžtingai, bet pa-
garbiai ir nuosekliai”, – pabrėžė  ES ambasadorius
šioje šalyje.
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Prieš kelias dienas trumpam į Lietuvą sugrįžęs buvęs
Lietuos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose, o dabar Europos Sąjungos atstovybės Rusijo-
je vadovas Vygaudas Ušackas Marijampolėje susitiko
su visuomene ir pasidalijo mintimis apie savo da-
bartinę veiklą Rusijoje, taip pat įžvalgomis apie
geopolitinę situaciją. Gausiai susirinkę marijampo-
liečiai bei svečiai iš kitų miestų dar kartą įsitikino, kad
V. Ušackas – puikus diplomatas, sugebantis aiškiai
ir konkrečiai atsakinėti į klausimus bei pateikti su-
prantamus paaiškinimus, kuriuos kiekvienas pats gali
įvertinti.

Pokalbį su V. Ušacku vedė Kovo 11-osios akto
signataras, buvęs Lietuvos ambasadorius Uk-
rainoje Algirdas Kumža. Pokalbio tema buvo

„Rusija, karas Ukrainoje ir Lietuva. Kas toliau?”.
Daugiausia apie tai ir diskutuota, nors svečias ne-
išvengė dažnai jam pateikiamo klausimo dėl kan-
didatavimo į Lietuvos prezidentus.

„Ne į rinkimų kampaniją juk atvykau”, – nu-
sijuokė pačioje susitikimo pradžioje išgirdęs V.
Ušackas ir diplomatiškai išvengė konkretaus atsa-
kymo, pasiūlydamas pradėti pokalbį iš anksto nu-
matyta tema apie Rusiją, Ukrainą bei Lietuvą.

Jis sakė, kad tenka neretai susitikti su aukštais
Rusijos pareigūnais, pavyzdžiui, su Rusijos užsienio
reikalų ministru Sergejumi Lavrovu ir kitais. Am-
basadorius teigė, kad per pastaruosius pusantrų
metų vyksta profesionalus ir brandus ES bei Rusi-
jos bendravimas, bet ne visi Rusijos gubernatoriai
nori su juo susitikti. 

„Kartais jie ‘suserga’ ar ‘išvažiuoja’. Lyg bai-
mintųsi, kad jiems smegenis plausiu”, – pasakojo V.
Ušackas.

Paklaustas, ar sunku dirbti Rusijoje, V. Ušackas
atsakė: „Prieš savaitę daviau interviu  BBC televi-
zijos žurnalistei, ji manęs irgi to paties klausė. Ir žur-

Ambasadorius V. Ušackas:

„V. Putinas – dar ne
visa Rusija”

Ambasadorius V. Ušackas nesako, ar kandidatuos į Lietuvos prezidentus.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

V. Ušackas ir buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje A. Kumža.



savo mintis nukreipti priešinga link-
me. Galite bandyti prisiminti keletą te-
lefonų numerių, paraidžiui perskaity-
ti savo mamos mergautinę pavardę, pa-
keisti aplinką, pasivaikščioti, paklau-
syti muzikos, išgerti puodelį žolelių ar-
batos ar pasilepinti šiltoje kvepiančioje
vonioje. Šie veiksmai padės ,,atvėsin-
ti” jausmus, nurimsite, tapsite pajėgūs
mąstyti ir tinkamai įvertinę  padėtį nu-
tarsite, ką toliau daryti, o galbūt ne-
reiks nieko daryti – baimė bus suma-
žėjusi ar išnykusi.

� Kas blogiausio gali atsitikti?
Jei pradeda kankinti baimė, siū-

loma pagalvoti, kas blogiausio gali
nutikti. Pati blogiausia išeitis  – pani-
kos  priepuolis. Yra žinoma, kad baimę
sukeliantis objektas yra baisesnis nei
yra iš tikrųjų. Bijoma pačios blogiau-
sios baigties, kartais visai be priežas-
ties. Visų pirma reikia išsiaškinti, ar
tai, ko bijome, gali įvykti. Pajutę, kad
širdis pradeda stipriau plakti, delnai
sudrėksta, pasistenkite likti toje pa-
čioje padėtyje, ir pradėkite raminantį
kvėpavimą (calming breathe). Nor-
maliai kvėpuojant įkvėpimo metu rau-
menys įsitempia, iškvepiant – atsipa-
laiduoja. Išsigandus įkvėpimas dar
pagilėja, o raumenys įsitempia stip-
riau. Siūloma uždėti delnus ant pilvo
ir įkvėpti skaičiuojant iki 4, po to iš-
kvėpti taip pat skaičiuojant iki 4. Po ke-
lių tokių kvėpavimų, pasistenkite pa-
ilginti iškvėpimą bent 2 skaičiais. Kar-
tokite  kvėpavimą 12 kartų ar daugiau,
kol pajusite, kad atsipalaidavote, ir
baimė susilpnėjo ar išnyko.

� Susitikite su baime
Geriausias būdas įveikti savo bai-

mes – ne bėgti nuo jų ir vengti jų, bet

susidurti su jomis akis į akį, nes ban-
dymas išvengti daro jas tik baisesnes.
Jei jūs bijote naudotis liftais, siūloma,
sukaupus drąsą, vieną dieną pabandyti
pasinaudoti liftu ir pakartoti tai kitą
dieną.  Trečią dieną baimė bus žy-
miai mažesnė ir po kelių kartų ji visai
sumažės ar išnyks. Nepriklausomai,
kokias turite baimes, dažnai susidu-
riant su jomis – jos pradeda mažėti. 

*Įsivaizduokite malonius pojūčius
Vaizduotė gali padėti, kai jaučia-

me, kad baimė didėja. Užmerkite akis
ir bandykite save įsivaizduoti esant ma-
lonioje ir saugioje vietoje. Tai gali
būti puikus paplūdimys, nuostabus
saulėlydis prie jūros, patogi lova su
minkštu kačiuku prie šono ar mieli
vaikystės vaizdai. Leiskite šiems ma-
loniems pojūčiams  padėti jums atsi-
palaiduoti ir sumažinti baimę. 

Jei baimės šaltinis yra labai konk-
retus ir apčiuopiamas – pasistenkite jį
sumažinti iki tokio dydžio, kad kelia-
ma grėsmė būtų kiek įmanoma ma-
žesnė.

� Kalbėkite apie savo baimes
Išsigandus kyla stiprios emoci-

jos, kurios trukdo gebėjimą orientuo-
tis. Siūloma kylančia baime pasidalinti
su artimaisiais, draugais, žmonėmis,
kuriais pasitikite. Ypač reikia ben-
dravimo vyresnio amžiaus žmonėms,
kurie pergyvenę daug nelaimių, ligų,
netekčių, kurių nervų sistema yra nu-
silpusi, ir jie turi gana daug baimių. Pa-
kalbėjus apie baimes, jos tampa ma-
žesnės ir ne tokios baisios. 

� Gerai maitinkitės ir pakankamai
miegokite

Kai jaučiate artėjančią baimę – ne-

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Kaip jau rašėme ankstesniame nume-
ryje (,,Draugas”, 2015 m. gegužės 21 d.),
kiekvienas iš mūsų patiriame įvairias
baimes. Kartais jos apsunkina mūsų
gyvenimą ir trukdo kasdieninei veiklai.
Užsitęsęs, pastovus baimės jausmas
ga li sąlygoti lėtinę įtampą, nerimą bei
pakenkti sveikatai. Pabandysiu trumpai
supažindinti,  kaip  kovoti  su   baimė-
mis.

Pažinkime savo baimes

Norėdami valdyti ar įveikti baimę,
privalome suprasti, kas tai yra. Baimės
emocijos kyla dėl smegenyse vykstan-
čių hormoninių ir neurocheminių reiš-
kinių, kurių poveikyje suveikia  orga-
nizmo gynybinis mechanizmas: didėja
adrenalino ir kortizolio kiekis, dažnė-
ja pulsas ir kvėpavimas.  Tokia reakcija
dažniausiai įvyksta, kai mes susidu-
riame su netikėta situacija. Minėti po-
žymiai trunka  kelias sekundes ar mi-
nutes, ir to visiškai pakanka sprendi-
mui priimti. Tai vyksta tuomet, kai bai-
mė yra reali. Kuomet baimės objektas
yra netikras, o tik mūsų vaizduotės pa-
darinys, minėti požymiai (padažnėjęs
kvėpavimas, pagreitėjęs pulsas) išlie-
ka ilgiau, ko pasekoje jaučiame dides-
nį nerimą, o vėliau stiprų nuovargį ir
apatiją. 

Kartais žmonės net nemoka įvar-
dinti, ko bijo, ir kad bijo apskritai, bet
dažniausiai jie bijo aukščio, uždarų pa-
talpų, liftų, tamsos, vienatvės, vorų,
žmonių, skausmo, ligų, senatvės. Tai-
gi, susidūrę su baime, turime patys at-
sakyti į klausimą: kokia tai baimė,
kas ją sukėlė, kodėl mes bijome, kas
gali nutikti. Ir tuomet po truputį ban-
dyti tą  baimę sumažinti.

Susigyvenkite su baimėmis

Vienas iš kovos su baimėmis būdų
yra susigyvenimas su jomis. Šiuo at-
veju reikia atpažinti baimės požymius
ir ją pripažinti. Siūloma pravesti su
savo baimėmis trumpą bandymą. Kai
pajuntate, kad pradedate jausti baimę
ir nerimą, susikaupkite ir pasakykite:
,,Tai prasideda. Aš pradedu bijoti”.
Pripažindami  baimę ir būdami kartu
su ja suprasite, kaip ją valdyti.

Užkariaukite baimę

Baimės užkariavimas nėra bai-
mės sunaikinimas. Kai jūs ką nors už-
kariaujate, tampate užkariauto objek-
to vadovu ir jį kontroliuojate. Neleis-
kite baimėms vadovauti bėgdami nuo
jų. Supraskite, kas konkrečiai jus gąs-
dina, kokios mintys kyla baimę ke-
liančiose situacijose ir susidurkite su
jomis akis į akį. Duokite sau laiko, ne-
sistenkite baimę įveikti tuoj pat, veikite
palengva ir būkite kantrūs.  Visiškai
nugalėti baimę yra gana sunku, reikia
daug darbo ir kantrybės, bet valdyti ją
yra daug būdų. Keletą iš jų pateikiame:

� Atsiribokite nuo baimingų  minčių
Kad ir kaip būtų baisu, bet jūs pa-

sistenkite nukreipti dėmesį į ką nors
kitą, bent 15 min. atsiribokite nuo bai-
mingų minčių. Staiga išsigandę ar pa-
jutę, kad pradedate bijoti pabandykite
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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 

sVeikata

Baimės. Kaip su jomis kovoti? (II)
pamirškite tokių paprastų bei svarbių
poreikių kaip miegas ir maistas. Geras
miegas, suderinta mityba sustiprina or-
ganizmą ne tik fiziškai, bet ir psichiš-
kai. Siūloma į valgiaraštį įtraukti
maisto produktus, kuriuose gausu B
grupės vitaminų. Tai juoda duona,
pienas, kiaušiniai, ryžiai, paukštiena,
žuvys, riešutai, įvairios daržovės: bro-
koliai, žiediniai kopūstai, špinatai, pu-
pelės, pomidorai. Vaistinėse galite įsi-
gyti B grupės vitaminų.

Pajutus, kad baimė pradeda už-
valdyti, siūloma suvalgyti skrudintos
duonos ar išgerti sulčių  – į organizmą
pateks cukrus, gerinantis nuotaiką,
ir kitos maistingos medžiagos. Kartais
atsitinka, kai baimės ir nerimo apim-
ti žmonės pradeda be saiko valgyti, o
tada atsiranda kiti sveikatos sutriki-
mai. 

� Stiprinkite nervų sistemą
Kovoje su baimėmis padeda dr.

Edward Bach žiedų esencijos ,,The
Bach Flowers Remedies”, iš kurių vie-
na dažniausiai vartojamų yra ,,Rescue
Remedy”. ,,Rescue Remedy” sumažina
baimę ir įtampą, ir yra saugi  priemo-
nė. Siūloma 4 lašus esencijos užlašin-
ti ant liežuvio ar po liežuviu, arba 4 la-
šus sulašinti į nedidelę stiklinę van-
dens ir po truputį išgerti.  Jei baimė
dar neapleidžia – pakartoti.

Baimę ir nerimą mažina ir vais-
tažolės, tokios kaip valerijonas, svai-
gusis pipiras, pasiflora, jonažolė, ra-
munėlės, gudobelė, medetka. Siūloma
minėtų vaistažolių mišinį (galite su-
maišyti keletą vaistažolių, bet nebūti-
nai visas) užplikyti verdančiu vande-
niu, leisti 15 min. nusistovėti, nukošti
ir gerti po stiklinę ryte ir vakare.

Jei kartais baimės yra labai stip-
rios ir varginančios, reikalinga gydy-
tojo psichoterapeuto pagalba. Vien iš-
aiškinimas, kad asmens baimė neturi
realaus pagrindo, patarimai vengti
baimę ir nerimą sukeliančių veiks-
nių, o taip pat galimybė pasikalbėti su
gydytoju apie savo baimes gali žymiai
jas sumažinti ir padaryti nebaisiomis.

Pastaruoju metu populiarus tam-
pa neurolingvistinis programavimas
(angl. Neuro Linquistic Programming –
NPL), ir viena jo dalių aiškina apie žo-
džių ir sakinių daromą įtaką žmogaus
elgsenai ir gyvenimui. Nuolatos ir ilgai
kartojant, kad tu nieko nebijai, kad jo-
kios baimės tau nebaisios, pamažu ga-
lima išsivaduoti nuo baimės jausmo.           

� Džiaukitės net ir mažomis pergalėmis
Nepamirškite pasidžiaugti savo

pergalėmis prieš baimę. Apdovanoki-
te save kuo nors, kas jums teikia ma-
lonumą – daugiau dėmesio skirkite
sau, susitikite su draugais, pasivaikš-
čiokite parke ar miške, aplankykite
mėgstamą muziejų, įsigykite seniai
svajotą rūbą. 

Išbandykite šiuos paprastus pa-
tarimus. Pradėkite kovoti su baimėmis
jau šiandien, ir rytoj gyventi taps pa-
prasčiau ir lengviau. Kaip teigia kinų
išminčiai – ,,Negalima  pristabdyti
au gančios baimės – ją reikia sunai-
kinti”.

Paruošta remiantis: National Health Servi-
ce, positivityblog.com, verslo savaitė.lt, aš
vyras, sveikas.lt.



Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš ku-
rio kilo Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lie-
tuviška knyga ir pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo
spausdinamos spaudos draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos
į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra
išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir Kanada) ir Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos,
žemėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3  Knygos išleidimą finansavo MLF rėmė-
jai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje.
Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., 
persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

RENATA ŽIŪKAITĖ

Šį sekmadienį švęsime švč. Tre-
jybės iškilmę. Mūsų protas ne-
gali aprėpti Trejybės paslapties.

Teologai visaip bandė priartėti prie šio
slėpinio – vienintelio Dievo trijuose as-
menyse. Tačiau mūsų protai yra per
menki suvokti Dievo esmę. 

Trejybė aišku pirmiausia reiškia,
kad Dievas yra Meilė. Tėvas mylėjo
Sūnų šv. Dvasioje dar prieš pasaulio su-
kūrimą. Todėl Dievas negali būti vie-
nas savyje.  Kiekvienas Trejybės asmuo
yra   visiškai atsigręžęs į kitus du. Gai-
lestingumo ir begalinės meilės Tėvas
yra  pirminė versmė, iš kurios trykšta
visa dievystė. Sūnus yra atvaizdas
arba Žodis, atspindintis ir tobulai iš-
reiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra
ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų. As-
muo, išreiškiantis abipusę jų meilę.

Tikėjimą švč. Trejybe mes išreiš-
kiame išpažindami šv. Mišių metu Cre-
do – tikiu. 

Pirmieji krikščionys, ruošdamie-
si krikštui, turėdavo mintinai išmok-
ti Credo, kuriuo jie išpažindavo tai,  kuo
jie tiki. Šv. Augustinas ragino krikš-
čionis gyventi šiuo tikėjimo simboliu
kiekvieną savo kasdienybės akimir-
ką – tiek dirbant, tiek valgant, tiek il-
sintis mąstyti ir grožėtis savo tikėjimu. 

Dažnai bažnyčioje išpažindami
Credo šv. Mišių metu, tariame šios mal-
dos žodžius automatiškai, nesusimąs-
tydami, ką jie mums reiškia. 

Pirmasis sakinys šio išpažinimo
yra – Tikiu į vieną Dievą, visagalį
Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir
neregimosios visatos Kūrėją.

Vienintelis Dievas Jahvė, t. y. esan-
tysis pirmiausia apsireiškė išrinktajai
žydų tautai, kai kalbėdamas su Moze
apsireiškė degančio ir nesudegančio
erškėtyno liepsnoje. Čia jis apreiškė
savo vardą: „Aš esu esantysis ir be ma-
nęs nėra jokio kito dievo”.

Įvairiuose išbandymuose, tremty-
se žydų tauta privalėjo išsaugoti savo
tikėjimą vienu gyvuoju Dievu – Jahve.
Kai išrinktoji tauta nupuldavo, pradė-
davo garbinti svetimų tautų stabus,
pranašai jiems primindavo Šema, tai
šventas priesakas kiekvienam žydui,
užrašytas Įstatymo knygoje:

„Klausyk Izraeli, Jahvė mūsų Die-
vas, yra vienintelis Dievas. Mylėsi jį
visa širdimi, visu protu, visomis jėgo-
mis”. (Įst 6,4)

Kaip ir žydams išpažinti Šema
reiškė išpažinti savo atsisakymą sve-
timų tautų dievų, taip ir pirmiesiems
krikščionims išpažinti Credo reiškė
atsisakyti politinės valdžios sudievi-
nimo, malonumų, baimės ir valdžiusių
pasaulį prietarų kulto. 

Ir šiandien kaip ir prieš 2000 metų
mus supa gausybė pagoniškų kultų, ta-
čiau jie yra įgiję kitokią formą. Šian-
dien mūsų stabai yra kūno kultas ir
seksualinės kultūros  vyravimas, var-
tojimo pramonė, mūsų teisių sudievi-
nimas, pinigai... Dažnai žmonės būna
pasimetę įvairių religijų mokymuo-
se, iš kiekvienos jų pasiima sau, kas
jiems patogu – nors esu krikščionis, bet

tikiu ir reinkarnacija, horoskopais,
įvairiais prietarais. 

Tikėjimu į vieną Dievą Visagalį,
mes išsižadame visų savo stabų.

Nors Izraelis visada jautė tėvišką
Dievo globą, kai Jo ranka vedė iš Egip-
to nelaisvės, kai mylėjo Izraelį tremtyje,
tačiau per Jėzų Kristų – tikrąjį Dievo
Sūnų, mes galime atrasti Dievą ir kaip
mūsų Tėvą. Per Jėzaus auką jau ne tik
Izraelio tauta, bet ir mes visi esame
Dievo  vaikai ir  Kristaus bendraįpėdi-
niai. 

Per Jėzų Kristų mes atrandame ir
begalinę gailestingąją Tėvo meilę
mums, kuris nepalieka mūsų nuodė-
mės tamsoje, o atsiunčia savo Sūnų,
kad sutaikintų mus su savimi. Esame
Dievo vaikai, tarpusavyje broliai ir
dėl to neturime suklydus Dievo bijoti,
o kuo greičiau pulti į jo mylintį tėviš-
ką glėbį. Jėzus savo atėjimu mus ypa-
tingu būdu suartina su savo Tėvu. Jis
ne tik išmoko mus melstis Tėve mūsų
malda, kurioje viskas taip tobulai iš-
sakyta, bet ir savo evangeliniuose pa-
lyginimuose apie sūnų palaidūną ar
pražuvusią avį, atskleidžia nepapras-
tą Tėvo skausmą dė kiekvienos žūs-
tančios sielos. Jėzaus atskleistas Dievas
Tėvas nėra vidujai uždaras ir nesiki-
šantis į žmogaus pasaulį. Atvirkščiai,
jis pirmasis išeina žmogaus ieškoti. Jė-
zus savo palyginimuose moko ir pasi-
tikėjimo savo Tėvu, kuris rūpinasi
savo vaikais ir visuose jų dvasiniuose
ir žemiškuose poreikiuose, jei aprengia
laukų lelijas ir matina padangių spar-
nuočius, tai tuo labiau pasirūpins savo
mažais vaikais, kuriuos jis sukūrė ir
pašaukė būti. Tad drąsiai artinkimės
prie mus mylinčio Tėvo, kuris neduos
jį prašančiam vaikui akmens vietoj
duonos. 

Šiuo pirmuoju Credo sakiniu iš-
pažįstame, kad Dievas yra Dangaus ir
Žemės, viso regimojo ir neregimojo pa-
saulio Kūrėjas. Mes išpažįstame, kad
esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir
panašumą, ir, pasak šv. Augustino,
mūsų širdis nenurims, kol pas jį ne-
sugrįš.

Grožėdamiesi nepaprasta kūrini-
jos harmonija ir grožiu, mes atranda-
me joje mylinčio Kūrėjo pėdsakus.
Mūsų tikėjimas neprieštarauja gamtos
mokslams ar evoliucijai. Jonas Paulius
II 1985 m. prieštaraudamas moksli-
ninkams, kurie visatą laiko atsitikti-
niu, nesąmoningu ir betiksliu procesu,
sakė: „Kalbėti apie atsitiktinumą vi-
satoje, kurioje taip kompleksiškai su-
tvarkyti jos elementai ir kurioje viskas
nepaprastai tikslinga, vadinasi, atsi-
sakyti tirti mus supantį pasaulį. Iš
tikrųjų tai būtų tolygu pripažinti, kad
yra padarinių be priežasties. Tai reikš-
tų žmogaus proto atsistatydinimą, ku-
ris atsisako galvoti ir ieškoti problemų
sprendimų.”

Dauguma praėjusio šimtmečio
mokslininkų, tyrinėjusių gamtą, buvo
tikintys. Mokslininkas astronomas V.
Herschel rašė: „Iš gamtos mokslo iš-
plaukia tokie Dievo įrodymai, kad abe-
jonės darosi absurdiškos, o ateizmas
juokingas”
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ĮVAiRūS

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-615-5235.

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų pietvakariniuose rajonuose. Tel.
773-387-7232 arba 773-600-2887. Skam-
binti vakare nuo 8 val. v. iki 11:30 val. v.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai, vai-
ruoja, patirtis.  Tel. 312-307-4619. 

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojan-
ti automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos
priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Galimi pakeitimai. Legalūs
dokumentai. Tel. 630-280-1347. 
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mano VirtuVė

Persikų pudingas

Vietoj persikų galima naudoti sly-
vas, abrikosus ar minkštas kriaušes.

Reikės:
6 persikų
125 g (4,4 oz) sviesto 
200 g (7 oz) cukraus
2 kiaušinių
120 g (4, 2 oz) miltų
šaukštelio kepimo miltelių
vanilės ekstrakto

Persikų puseles be kauliukų su-
dėti į puodą. 3 šaukštus cukraus iš-
tirpinti 4 šaukštuose vandens, įlašin-
ti porą lašų vanilės ekstrakto ir šiuo si-
rupu užpilti persikus. Pavirinti ant ne-
didelės ugnies, kol persikai suminkš-
tės.

Minkštą, lengvai sukamą sviestą
ištrinti su cukrumi iki vienalytės ma-
sės (neturi likti cukraus kruopelių), su-
berti miltus, sumaišytus su kepimo
mil teliais, įmušti vieną kiaušinį ir
gerai viską išsukti. Po to įmušti antrą
kiaušinį ir vėl išsukti tešlą iki vienti-
sos masės.

Kepimo formą ištepti sviestu, su-
dėti persikus, užpilti ant jų tešlą ir iš-
lyginti paviršių. Kepti iš anksto iki
150˚C (300 F) įkaitintoje orkaitėje 25–
30 min.

(Svarbu – niekada nieko nepra-
dėkite kepti orkaitėje, kol ji nėra įkai-
tinta iki reikiamos temperatūros.)

Kai pyragas iškeps ir pravės, ant
formos uždėkite lentelę, skardą ar di-
delę lėkštę ir apverskite formą. Jūsų
kepinio viršų puoš persikai.

Keksas su citrinos žievelėm ir
šviežiais čiobreliais

Galima kepti ne keksą, o kek-
siukus.

Tešlai:
200 g (7 oz) sviesto
200 g (7 oz) miltų (lygiomis da-
limis migdolų ir kvietinių
miltų)
200 g (7 oz) cukraus
4 kiaušiniai
2 citrinų nutarkuota
žievelė (tik geltonas
sluoksnis)
1 pundelis šviežių
čiobrelių (susmulkinti)
1 kupinas arbatinis
šaukštelis kepimo mil-
telių

Sirupui:
2 citrinų sultys
pundelis šviežių smulkintų čiob-
relių
1 stiklinė cukraus

Minkštą sviestą ištrinti su cuk-
rumi iki purumo. Miltus sumaišyti su
kepimo milteliais ir persijoti.

Į išsuktą sviestą įmušti vieną
kiaušinį, išplakti, kitą – vėl išplakti, ir
taip visus keturis. Suberti miltus, su-
maišytus su kepimo milteliais, iš-
plakti. Suberti migdolų miltus ir vėl iš-
plakti. Suberti nutarkuotas citrinų
žieveles ir šviežius smulkintus čiob-
relius.

Orkaitę įkaitinti iki 160˚C (320
F). Tešlą pilti į sviestu išteptą formą
arba  mažas keksiukų formeles.

Kepti apie 25 minutes (keksiukai
keps trumpiau).

Pagaminti sirupą: akmeninėje
trintuvėje sutrinti smulkintus čiob-
relius su citrinos sultimis ir cukrumi.
Pavirti ant mažos ugnies, kad gautųsi
sirupas. Užpilti ant kepinio. 

Tikiuosi, šie paprasti receptai pa-
žadins jumyse kūrėją!

Jūsų Indrė

Kai norisi ko nors saldaus...
Kiekvienoje šeimoje yra smaližių. Iškepkite jiems retkarčiais
kokį paprastą skanėstą – tai tikrai geriau, nei pirktiniai pyra-
gai su kenksmingais priedais. 

www.facebook.com
draugolaikrastis

EGLĖ WITTIG-MARCINKEVIČIŪTĖ

Galime pasidžiaugti, kad dienos
šviesą pagaliau išvydo knyga,
išsamiai supažindinanti už-

sieniečius su tragedija, kurią lietuvių
tauta ir valstybė patyrė XX amžiuje.
Anglų ir lietuvių kalbomis pasiro-
džiusi knyga „Tragiški Lietuvos is-
torijos puslapiai 1940–1953” (The Tra-
gic Pages of  Lithuanian History 1940–
1953) nuosekliai, detaliai ir siste-
mingai atskleidžia įvairias Lietuvos
valstybės ir jos žmonių naikinimo,
kankinimo, alinimo ir žeminimo fa-
zes, rafinuotus susidorojimo metodus,
kuriuos prieš mūsų tautą naudojo abi
didžiosios XX a. totalitarinės sistemos
– nacizmas ir komunizmas. Ši knyga
– tai labai retas lietuviškos istoriog-
rafijos perlas, parašyta ne šiaip pui-
kaus mokslininko ir įvairiapusiškai
kompetentingo Lietuvos istorijos ži-
no vo, bet tikro meistro. Jos autorius
signataras Vladas Terleckas, už įspū-
dingą tiriamąją veiklą jau ne kartą
įvertintas aukščiausiais valstybiniais
apdovanojimais, ne tik sklandžiai re-
konstravo Lietuvos tragediją, jos gilu-
minę struktūrą, bet kartu pateikė so-
lidžią atsvarą tragiškosios mūsų isto-
rijos iškraipymams. Bene kasdien ga-
lime pastebėti bandymus sumenkinti
lietuvių tautos patirtą genocidą (nuo-
sekliai vengiama net šio žodžio), jos
kovą už laisvę, apjuodinti antisovieti-
nio pasipriešinimo dalyvius bei tei-
sinti, neretai net liaupsinti, vieną iš
dviejų galvažudiškų sistemų – sovie-
tinę. Vlado Terlecko pastangų dėka to-
kie bandymai netenka mokslinio pa-
grindo. Būtent šis knygos vertės aspek -
tas akcentuojamas įžangoje, kurią pa-
rašė žymi prancūzų istorikė, komuniz -
mo ekspertė Franoise Thom. 

Nemažai prie knygos įtaigumo
pri sideda ir vaizdinė medžiaga, kurią
sumaniai parinko knygos leidėja, is-
toriko dukra Jūratė Terleckaitė. Gau-
sios lietuvių kankinių nuotraukos,
kartu su smurto vietų nuorodomis, ne-
leidžia abejoti sistemingu, sąmoningu,
kartais net beveik apeiginiu susido-
rojimo su Lietuva charakteriu. „Tra-
giški Lietuvos istorijos puslapiai 1940–
1953” – tai knyga,  kuri tarsi nebyliai
ape liuoja į pasaulio sąžinę, reikalau-
dama griežtesnio komunistinės siste-
mos, komunistinės ideologijos ir ko-

munistinių nusikaltimų įvertinimo.
Šiandien, matydami Rusijos vykdo-
mą agresiją prieš Ukrainą, turėtume
geriau suprasti, kas atsitinka su tota-
litarinėmis sistemomis, jeigu jos iki
galo nepasmerkiamos: jos nežlunga.
Neįvykęs ar nepilnas sovietinės siste-
mos pasmerkimas mums turi daug di-
desnių pasekmių nei Vakarams. Tai ne
tik sunkina valstybės pažangą, bet
gresia tautos istorinės atminties, o su
ja ir identiteto, išnykimu. Dar joks Lie-
tuvos istorijos periodas nebuvo taip
energin gai klastojamas kaip 1940–1953
metų laikotarpis. Kadangi suklastotą
istoriją propaguoja (aktyviai ar pasy-
viai) ne (tik) Rusijos institucijos, bet ir
pats nepriklausomos Lietuvos akade-
minis elitas, profesionali ir sąžininga
istoriografija įgauna išskirtinai dide-
lę vertę, o tokios istoriografijos rėmi-
mas tampa pilietiškai reikšmingu
veiksmu. Todėl, nors knygos pradinis
sumanymas buvo pateikti istorinę in-
formaciją užsieniečiams, džiugu, kad
ji pagaliau išleista ir lietuvių kalba. Dėl
glaustumo ir dėstymo aiškumo knyga
idealiai tiktų naudojimui mokyklose. 

Knygą (ir anglų, ir lietuvių k.) gali-
te įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina
– 25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės ver-
tės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas
paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-585-
9500.

VLADAS TERLECKAS
„Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai 1940–1953”

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5
dol.). Teiraukitės tel. 773-585-9500. 
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Petras T. Norkus, gyvenantis Palm Desert, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų.

Bronius Bikulčius, gyvenantis Arlington, TX, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Antanas Polikaitis, gyvenantis Westlake Village, CA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos  mokes čiu atsiuntė 50 dol. Jūsų paramos
dėka dar ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Alicia M.  Solienė, gyvenanti Juno  Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Viktoras Stankus, gyvenantis Euclid, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Juzė Norvila, gyvenanti Brooklyn, NY, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate lietu-
višką spausdintą žodį.

Danutė Paškonis, gyvenanti Eastlake, OH, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol., o taip pat atsidėkodama už ka -
lendorių paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skiriame Jums.

Algimantas Kelertas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos
žodžius skiriame Jums.

Teresė Rodriguez, gyvenanti Timberlake, NC, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

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 Sta-
kytė Anysienė) galite įsigyti
,,Draugo’’ knygynėlyje. Kaina – 25
dol. (Illinois valstijos pridėtinės ver-
tės mokestis – 9.25 proc., persiun-
timas 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 Amerikos 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.

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 

A † A
BRONĖ KREMERIENĖ 

REPEIKAITĖ

Mirė 2015  m. gegužės 23 d., Palos Heights, IL.
Gimė 1923 m. gegužės 3 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Orland Park, IL. Anksčiau Palos Heights, IL.
Nuliūdę liko: duktė Dalia Strasienė su vyru Stasiu, duktė

Gražina Karvelienė su vyru Vidu, anūkai Antanas Strasius su
žmona Lori, Jonas Strasius, Edvardas Karvelis ir Julytė Meade
su vyru Brian, proanūkai Allison, Julia, Kate, Alex, Sophia ir
Andrew, sesuo Emilija Valančienė, švogeris Oskaras Kremeris
su žmona Brone bei kiti giminės.

A. a. Bronė buvo žmona a. a. Alberto.
Velionė buvo  pašarvota trečiadienį, gegužės 27 d. nuo 3 val.

p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės gegužės 28 d., ketvirtadienį.  9:30 val. ryto iš lai-
dojimo namų velionė atlydėta į Pal. Jurgio Ma tulaičio mi siją,
kurioje 10 val. ryto aukojamos  šv. Mišios. Po šv. Mišių  a. a.  Bro -
nė pa laidota  Šv. Kazimierio kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Vaiko vartai į
mokslą”.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Kino režisierius Vincas Sruogi-
 nis kuria filmą apie Sausio 13-
tosios įvykius Lietuvoje – „Last

Stand” („Pas kutinis pasipriešinimas”).
Tai bus pilnametražė istorinė drama
apie Lietuvos pastangas išsaugoti savo
naujai atkurtą Nepriklausomybę, ku-
rią Maskva bandė užgniaužti 1991-ųjų
sausį. Filmas pasakos apie du Ameri-
kos lietuvius, kurie patenka į tragiškų
įvykių sūkurį. Jis kuriamas remiantis
išgyvenimais žmonių, ku rie tą lem-
tingą sausio naktį pasipylė į gatves ir
apsaugojo pagrindinius val džios bei  ži-
niasklaidos pastatus.  

Šiuo metu režisierius ieško lėšų,
kad galėtų samdyti scenaristą ir kon-
sultantą istoriniais klausimais. V. Sruo-
ginis norėtų turėti užbaigtą scenarijų
jau šių metų rudenį. Dėl filmo finan-
savimo jis žada kreiptis į kino  inves-

tuotojus ir valdiškas institucijas Eu-
ropoje. Tačiau investuotojai fil mo ne-
rems be scenarijaus. Todėl Vin cas
Sruoginis dabar prašo aukų. Iki šių
metų birželio 14-tos dienos rei kia su-
rinkti 25 000 dol. sumą. No rin tieji pa-
aukoti šiam kino projektui vi są in for-
maciją ras tinklalapyje  www.kicks-
tarter.com/projects/1960612757/last-
stand-0. Filmą planuojama sukurti iki
2016 m. žie mos.  

Vincas Sruoginis – New Yorke gy-
 ve nantis režisierius, vienas iš įmonės
– „TINY giant FILMS” įkūrėjų. Jo do-
 kumentinis filmas „The Invisible
Front” („Nematomas frontas”), vaiz-
duojantis Lietuvos partizanų judėji mą
ir kovas, 2014 metais sulaukė di delio
pasisekimo Amerikoje ir Euro poje.

,,Draugo” info

naujas Vinco Sruoginio filmas
– apie Sausio 13-tosios įvykius Lietuvoje
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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

� Šeštadienį, gegužės 30 d., 10 val. r. kvie-
čiame į New Yorko Maironio lituanistinės mo-
kyklos paskutinio skambučio šventę, kuri vyks
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčio-
je (275 North 5th Street, Brooklyn, NY
11211). Programoje – sveikinimai, pažymė-
jimų įteikimai, apdovanojimai, abiturientų iš-
leistuvės, vaišės su tortu. Kviečia mokyklos
administracija ir tėvų komitetas.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) šį sekmadienį, gegužės 31 d., 10 val. r.
paminėsime Šventos Trejybės šventę. Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Jaunius
Kelpšas. 15 minučių prieš šv. Mišias sukal-
bėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Taip pat
primename, kad šv. Mišios lietuvių kalba au-
kojamos kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. Kvie-
čiame visus dalyvauti.

� 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, dabarti-
nė Centro padėtis ir planai ateičiai. Susirin-
kimas vyks PLC Lietuvių Fondo salėje. Skam-
binkite į PLC raštinę tel. 630-257-8787.

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

� Bronwyn Mauldin romano ,,Love Songs of
the Revolution”, kurio veiksmas vyksta Vilniuje
1989 metais, sutiktuvės vyks dviejuose Či-
kagos knygynuose: birželio 3 d. 7 val. v. – Shef-
field’s (ciklas ,,Reading Under the Influence”,
3258 N. Sheffield Ave. Chicago 60657), o
birželio 6 d. 5 val. p. p. – City Lit Books (2523
North Kedzie Boulevard, Chicago 60647). Au-
torė tikisi didelio lietuvių skaitytojų susido-
mėjimo. Daugiau informacijos apie knygą ra-
site svetainėje: http://bronwynmauldin.com.

�  Birželio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Ateitininkų namų gražiame ąžuolyne (1380
Castewood Dr. Lemont, IL) vyks gegužinė.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ateitininkų
rengiamoje šventėje. Bus vaišės, šokiai, ma-
lonus pabendravimas. Gegužinę ruošia Namų
valdyba.

Neeilinė istorijos pamoka Balzeko lietuvių kultūros muziejuje iš universitetų vasaros
atostogų sugrįžusiems studentams. Lietuvos garbės konsulas ir muziejaus prezidentas
Stanley Balzekas, Jr. su Teodoru Rudaičiu (d.), jo dukra dr. Indre Rudaityte-Jeske ir anū-
kais (iš k.) Aleksu, moksleiviu Petru ir Matu. Ritonės Rudaitienės nuotr.

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis gegužės 23 dieną lankėsi buvusio-
je lietuvių karo pabėgėlių stovykloje Vėnene, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, kur karo
tremtinių atminimui buvo atidengtas paminklas.

Nuotraukoje iš kairės: Viena iš projekto iniciatorių Audra Brinkhus-Šaltys, Lietuvos
garbės konsulas Esene Jürgenas Gramke, Emmericho-Šilutės miestų bendradarbiavimo
draugijos pirmininkas Alfredas Bartminas, Bad Zwischenahn miesto meras Arno Schil -
lingas, Lietuvos ambasadorius D. Matulionis.                                             URM info ir nuotr.

Atidengtas paminklas lietuvių karo pabėgėliams

Paroda dar tęsiasi – aplankykite!

Baigėsi Kanų kino festivalis 

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! 

Kanuose baigėsi 68-asis kino festivalis, išdalyti apdovanojimai. „Auksinė pal-
mės šakelė” liko Prancūzijoje – ją pelnė prancūzų kino kūrėjas Jacques Au-
diard. Šiemetinio Kanų kino festivalio vertinimo komisijai vadovaujantys

kino kūrėjai broliai Joel ir Ethan Coen „Auksinės palmės šakelės” laureatu pa-
skelbė prancūzų kino režisierių J. Audiard. Apdovanojimas jam skirtas už so-
cialinę dramą „Dheepan”.  

Kanų Didysis, o taip pat ir tarptautinės kino kritikų federacijos apdovanoji-
mai atiteko Laszlo Nemes, vengrų režisieriui, už filmą „Sauliaus sūnus”, pasako-
jantį apie holokaustą. Geriausios aktorės apdovanojimas padalytas dviem ak-
torėms – Rooney Marai ir prancūzei Emmanuelle Bercot.

Apdovanojimas už geriausio vyro vaidmenį atiteko prancūzų aktoriui Vin-
cent Lindon už filmą „Rinkos dėsnis”. 

Geriausiu režisieriumi paskelbtas Taivano kūrėjas Hou Hsiao-Hsien už filmą
„Žudikė”. 

Garbės ,,Auksinę palmės šakelę” pelnė 86 metų prancūzų režisierė Agnes
Varda.

Faktai.lt
EPA–ELTA nuotr.

Jacques Audiard Laszlo Nemes Emmanuelle Berco


