
Vokietijos kanclerė Angela Merkel susitiko su JAV prezidentu Barack Obama, Japonijos premjeru Shinzo Abe, Jungtinės Kara-
lystės premjeru David Cameron, Prancūzijos prezidentu Francois Hollande, Kanados premjeru Stephen Harper, EK ir EVT va-
dovais ir Italijos premjeru Matteo Renzi. EPA-ELTA nuotr.
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Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti. – Mark Twain
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Į Lietuvą atvyko Pennsylvanijos nacionalinės gvardijos kariai

Vokietijoje susitinka pasaulio galingieji 

Tarptautiniame Vilniaus oro uos-
te šeštadienį nusileido du JAV
Karinių oro pajėgų kariniai trans-
portiniai lėktuvai C-17 ,,Boeing
Globemaster III”, kurie į Lietuvą
atskraidino JAV Pennsylvanijos
nacionalinės gvardijos 56-osios
,,Stryker” brigados karius ir jų ka-
rinę techniką.

Apie 40 JAV karių būrys
su daugiau nei 16 tonų
sveriančiais keturiais

ratiniais šarvuočiais ,,Stryker”
tiesiai iš oro uosto keliais pa-
traukė į Gaižiūnų poligoną Ruk-
loje. JAV Pennsylvanijos nacio-
nalinės gvardijos kariai į Lie-
tuvą atvyko dalyvauti didžiau-
siose nuo Lietuvos narystės
NATO Aljanse karinėse praty-
bose ,,Kardo kirtis 2015”, vyks-
tančiose birželio 1–19 d. Oficia-
lios pratybų atidarymo iškil-
mės vyko birželio 8 d. Rukloje ir Pabradėje.

Oro uoste atvykusius JAV karius pasitiko tarptauti-
nėms pratyboms vadovaujantys – Lietuvos kariuomenės
Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Lei-
ka ir JAV 28-osios pėstininkų divizijos, kuriai priklauso 56-
osios ,,Stryker” brigada, vado pavaduotojas brigados ge-
nerolas George Swartz.

,,Mūsų bendradarbiavimas ir bendros pratybos drau-
ge su Pennsylvanijos nacionaline gvardija jau vyksta

daugiau nei du dešimtmečius.
Tarptautiniu pratybų ,,Kardo
kirtis” metu kartu treniruosi-
mės vykdyti NATO jungtinių
karinių vienetų sąveiką, bendrą
veiksmų suderinamumą opera-
cijose, keisimės įgyta patirti-
mi. Šios pratybos taip pat yra
puiki galimybė vykdyti ir tobu-
linti priimančios šalies para-
mos procedūras sąjungininkų
atvykimui į Lietuvą”, – sakė
Lietuvos kariuomenės sausu-
mos pajėgų vadas gen. mjr. A.
Leika. 

,,Kardo kirtis” – tai kasme-
tinės JAV Sausumos pajėgų Eu-
ropoje vadavietės Baltijos šaly-
se organizuojamos tarptautinės
pratybos. Šios serijos pratybos
Baltijos šalyse šiemet vyks jau
penktąjį kartą. Pratybose Lie-
tuvoje kartu su beveik 1,6 tūks-
tančio lietuvių karių treniruosis
apie 1,5 tūkst. karių iš aštuonių

NATO šalių – Danijos, Estijos, Latvijos, Portugalijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Slovėnijos ir Ka-
nados.

Apie 1 tūkst. karių iš Portugalijos, JAV ir Vokietijos –
pratyboms Lietuvoje atsigabeno įspūdingą karinės tech-
nikos arsenalą: tankus ,,Abrams”, pėstininkų kovos ma-
šinas ,,Stryker”, ,,Boxer” ir ,,Pandur”, šarvuotus pėstininkų
automobilius ,,Fuchs”, žvalgybos automobilius ,,Eagle
IV” ir ,,Dingo II”.       ELTA

Į pratybas ,,Kardo kirtis 2015” atvyko JAV  nacionalinės
gvardijos kariai. Andriaus Dildos (KAM) nuotr.

G7 susitikime Vokietijoje dalyvauja galingiausių ir tur-
tingiausių šalių vadovai. Šiame susitikime numatomi trys
svarbiausi klausimai: Rusijos agresija Ukrainoje, Graiki-
jos finansų krizė ir klimato atšilimas. Tačiau problemų ra-
tas bus kur kas platesnis. 

JAV prezidentas Barack Obama ir Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel sakė, kad Vakarų sankcijos Rusijai
turi likti, kol ji ims laikytis ugnies nutraukimo susita-
rimo su Ukraina. Abu vadovai aptarė tebesitęsiančią kri-
zę Ukrainoje ir sutiko, kad ,,sankcijų trukmė turėtų būti
aiškiai susieta su visišku Minsko susitarimų įgyvendi-
nimu (iš) Rusijos (pusės) ir pagarba Ukrainos suvere-
numui”. 

B. Obama paragino kitus šios didžiųjų pramoninių
valstybių vadovus pasipriešinti „Rusijos agresijai Uk-

rainoje”. Parodydamas vieningumo gestą, kuris turi pa-
demonstruoti nedalyvaujančiam Rusijos prezidentui
Vladimirui Putinui G–7 vienybę dėl Ukrainos krizės, B.
Obama sakė, kad ryšiai tarp JAV ir Vokietijos yra vie-
ni stipriausių, kokius tik yra matęs pasaulis.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk,
kuris taip pat dalyvauja susitikime, sakė, kad Europos
Sąjunga (ES) diskutuos nebent apie sankcijų Rusijai
griežtinimą. Jis aiškiai pasakė, kad sankcijos Rusijai gali
būti tik griežtinamos, bet ne švelninamos.

ES ekonominės sankcijos Rusijai dėl jos veiksmų
Rytų Ukrainoje turėtų nustoti galioti liepą. Kovą ES va-
dovai sutarė, kad sankcijos bus taikomos tol, kol Mins-
ko susitarimas bus visiškai įgyvendintas. 

Nuo praėjusių metų, užėmus Krymą, Rusija buvo pa-
šalinta iš G8. ELTA



ki Lietuvos pozicija apie karines grėsmes, energetinį
ir ekonominį šantažą, informacinius karus išgirsta
Europos Sąjungoje, NATO ir Jungtinėse Tautose. Lie-
tuva ne tik pati išsivadavo iš energetinio jungo, pa-
sistatydama Suskystintųjų gamtinių dujų termina-
lą ir būtiniausius energetinius objektus bei jungtis.
Mes išdrįsome inicijuoti tyrimą dėl ‘Gazpromo’
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi dujų rin-
koje. Ir Europos Komisija pradėjo tirti galimus pa-
žeidimus net aštuoniose šalyse, kur buvo taikomos
nesąžiningos kainos, varžoma laisva prekyba dujo-
mis. Drąsi ir nuosekli Lietuvos laikysena šioje kovoje
padės užtikrinti viso regiono energetinį saugumą.
Nuo šiol Kremliui naudoti ‘Gazpromą’ kaip politinio
ir ekonominio šantažo įrankį Europoje bus sudė-
tingiau. Taip pat įtikinome Europos Vadovų Tarybą,
kad dezinformacija nuodija visų europiečių protus.
Ir Europos Komisija imasi vieningo atsako infor-
macinei erdvei ginti bei agresyviai propagandai nu-
kenksminti”. 

Tai štai – kokie mes šaunūs. Didžiosios Brita-
nijos vadovai erzina savo žmones, jaukia jų protus

dėl buvimo Europos Sąjungoje, nes nori laimėti rin-
kimus. Kai laimėjo, nenori pulti veidu į purvą, todėl
tautiečių nervus dėl referendumo tampo toliau,
nors atsiskyrusi nuo ES nukentėtų ne tik Europa, bet
ir pati Britanija. Ačiū Dievui, mes ir tokių problemų
neturime, euru ir buvimu Europos Sąjungoje pa-
tenkinta kaip niekad didelė Lietuvos dalis.

Prezidentė sako, kad mes „Esame pažangi ir eko-
nominės gerovės žingsniui pasirengusi valstybė. Taip
mano ir tarptautinės organizacijos: sklandžiai įsi-
vedėme eurą, bendrasis vidaus produktas vejasi Eu-
ropos Sąjungos vidurkį, pasaulio rinkoms siūlome
aukštos kategorijos paslaugas ir produkciją, sparčiai
auga informacinių technologijų ir gyvybės mokslų
industrija. Šiemet pradedame derybas dėl Lietuvos
narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijoje (EBPO). Tai mūsų pasiekimų įverti-
nimas ir mūsų galimybė. Daugeliu rodiklių lenkia-
me Vakarų Europos šalis. Valstybės finansų būklė
– stabili, įsiskolinimai – nedideli, kreditai – pigūs, tu-
rime dėkingą geografinę padėtį, darbščių žmonių ir
puikią infrastruktūrą”. 

Iš tiesų, ekonominis stabilumas
jaučiamas gana ryškiai. Didėjantis vi-
daus vartojimas netgi kompensavo
verslo netektis dėl Rusijos ekonomi-
kos nuosmukio ir Putino draudimų į
Rusiją įvežti lietuviškus produktus.

Prezidentė pagyrė ir teisėsaugą,
sakydama, kad ji tapo teisingesnė ir
žmonės ėmė ja labiau pasitikėti:
„Griežti atsakomybės, kompetenci-
jos ir skaidrumo reikalavimai tei-

smams ir prokuratūrai pradeda duoti rezultatus – pa-
sitikėjimas jais pirmą kartą per penkiolika metų yra
didesnis nei nepasitikėjimas. Pagal informacinių
technologijų naudojimą teismų procesuose jau pir-
maujame Europos Sąjungoje. Lūžis įvyko, nes tei-
sėsauga pradeda matyti, kad už kiekvienos bylos yra
žmogus ir jo likimas”. 

Bet, atrodo, šie pagyrimai šiek tiek avansu,
nes tą pačią dieną, jau po perskaityto pranešimo, ži-
niasklaida paskelbė apie Vilniaus apygardos teismo
nuosprendį, kuriame 1991 m. sausio 13-osios žudynių
organizatoriai, OMON milicijos veikėjai, buvo iš-
teisinti. Kadangi už teisėsaugą didele dalimi atsa-
kinga Prezidentė, nes ji skiria aukščiausius šios sri-
ties pareigūnus, čia jai nemažas smūgis. Net ir kai-
riųjų atstovas, buvęs prokuroras Artūras Paulaus-
kas, dabar Seimo nacionalinio saugumo komiteto va-
dovas, pasipiktino tokiu teismo nuosprendžiu. O ką
jau kalbėti apie 1991 m. sausio 13-osios dienomis bu-
vusį Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį, kuris
pagalvojo, kad tai „Rusijos teismo sprendimas”.
Tai tikras skandalas, kad žmonės, atsakingi už sau-

sio dienomis žuvusius, už gatvėse mar-
širavusius svetimos kariuomenės tan-
kus ir ginkluotų žmonių tyčiojimąsi iš
Lietuvos pareigūnų, teismo yra ištei-
sinami. Esą jiems buvo įsakyta iš
aukščiau, kalti tie, kurie davė įsaky-
mus. Bet, pvz., juk dar vis nesibaigia
pasaulyje bylos vokiečių okupacijos
meto žydų getų sargybiniams, – jie lai-
komi kaltais, kad vykdė įsakymą ir su
šautuvu rankose saugojo geto vartus.
O Vilniuje, prie TV bokšto, tankai šau-
dė į žmones ir vikšrais juos traiškė.
Žuvo keturiolika. Vėliau Lietuvos pa-
sienyje buvo sušaudyti dar šeši mui-
tininkai. 

Kaip sakoma, nėra trobos be
dūmų, bet dar ne viskas prarasta –
Apygardos teismo nuosprendį proku-
ratūra apskundė Apeliaciniam teis-
mui, ir teisybė, kurios trūkumą šiuo at-

veju pajutome mes, eiliniai žmonės, gal nugalės. Kaip
nugalėjo Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA)
prezidentą, kuris, Afrikos ir Azijos balsais išrinktas
dar vienai kadencijai, po kelių dienų atsistatydino,
neatlaikęs pasaulio visuomenės spaudimo. Nema-
nau, kad ir Lietuvos žmonės, ypač tie, kurie stovė-
jo barikadose ir tie, kurių artimieji žuvo sausio die-
nomis, ramiai  sutiks  su tokiu Vilniaus apygardos
teis mo sprendimu. Nors tai ir nepriklausomo teis-
mo nutarimas. Nuomonę turi teisę reikšti ne tik tei-
sėjai, bet ir nukentėjusieji.

Beje, nesėkmė, tik gerokai smulkesnė, ištiko ir
„braliukus” latvius. Mat pasaulio žiniasklaidoje
nuskambėjo jaunas latvių krepšinio talentas Kris-
tapas Porzingis, kuris užsienio žurnalistų paprašy-
tas pakalbėti latviškai, pateikė tokį kalbos pavyzdėlį:
„Niekas nenori mokytis latvių kalbos. Latviškai gali
kalbėti tik Latvijoje ir niekas nenori vykti į suš****ą
Latviją”. Užuojauta kaimynams, kuriems dabar
tenka raudonuoti, bet skirtingoms nuomonėms tu-
rime būti pasiruošę visi.

Sunku patikėti, bet europinės ap-
klausos rodo, kad šiuo metu lie-
tuviai gyvenimu tapo patenkin-

ti labiau už latvius ir estus. Pagaliau ir
mes, kritiško mąstymo tauta, ėmėme
džiaugtis gyvenimu. Kas pagerino
mūsų savijautą? Galima būtų pajuo-
kauti, kad tie, kurie buvo nepaten-
kinti, jau išvažiavo į užsienį. Dar – val-
džioje kairieji, taigi juos išrinkusieji
neturi teisės skųstis. Nėra Andriaus Ku-
biliaus, kuris reikalavo susiveržti diržus
ir gerokai sutaupė, taigi dabar ramiai sau leidžiame
sutaupytus pinigus. 

Bet juk geopolitinė situacija tokia grėsminga –
visai šalia vyksta karas, mes ir aplinkinės valstybės
sparčiai ginkluojasi, – tai kodėl mes tokie patenkinti
gyvenimu? Neatmesčiau argumento, kad tam tikrą
stabilumą ir užtikrintumą mums suteikia tvirta
mūsų Prezidentės pozicija. Nors žiniasklaidoje ne-
mažai ją špilkuojančių, bet esu įsitikinusi, kad di-
delei daliai visuomenės Prezidentės nepajudinama
ramybė, nesiblaškymas, savo nuomonės turėjimas
suteikia ramybės ir pasitikėjimo savimi bei valsty-
be. Už Prezidentės – kaip už pečiaus.

Birželio 4 d. Prezidentė Seime perskaitė metinį
pranešimą, kuris iš ankstesniųjų taip pat išsiskyrė
ramiu kalbėjimu. Yra ir šį kartą ją kritikuojančių,
– nieko nauja, nėra gairių į ateitį, nepasakė, ką pati
darys ir ką valstybei reikia daryti, bet yra ir sa-
kančių, kad tai geriausias pranešimas iš visų, jos pa-
sakytų anksčiau. Kas ką besakytų, bet psichologiš-
kai tai labai subalansuotas kalbėjimas, – neramiu lai-
ku kažkas turi būti ramus, stabilus ir
tvirtas. 

Taigi kas Prezidentės teiginiuose
mus gali raminti? Ji sako, kad valsty-
bėje daugėja atsakomybės už savo šalį,
– žinoma, pirmiausia ji kalbėjo apie
valstybės saugumą. „Konstitucinė pa-
reiga – užtikrinti grėsmes atitinkančią
šalies gynybą – suvienijo valstybės
vadovus, politikos oponentus, skirtin-
gų tautybių žmones ir net konkuruo-
jančias žiniasklaidos priemones. Vie-
ningai vykdydamos Nacionalinį susi-
tarimą, politinės partijos prisiėmė at-
sakomybę už tinkamą krašto gyny-
bos finansavimą, strateginių įmonių ir
informacinės erdvės apsaugą”. 

Visuotiniam verkimui dėl to, kad
mamyčiukams reikės eiti į kariuome-
nę, Prezidentė priešpastatė aktyvė-
jančią savanorystę: „Jau dabar turime
arti 2 tūkstančių savanorių. Iki rudens jų bus tiek,
kad gal ir nereikės privalomojo šaukimo ir niekam
verkti taip pat”. Ji sako, kad registruojasi ne tik lie-
tuviai, bet ir rusai, lenkai ir kitos tautybės, gyve-
nančios Lietuvoje. Šį kartą valstybės vadovė rado
daug teigiamo ir mūsų tautiniuose santykiuose, pvz.,
ji sako, kad „Šaulių sąjungos savanorė lenkaitė ko-
voja su rusiška propaganda socialiniuose tinkluose.
’Russkoje radio’ ir ‘Znad Wili’ žurnalistai padeda savo
klausytojams atskirti melą nuo tiesos”. Nors gal ir
ne viskas čia idealu, bet tai dėl šventos ramybės... nes
kaip tik tomis dienomis į mitingą išėjo keli tūks-
tančiai lenkų, kurie protestavo dėl lietuvių kalbos
stiprinimo bendrojo lavinimo mokyklose. Jų vaikai
protestuodami klasėse tomis dienomis nesimokė,
nors moksleivių laukia ne tik mokyklinis, bet ir gy-
venimo egzaminas. Tomaševskis su savo prorusiška
svita yra vienadienis, ir, manau, Prezidentė mano,
kad lenkai susivoks, ir jų vaikai grįš į klases. 

Prezidentė rado kuo pasidžiaugti ir tarptauti-
niame lygmenyje, ji kalba, kad mes ne iš kelmo spir-
ti, ne mažiukai ir ne Europos pakraštys: „Tiesi ir aiš-
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Kodėl lietuviai gyvenimu 
labiau patenkinti už latvius 
ir estus?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas
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Trys
dienos

įtempto
darbo
VITALIUS ZAIKAUSKAS  

Šią savaitę, birželio 2–4 dienomis Seime
vy ko Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės komisijos po-
sėdžių sesija. 

Seimo Konstitucijos salėje vyku si sesija buvo
atidaryta tradiciškai invokacija, kurią prave-
dė Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas

Gintaras Vitkus, sveikinimo žodžius tarė Seimo
pirmininkė Loreta Graužinienė, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkė Danguolė Na-
vickienė, komisijos kopirmininkai Ona Valiukevi-
čiūtė ir  dr. Jonas Prunskis. 

Patvirtinus darbotvarkę, pirmiausia buvo iš-
klausytas Krašto apsaugos ministro Juozo Olekos
pranešimas apie karo prievolės ir kitų įstatymų pa-
keitimus, tikslus  ir uždavinius bei  Lietuvos ka-
riuomenės vado gen. mjr. Vytauto Žuko pasisakymas
apie kariuomenės pasirengimą atremiant galimą ag-
resiją. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Ro-
landas Kačinskas nušvietė dabartinę geopolitinę pa-
dėtį, Rusijos keliamas grėsmes regionui. 

Po pietų svarstyta dvigubos pilietybės problema.
Posėdžio dalyviai išklausė referendumo idėjos ini-
ciatoriaus Seimo nario Eligijaus Masiulio argu-
mentus. 

Antrąją sesijos dieną aptartas „Globalios Lie-
tuvos” projektas. Šia tema pagrindiniai pranešėjai
buvo URM viceministras Mantvydas Bekešius ir šios
ministerijos Užsienio lietuvių departamento di-
rektorė Gintė Damušytė. 

Kiek vėliau buvo išklausyti aukščiausių šalies
pareigūnų pasisakymai apie Darbo kodekso įtaką
Lietuvos ekonomikai.

Dienai baigiantis svarstyta, kaip ši komisija ga-
lėtų bendradarbiauti su neseniai įkurta Seimo Mig-
racijos komisija. Šio bendradarbiavimo gaires nu-
švietė pastarosios komisijos pirmininkas Seimo
narys Valdas Vasiliauskas.   

Paskutinę sesijos dieną, suderinus sprendimus
ir rezoliucijas, buvo surengta spaudos konferencija. 

Argi per daug norim? Tik likti piliečiais 

Spaudos konferencijoje buvo išreikšta Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės nuomonė, jog komisija ne-
pritaria referendumui dėl dvigubos pilietybės ir Sei-
mo prašoma balsuoti prieš jo surengimą. „Seimo ir
PLB komisija mano, kad Seimas turi išnaudoti visas
galimybes svarstyti ir priimti įstatymus, kuriais su-
teikiama teisė turėti Lietuvos ir kitos valstybės pi-
lietybę, nekeičiant Konstitucijos”, – teigė rezoliuciją
žurnalistams pristačiusi PLB atstovė Regina Na-
rušienė.

Savo nuomonę ji grindė taip: „Šiuo metu nėra
tinkamas laikas rengti Lietuvoje referendumą dėl
dvigubos pilietybės įteisinimo. Visi žino, kad šiuo
metu referendumas neįvyktų – tai kam švaistyti Lie-
tuvos žmonių lėšas, dabar jų kariuomenei reikia.”
R. Narušienė įsitikinusi, jog yra galimybių įteisin-
ti dvigubą pilietybę nekeičiant Konstitucijos, bet  nu-
matant atskirus atvejus. Dviguba pilietybė nebūtų
taikoma plačiai – tik mūsų piliečiai, įgydami kitos
šalies pilietybę, išsaugotų ir Lietuvos pilietybę:
„Mes prašome, kad leistų lietuviui išlaikyti savo pi-

PLB ir Seimo komisijos sesijos spaudos konferencija.  O. Posaškovos nuotr. 

lietybę, kad neatimtų jos, mes neprašome, kad būtų
visiems ta galimybė suteikta. Bet iš lietuvio atimti
pilietybę yra savo tautos naikinimas, – kalbėjo PLB
atstovė. – Reikia rasti variantus, kurie nebūtų prieš
Konstituciją, ir tą galima padaryti, numatant at-
skirus atvejus. Yra galimybė pakeisti įstatymą ir lai-
kantis Konstitucijos. Dauguma mūsų PLB žmonių gy-
vena užsienyje, bet jie gerbia Konstituciją, – tai mūsų
tautos pagrindas.”

Šios mintys atsispindėjo priimtoje rezoliucijo-
je, kurioje sakoma:  

– Lietuvos Respublikos Seimas turi išnaudoti vi-
sas galimybes svarstyti ir priimti įstatymus, kuriais
suteikiama teisė kartu turėti Lietuvos Respublikos pi-
lietybę ir kitos valstybės pilietybę, nekeičiant Lietuvos
Respublikos Konstitucijos; 

– šiuo metu nėra tinkamas laikas rengti Lietuvoje
referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos
pakeitimų dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, raginam
Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti Lietuvos Res-
publikos Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakei-
timo paskelbimo” projektui.

Rezoliuciją „Dėl rinkimų apygardos užsienyje
gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams”
pristatė Komisijos pirmininkas  dr. Jonas Prunskis.
Joje sakoma: ...Komisija prašo Vyriausiosios rinkimų
komisijos apsvarstyti galimybę įkurti atskirą vien-
mandatę rinkimų apygardą užsienyje gyvenantiems
Lietuvos Respublikos piliečiams. Ir pageidaujama, jog
apie priimtą sprendimą PLB būtų informuota iki šių
metų birželio 26 dienos. 

Neabejinga ir Prezidentė   

Tą pačią dieną Seimo rūmuose savo tradicinį me-
tinį pranešimą skaitė Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Tarp kitų pačių svarbiausių šalies gy-
venimo aktualijų ji išsakė nuomonę ir dvigubos pi-
lietybės atžvilgiu. Ji taip pat paragino Seimą ieško-
ti, jos žodžiais, „konkretaus sprendimo” dėl dvigu-
bos pilietybės įteisinimo.

Prezidentė sakė, kad demografinė padėtis ir jau-
nimo emigracija išlieka didžiulė problema, o dėl jau-
nimo išvykimo šalis praranda „išsilavinusią, verž-
lią, technologijas įvaldžiusią kartą”.

„Valstybės pareiga išlaikyti arba atkurti ryšį su

savo piliečiais. Nors Konstitucija dėl dvigubos pi-
lietybės yra griežta, laikas ieškoti konkretaus spren-
dimo, kaip padėti išsaugoti pilietybę užsienyje gy-
venantiems Lietuvos žmonėms, nepažeidžiant na-
cionalinių saugumo interesų. Ne duoti ar dovanoti,
o išsaugoti prigimtinę tei-
sę ir vieną svarbiausių
įrašų ne tik pase, bet ir gy-
venime. Tam reikia visos
tautos apsisprendimo”, –
kreipdamasi į Seimą sakė
D. Grybauskaitė.

Anot Prezidentės,
valstybės pareiga yra iš-
laikyti arba atkurti ryšį
su savo piliečiais. 

P.S. Parlamentas šiuo
metu svarsto iniciatyvą
kitąmet su Seimo rinki-
mais surengti referendu-
mą dėl dvigubos pilietybės
įteisinimo.

Konstitucinis Teis -
mas yra išaiškinęs, kad
iš esmės plačiau leisti dvi-
gubą pilietybę galima tik
pakeitus Konstituciją. Pa-
gal įstatymą, pataisa bus
priimta, jeigu už ją bal-
suos daugiau kaip pusė
piliečių, turinčių rinki-
mų teisę.

Šiuo metu dviguba pi-
lietybė leidžiama tik tiems
piliečiams, kurie išvyko iš
Lietuvos iki nepriklauso-
mybės atkūrimo ir jų pa-
likuonims, tačiau nėra su-
teikiama išvykusiems nepriklausomybės metu.

Liberalizavimo šalininkai teigia, kad dvigubą pi-
lietybę būtina įteisinti, siekiant išlaikyti emigran-
tų ryšius su Lietuva ir atsižvelgiant į globalizacijos
tendencijas. Kritikai sako, kad piliečiai gali būti iš-
tikimi tik vienai valstybei ir baiminasi, kad užsie-
nio pilietybių gali siekti tautinės mažumos, o tuo gali
pasinaudoti Rusija.

Iš k.: Henrikas Antanaitis iš Australijos, Kęstutis Eidukonis,  dr. Jonas Prunskis.  V. Zaikausko nuotraukos

Vytautas Juozapaitis

Danguolė Navickienė
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Apie atmintį, tapusią saulėta nuo lietaus
ALDONA KRIŠTOLAITIS

Gegužės 25-ąją, Kapų puošimo dienai aukotoms
šv. Mišioms pasibaigus, vėl išeinant į atvirą kapų erd-
vę, tarpduryje susiliesta plaštakomis su vežimėlyje
sėdėjusia Lietuvių rašytojų draugijos pirmininke
Stase Petersoniene. Ji pagyrė už nežinia kokius
mano rašinius, o gal taip įvertino iš Praamžiaus
gautą mažutėlytę rašymo dovaną. Buvau pamalo-
ninta.  Sukirbėjo savimeilė, ypač po nuoširdžiai ištartų
,,rašyk, dažniau rašyk, Aldute” (švėkšniškai minkštai
ištarta ,,l” vardą dar labiau sušvelnino). Ar galėjau ne-
paklusti visų rašančiųjų, eilėraščius kuriančiųjų įkvė-
pėjos Stasės Vanagaitės pageidavimui?

Taigi, parašiau. Ne taip gerai, kaip galėjau, jei
tądien būtų rašyta sėdint ant seno, labai seno
akmeninio kapavietės suoliuko (anuo atveju

dar ir šlapio), minkštomis kerpėmis apaugusio, pa-
rašiau gal ne tiek apie  iškilmingą kažko svarbaus
paminėjimą, kiek apie Atmintį, kurią bene taik-
liausiai    bus  apibrėžęs  Soenberger:  ,,Atmintis tai
klijai,  kurie  sulipdo  mūsų būtį į siūlą, ant kurio
įvairiaspalviais karoliukais veriamos mūsų die-
nos”.

... Menu: žemė dar buvo žiemiškojo įšalo užra-
kinta. Uolieji dirvožemio purentojai sliekai irgi
dar miegojo – tai tuomet draugiškais 52 Ave. Pulaski
autobusas iškratė mane prie įėjimo į požeminio mies-
to valdas. Su pernykštėm karališkųjų gvazdikų
sėklom ir pilna darbine ginkluote.

Gal kas iš aukštai patyliukais stebėjo  mane, žirg-
liojančią košėtu rytinio įėjimo kapinėsna taku, nes,
tarytum, Kalėdų šv. naktį pradėjau keistai girdėti tylą
ir matyti, ko išvis nėra. Praeidama pro kapų Steigėjų
paminklą galiu lažintis mačiusi didžiulėmis raidė-
mis (mažesnių nebūčiau įskaičiusi!) tiesiog ore at-
siradusius žodžius: ,,Tušti ir kenksmingi mirusių-
jų gyrimai, jei jie gyvųjų nepaskatina mylėti iške-
liavusius ir sekti jų pėdomis”.

Prie Tėvų jėzuitų kapavietės prisiartinus, žemė
teikėsi pakloti 2014-ųjų rudens  sudžiūvusius šlapius
lapus. Jų pirmiausia ir buvo imtasi. Dzievaži neži-
nau, kodėl besidarbuojant užgiedojau Jurgio Balt-
rušaičio eiles:

Žydi sodai, dirvos veša
Tam, kas linksmas kryžių neša,
Ir po vargo stos jam spėtas,
Lyg nakties dangus žvaigždėtas.

Giedant, o gal mintyse ką ne taip ištarus ar su-
kirčiavus, aiškiai išgirdau kunigo, redaktoriaus, kal-
bininko Juozo Vaišnio, SJ balsą, nelabai švelniai pri-
minusį: ,,Kalbėti – gamtos noras, tylėti – išminties”.
Nepasikeitė, taisyklingai pagalvojau. Buvo lietuvių
kalbos Angelas sargas, tokiu ir liko – tik mano, ar
ir kitų atmintyje?

Dėl visa ko tyliai tuomet pasėjau atsineštas sėk-
las ir, paprašiusi visų jėzuitų jas pagloboti, pradėjau
laukti.

Negyvenau kapų aplinkumoje, tai vis autobusais
laksčiau dygimo patikrinti. Labai skaudės, jeigu nu-
šals, bet niekam nesakysiu, kad buvau pasėjusi. Jei-
gu neišdygs, apkaltinsiu šaltą pavasarį. Ne, negalė-
siu, nes sėklų būta stiprių: sulig mano ūgiu užau-
gusios tame pačiame plotelyje auksagalvės gėlės ru-
denį žydėjo iki pat Vėlinių.

Po pirmojo saulės sugrįžimo manasis žemės lo-
pinėlis išdaigino galybę piktžolių! Vis šis tas, ra-
minau save B. (Blase) Pascal pastebėjimu, kad
,,gamta turi daug tobulumų, kurie parodo, kad ji yra
Dievo atspindys. bet turi ir daug netobulumų, kurie
parodo, kad ji tėra tik atspindys”.

Belaukiant daigų, kitų kelionių ir pasivaikš-
čiojimų po kapines metu visai suįžūlėjusi žaidžiau,
sukeisdama, pritaikydama, sugalvodama naujus
savus antkapinius užrašus pažintiems ir niekados
nesutiktiems, skubėjusiems gyventi, spurdėjusiems
prieš daugelį metų ir atgulusiems poilsio, nesulau-
kus šiemetinių – nei daigų, nei pumpurų. O vieną-
kart, užsižaidus, patyriau, kaip iš Amžinybės tink-
lų tikrai tikrai išsprūdo pasilakstyti ne vien man
skirti R. Baxter žodžiai: ,,Neskirk laiko niekam, dėl
ko žinai, kad gailėsies; niekam, dėl ko negalėtumei ,,Draugo” archyvo  nuotraukos

melsti Dievo palaimos, niekam, apie ką negalėtumei
ramia sąžine mąstyti mirties patale, niekam, ką da-
rant nenorėtumei būti užkluptas mirties”.

Prašvilpė mėnuo, besiruošiant iškilmėms, su
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios choru ir
vargonininku Ričardu Soku kartojant giesmes,
Aukštybių meldžiant giedros ir kad gėlės sudygtų, o
oras, kad tomis gėlėmis tądien jau ir kvepėtų.

Bet kai Atminimo dienos ryte gražiai apsirė-
džiusi išėjau į lauką, buvau apstulbinta nematytai
juodų pasišiaušusių debesų. O, Dangau, juk ne to pra-
šyta! Kaip gi išgiedosiu ,,Viešpatie, ilgis Tavęs mano
siela”, jei virš manęs tvyro tokia begalybė atgrasaus
tamsumo?

Autobusų stotelėje padėtį prašviesino beveik be
dantų afroamerikietis 8:30 v. ryte paklausęs ,,Į Par-
tie?” Ne, į Memorial dienos pasimatymą su išėjusiais
anksčiau. Pasirodė – nepakeliui. Nuėjo. Tuoj pat –
autobusas, – jis skrodė debesis be sustojimų, todėl Ka-
zimierinėse atsirasta dar prieš lietų.

Dangus vis labiau niaukėsi ir tamsėjo, nuotai-
ka šviesėjo. Ačiū ją pagerinusiam Jurgiui Gliaudai
su Atmintyje užslėptais itin romantiškais žodžiais:
,,Vienintelis pradas gamtoje jungiąs savyje tapybos
vaizdingumą ir dainingą muzikos srovenimą – tai
plaukiančių debesų eisena”. Būta ne eisenos, bet tik-
ro debesų maratono!

Vėjas buvo toks galingas, kad man – 110 svarų sve-
riančiam Žemės augalėliui, – teko šlietis prie dar ne-
nukirsto senolio medžio. Svarbiau sia – nebijoti, net
jei Texaso liūtis prapliuptų! Juk Mišios po atviru visų
dangumi, nors išėjusiųjų dangus dabar – Žemė. Pri-
valumas? Vėjo siautimas, neteisingai nuspėtas oras
ar ,,lietus kaip iš kibiro” jiems tėra dėmesio nevertos
pramogos kapuose. Pasidalinimas  patirtimi pagal
Plutarchą: ,,Geras sergąs žmogus buvo paklaustas, ar
jis mano, kad   jau mirs? Ligonis atsiliepė: ‘Iš tikrų-
jų, bičiuli, aš nesirūpinu, ar mirsiu, ar ne, nes, jeigu
mirsiu – būsiu su Dievu, jeigu gi nemirsiu – Dievas
bus su manim’.”

Šv. Mišioms po atviru dangumi kapinių direk-
cija buvo apgalvotai ir gražiai pasiruošusi. Atei-
nantieji į Mišias – irgi, nes vilkėjo ilgus ir, matyt, ne-
peršlapamus apsiaustus. Ir visų akyse klaustukai:

būti ar nebūti... lietui? Įkyriai neįdomi aš tikinau,
kad lietaus nebus, o jei ir bus, tai Mišioms pasibai-
gus. Jie, savo ruožtu, rodė man delnuose telpančias
stačiakampes dėžutes, siūlė sekti debesų slinktį, nes
lygiai po 15-os minučių esą prapliups. Užmečiau akį, –
tikrai slenka virpuliuojanti jūros bangos spalvos
juosta. Na, ir tegu... Bijoti lietaus?! Lijo tas lietus, nes
buvo kapų puošimo – Atminties diena. Gėlėmis lijo
lietus visiems, kurie amžiams ilsisi po jomis... Net
Lietuvos vardas tapatinamas su lietumi.

Šv. Mišios vyskupo Andrew Wypych aukotos vi-
duje. Būta daug smagaus bruzdėjimo, bandant po vie-
nu stogu sutalpinti choristus, svečius, aparatūrą, kė-
des ir vėliavas. Spėta sušlapti, kai kas sudrėko tūp-
telėjęs ant šlapios kėdės. Vienos moters rankose lai-
kyta nuostabi rožių puokštė nuo blizgių rasos laše-
lių tapo dar nuostabesnė. Nemeluoju, ir tą paliudy-
ti gali visi Dienos iškilmėse dalyvavusieji: dvejos du-
rys buvo paliktos atviros, patalpa prisipildė žmonių,
bet liko ir tarpduriuose. Varpeliui suskambus, lietus
liovėsi. Nutilo vėjas. Ir aš, jausdama beribį artumą,
vienybę, susiklausymą su gyvaisiais, – šalia ir tais,
kurių nebėra, giedojau:

Kiek daug pavojų ir kliūčių
sutikęs aš buvau,
malonė vedė mus lig šiol,
ji ves mus ir toliau.

Mišios – dvikalbės. Jau nuo seno artimi St. Mary,
Star of  the sea choro dalyviai, pamenu, pirmąsyk
drauge repetuojant už galvos ėmėsi, neįsivaizduo-
dami, kaip ištarti, juo labiau – prisiminti ,,papras-
tus” lietuviškus žodžius! O man – tai kas! Sudaiginusi
100 gėlių daigų, aplankiusi ir po gėlytę padėjusi ant
artimais šiame krašte tapusių žmonių kapų, pa-
glosčiusi senas ir naujai atsiradusias Anapilin išėju -
siųjų plokštes, mintimis pasikalbė jusi su visais Ty-
los sergėtojais ir toje šventoje Tyloje pagerbusi ve-
teranus, partizanus ir šiaip gerus žmones, turėjau tei-
sę išeiti į saulėto lietaus nuplautų kapinių erdvę su
Mark Twain šmaikščiu patarimu: ,,Sten kimės taip
gyventi, kad kai ateis mirti, mūsų  gailėtų net ir lai-
dotuvių direktorius!”



nori kokį žmogų pagerbti, – kalbėjo ku-
nigas, – savo gyvenime atkartok tas pa-
čias vertybes. Jeigu nori, kad tas bran-
gus žmogus toliau gyventų tavyje ir per
tave – pašauk tas vertybes į savo gy-
venimą. Jeigu tu prisimeni savo tėvą ar
mamą už jo meilę, kantrumą, gerumą
– puoselėk tas savybes savyje ir per-
duok kitam, kad ir po tavęs kitas pri-
simintų tave už tavo gerumą, kilnumą,
kantrumą, dosnumą, meilę, susitvar-
dymą. Tas visas vertybes prisimink ir
bandyk jas iš naujo iškelti ir išgyven-
ti savyje.”

Pamaldose buvo prisimintas švie-
sus a. a. Aleksandros Petravičienės at-

minimas, o taip  pat su 70-uoju gimta-
dieniu pasveikinta Tėviškės parapijos
pirmininkė Irena Kleinaitienė. Po to –
kaip ir dera gegužinėje – akordeonis-
to Broniaus Mūro muzika, dainos, šo-
kiai, puikus kugelis ir pakili nuotaika.
Net apniukęs dangus išsiblaivė!
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DAIVA BARTMINN
VITA KARSTEN

Renginio organizatoriai Audra Brinkhus-Sal-
tys, jos vyras Johannes Brinkhus bei Daiva
ir Alfred Bartminn į šventę sukvietė daug sve-

čių. Saulėtą sekminių šeštadienio popietę į Wehnen
prie Bad Zwischenahn atvyko Lietuvos Respublikos
ambasadorius Deividas Matulionis, Lietuvos garbės
konsulas prof. dr. Jürgen Gramke, Bad Zwischenahn
miesto meras dr. Arno Schilling, Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkas Antanas
Šiugždinis.

Iškilmes sveikinimo žodžiais pradėjo Alfred
Bartminn. Šis neeilinis įvykis pritraukė apie 200 da-
lyvių. Deja, į šventę dėl žmonos ligos neatvyko kry-
žiaus autorius šilutiškis kalvis Darius Vilius. Alfred
Bartminn paminėjo, kad apie šį lagerį Wehnen yra
sukurta net opera ,,Julius”. Jos autorius amerikie-
tis Charles Halka rėmėsi savo senelio Juliaus pasa-
kojimais. Operos premjerą jau matė Vilniaus žiū-
rovai.

Šiais istoriniais metais, kai Europa mini 70-ties
metų laikotarpį be karo, mums pavyko taip pat įgy-
vendinti ilgai kurtą projektą, džiaugėsi Alfred Bart-
minn.

Po daugelio metų suskambo lagerio Wehnen
bažnyčios varpas. Audra Brinkhus-Saltys  paaiški-
no susirinkusiems, kad šis varpas padėjo lagerio gy-
ventojams neprarasti tikėjimo Dievu ir ateitimi. Apie
lagerio kasdienybę mums priminė paroda su išli-
kusiais daiktais ir praeitį liudijančiomis nuotrau-
komis.

Garbingas svečias Lietuvos Respublikos am-
basadorius Deividas Matulionis atidengė paminklą.
Savo sveikinimo žodyje ambasadorius prisiminė
skausmingus Lietuvos laikus. Karo pabaiga Lietu-
vai neatnešė laisvės. Po fašistinio teroro prasidėjo
sovietinis teroras. Apie 60 000 lietuvių pabėgo į po
karo sugriautą Vokietiją.

RAMUNĖ LAPAS

Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo
diena Lietuvoje. Lietuvių evangelikų liu-
teronų Tėviškės parapija Čikagos prie-
miestyje Western Springs ta proga tra-
diciškai rengia Tėvo dienos gegužinę.
Vyksta ir paskutinė prieš vasaros atos-
togas sekmadieninė mokyklėlė.

Birželio 7 d. prieš pamaldų pra-
džią kalbėdamas su vaikais ku-
nigas Liudas Miliauskas linkė-

jo jiems per vasarą neužmiršti auksi-
nės taisyklės – „Elkis su kitais taip,
kaip norėtum, kad kiti su tavimi elg-
tųsi”. Šią temą kunigas išvystė ir savo
pamoksle.

Šia taisykle grįstas krikščioniškas
gyvenimas, ir susipratę krikščionys
bei dvasingi žmonės šios taisyklės
savo gyvenime daugmaž sugeba lai-
kytis, sakė jis, t.y., kitų atžvilgiu ban-
do vengti dalykų, kurių nenorėtų su-
silaukti patys – bando neapgaudinėti,
neapvogti, nemeluoti, neapkalbėti, lai-
kytis žodžio ir kt. Tačiau, sakė kunigas,
dažnai tos auksinės taisyklės žmogus
nesugeba taikyti pats sau. Paverčiant
kiek kitu kampu ji skambėtų – „neda-
ryk sau to, ko nenorėtum, kad kiti
tau darytų”. „Dažnai, – tvirtino dva-
siškis, – Dievo pagalba yra reikalinga,
kad mane sutaikytų su manimi, mane
su manimi suvestų ir mane nuo manęs
apsaugotų.” Jeigu savo širdy tą san-
taiką ir harmoniją turi ir su savim ne-
sipyksti – tuomet tai savaime įeina į

tavo gyvenimą, tavo kasdienybę, ne-
reikia per daug stengtis ir nereikia vai-
dinti. 

Jis prisiminė daug pavyzdžių, kai
tos auksinės gyvenimo  taisyklės  mes
nesilaikom savo atžvilgiu – kiek kartų
duodam sau žodį, bet jo netesim; kaip
dažnai mes patys žalojam savo svei-
katą; kaip dažnai prisigalvojam viso-
kių nebūtų dalykų ir dėl jų pergyve-
nam ar pykstam. Patys nepagalvodami
darom tai, ko nenorėtume, kad kiti
žmonės mums darytų. Reikia pradėt iš
vidaus, sakė kunigas Miliauskas – jei-
gu širdy tu turėsi gerą santykį su sa-
vimi, tuomet visas tavo gyvenimas ir
bus toks, kaip reikalauja ta auksinė tai-
syklė. ,,Kai pradedi gyventi aktyvų ir
gyvą maldos gyvenimą, tos vertybės –
meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė,
malonybė, gerumas, ištikimybė, ra-
mumas, susivaldymas – išauga tavyje
nepastebėtai”, – teigė jis.

Svarbu suprasti, kad visų pirma
viskas prasideda nuo tavo santykio su
savim. Nedaryk dalykų sau, kurių ne-
nori, kad kiti darytų. Paversk tai į kas-
dienę maldą, ir viskas bus sutvarkyta
tavo viduj, tos vertybės bus tavy su-
kurtos, jos bus tavy atnaujintos, ir tu
be didesnių pastangų sugebėsi gyven-
ti visiškai kitoki gyvenimą – ramesnį,
šviesesnį, meilingesnį, susivaldymo,
ramybės, kantrybės gyvenimą, api-
bendrino kunigas Liudas.

Jis pastebėjo, kad dėl šių dvasinių
savybių mes prisimename ir savo tė-
velius, tik dažnai būna per vėlu jiems
už tai padėkoti. „Bet jeigu iš tikrųjų

Auksinė taisyklė, atsukta į save

Sveikinimai gimtadienio proga parapijos pirmininkei Irenai Kleinaitienei buvo netikėti
ir jaudinantys.                                                                                                             R. Lapas nuotr.

Atidengtas geležinis kryžius 
Lagerio Wehnen vietoje amžiams primins lietuvių pabėgėlių pokarinę istoriją

Iškilmingas ekumenines Mišias aukojo prelatas
Peter Kossen, katalikų kunigas Vidas Vaitiekūnas ir
evangelikų kunigas Valdas Jelis. Maldos ir giesmės
skambėjo lietuvių ir vokiečių kalbomis. ,,Didžiulė už-
duotis  visam  pasauliui yra  nutraukti dabartinių
pabėgėlių kančias”, – kalbėjo prel. Peter Kossen, su-
sie damas praeitį su dabartiniais politiniais įvy-
kiais.

Kunigas Vidas Vaitiekūnas pašventino atidengtą
paminką. Visi sugiedojome ,,Tautišką giesmę”.

Apie iškilusias problemas surandant vietą
šiam paminklui, ilgą biurokratinį kelią įgyvendinant
šį projektą papasakojo Lietuvos garbės konsulas prof.
dr. Jürgen Gramke.

Bad Zwischenahn miesto meras dr. Arno Schil-
ling kalbėjo apie aktyvų lagerio gyvenimą, veikusį

vaikų darželį, mokyklą, kultūrinius renginius.
Kokia šio įvykio svarba mums, lietuviams, iš-

laikant tautiškumą, plėtojant mūsų kultūrą, pratę-
siant istoriją ir tradicijas, stiprinant ryšius tarp ben-
druomenių paaiškino susirinkusiems šventės da-
lyviams gerbiamas Vokietijos LB valdybos pirmi-
ninkas Antanas Šiugždinis.

Po oficialios šventės dalies svečiai vaišinosi lie-
tuvišku šakočiu, vietinių gyventojų iškeptais pyra-
gais, gaivinančiais gėrimais ir kava. Savo muzika ir
dainomis nuotaiką džiugino  lietuviškų dainų atli-
kėja Danaja (Dana Tierbach). Žmonės neskubėjo
skirstytis. Jie dalijose savo įspūdžiais, bendravo tar-
pusavyje, ragavo kepsninėje keptų dešrelių. Su gera
nuotaika, džiaugsmu širdyje, besileidžiant saulei bai-
gėsi ši šventiška diena.

Iš k.: Vokietijos LB valdybos pirmininkas Antanas Šiugždinis, Audra Brinkhus-Saltys, Lietuvos garbės konsulas prof.
dr. Jürgen Gramke, Alfred Bartminn, Bad Zwischenahn miesto meras dr. Arno Schilling, Vita Karsten, LR ambasado-
rius Deividas Matulionis, Daiva Bartminn, prel. Peter Kossen, katalikų kunigas Vidas Vaitiekūnas ir evangelikų kuni-
gas Valdas Jelis.  Organizatorių nuotr.
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Apie grėsmę Baltijos valstybėms pasaulio spaudoje
Rusijos prezidento Vladimiro Putino ag-
resija prieš Ukrainą iššaukė rimtą su-
sirūpinimą tarp lietuvių, ar panašūs ka-
riniai veiksmai negręsia Lietuvai, Lat-
vijai ir Estijai.  Pavojus Baltijos valsty-
bėms svarstomas ir pasaulinėje spau-
doje.  Neseniai Amerikos žurnale ,,Na-
tional Review” pasirodė Edward Lucas
straipsnis, pavadintas ,,Putino hibridi-
nis karas prieš Europą” (,,Putin’s Hyb-
rid War Against Europe” – National Re-
view, May 18, 2015, Volume LXVII, No.
9, p. 22–24)  Edward Lucas yra vyriau-
sias žurnalo ,,The Economist” redak-
torius, knygų apie Europos politinę
padėtį autorius.  Savo straipsnyje Lu-
cas pesimistiškai žiūri į Europos ir Ame-
rikos sugebėjimą tinkamai priešintis Pu-
tino agresijai.

Kaip gali Rusija grasinti Euro-
pai, klausia Lucas.  Juk Rusijos
gyventojų skaičius vistiek

daug mažesnis negu Europos, ir Ru-
sijos bendras vidaus produktas (BVP)
yra žymiai mažesnis negu Europos ar
NATO šalių.  Lucas pats atsako į savo
klausimą trejopai:  Rusija pasiryžusi
iškentėti ekonominius sunkumus;  Ru-
sija pasiryžusi grasinti ir naudoti ka-
rinę jėgą;  Rusija pasiryžusi plačiai ir
sumaniai meluoti apie savo veiksmus.
Anot Edward Lucas, šaltasis karas
nepasibaigė – tebuvo kelerių metų
pertrauka.  Jo nuomone,  Vakarai
traukiasi, o Rusija laimi. 

Anot Edward Lucas,  Rusija sėk-
mingai vedė hibridinį karą Ukrainoje
ir tuo būdu 2014 m. kovo mėnesį užėmė
Krymą.  Lucas teigia, kad ukrainiečiai
galėjo priešintis Rusijai Kryme – galėjo
užblokuoti oro uostus ir jūros uos-
tus, galėjo užimti kelių sankryžas, ga-
lėjo sutramdyti rusakalbių žiniask-
laidą.  Tada Rusija, kad okupuotų
Krymą, būtų buvusi priversta imtis
karo veiksmų.  Tačiau, ukrainiečių ka-
riuomenė neturėjo nei pakankamai iš-
teklių, nei strateginių planų, nei sau-
gių komunikacijos priemonių tokiam
pasipriešinimui.  Tad Rusija užėmė
Krymą be karinių susirėmimų, ir ta
okupacija paskatino Rusiją imtis ka-
rinių veiksmų rytinėje Ukrainoje.  Ru-
sijos kariniai veiksmai Ukrainoje  pa-
žeidžia 1994 m. Budapesto memoran-
dumą, kuriuo Rusija, Anglija ir JAV
prižadėjo gerbti Ukrainos teritorinį
vientisumą ir susilaikyti nuo bet ko-
kios prievartos Ukrainos atžvilgiu,
Ukrainai atsisakius savo branduolinių
ginklų.   Rusijos kariniai veiksmai Uk-
rainoje parodė, kad Rusijai Budapes-
to sutartis yra vien tik bevertis po-
pierius.  Tos  sutarties sulaužymas,
anot Lucas, atveria kelią panašiems
puolimams prieš Baltijos valstybes.  

Edward Lucas samprotauja, jog
Kremlius norėtų, kad NATO subyrėtų,
o tai gali įvykti, jeigu Rusija pultų Bal-
tijos valstybes, o Amerika, bijodama
trečiojo pasaulinio karo, atsisakytų jas
ginti. JAV prezidentas Barack  Obama,
kalbėdamas Taline, užtikrino, kad
,,vieno puolimas yra visų puolimas”
(,,attack on one is an attack on all”).
Netrukus po to pareiškimo, rusai Es-
tijos teritorijoje pagrobė estų parei-
gūną Eston Kohver ir nugabeno jį į
Maskvą, apkaltindami šnipinėjimu.
Ir Vakarai dėl to nesiėmė jokių veiks-
mų.

Lucas  pateikia ir kitų pavyzdžių,
kurie rodo, jog Rusija norėtų, kad Bal-
tijos jūra būtų Rusijos kontrolėje.  JAV

žvalgybiniam lėktuvui skraidyti virš
Baltijos jūros sutrukdė rusų kariniai
lėktuvai.  Į Amerikos protestus Rusija
atsakė: ,,Baltija nėra Amerikos įtako-
je, bet Rusijos – yra” (,,America is not
a Baltic power.  Russia is”).  Rusija
praktikavosi  branduolinio ginklo pa-
naudojimą, vaizduodama puolimą
prieš Švediją ir Daniją.  Tų pratybų iš-
davoje Švedija ir Danija stengiasi pa-
didinti savo gynybos pajėgumus.  Suo-
mija ir Lenkija įsigijo karinių raketų
(,,joint air-to-surface standoff  missi-
les”).  Lucas pastebi, jog Lenkija, stai-
gaus Baltijos valstybių užpuolimo  at-
veju, įsipareigojusi trečdalį savo kari-
nių pajėgų skirti jų gynybai.  Tačiau
Lucas abejoja, ar to pakaks, ar suspės
kitos NATO priklausiančios Europos
valstybės atvykti į pagalbą.  NATO už-
tikrina, kad yra pasiruošusi reaguoti
į greitą puolimą, bet anot Lucas, NATO
valstybių karinės galimybės yra ribo-
tos.   Jo nuomone, Baltijos saugumui
būtinai reikalinga Amerika, bet jis
klausia – ar Amerikai būtinai reika-
lingas Baltijos saugumas?

Lucas taip pat pabrėžia, kad Rusija
savo politiniams tikslams pasiekti yra
pasiryžusi papirkti įvairius politikus,
akademikus, žiniasklaidos atstovus.  Ji
suteikė 9 milijonų eurų paskolą Pran-
cūzijos Nacionalinio fronto vadovei
Marine Le Pen.  Rusija finansiškai
rėmė buvusį Vokietijos kanclerį Ger-
hard Schroder, kad šis pritartų sutar-

čiai su Rusijos ,,Gazprom” bendrove.  O
palikęs valdišką darbą, Schroder pats
pradėjo dirbti ,,Gazprom”.   

Tačiau Lucas mato ir prošvais-
čių.  Skandinavų valstybės, įskaitant ir
NATO nepriklausiančias Švediją ir
Suomiją, paskelbė bendrą pareiški-
mą, smerkiantį Rusijos karinius ma-
nevrus ir karinių pajėgų didinimą,
kas iššaukė  Rusijos užsienio minis-
terijos pasipiktinimą.  

Kanados spauda taip pat kreipia
dėmesį į Baltijos valstybėms gręsian-
tį pavojų.  Balandžio 21 d. Kanados laik-
raštis ,,National Post”  išspausdino
David Blair straipsnį ,,Ar naudotu-
mėme branduolinius ginklus prieš
Rusiją Estijai išgelbėti?”  (,,Would we
nuke Russia to save Estonia?”).
Straipsnis pirma pasirodė Anglijos
laikraštyje ,,The Daily Telegraph”.
Jame korespondentas David Blair ap-
rašo savo susitikimą su Estijos prezi-
dentu Toomas Hendrik Ilves.  Prezi-
dentas Ilves išreiškė susirūpinimą,
kad prie Estijos sienos vyksta Rusijos
kariuomenės pratybos, kuriose daly-
vauja tarp 40 000 ir 80 000 karių.  Pre-
zidentas Ilves taip pat pasiskundė,
kad Rusijos kariniai lėktuvai dažnai
perskrenda Estijos orinę erdvę.  Esti-
ja vykdo NATO reikalavimą pašvęsti 2
procentus valstybinių pajamų gynybai.
Tačiau, Estijoje yra 1,3 mln. gyvento-
jų, o Estijos kariuomenė yra nedidelė.
Estija viena yra bejėgė apsiginti.  

Prezidentas Ilves norėtų, kad
NATO Baltijos valstybėms paskirtų
nors vieną brigadą kareivių –  tie ka-
reiviai nuolat būtų dislokuoti Baltijos
valstybėse.   Tačiau NATO į tai neat-
siliepė.  Pasirodo, kad 1997 m. NATO
pasirašė sutartį su Rusija, kurioje pri-
žadėjo nedislokuoti kareivių naujų
NATO narių teritorijose.   NATO turi
5 000 karių, pasiruošusių greitai (per
48 valandas) ateiti į pagalbą, bet Pre-
zidentas Ilves nemano, kad kariai su-
skubtų laiku. Estijos prezidentas bai-
minasi, kad Rusijos kariuomenė gali
kaip  mat pasiekti Kaliningrado sritį
ir užkirsti kelią NATO pajėgoms.   

Gegužės mėnesį trijų Baltijos vals-
tybių gynybos ministrai bendru laiš-
ku kreipėsi į NATO karinių pajėgų vy-
riausiąjį vadą, prašydami, kad Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje būtų nuolat dis-
lokuota NATO kariuomenės brigada
Rusijos agresijai sustabdyti.   Prašoma
kiekvienam kraštui dislokuoti po vie-
ną NATO kariuomenės bataljoną, tu-
rintį tarp 700 ir 800 karių, kurie galė-
tų keistis, panašiai kaip dabar vyksta
NATO oro pajėgose, kurios rotaciniu
būdu saugo Baltijos valstybių oro erd-
vę.  Anot  ,,National Post” korespon-
dento Michael Byers, tokia kareivių
kaita galbūt  nebūtų  pažeista 1997 m.
sutarties nuostata, kad  ,,esminiai ka-
riniai daliniai” (,,substantial combat
forces”) Baltijos valstybėse nebus dis-
lokuojami.  (Michael Byers:  ,,Euro-
fighters  over  Tallinn,  and NATO in
a bind”, ,,National Post”, May  25,
2015). 

Birželio 24 d. Briuselyje vyks
NATO gynybos ministrų posėdis –
jame gali būti svarstomas  NATO ka-
rių brigados dislokavimas Baltijos
valstybėse.  Kanados gynybos minist-
ras Jason Kenney pareiškė, kad Ka-
nada rimtai svarsto galimybę prisidėti
prie tokios brigados.   (Matthew Fisher
str. ,,National Post” gegužės 28 d. – ,,Ca-
nada would consider deploying troops
if  NATO puts base in Baltic states:  Ja-
son Kenney”).  Balandžio mėnesį Ka-
nados premjeras Stephen Harper pa-
reiškė, kad Kanada siųs 200 karinių pa-
tarėjų į vakarų Ukrainą.  Patarėjai
žada atvykti rugpiūčio mėnesį ir Uk-
rainoje išbūti dvejus metus.     

Pagal JAV ir Kanados spaudą parengė
Rimas Černius

JAV kariai Lietuvoje
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Spalį Lietuvoje
numatomas valstybinis Švedijos ka-
raliaus Karlo Gustavo XVI ir karalie-
nės Silvijos vizitas. Trijų dienų vizitas
planuojamas spalio 7–9 dienomis. Per
vizitą Švedijos karalių lydės versli-
ninkų delegacija. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė su Karlu Gustavu XVI
atidarys dvišalį verslo forumą.

Švedija yra didžiausia investuo-
toja Lietuvoje. Ketvirtadalį – 26 proc.

– visų tiesioginių užsienio investicijų
mūsų šalyje sudaro švedų verslo in-
vesticijos ir siekia 3,17 mlrd. eurų.
Švediško kapitalo įmonėse dirba dau-
giau nei 11 tūkst. Lietuvos žmonių.

Tai bus ne pirmasis Švedijos ka-
rališkosios poros vizitas Lietuvoje.
Karalius Lietuvoje lankėsi 1992 metų
spalį, su karaliene Silvija jis viešėjo ir
2009 metais minint Lietuvos vardo
tūkstantmetį.

Britanijos premjero ultimatumas ministrams 

Lietuvoje lankysis Švedijos karališkoji pora

Kaip į šauktinius reaguoja emigrantai?
Vilnius (lrt.lt) – Užsienio lietuvių

reikalų koordinavimo komisijoje ap-
tartos šiuo metu pagrindinės aktuali-
jos, kurios rūpi ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje gyvenantiems lietuviams.
Viena jų – šauktinių kariuomenė. Tau-
tiečiai teigia, kad jaunimas už Atlan-
to nesibaido tarnybos Lietuvos ka-
riuomenėje – nepaisant to, kad gyvena
už tūkstančių kilometrų, yra pasiryžęs
atlikti pareigą. 

Pasaulio lietuviai jaučia pareigą
Lietuvai, o tai reiškia – pareigą tar-
nauti, teigia Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) vadovė Danguolė
Navickienė. Šauktinių kariuomenė –
vienas iš pagrindinių klausimų, dis-
kutuojamų visuose pasaulio lietuvių
susitikimuose.

„Galima sakyti, kad reakcija nėra
negatyvi. Jauni žmonės nebijo nuoty-
kių. Mes juos stengiamės auginti dvie-
jų pasaulių piliečiais – jie tikrai myli
Lietuvą”, – kalbėjo PLB pirmininkė.

Pasak D. Navickienės, po pasaulį
išsibarsčiusiems lietuviams nuolat
norisi ryšio su tėvyne. O bet kokia dis-
kusijų kelianti naujiena Lietuvoje ne
mažiau susidomėjimo sulaukia ir tarp
užsienyje gyvenančių lietuvių. 

Pasaulio lietuviams svarbus klau-
simas – kuo jie gali padėti Lietuvai. Pa-
staruoju metu ypač daug susidomėjimo
kelia kuriamas naujas socialinis mo-
delis, kurio priėmimo užsienyje gyve-
nantys lietuviai sako laukiantys.

V. Adamkaus sveikata gerėja
Vilnius (15min.lt) – Po birželio 4 d.

atliktos inksto šalinimo operacijos
sveikstantis kadenciją baigęs Prezi-
dentas Valdas Adamkus pirmadienį
perkeltas iš intensyvios terapijos sky-
riaus į paprastą palatą. Tai pranešė
Prezidento gydytojas Remigijus Nar-

gėla. R. Nargėlos teigimu, V. Adamkaus
būklė gerėja. Planuojama, kad V.
Adamkus ligoninėje praleis ne ilgiau
nei savaitę. Manoma, kad artimiausiu
metu Prezidentas grįš prie jam įpras-
to gyvenimo ritmo, nors pirmą mėne-
sį nuo aktyvaus sporto teks susilaikyti.

Europos elektros tinklai gąsdina Rusiją

Maskva (BNS) – Ukrainai nu-
sprendus prisijungti prie Europos
energetikos sistemos, Rusijai tektų
pasistatyti papildomų elektros tiekimo
linijų, kurios kainuotų 8–10 mlrd.
eurų, pareiškė Kremliaus vadovas Vla-
dimiras Putinas.

Rusijos Prezidentas sakė, kad Eu-
ropos Sąjunga reikalauja, jog Baltijos
šalys nutrauktų ryšius su buvusios So-
vietų Sąjungos ir Rusijos energetikos
sistema bei sinchronizuotųsi su Eu-
ropos elektros tinklais.

„Ką mums tai reiškia praktiškai?
Tai reiškia, kad kai kuriuose vakari-
niuose Rusijos regionuose turėsime
kurti papildomus (elektros) gamybos

pajėgumus. Kadangi elektros tiekimo
linijos į kai kuriuos Rusijos regionus
ir iš jų ėjo per Baltijos šalis, o visa tai
dabar bus sujungta su Europa, mums
reikės pastatyti papildomas, šiuo metu
neegzistuojančias elektros linijas, kad
užtikrintume elektros energijos tie-
kimą”, – aiškino V. Putinas.

„Visa tai mums kainuos 2–2,5
mlrd. eurų”, – pridūrė jis.

„Iš Ukrainos nereikalaujama tap-
ti Europos energetikos sistemos dali-
mi, bet ši galimybė svarstoma. Jeigu
taip nutiktų, mums tiems patiems
tikslams reikės išleisti nebe 2–2,5 mlrd.,
o galbūt 8–10 mlrd. eurų”, – sakė V. Pu-
tinas.

Iš ES – prasta naujiena Rusijai
Briuselis (BNS) – Europos Sąjun-

gos (ES) šalių vadovai Briuselyje šį
mėnesį ketina pratęsti sankcijas Rusi-
jai iki 2015-ųjų pabaigos dėl jos vaid-
mens Ukrainos konflikte, sakė diplo-
matai.

Tokiems ekonomikos sektoriams
kaip bankai ir naftos pramonė poveikį
darančios sankcijos buvo paskelbtos po
2014-ųjų liepos, kai iš Ukrainos rytų se-
paratistų teritorijos buvo numuštas
keleivinis Malaizijos oro linijų lėktuvas

MH17.
Dar kovo mėnesį 28 ES šalių vado-

vai iš esmės sutarė pratęsti sankcijas
dar metams nuo 2015-ųjų liepos, bet jie
dar turi priimti oficialų sprendimą,
kai susitiks birželio 25–26 dienomis.

„Jos (sankcijos) turėtų būti pra-
tęstos šešiems mėnesiams, – sakė nau-
jienų agentūrai AFP vienas diplomatų.
– Šios sankcijos yra siejamos su Mins-
ko susitarimų įgyvendinimo kalendo-
riumi”.

Kijevas (ELTA) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka pareiškė, jog
Kijevas darys viską, kad atgautų vi-
sišką Krymo kontrolę. Prezidentas tei-
gė, kad Kijevas „kiekvieną dieną ir
kiekvieną akimirką darys viską, kad
Krymas grįžtų atgal į Ukrainą”. 

P. Porošenka prižadėjo ir toliau
dirbti su tarptautiniais partneriais,
kad būtų išlaikytos Rusijai pritaikytos
sankcijos dėl pernai kovą įvykdytos
Krymo aneksijos. „Svarbu nesuteikti
Rusijai galimybės išardyti pasaulinės

proukrainietiškos koalicijos”, –  tvir-
tino P. Porošenka.

Sakydamas kalbą parlamente, ša-
lies Prezidentas pareiškė, kad šalies ka-
riuomenė privalo pasiruošti pilnos
apimties invazijai iš Rusijos.

Daugiau nei 6 400 žmonių žuvo per
kovas Rytų Ukrainoje, prasidėjusias
2014 m. balandį, kai separatistai užėmė
dideles dviejų rytinių regionų terito-
rijas. Tai įvyko po to, kai Rusija anek-
savo Krymo pusiasalį.

P. Porošenka žada atsiimti Krymą

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos premjeras David Cameron
įspėjo ministrus, neva šie turės pa-
remti šalies likimą Europos Sąjungo-
je (ES), arba palikti jo vadovaujamą vy-
riausybę. Apie tai pranešė britų leidi-
niai ,,Guardian” ir ,,Telegraph”.

,,Jei norite būti vyriausybės dali-
mi, turite pritarti nuomonei, kad mes
ketiname vesti derybas su Briuseliu,
organizuoti referendumą ir kad visa tai
duos sėkmingų rezultatų”, – sakė D. Ca-
meron. Jo teigimu, ,,kiekvienas vy-
riausybės narys pasirašė programą, iš-
dėstytą konservatorių manifeste”.

Britanijos premjeras pažadėjo de-
rėtis su Briuseliu dėl šalies siekiamų
reformų ES, mažinant biurokratiją ir
socialinę paramą migrantams, o vė-

liau, iki 2017 m. pabaigos, surengti re-
ferendumą dėl šalies narystės Ben-
drijoje.

Tačiau jo planams gali pastoti ke-
lią konservatorių partijos euroskepti-
kų sparnas. Nauja grupė ,,Konserva-
toriai už Britaniją”, kurią sudaro kiek
daugiau nei 50 parlamentarų, pareiškė
sieksią Britanijos pasitraukimo iš ES,
jei D. Cameron nepavyks pasiekti pa-
kankamų pokyčių derybose su ES.
Vienas iš tokių pokyčių – laisvosios
prekybos galių kontrolės atgavimas.

Prieš kelias savaites D. Cameron
pradėjo kelionę po Europos šalis, siek-
damas valstybių vadovų paramos jo
reikalaujamoms reformoms Bendri-
joje. 

Violeta Urmana – UNESCO menininkė taikai 
Vilnius (URM info) –

Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevi-
čius JT švietimo, mokslo
ir kultūros organizacijos
(UNESCO) būstinėje su-
sitiko su UNESCO gene-
raline direktore Irina Bo-
kova, UNESCO generali-
nės konferencijos pirmi-
ninku, Kinijos švietimo
viceministru Hao Ping ir
UNESCO šalių narių at-
stovais.

Ministras L. Linke-
vičius informavo UNESCO generalinę
direktorę apie Lietuvos kandidatavimą
į UNESCO Vykdomąją tarybą 2015–
2019 m. laikotarpiui, pristatė sėkmin-
gą Lietuvos darbą JT Saugumo tary-
boje bei kitą aktyvią veiklą Jungtinė-
se Tautose.

Išrinkus Lietuvą į Vykdomąją ta-
rybą, daugiausiai dėmesio būtų ski-
riama lyčių lygių galimybių skatini-
mui, kultūrų raiškos įvairovei, tarp-
kultūriniam dialogui ir pagarbai reli-
giniam pliuralizmui, programos „Švie-
timas visiems” įgyvendinimui.

L. Linkevičius padėkojo UNES-
CO vadovei už jos aktyvią veiklą ren-
giant naują globalią švietimo darbot-
varkę 2015 – 2030 m. laikotarpiui, rū-
pinantis kultūriniu paveldu karinių
konfliktų regionuose ir skatinant žur-
nalistų saugumą bei žodžio laisvę. Mi-

nistras pabrėžė, kad 70-
mečio jubiliejų mininti
tarptautinė organizacija
visada buvo kovos už žo-
džio ir minties laisvę, kul-
tūros paveldo apsaugą,
mokslo vystymąsi ir švie-
timo sklaidą simbolis.

UNESCO generalinei
direktorei taip pat įteiktas
prašymas dėl operos so-
listės Violetos Urmanos
skyrimo UNESCO meni-
ninke taikai. Šiuo gar-
bingu titulu siekiama pa-

skatinti visame pasaulyje garsius me-
nininkus skleisti UNESCO vertybes.
Menininko taikai titulas yra suteiktas
56 menininkams iš įvairių valstybių -
Sarah Brightman, Celine Dion, Zaha
Hadid ir kitiems. V. Urmana būtų pir-
moji Lietuvos menininkė, prisijungu-
si prie šios UNESCO programos.

Lapkričio mėnesį vyksiančiuose
rinkimuose į UNESCO Vykdomąją ta-
rybą Rytų Europos rinkimų grupėje į
4 vietas kandidatuoja 5 valstybės: Lie-
tuva, Serbija, Slovėnija, Rusijos Fede-
racija, Tadžikistanas. Lietuva UNES-
CO Vykdomosios tarybos narė buvo
1997–2001 ir 2005–2009 m. Vykdomoji ta-
ryba yra 58 šalis jungianti viena pa-
grindinių UNESCO struktūrų, kurio-
je priimami sprendimai dėl visos or-
ganizacijos veiklos programos ir biu-
džeto.

D. Cameron G7 susitikime Vokietijoje. EPA-ELTA nuotr.

Violeta Urmana
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EXPO – Lietuvos ir JAV paviljonai 
Išskirtiniais gidai vadina kelis Lietuvos pavil-

jono akcentus. Čia įėjus iš karto pasitinka pagoniška
muzika, viduryje esančiame rutulyje galima pa-
matyti pavaizduotus svarbius istorinius įvykius, o
stende yra Didžiosios Lietuvos  kunigaikštienės, Žy-
gimanto Senojo žmonos, iš garsios italų Sforzų gi-
minės kilusios Bonos Sforzos šakutė. XV amžiaus
pabaigos–XVI amžiaus pradžios šakutė buvo rasta
2003 metais kasinėjant Valdovų rūmų teritoriją Vil-
niuje. Tai tiesioginė sąsaja ir su Italija, ir su EXPO
tema – maistu, nes teigiama, kad būtent ši moteris

į Lietuvą atvežė pomidorus ir agurkus, gali būti, kad
ir bulvės atkeliavo jos dėka.  

Kitas akcentas – gerai Lietuvoje žinomas XIX
amžiaus tapytojo Kanuto Rusecko paveikslas „Pjo-
vėja”, kuris taip pat asocijuojasi su maistu. Pa-
veikslas yra ant įvairių namų apyvokos daiktų
Lietuvoje, ant saldainių dėžučių. Šio paveikslo ori-
ginalą parodai Milane paskolino Lietuvos dailės mu-
ziejus.

Džiugu tai, kad Lietuvos gidai italą kalbina ita-
liškai, o su prancūzu kalba prancūziškai, susikalba
ir vokiškai – tai pagarba svečiui, nes, pavyzdžiui
prancūzas nelabai nori kalbėti angliškai. Paklaus-
tas, kuo dažniausiai  domisi lankytojai, vaikinas
sako, kad dažnai klausiama apie nacionalinę vir-
tuvę, istoriją. Kavinėje galima užsisakyti ir cepeli-
nų, kurie kažkodėl siūlomi su Coca-Cola ir porcija
kainuoja net 10 eurų (daugiau nei 11 dolerių). Lan-
kytojų nesudomina ir lentynose esančios knygos
apie lietuvišką virtuvę lietuvių kalba – gaila, kad ne-
pasirūpinta jų vertimais į kitas kalbas. 

Ar būna taip, kad sunku atsakyti į vieną ar kitą
klausimą? Vaikinas sakė, kad negali viską žinoti ir
kartais būna klausimų, į kuriuos iš karto sunku at-
sakyti. Pavyzdžiui, vienas lankytojas, pamatęs lie-
tuvišką „Karūna” šokoladą, pasidomėjo, iš kur Lie-
tuva gauna pupelių, nes jos čia neauga. Būna ir kitų
netikėtų klausimų, kai tenka suktis iš padėties.

Liepos 15-ąją EXPO bus Lietuvos diena – tada čia
viešės šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, vyks
koncertai, bus rengiamos degustacijos. Gaila, kad
nebeliko šokių ansamblio „Žuvėdra” – ankstes-
niais metais jis puikiai pristatydavo Lietuvą to-
kiuose renginiuose. Tokius pristatymus turi kiek-
viena šalis dalyvė.  Gražiomis uniformomis pasi-
puošę lietuviai gidai tikisi, kad artėjančią vasarą lan-
kytojų čia bus dar daugiau.

Latvijos paviljono EXPO šiemet nėra, nes šalis
dėl biurokratinių trukdžių ir tarpusavio nesutari-
mų nesugebėjo prisistatyti. Užtat yra Estijos sten-
das ir teisybės dėlei reikia pasakyti, kad jis tikrai
gyvesnis už Lietuvos – čia įrengta gal 20 medinių sū-
puoklių, po paviljoną galima pasivažinėti paspir-

Amerikos ir Lietuvos paviljonai sulaukia skirtingo lankytojų skaičiaus. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Lietuvos gidai gražiai pasipuošę ir kalba keliomis kalbo-
mis

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvos stendas pasaulinėje EXPO parodoje Milane,
kuri iš viso užima sunkiai įsivaizduojamą 100 hektarų
plotą,  yra visai netoli pagrindinio įėjimo, jis iš tolo
gerai matomas dėl didelės trispalvės, o du balti ku-
bai, kuriuose įsikūręs paviljonas, gerai dera prie ap-
linkinių statinių. Šalia – Baltarusijos ir Moldovos at-
stovai. Tiesa, jokių eilių prie Lietuvos paviljono ne-
matyti – vaikščioja ir užsuka vienas kitas žmogus, tad
pirmas įspūdis, kad čia dirbantys  Lietuvos gidai ne-
turi per daug darbo.

Tačiau mano pakalbintas gidu dirbantis vai-
kinas sakė, kad savaitgaliais būna ir eilutė no-
rinčių patekti vidun, taip pat žmonių pagau-

sėja, kai rengiamos degustacijos – pasiūloma para-
gauti juodos lietuviškos duonos ar sūrio. Iš viso Lie-
tuvos paviljone dirba 10 gidų, dar keli administra-
cijos darbuotojai. Mano kalbintas vaikinas prieš pen-
kerius metus dirbo ir EXPO parodoje Pietų Korėjo-
je, tad jis sakė, kad čia, Europoje, visai kitas men-
talitetas ir supratimas, parodos gerokai skiriasi ir
vyrauja visai kiti akcentai.

„Lietuva šiemet EXPO skyrė gal 2 milijonus
eurų, tad už tiek pinigų ir turime tokį paviljoną. Jei
kaimyninė šalis tam skyrė 40 milijonų, tai skirtumas
yra akivaizdus. Tiesiog turime tai, ką turime. Pas
mus nuolat užsuka pačių įvairiausių žmonių, labai
daug italų, bet ir prancūzų, vokiečių netrūksta, ir
Azijos atstovų būna nemažai, ypač japonų ir kinų”, –
pasakojo gidas.

Rutulyje galima pamatyti pavaizduotus svarbius Lietuvos istorinius įvykius
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

tukais – linksmas klegesys pas estus iš
tolo atkreipia dėmesį.  

Iš tolo matomas ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų paviljonas. Į akis kren-
ta neįprasta šalies vėliava, kurioje
vietoj žvaigždučių – peilis su šakute ir
lėkštė. Teigiama, jog amerikiečiai į Mi-
laną atvyko pareikšti, kad „perkrauna”
savo supratimą apie maistą, todėl no-
rėtų pereiti nuo greitojo prie lėtojo. Tai
išties yra labai pabrėžiama.

Amerikos paviljonas – trijų aukš-
tų. Vos įėjus į pagrindinę salę iš tele-
vizorių ekranų pasitinka šalies prezi-
dentas Barack Obama su žmona, kurie
sveikina atvykusius ir aiškina apie
sveiko maisto naudą ir svarbą. Visą
aukštą užima paroda, kurioje daug
lentelių, paaiškinimų, įvairių sche-
mų. Čia lankytojai neužtrunka – jie
skuba į saulėtą pastato terasą, kurio-
je groja amerikietiška muzika, čia ga-
lima ir pašokti, ir paragauti ameri-
kietiško maisto. Lankytojų šioje vietoje
itin gausu, ypač daug jaunimo, maty-
ti, kad jie atvykę iš Amerikos.

Netrūksta jų ir Amerikos paviljo-
no pirmajame aukšte, kur yra rodomi
septyni trumpi, vos vienos minutės fil-
mai, aiškiai ir suprantamai kalbantys
apie maisto pasirinkimo svarbą, apie
jo naudojimo kultūrą. Išeinant iš per-
žiūros pateikta daug vaizdinės me-
džiagos, kurioje – informacija apie na-
cionalines šalies virtuves, apie skir-
tingų regionų maisto ruošimo tradi-
cijas. Jokių pribloškiančių vaizdo ar
garso efektų Amerikos paviljone nėra,
bet viskas padaryta skoningai, pa-
prastai ir suprantamai.

Visai šalia – dar vienas įdomus pa-
viljonas, prie kurio nuolat vingiuoja ei-
lės. Tai Coca-Cola skirtas pastatas, o
jame eksponuojama paroda, skirta šio
gėrimo buteliui – šiemet sukanka 100
metų nuo dabartinio dizaino butelio su-
kūrimo. Parodoje išties įdomu – nuolat
gurkšnodamas pačių neįprasčiausių
skonių Coca-Cola gėrimą gali susipa-
žinti su visa gėrimo gaminimo istori-
ja, pamatyti, kaip keitėsi butelio di-
zainas, įpakavimas, kiek dėmesio kom-
panija skyrė labdarai ir įvairioms ini-
ciatyvoms remti, galų gale ką reiškia
šis gėrimas amerikiečiams ar kitų ša-
lių gyventojams. Dėl patirtų įspūdžių,
šilto čia dirbančių žmonių bendravimo
tikrai verta pastovėti eilėse.

EXPO lankytojai su parodos bi-
lietu gali aplankyti ir pačiame Milane,
Triennale di Milano parodų rūmuose
veikiančią parodą „Menas ir mais-
tas”, kurios rengėjai pasistengė įžvelg-
ti kuo daugiau paralelių tarp šių dvie-
jų dalykų. Paroda užima kelias di-
džiules sales ir yra išties labai įspū-
dinga. Čia galima pamatyti ir kažkada
naudotus namų apyvokos daiktus, jau
praeitin nuėjusią buitinę techniką,

šypseną keliantį
virtuvių dizai-
ną, taip pat
avangardisti-
nius su maisto
tema susijusius
meno kūrinius. 

Įspūdinga
ir ateities par-
duotuvė – joje la-
bai modernūs
įrengimai, pre-
kės išdėstytos la-
bai neįprastai,
robotai išspau-
džia ir pasiūlo
vaisių sulčių, o
išsirinkus pre-
kes jų kodai nu-
skenuojami ir sumokama kortele –
čia nėra jokių pardavėjų. 

Vaikščiojant iš vieno paviljono į
kitą, bendraujant su žmonėmis, nepa-
stebimai ateina vakaras, o tada EXPO
suspindi įvairiausiomis šviesomis, ir
visi skuba prie didžiulio statinio, pa-
vadinto „Gyvybės medžiu”. Tai aukš-
tas metalinių konstrukcijų bokštas,
kuris yra ir fontanas, ir įvairiausiomis
spalvomis žaižaruojanti statula.  

Veikti EXPO 2015 tikrai yra ką ir
visa diena praeina nepastebimai, o
vakare nuovargis priverčia pasukti

Įspūdingas „Gyvybės medis”

link viešbučio. Pastarieji naudojasi
tuo, kad vyksta toks renginys – kuklų
vienvietį kambarį su pusryčiais neto-
li Milano centro jau vargu ar gausi pi-
giau kaip už 70 dolerių nakčiai.  Bet ke-
lionė pigiomis oro linijomis iš Vil-
niaus į Bergamo miestą netoli Milano
kainuoja išties pigiai – bilietą į abi pu-
ses galima gauti ir už 60 dolerių. 

Paroda „Maistas ir menas” pilna įdomių eksponatų.

Coca-Cola istorijai – atskira paroda.
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VYGAUDAS UŠACKAS

Birželio 14 d. minėsime Gedulo
ir vilties dieną, prisiminsime ir pa-
gerbsime šviesų atminimą visų
lietuvių, kurie dėl okupacinės
sovietų valdžios buvo ištremti iš
savo Tėvynės, kalėjo ar dirbo
lageriuose, nuo šalčio, bado ar
NKVD stribo šūvio atgulė amži-
nam atilsiui Sibiro tolumose. 

Praėjusią savaitę su žmona Lo-
reta ir sūnumi Raimundu lan-
kėmės Altajaus krašte, kur

mano tėvelis su šeima buvo depor-
tuoti pirmu trėmimų traukiniu 1941 m.
birželio 14 d. Sutikome lietuvius, kurie
išgyveno Gulago žiaurumus ir dėl
skirtingų aplinkybių ir priežasčių pa-
siliko ten. Lankydamiesi Baravliankos
kaime, vietiniame muziejuje atidarė-
me nedidelę ekspoziciją, skirtą Lietu-
vos tremtinių atminimui. Bijsko mies-

Birželio 14-oji ir ,,Misija Sibiras”

te padėjome gėlių ir nusilenkėme prie
paminklo lietuviams, žuvusiems trem-
tyje Altajaus krašte 1941–1955 metais.
Važiuojant dulkėtais ir duobėtais miš-
ko keliais skaičiau savo senelio Adomo,
išgyvenusio Gulagą Reshoty-2 lagery-

je, Krasnojarsko srityje, prisiminimus
Danutės Šilinienės knygoje „Testa-
mentas ukmergiškiams”: 

iš tūkstančio gal ir išlikome koks
šimtas...

Kiekvieną rytą tekdavo po 12–15
vyrų užkasti. Mirusiuosius išrengdavo
nuogai, pakinkydavo karves į vežimą,
sukraudavo kaip malkas vieną ant
kito. Ir jokio ženklo, kad tu buvai žmo-
gus, gimei, augai, gyvenai Lietuvoje,
medelį, alyvą, obelaitę kadais sodi-
nai... Tuos, kurie negalėdavo atsikelti
nuo išsekimo, lagerio viršininkas, griu-
vinėjančius sustatydavo į eilę ir trach,
trach į kaktas. O tada, su neslepiamu
pykčiu paniekinamai iškošdavo: za-
bieritie, sobaki...

... Niekada to vaizdo nepamiršiu,
iki mirties.

Vien pirmosiomis 1941 m. birželio
14–16 trėmimų dienomis buvo repre-
suota 17 500 Lietuvos gyventojų, iš
kurių beveik pusę sudarė vaikai. Per
11 trėmimo metų iš Lietuvos buvo iš-
tremta apie 140 tūkstančių žmonių.
1940–1952 sovietinės okupacijos metais
Lietuva neteko 780 922 žmonių – beveik
trečdalio šalies gyventojų. 

Kaip „The New York Times” laik-
raštyje teigė Roger Cohen: „Vertinant
statistiškai, komunizmas buvo labiau
žmogžudiškas nei nacizmas: komu-
nizmas užsitęsė ilgiau ir jo įtaka buvo
didesnė.”

Nukraujavusi nuo 50-ties metų
Sovietinės okupacijos, tūkstančių pra-
rastų žmonių, „smegenų plovimo” ir
istorijos falsifikacijos, Lietuva visgi iš-
gyveno, atsitiesė, atgimė! Tikėjimas
tiesa ir istoriniu teisingumu, viltis,
meilė ir ryžtas padėjo mums atkurti
laisvę ir nepriklausomybę. Birželio 14
d. primena po visą pasaulį pasklidu-
siems lietuviams, kad „laisvės nega-
lima priimti kaip savaime supranta-
mos duotybės”. Šiuo tikslu, prieš de-
šimt metų ir buvo inicijuotas projek-
tas „Misija Sibiras”, kuris tapo ne tik
istorinės atminties projektu, bet ir
populiariausiu pilietiškumo, patrio-
tizmo, fizinių išbandymų bei morali-
nių vertybių įprasminimo universi-
tetu. Kasmet į „Misija Sibiras” eks-
pediciją pretenduoja per 50 jaunų žmo-
nių į vieną vietą! Nuo projekto vyk-
dymo pradžios 2005 m. lietuvių trem-
ties ir įkalinimo vietose Sibire jau
apsilankė trylika jaunimo ekspedicijų,
sutvarkiusių daugiau nei 100 lietu-
viškų kapinių ir susitikusių su ten gy-
venančiais lietuviais. Per dešimt gy-
vavimo metų norą dalyvauti projekte
išreiškė daugiau nei 10 000 jaunų žmo-
nių. Kiekvienais metais įvyko daugiau
nei po 100 pristatymų mokyklose, kur
savo įspūdžiais, išgyvenimais ir pa-
tirtimi su bendraamžiais dalijosi „Mi-
sija Sibiras” dalyviai. Jų žinia ben-
draamžiams – mes esame nepalen-
kiama tauta, puoselėjanti atminimą
bei drąsiai kurianti ateitį ant tvirtų
vertybinių pamatų!

Šiemet 16 jaunų žmonių grupė,
tarp kurių bus po vieną atstovą iš Es-
tijos ir Latvijos, liepos 17–31d. su eks-
pedicija vyks į Tomsko sritį, kur tvar-
kys lietuvių, latvių ir estų kapinaites,
bendraus su vietiniais. Tikimės, kad
„Misija Sibiras’15” dalyvius priims
ir Tomsko valdžios atstovai, kurių
prašoma duoti leidimą viename iš
Tomsko centrinių skverelių, greta jau
esančių paminklų stalinizmo aukoms
iš Lenkijos, Estijos ir Latvijos atmin-
ti, pastatyti paminklą žuvusių lietuvių
atminimui. Viliamės, kad politiniai su-
krėtimai santykiuose tarp ES ir Rusi-
jos dėl karo Ukrainoje nepaveiks nei-
giamai šio kilnaus tikslo – pagerbti sta-
linizmo represijų aukas. Grįžtant į
Lietuvą, „Misija Sibiras’15” dalyviai
taip pat planuoja aplankyti šalia Mask-
vos esančią stalinizmo nusikaltimo
vietą – „Butovskyj poligon”, kur pa-
gerbs per 20 tūkstančių (daugiausia

,,Misija Sibiras” Patarėjų tarybos pirmininkas Vygaudas Ušackas su sūnumi Raimundu
Altajaus krašte.

,,Misijai Sibiras” – pasiruošę. Organizatorių nuotraukos
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Dalia D. Bobelienė, gyvenanti Treasure Island, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos
žodžius skiriame Jums.

Nijolė Nausėdienė, gyvenanti Homer Glen, IL, kartu su metiniu
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Dalia J. Trakis, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

Valerija Javas, gyvenanti Western Springs, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai
dėkingi už paramą.

Josephine Jakubėnas, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsau-
gos  gimtąją kalbą išeivijoje.

Algis Vedeckas, gyvenantis Massapequa, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Premijuotą knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

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

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

Knyga ,,Manėm, kad greit grį-
šim’’ yra didesnio projekto – Saky-
tinės istorijos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruome-
nės Kultūros taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai.
30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų
asmenų jau yra mirę.

www.draugas.org/mirties.html

A † A
PRANAS PRANCKEVIČIUS

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų...

Sunkią netekties ir liūdesio valandą PRANCKEVI-
 ČIŲ šeimą ir artimuosius užjaučia 

Maironio lituanis tinė mokykla 
Lemont, IL

A † A
VYTAUTAS A. JUODKA

Mirė sulaukęs 89 metų.
A. a. Vytautas buvo pusbrolis Frank, Ealia Emilijos Andru -

lie nės, Rich Bidutis ir Peter, Vincent ir Anthony.
Atsisveikinimas antradienį, birželio 9 d. nuo 8:30 val. r. iki

9:45 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio-
je. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv.
Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero  kapinėse.

Nuliūdę giminės

Stan Krozel FD, tel. 773-523-0440

A † A
PRANO PRANCKEVIČIAUS

gyvybės gijai netikėtai nutrūkus, reiškiame  gilią
užuo jautą žmonai ŽIBUTEI, vaikams JUOZUI, EMI -
LI JAI ir ALENAI, broliui JO NUI ir seseriai IRENAI
bei jų šeimoms, kitiems gimi nėms, draugams ir arti-
mie siems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

iškeliavus pas Viešpatį, nuoširdžiai užjaučiame
žmo  ną ŽIBUTĘ, ilgametę Jaunųjų Ateitininkų sąjun-
gos centro valdybos narę, sūnų JUOZĄ, dukras EMI-
 LIJĄ ir ALENĄ.

Telydi Jus paguoda ir stiprybė šioje sunkioje
valandoje.

Jaunųjų Ateitininkų sąjungos centro valdyba

rusų, tarp jų 2 000 šventikų) sušaudy-
tų  atminimą. Neseniai komentuoda-
mas apklausos duomenis, teigiančius,
kad net 57 proc. rusų teigiamai verti-
na Staliną, vienas iš Rusijos pravosla-
vų bažnyčios vadovas Metropolitas
Hilarionas, paragino tuos žmones sku-
biai išsiblaivyti, nuvykstant į Butovs-
kyj poligoną ir pamatant tik vieną iš
daugelio stalinizmo nusikaltimų.

Istorijos galima nežinoti, istorijos
nežinančiais arba dezinformacijos ap-

svaigintais galima lengvai manipu-
liuoti. Tačiau tiesos nuslėpti neįma-
noma. Lietuvių tautos istorija – tvir-
tumo, valstybingumo, ryžto bei drąsos
gyvas pavyzdys, kurį privalome puo-
selėti, branginti ir tęsti. Tai ir yra
„Misija Sibiras”, projekto šįmet pažy-
minčio savo dešimtmetį, tikslas.

Vygaudas Ušackas – ES atstovybės Ru-
sijos Federacijoje vadovas, „Misija Si-
biras” Patarėjų tarybos pirmininkas 

Bandomojo žygio metu.
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Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos ty-
rinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp ku-
rių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganista-
ne.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai
su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lie-
tuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas
Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šia-
me rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenki-
jos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva, lietuviais,
jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

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

Teiraukitės tel. 773-585-9500

� Birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties
dieną, visus kviečiame dalyvauti šv. Mišio-
se Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(11 val. r.). Po Mišių parapijos salėje – mi-
nėjimas, dalyvaujant LR generaliniam kon-
sului Čikagoje Marijui Gudynui ir advokatui
Povilui  Žumbakiui. Cepelinų pietūs.

� Birželio 14 d., sekmadienį, Gedulo ir vil-
ties diena bus paminėta Šv. Antano parapijoje
Cicero po šv. Mišių, kurios dabar prasideda
8:45 val. r., jas atnašauja kun. Gediminas
Keršys. Minėjimo kavinėje prelegentė – ne-
seniai iš Lietuvos grįžusi poetė Eglė Juod-
valkė. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL), birželio 14 d. 10 val. r. švęsime 11-
tąjį eilinį metų sekmadienį, taip pat pami-
nėsime Gedulo ir vilties dieną. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys. 15 minučių prieš šv. Mišias sukalbėsi-
me Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Birželio 21
d. po šv. Mišių visi kviečiami į parapijos salę
pietų – paminėsime Tėvo dieną. 

� Birželio 14 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos

salėje (259 N 5th Street, Brooklyn, NY
11211) bus prisiminti Lietuvos žmonių
birželio mėnesio trėmimai į Sibirą. Planuo-
jama parodyti filmuotą medžiagą iš dr.
Audriaus Plioplio parodos Čikagoje „Viltis ir
dvasia”.

� Birželio 20 d., šeštadienį, 7 val. v. kvie-
čiame į Joninių šventę, kuri vyks  SLA pa-
talpose ir kiemelyje: 307 West 30 Street,
NYC 10001. Šventėje dalyvaus svečiai iš Lie-
tuvos – etnologas Vilius Marma ir birbyni-
ninkas Gintaras Vilčiauskas. Šventės metu
prisiminsime Joninių tradicijas, dainuosime
liaudies dainas, gėrėsimės svečių atliekama
autentiška lietuviška muzika, Vilius Marma
pamokys juostų rišimo meno. Kviečiame dė-
vėti vainikus, gintarinius vėrinius, juosteles
ar ką nors kito jums mielo lietuviško bei at-
sinešti lietuviškų užkandžių. Alumi pre-
kiausime. 

� Birželio 21 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Apreiškimo parapijos salėje (259 N 5th
Street, Brooklyn, NY 11211) bus minima
Tėvo diena. Trumpą programą atliks svečiai
iš Lietuvos – Vilius Marma ir Gintaras Vil-
čiauskas.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

LR generalinis konsulatas Čikagoje tęsia atranką
konsulinio raštvedžio pareigoms užimti

Pasibaigus darbuotojo terminuotai darbo sutarčiai, Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje pratęsia paraiškų teikimo ter-
miną paskelbtai atrankai į raštvedžio pareigybę konsulinių pareigūnų
padėjėjo funkcijoms atlikti.

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:
� Konsulinis raštvedys iš lankytojų priima, peržiūri ir perduoda konsuli-

niams pareigūnams dokumentus konsuliniams ir notariniams veiksmams
atlikti (dėl vizų, įgaliojimų, laikinų kelionės dokumentų,  LR paso ir asmens
tapatybės kortelės, LR pilietybės, gyvenamosios vietos deklaravimo, užsienyje
registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir pan.).

� Darbuotojas, einantis šias pareigas padeda besikreipiantiems pildyti
anketas, rašyti pareiškimus, prašymus, teikia konsulinę informaciją asmeniškai,
telefonu ir raštu, rengia atsakymų į paklausimus konsuliniais klausimais pro-
jektus.

� Dalyvauja rengiant įvairius konsulato renginius bei kultūrinius projek-
tus, organizuojant LR rinkimus bei referendumus ir kt.

Reikalavimai kandidatams:
� Puikiai mokėti lietuvių ir anglų kalbas ne žemesniu kaip C1 lygiu;
� Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
� Išmanyti raštvedybos taisykles, žinoti diplomatinio protokolo ir etiketo

reikalavimus; 
� Būti susipažinus su LR teisės aktais, reglamentuojančiais LR diplomati-

nių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
� Gebėti savarankiškai  organizuoti darbą, būti pareigingu ir mandagiu,

mokėti bendrauti su lankytojais.

Kandidatų prašome iki 2015 m. birželio 26 d. 5 val. p. p. (Čikagos laiku)
pateikti šiuos dokumentus: gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką, išsilavi-
nimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Kandidatų panašaus darbo patirtis ir
pateiktos rekomendacijos bus vertinamos kaip privalumas. 

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu kons.cikaga@urm.lt arba
adresu: Consulate General of the Republic of Lithuania, 211 E Ontario Street,
Suite 1500, Chicago, IL 60611.

Atrinkti kandidatai turės pateikti vieną, ne senesnę kaip vienerių metų,
spalvotą fotonuotrauką ir užpildyti kandidato anketą su išsamiais asmens duo-
menimis. Gavus atitinkamų Lietuvos įstaigų išvadą apie kandidato tinkamumą
dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje,
su darbuotoju 2015 m. vasaros pabaigoje bus pasirašoma terminuota darbo
sutartis.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

Lietuviai susivienijo bėgime už Lietuvą

Sekmadienį buvo surengtas unikalus įvairiuose pasaulio kampeliuose gyve-
nančius tautiečius vienijantis renginys – Pasaulio lietuvių bėgimas. Vilniuje,
Sydnėjuje, Seule, Kijeve, Irkutske ir kituose miestuose lietuviai varžėsi 5 kilometrų
bėgimo rungtyje. Nepaisant lietaus, aktyviai bėgime dalyvavo ir Čikagoje gyve-
nantys mūsų tautiečiai.

Išsibarstę skirtinguose pasaulio kampeliuose, 5 kilometrų atkarpos bėgimu
lietuviai simboliškai apjuosė visus penkis žemynus. Pasaulio lietuvių bėgimas – jau
antrą kartą vykstantis pasaulio lietuvius vienijantis renginys. 

,,Draugo” info
,,Facebook” nuotraukos

LR gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas entuziastingai palaikė bėgikus.


