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LINKIME ŠVENTŲ VELYKŲ DŽIAUGSMO!
TEGU VELYKŲ VARPAS JUMS SKELBIA DŽIUGŲ ALELIUJA!

Vilnius, balandžio 11 d. 
(ELTA). Ateinančią savai-
tę - balandžio 16-17 dieno-
mis - Lietuvoje lankysis JAV 
Kongreso delegacija, kurioje 
senatoriai respublikonai John 
McCain, John Barrasso, John 
Hoeven ir Ron Johnson. 

Jie atstovauja Senato 
G i n k l u o t ų j ų  p a j ė g ų , 
Nac iona l in io  saugumo, 
Užsienio ryšių, Asignavimų 
komitetams. 

Senatorius J. McCain da-
lyvavo 2008 m. JAV pre-
zidento rinkimuose kaip 
Respublikonų partijos iškeltas 

Briuselis, balandžio 9 
d. (ELTA). NATO patrigu-
bins naikintuvų skaičių oro 
policijos misijoje Baltijos 
valstybėse siekiant sustiprinti 
rytinių Europos šalių gynybą 
tvyrant įtampai su Rusija dėl 
Ukrainos, remdamasi NATO 
pareigūnu skelbia „Reuters”.

Paprastai Baltijos šaly-
se dislokuojami keturi nai-
kintuvai, tačiau JAV, kurios 
šiuo metu atsakingos už oro 
policijos misiją šiame regi-
one, padidino pajėgas iki 10 
naikintuvų F-15, jog užtikrin-
tų, kad Aljansas vykdo savo 
įsipareigojimus po Rusijos 
įvykdytos Ukrainos Krymo 
regiono aneksijos.

Gegužę prasidedančioje 
keturių mėnesių Baltijos šalių 
oro policijos misijoje naikintu-
vų bus 12 - tris kartus daugiau 

Tai, ką turime brangiausio krikščionybėje, yra pats Kristus.

JAV IR VOKIETIJA 
APTARĖ 

PASIRENGIMĄ 
DERYBOMS

Washington D.C., balan-
džio 11 d. (ITAR-TASS-ELTA). 
Prezidentas Barack Obama ir 
kanclerė Angela Merkel aptarė 
pasirengimą keturšalėms de-
ryboms dėl Ukrainos, kuriose 
dalyvaus JAV, Rusijos, ES ir 
Ukrainos atstovai.

Tai po dviejų šalių vadovų 
pokalbio telefonu pranešė 
Baltieji rūmai. Jų išplatintame 
pareiškime sakoma, kad „prezi-
dentas B. Obama su kanclere A. 
Merkel kalbėjosi apie susirūpi-
nimą keliančią padėtį Ukrainos 
rytuose.”

NATO TRIGUBAI SUSTIPRINS BALTIJOS 
ŠALIŲ ORO POLICIJOS MISIJĄ

nei įprastai, informavo NATO 
pareigūnas.

Baltijos šalių oro erdvės 
policijos misijos sustiprinimas 
yra sąjungininkių centrinėje ir 
rytinėje Europos dalyje oro, 
sausumos ir jūros gynybos 
stiprinimo plano dalis, kurį 
NATO pajėgų Europoje vy-
riausiasis vadas JAV oro pajė-
gų generolas Philip Breedlove 
turėtų pateikti iki balandžio 15 
dienos.

Nuo tada, kai trys Baltijos 
šalys įstojo į NATO 2004 me-
tais, kitos Aljanso narės siun-
čia naikintuvus šių šalių oro 
erdvės gynybai, nes Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos pajėgos 
yra nepakankamos.

Lietuva pranešė praėjusią 
savaitę, kad incidentų, kada 
Rusijos naikintuvai pasirodo 
prie Baltijos šalių oro erdvės, 

LIETUVOJE LANKYSIS JAV SENATORIAI
kandidatas. 

Lietuvoje senatoriai su-
sitiks su Prezidente Dalia 
Grybauskai te ,  Seimo i r 
Vyriausybės pareigūnais bei 
ginkluotųjų pajėgų atstovais. 
Jie taip pat lankysis Karinių 
oro pajėgų aviacijos bazėje 
Šiauliuose, kur dislokuoti 
NATO oro policijos misiją 
Baltijos šalyse atliekantys 
NATO sąjungininkų kariai ir 
naikintuvai. 

JAV Kongreso delegacija 
taip pat vyks į Norvegiją, 
Estiją, Latviją ir Moldovą, 
pranešė JAV ambasada.

Brangūs broliai, seserys Kristuje,

Atrodo, ką tik atšventėme Kalėdas, Kristaus gimimo šventę, 
ir štai, jau Velykos!

Daugeliui, esančių toli nuo Lietuvos arba nuo tų, kuriems 
priklauso mūsų širdys, kiekviena šventė - savotiškas išbandymas 
- žmogaus prisiminimai ir mintys sugrąžina jį pas tuos, kuriuos 
vadina savo šeima, pas tuos, su kuriais gyvendamas patyrė tikrą 
namų šilumą ir meilę.

Tiems emigrantams iš Lietuvos, kurių didžioji dalis yra 
visiškai jauni žmonės, neseniai palikę Lietuvą, savo namus ir 
artimuosius, turbūt nesuklysiu pasakęs, jog kai kuriems iš jūsų 
šventų Velykų rytas nebus lengvas. Kai kuriuos, ko gero, ap-
lankys vienatvės, namų ilgesio, ir gal net beviltiškumo jausmas.

Lygiai taip septintame amžiuje prieš Kristų panašūs jausmai 
aplankė Izraelio tautos žmones, buvusius tremtyj, toli nuo jų 
protėvių žemės, toli nuo jiems brangių žmonių. Jų priverstinis 
išvažiavimas bei Jeruzalės šventyklos - kurią jie vadino „mūsų 
akių džiaugsmas” - sunaikinimas daugeliui atrodė tarsi paties 
Dievo atsitraukimas iš jų gyvenimo. Bet štai vieną rytą pasigirsta 
Dievo balsas iš pranašo Ezechieliaus lūpų, skelbiantis, kad Jis 
nepaliko savo tautos, gyvenančios svetur, ir Jo šlovė nebuvo 
sunaikinta kartu su Šventyklos griūtimi! Ji persikėlė į svetimas 
žemes kartu su jais, atrasdama jų širdyse sau naują vietą.

Brangieji, linkėdamas Jums palaimos šį šventų Velykų rytą, 
meldžiu, kad jumyse visada būtų gyvas tikėjimas, jog mūsų tėvų 
Dievas visada yra su Jumis, kad ir kur Jūs bebūtumėt, ir visa tai, 
kas turi vertę  - šeima, namai, mylimų žmonių jausmai, Dievo 
šlovė ir mūsų tautos garbė - nesunaikinama laiko, atstumos ir ne-
apribojima vietos. Šiuo momentu istorijoj, kai trečdalis lietuvių 
gyvena užsieny, esame pašaukti išmokti branginti ir saugoti vie-
nas kitą labiau nei bet kada. Esame pašaukti išmokti didžiuotis 
ne vien tik mūsų protėviais, ne vien tik istorine Lietuvos didybe, 
ne vien tik iš akmenų pastatytomis bažnyčiomis, bet didžiuotis 
ir ta Lietuva, ir ta Bažnyčia bei ta protėvių dvasia, kuri gyvena 
kiekvieno iš mūsų širdyje ir su kiekvienu kėlėsi jam keliantis į 
svetimas žemės ir praeityje, ir šiais laikais.

Velykos, ši nuostabi prisikėlimo šventė, yra Dievo ir krikš-
čionių šauksmas pasauliui, jog pranašui Ezechieliui apreikšta 
Šventykla, tie amžinieji Viešpaties Namai - Kristus - nėra sunai-
kinami. Sueikime šią dieną pabūti kartu, drauge, ir tokiu būdu 
paliūdykime pasauliui, jog ir mes, kaip tauta ir Bažnyčia, kartu 
su mūsų namais - nesunaikinami, nes esam įsišaknyje Kristuje 
ir vienas kitame.

Lai Kristus įneša į Jūsų gyvenimus ramybę ir viltį. Tepadaro 
Jus nesugriaunamomis Jo šlovės ir Lietuvos šventyklomis.

Linkiu palaimintų Šv. Velykų!

Prel. Edmundas J. Putrimas

pasitaiko bent kartą per savaitę. 
Nuo gegužės 1 dienos 

vadovavimą Baltijos šalių 
oro policijos misijai perima 
Lenkija, kuri atsiųs keturis 
naikintuvus MiG-29.
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Penki pretendentai iškrito iš rinkimų kovos į Prezidentus, 
taip ir netapę kandidatais, nes jiems nepavyko surinkti reikalingo 
skaičiaus įstatymų reikalavimus atitinkančių balsų. Kovą tęsia 
septyni kandidatai. Pirmąjį išbandymą rinkėjų pasitikėjimu 
nesunkiai įveikė antros kadencijos siekianti Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, socialdemokratų kandidatas Zigmantas Balčytis, 
Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos kandidatas, Ignalinos meras Bronis Ropė, 
nepriklausomas kandidatas Naglis Puteikis, kuriuos Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK) balandžio 4 d. įregistravo kandidatais 
į Prezidentus. 

Iš Prezidento rinkimų kovos priverstas pasitraukti Lietuvos 
žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, surinkęs beveik 20,5 
tūkst. parašų, tačiau, dalį jų išbrokavus, pakankamo parašų skai-
čiaus nebebuvo. VRK, tikrinusi L. Balsio komandos surinktus 
parašus, nustatė neįprastai didelį dublių skaičių. Dar neaišku, 
ar dėl to bus kreipiamasi į prokurorus. 

Užtektinai parašų nesurinko ir Prezidento Algirdo 
Brazausko našlė Kristina Brazauskienė, verslininkas Vladas 
Lašas ir „Dievo pašauktu” prisistatančio Mindaugo Filipovičiaus 
kandidatas Jonas Lašinis bei signataras Rolandas Paulauskas. 
Jie ne tik negalės toliau tęsti rinkimų kovos, bet ir neatgaus 
sumokėto 11,5 tūkst. litų rinkimų užstato. Įstatymas numato, 
kad jis grąžinamas kandidatui, surinkusiam ne mažiau kaip 7 
proc. rinkimuose dalyvavusių piliečių balsų.

Pirmasis iš rinkimų kovos krito jos net nepradėjęs „tvar-
kiečių” kandidatas Rolandas Paksas, kuris, kaip rodė nuomonių 
apklausos, pagal rinkėjų palaikymą, būtų buvęs stipriausiu 
varžovu Prezidentei D. Grybauskaitei. Priesaiką sulaužiusiam 
R. Paksui nebuvo rasta teisinių kelių, kurie leistų jam dalyvauti 
rinkimuose, todėl jis net nebuvo registruotas pretendentu kan-
didatuoti į Prezidentus. 

Premjeras Algirdas Butkevičius pareiškė, kad jokio re-
ferendumo dėl euro nebus. Esą su visais koalicijos partneriais 
sutarta, kad euro įvedimui nebus priešinamasi ir jokie referen-
dumai nebus organizuojami. Tokia žinia paskelbta būtent tada, 
kai šalyje planuojama pradėti rinkti parašus už referendumo dėl 
euro organizavimą. Vakar Lietuvos Premjeras A. Butkevičius 
Briuselyje dalyvavo Europos Sąjungos ir Afrikos valstybių va-
dovų susitikime. Europos Komisijos pirmininką Jose Manuel 
Barroso ir Briuselyje dirbančius žurnalistus A. Butkevičius 
informavo, kad visa Lietuva nori ir pasirengusi nuo 2015 metų 
įsivesti eurą. Jis taip pat patikino, kad su koalicijos partneriais 
pozicija dėl euro įvedimo yra suderinta. Pasak Premjero, dėl 
euro Lietuvoje sutarta labai demokratiškai - tarp parlamentinių 
partijų teliko tik viena nuomonė.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) neįregistravo iniciaty-
vinės grupės dėl lito išsaugojimo ir euro įvedimo ir neišdavė jai 
parašų rinkimo lapų. Už tai balsavo 5, prieš- 5, susilaikė 4 VRK 
nariai. VRK pasisakė, kad siūlymas neatitinka Konstitucijos. Šis 
VRK sprendimas dar galės būti apskundžiamas teismui. 

Referendumo dėl lito iniciatyvinė grupė į VRK buvo pri-
stačiusi galutinį sprendimo tekstą, kuris turėjo būti teikiamas 
privalomajam referendumui. Kovo 24-ąją referendumo inicia-
tyvinė grupė pateikė VRK prašymą įregistruoti iniciatyvą, kad 
prieš numatomą euro įvedimą būtų surengtas referendumas ir 
galutinis sprendimas dėl šio tautai ir valstybei svarbaus klausimo 
būtų priimtas piliečių referendume, kaip tai numato Konstitucija. 

Suderinus su Teisės departamentu prie Seimo kance-
liarijos, referendumui buvo teikiamas sprendimas priimti 
„Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos 
narystės Europos Sąjungoje” pakeitimo įstatymą”. Įstatymo pro-
jekte nustatyta, kad Lietuvos nacionalinis piniginis vienetas yra 
litas ir kad nacionalinio piniginio vieneto galima atsisakyti tik 
privalomuoju referendumu. Referendumo įstatymas nustato, kad 
referendumo iniciatyvinei grupei pateikus galutinį sprendimo 
tekstą VRK ne vėliau kaip per 15 dienų privalo ją įregistruoti, 
pateikti jai parašų rinkimo lapus. Referendumui teikto įstatymo 
projektas numatė galimybę, kad šalia lito atsiskaitymams gali 
būti naudojami ir kiti piniginiai vienetai, jei tą nustato tarptau-
tinės sutartys.

Balandžio 1-2 dienomis Baltijos šalių erdvėje vyko NATO 
karinių oro pajėgumų treniruotė. Dvi dienas KOP Aviacijos bazėje 
Šiauliuose ir Baltijos šalių oro erdvėje- sujudimas. Pratybose da-
lyvavo šiuo metu oro policiją vykdantys JAV kariai su dviem nai-
kintuvais F15C „Eagle”, du Švedijos naikintuvai JAS39 „Gripen”, 
Lietuvos KOP transporto lėktuvas C27J „Spartan”, sraigtasparnis 
Mi8. Amerikiečiai du papildomus naikintuvus F15C atskraidino 
specialiai šiai treniruotei. Oro policijos misija, nuo kovo sustiprinta 
iki dešimties naikintuvų, vyksta įprastai.                         LRT, ELTA

Washingtonas, balandžio 
4 d. (ELTA). Aukšto rango 
JAV pareigūnas įspėjo Pekiną 
neabejoti Washingtono įsipa-
reigojimais ginti savo sąjun-
gininkus Azijoje ir paragino 
Kiniją nenaudoti jėgos spren-
džiant teritorinius konfliktus, 
praneša „Reuters”.

JAV valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Rytų Azijos klau-
simais Daniel Russel teigė, 
jog sunku nuspėti Kinijos 
veiksmus jos teritoriniuose 
ginčuose su kaimyninėmis ša-
limis, tačiau neseniai Rusijos 
įvykdyta Krymo pusiasalio 
aneksija kelia susirūpinimą 
tarp JAV sąjungininkų Azijoje.

„Ketiname spausti Kiniją 
konfliktų sprendime naudoti tik 
diplomatines priemones”, - teigė 
D. Russel, pabrėžęs, jog JAV ir 
Europos Sąjungos (ES) taikytos 
sankcijos Rusijai greičiausiai 
„atšaldys” Kinijos norą pakar-
toti Krymo scenarijų Azijoje.

Aukšto rango NATO ka-
riškio duomenimis, Ukrainos 
pasienyje yra dislokuota 35-40 
000 Rusijos karių, kurie pasi-
rengę veikti bet kuriuo metu.

„Tai yra gausios aukštos 
parengties ginkluotosios pa-
jėgos. Ir jos geba labai greitai 
judėti”, - NATO karinėje būsti-
nėje Monse (Belgija) pareiškė 
brigados generolas britas Gary 
Deakin, kuris yra krizių valdy-
mo centro direktorius.

Generolo teigimu, artileri-
ja, šarvuočiai, sraigtasparniai, 
specialiosios pajėgos, kovi-
niai lėktuvai ir logistikos da-
liniai dislokuoti daugiau kaip 
100 vietų. Dauguma dalinių 
įsikūrę laikinose buveinėse, 

Jeigu Rusija veršis į Ukrainos rytus, NATO turėtų įvesti savo kariuomenę į Ukrainos teritoriją. Tokią 
nuomonę išsakė Čekijos Respublikos Prezidentas Milos Zeman. NATO generalinis sekretorius Anders 
Fogh Rasmussen (k.) ir Čekijos Respublikos Prezidentas Milos Zeman.                                        nato.int

UKRAINOS PASIENYJE –  
DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ RUSŲ KARIŲ

lėktuvai ir automobiliai stovi 
lauke.

„Tai nėra daliniai, kurie vi-
sada būna ten, kur yra dabar”, 
- kalbėjo G. Deakin. Pajėgos 
esą jau 3-4 savaites nebuvo ju-
dinamos, pavyzdžiui, manevrų 
tikslais. „Labai neįprasta, kad 
tokios didelės pajėgos taip il-
gai tiesiog čia būna”, - pabrėžė 
kariškis. 

Stiprūs šarvuoti junginiai 
dislokuoti įvairiose vietose tik 
už 40 km nuo Ukrainos sienos, 
palei dideles magistrales. „Jie 
neabejotinai sugebėtų labai 
greitai įsiveržti į Ukrainą, jei 
gaus tokį įsakymą”, - mano 
generolas. Tačiau rusų pajėgų 
ketinimai neaiškūs. Kareivių 

skaičius pirmiausiai įvertintas 
pagal automobilių ir palapinių 
kiekį.

G. Deakin sakė, kad jau 
kitą savaitę ar bent jau per 
ateinančias 14 dienų NATO 
Taryba turėtų priimti spren-
dimą sustiprinti NATO pajė-
gas rytinėse Aljanso šalyse. 
Kariškiai esą pasiūlė „paste-
bimų priemonių”, kurios ry-
tinėms NATO narėms pade-
monstruos Aljanso apsaugą.

G. Deakin nenorėjo at-
skleisti, kokios tai priemo-
nės. Be sustiprinto oro erdvės 
stebėjimo galimi ir manev-
rai. Tačiau nuolatinis didelio 
skaičiaus karių dislokavimas 
neplanuojamas. Generolas 
patikino, kad priemonės yra 
„deramos ir deeskaluojan-
čios”.                               ELTA

ĮSPĖJA KINIJĄ NEKARTOTI KRYMO 
SCENARIJAUS AZIJOJE

Anot pareigūno, JAV neke-
tina užimti kategoriškų pozicijų 
teritorinių konfliktų atvejuose 
Azijoje, tačiau Pekino politikai 
neturėtų abejoti Vašingtono 
apsisprendimu ginti savo sąjun-
gininkus, jei iškils būtinybė. D. 
Russel tvirtino nematąs jokių 
kliūčių šiuos konfliktus spręsti 
taikiais būdais - Filipinai praė-
jusią savaitę kreipėsi į tarptau-
tinį arbitražą Nyderlanduose, 
prašydami išspręsti nesutari-
mus su Kinija dėl ginčytinų 
salų ir teritorinių vandenų, 
tačiau Pekino sprendimas į 
teritoriją pasiųsti daugiau karo 
laivų „gali būti interpretuotas 
kaip grasinimas”.

JAV prezidentas Barack 
Obama balandžio 22 d. ketina 
pradėti oficialų vizitą Pietryčių 
Azijoje, siekdamas sustiprinti 
Washingtono pozicijas Azijos-
Ramiojo vandenyno regione 
ir atsverti ryžtingą Kinijos 
užsienio politiką. 

V. PUTIN ĖMĖSI 
GRASINTI EUROPAI

Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin informavo kelis Europos 
vadovus apie „kritinę padėtį”, 
atsiradusią dėl Ukrainos įsisko-
linimo už gamtines dujas, ir apie 
galimą jos įtaką dujų tranzitui į 
Europą, pranešė Rusijos naujie-
nų agentūros.

„Tikrai, diplomatiniais ka-
nalais toks Putin pasirašytas 
laiškas buvo perduotas Rytų ir 
Vakarų Europos valstybių va-
dovams. Šios korespondencijos 
kopija išsiųsta į Briuselį”, – 
informavo valstybinė naujienų 
agentūra RIA, cituodama prezi-
dento atstovą Dmitrij Peskov. 

Valstybės kontroliuojama 
įmonė „Gazprom” jau buvo nu-
traukusi dujų tiekimą Ukrainai, 
šalims nesusitarus dėl dujų 
kainų 2005/2006 ir 2008/2009 
metų žiemomis, todėl Europos 
šalys, į kurias tiekiamos dujos 
ateina Ukrainos teritoriją ker-
tančiais dujotiekiais, gavo jų 
mažiau.                            ELTA
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KO SUPYKO VALSTIEČIŲ  
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS VADAS?

„Mūsų šalis turi būti stipri ne ginklais ir kariuomene, reikia 
tautos vienybės ir patriotiškumo. Žmonių sąmoningumo ir jų 
pilietiškumo pinigais, skirtais krašto apsaugai, nepadidinsi. 
Isteriškais pareiškimais apie galimą karą, mūsų politikai tik 
skatina žmonių emigraciją, kelia didelę įtampą visuomenėje.” 

 „Šiandien reikia pergalvoti visą strategiją. Gal reikia 
turėti tris greito reagavimo padalinius ir viskas, vidinei tvar-
kai palaikyti. Gal nebereikia armijos? Nes laikai pasikeitė. 
Su kaimynais reikia draugauti [...] Situacija tokia – ar mes 
atsilaikysime 1.20 val. ar 2 val., ar išvis turėsime tylią šalį. 
Danai kodėl gerai gyvena? Todėl, kad kažkuriuo metu iškėlė 
baltą vėliavą. Taip, mes galime. Pokaryje mūsų seneliai buvo 
į miškus išėję – nesugrįžo”. 

Jūs ką tik perskaitėte dviejų Lietuvos piliečių, verslo 
saitais susijusių su Rusija, pasisakymus. Pirmasis pasi-
sakymas priklauso Ramūnui Karbauskiui, antrasis – Viliui 
Kaikariui. R. Karbauskis teigia, kad Lietuvai nuo ginkluoto 
užpuoliko apsiginti reikia ne gerai ginkluotos kariuomenės, 
bet vienybės ir patriotiškumo. Trumpai tariant, vieningi, pa-
triotiškai nusiteikę ir su lazdomis mes sugebėtume atsimušti 
nuo kalašnikovais ginkluotų Putino gaujų. Ko ne fantastikos 
filmo vertas siužetas? Gal būtų dar įdomesnis nei Naisių 
vasara? Taip pat visi, kas įžvelgė grėsmę visai Europai po 
Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą, R. Karbauskio 
teigimu, yra isterikai, t. y. nelabai stabilios nervų sistemos… 
Keistas pareiškimas – po Krymo aneksijos visame pasaulyje 
nebeliko abejojančių „taikiais” Rusijos ketinimais, kuriuos 
bet kuria proga mielai praneša Žerinovskis, tačiau tai suprasti 

– jau isterija? Galų gale, o iš kur R. Karbauskis žino, kad neri-
mauti nėra pagrindo, kad Rusija neužpuls Lietuvos, Lenkijos, 
Estijos, Latvijos ar bet kurios kitos kaimynės? Sakykite, ką 
norite, bet toks pareiškimas „… Mūsų šalis turi būti stipri ne 
ginklais ir kariuomene…” man sukelia ne isteriją, bet įtarimus, 
jog tai jau ir netiesioginė užuomina nepriklausyti NATO! 

Tačiau šiandien pavojinga viešai pasisakyti, kad versli-
ninkai, kurių verslas susijęs su Rusija, gali būti įtakojami 
Kremliaus. Mat už tokius vertinimus jau grasinama teismais 

- štai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis už paskleistą, jo teigimu, melagingą 
informaciją iš Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos vadovo Andriaus Kubiliaus prašys priteisti 
300 tūkst. litų. Nesvarbu, kad specialiųjų tarnybų specialis-
tai pabrėžia, jog užsieniečiais verslininkais bet kuri šalis, o 
ypatingai Rusija, domisi kaip informacijos šaltiniais ir kaip 
galimais įrankiais daryti įtaką jų šalyse.

Ką tokio padarė TS-LKD partijos vadovas, kad taip užrūs-
tino buvusį K. Prunskienės pavaduotoją R. Karbauskį? Ogi 
TS-LKD partijos parengtoje „Minkštojoje Rusijos sulaikymo 
strategijoje”, pristatytoje vasario mėnesį, nagrinėjant Rusijos 
pastangas panaudoti Lietuvos verslo atstovus savo politiniams 
tikslams, yra minima ir šio turtuolio pavardė. „Lietuvoje 
per paskutinius dvejus metus buvo organizuotos bent 
trys stambios, gerai finansuotos visuomeninės politinės 

akcijos, kurios buvo nukreiptos arba prieš stambius 
Lietuvos strateginius energetikos projektus, arba siekiant 
sukurti naujas problemas Lietuvos tolesnėje integracijoje 
į Europos Sąjungą: tai referendumas prieš Visagino AE 
projektą; protesto kampanija prieš „Chevron” investicijas 
skalūninių dujų sektoriuje; referendumo iniciatyva uždrausti 
žemės pardavimą ES piliečiams. Šių politinių kampanijų re-
alizavimo tikslas, kurio Rusija siekia savo „minkštųjų galių” 
strategijoje, - silpninti Lietuvos pastangas tapti energetiškai 
nepriklausoma valstybe ir kelti šalies žmonių nepasitikėjimą 
pasirinkta vakarietiška orientacija.” (VI skyrius, „Minkštųjų 
galių realizavimas per verslą”, 5-6 punktai, 17 pusl.). Ten 
pat rašoma, jog net viešai skelbiamoje informacijoje galima 
rasti patvirtinančius faktus, kad referendumo iniciatyvą prieš 
Visagino AE projektą „rėmė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga ir jos vadas, stambus rusiškų trąšų importuotojas 
ir stambiausias šalyje žemės ūkio verslininkas Ramūnas 
Karbauskis”, teigiama, kad šis verslininkas intensyviai rėmė 
pasipriešinimą „Chevron” investicijoms ir „referendumo 
iniciatyvą uždrausti žemės pardavimą ES piliečiams taip pat 
remia tas pats Ramūnas Karbauskis”. Be R. Karbauskio dar 
įvardinta ir Gedimino Žiemelio, valdančio stambų verslą 
Lietuvoje ir Rusijoje, pavardė, koncernas „Achema”. Toliau 
išsakyta mintis, kad minėtos verslo kompanijos yra tiesiogiai 
priklausomos nuo Rusijos, paaiškinta, kokie interesai joms 
rūpi, pavyzdžiui, „R.Karbauskio kompanijos uždirba šimtami-
lijonines metines pelno maržas iš pelningos prekybos Rusijoje 
pagamintomis azoto ir kalio trąšomis. „Agrokoncerno” grupės 
įmonės iš trąšų pardavimo už 2012-2013 metus Lietuvoje ir 
Latvijoje gavo 782 mln. lt. pajamų. Pajamos iš trąšų pardavi-
mo yra didžioji ir strateginė įmonės pajamų dalis. Pažymėtina, 
kad šio verslo perspektyva tiesiogiai priklauso nuo Rusijos 
politinio ir verslo elito geros valios ir nusiteikimo”. Toliau 
daroma išvada, kad „Su Rusija tokių sąsajų turintis jau minė-
tas ir kitas tokio paties pobūdžio lietuviškas verslas nevengia 
aktyviai, tiesiogiai dalyvauti Lietuvos politikoje, įvairiuose 
rinkimuose ir tuo ryškiai skiriasi nuo lietuviško verslo, kuris 
dirba arba tik Lietuvos rinkose, arba sėkmingai eksportuoja 
į Vakarų rinkas.”(VI sk., 18 pusl.). Tokio su Rusija susijusio 
ir aktyviai politikoje dalyvaujančio asmens pavyzdžiu vėl 
pateiktas R. Karbauskis.

Kęstutis Šilkūnas

Rusijoje tirštėjantis šovi-
nistinis smogas apima vis pla-
tesnes politines lankas. Kaip 
Adolfas Hitleris po Versalio 
sutarties, kuri nurėžė apie 70 
tūkst. kv. km Vokietijos žemių, 
sugebėjo įkvėpti III Reichą 
pražūtingam atgimimui, taip 
Vladimir Putin kelia rusų šovi-
nistus į žūtbūtinę kovą atkurti 
SSRS imperinę galią.

Bet tada buvo tragiška XX-
ojo amžiaus pirmoji pusė, o 
dabar gi – naujieji modernios 
demokratijos laikai, kai visi 
tik ir kalbėjome, jog agresi-
jos ir barbarų amžiai praėjo 
negrįžtamai, ir posovietiniai 
kraštai gali susidurti nebent su 
ekonominiu rytinės kaimynės 
spaudimu. Anaiptol.

M. Gorbačiov –  
už grotų?

Štai vienas paskutiniųjų 
šios psichozės pasireiškimų. 
Rusijos Valstybės Dūmos 
deputatai iš trijų skirtingų frak-
cijų – „Vieningosios Rusijos”, 
komunistų ir liberaldemokratų 
– parengė kreipimąsi į Rusijos 
generalinį prokurorą Jurij 
Čaika, reikalaudami teisiškai 
ištirti Sovietų Sąjungos su-
byrėjimo įvykius ir nubausti 
jo kaltininkus. Be to jie rei-

KAS SUGRIOVĖ SSRS: LIETUVIAI AR  
M. GORBAČIOV?
kalauja pripažinti SSRS su-
žlugdymą neteisėtu, o Michail 
Gorbačiov, kuriam kovo 2 d. 
sukako 83-ji, patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn. 

Septintasis nuo 1917 m. 
ir paskutinis SSRS vadovas, 
prieš 29 metus, 1985-ųjų kovo 
11 d., tapęs SSKP CK gene-
raliniu sekretoriumi, kaltina-
mas tuo, kad įsteigė Sovietų 
Sąjungos valstybinę tarybą 
ir jai vadovavo, nors Sovietų 
Sąjungos konstitucijoje tokia 
valstybinės valdžios institu-
cija nebuvo numatyta. Būtent 
Valstybės taryba priėmė reika-
lavimus pripažinti Baltijos so-
vietinių respublikų nepriklau-
somybę, nors tokių sprendimų 
negalėjo priimti net teisėtos 
valdžios institucijos.

Pats kaltinamasis su ironija 
įvertino tokius Dūmos radika-
lų ketinimus. Interviu radijo 
stočiai „Echo Moskvy” jis 
sakė, kad visą Dūmą, kuri pa-
tvirtino Belovežo susitarimus, 
reiktų susodinti į vagonus ir iš-
siųsti į Magadaną. O politinių 
technologijų specialistas Gleb 
Pavlovski nemano, kad šis 
kreipimasis bus išgirstas. Juk 
Rusijoje yra trys svarbios da-
tos: Rusijos išėjimas iš SSRS 
sudėties, tai yra liepos 12 d., 

kai švenčiama Rusijos nepri-
klausomybės šventė, 1991-ųjų 
rugpjūčio pučas ir Belovežo 
susitarimai. Visos jos susiju-
sios su SSRS žlugimu, tačiau 
čia niekur nėra M. Gorbačiov 
kaltės. Dėl to galima kaltinti 
nebent mirusį Boris Jelcin ir 
visą Rusijos liaudies deputatų 
suvažiavimą, kurio deputatų 
didžioji dalis ir šiandien pri-
klauso valdančiajam elitui. 

V. Putin skatina 
šovinistinę isteriją

Suprantama, kad tam nepri-
tars net V. Putin, nors būtent jis 
paskatino šią SSRS nostalgiją 
ir šovinistinę psichozę, pasta-
ruoju metu pasiekusią įspū-
dingų mastų. M. Gorbačiov 
pritarė Rusijos invazijai į 
Krymą ir veiksmams prieš 
naują Ukrainos valdžią. Kitaip 
sakant, senukas gensekas pu-
čia į vieną dūdą su dabartiniu 
Rusijos imperatoriumi, tad 
ši kampanija Kremliui reika-
linga tik tam, kad įpūstų dar 
kaitresnį šovinistinį žaizdrą 
ir tarsi A. Hitleris Miuncheno 
aludėje paakintų tautiečius 
vienytis ir susigražinti praras-
tas teritorijas. 

V. Putin į tai ėjo nuosekliai. 
2000-aisiais, kai B. Jelcin jį 
pavadino savo įpėdiniu, šis 
prisiekė, kad bus atkurta buvu-
si SSRS ekonominė ir karinė 
galia. Didžiavalstybingumas 
tapo V. Putino idėja, kurią jis 
įgyvendino kurdamas visokius 
Eurazijos, muitų, NVS, dviejų 
valstybių, kitokių sąjungų pro-
jektus. Be to 2005 m. SSRS 
žlugimą jis pavadino „didžiau-
sia geopolitine katastrofa” 
(suprask – to reikia gailėtis). 
Net Dmitrij Medvedev, 2009 
m. lapkritį duodamas inter-
viu vokiečių žurnalui „Der 
Spiegel”, sušvelnino tokią 
formuluotę ir sakė, kad 1991 
m. pabaiga buvo tikrai „labai 
didelis sukrėtimas” žmonėms. 

Bet jeigu kai kas Maskvoje 
mano, kad SSRS sužlugdė 
vienas praplikęs reformistas, 
tai reiškia, kad Rusija bijo pri-
pažinti, jog Sovietų Sąjungos 
subyrėjimas prasidėjo nuo lie-
tuvių tautinio atgimimo. Tuo iš 
tiesų galime didžiuotis, kaip 
ir šiandien, nekišdami galvų į 
smėlį, turėtume pripažinti, kad 
parama Ukrainai ir Kremliaus 
kritika, nepaisant kai kurių 
verslo ir politikos marginamų 
saldžių Maskvai trelių, tampa 
nuoseklia ir principinga vals-
tybine politika. 

Neįveikta  
lietuviška siena

Bet grįžkime į anuos lai-
kus. Prieš metus rašėme, 
kad M. Gorbačiov su Raisa 
Maksimovna tomis įtemptomis 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis 
balandžio 7 d. Washingtone 
surengtoje German Marshall 
Fund (GMF) diskusijoje aptarė 
situaciją ES Rytų kaimynystės 
regione po Rusijos įvykdytos 
agresijos Ukrainos atžvilgiu.

Diskusijoje dalyvavusių 
diplomatų, ekspertų ir poli-
tikų nuomone, Rusija siekia 
pakeisti galios balansą regi-
one agresyviomis karinėmis 
priemonėmis, todėl įvairios 
tarptautinės institucijos bei 
valstybės, palaikančios po 
Antrojo pasaulinio karo sukur-
tą tvarką, privalo susivienyti 
ir atremti šį Rusijos puolimą.

Ambasadoriaus Ž. Pavi-
lionio teigimu, geriausias atsa-
kas šioje situacijoje galėtų būti 
seniai atidėlioti strateginiai, 
ilgalaikiai sprendimai dėl ES ir 
NATO plėtros, transatlantinio 

energetinio saugumo, transa-
tlantinės laisvosios prekybos 
sutarties (TTIP), viešosios di-
plomatijos bei paramos demo-
kratijai Rusijoje, ryžtingi tolesni 
žingsniai izoliuojant autokratinį 
ir visas civilizuoto pasaulio nor-
mas pamynusį režimą Rusijoje.

„Tik ryžtingas toliaregis 
strateginis atsakas šioje situa-
cijoje laikinas taktines Putino 
režimo pergales, kuriomis 
jis bando pridengti blogė-
jančią ekonominę padėtį ir 
didėjančias socialines įtampas 
Rusijoje, gali paversti Piro 
pergalėmis”,- teigė ambasa-
dorius. 

Ž. Pavilionio nuomone, ES 
ir NATO šiuo metu privalo veik-
ti aktyviai, strategiškai, o ne tik 
reaguoti į džiunglių įstatymus 
primenančius Putino veiksmus 
kaimyninėse valstybėse.

LR URM inf.

Šiemet vėl atnaujinamas 
lėšų skyrimas į Lietuvą grįž-
tančių tremtinių bei jų šeimos 
narių gyvenamajam būstui 
įsigyti.

Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Algimantos 
Pabedinskienės, šiemet šiam 
tikslui iš valstybės investi-
cinio fondo bus skirta 700 
tūkst. Lt, o 2015-2017 me-
tais papildomai planuojama 
skirti dar 6 mln. litų butams 
įsigyti. Dar beveik 1,5 mln. 
Lt ketinama skirti socialinės 
integracijos priemonėms - tai 
ir tremtinių persikėlimo išlai-
doms kompensuoti, lietuvių 
kalbos mokymui, vaikaičių 
nemokamam mokslui, gyve-
nimui ir pan.

„1992-2013 m. butais aprū-
pinta 1930 šeimų, valstybės pa-
rama persikėlimui ir socialinei 
integracijai pasinaudojo 4138 
grįžę asmenys. Įsteigtas 60-
ties butų Grįžtančių tremtinių 
laikino apgyvendinimo punk-
tas, įrengti 80-ties vietų glo-
bos namai „Tremtinių namai”. 
Tremtinių vaikai ir vaikaičiai 

1990-ųjų sausio 11-14 d. neti-
kėtai apsilankė Lietuvoje. Kaip 
tuomet rašė Lietuvos spauda, 
M. Gorbačiov ir žmonos Raisos 
hipnozės seansas lietuvių tautos 
neužbūrė. Mėgęs pabendrauti 
„su paprasta liaudimi” M. 
Gorbačiov šįkart neužmezgė 
norimo kontakto. Į jo raginimus 
„Давайте жить вместе” 
(„Gyvenkime kartu”) žmonės 
atsakė arba nejaukia tyla, arba 
skanduojamais šūkiais „Laisvę 
ir nepriklausomybę Lietuvai!”. 
Tik burokevičininkai ir jedins-
tveninkai į TV ekranus kaišiojo 
savo įsiteikiančius veidus ir 
aukštam svečiui linksėjo gal-
vomis.

Nepavyko hipnozės se-
ansas ir Kuro aparatūros ga-
myklos ceche, kur savo vyrą 
Raisai Maksimovnai teko net 
raminti. Šis taip įsiaudrino 
po karšto nepavykusio po-
kalbio su įmonės darbininku 
Zeniumi Lisausku, kad galų 
gale nueidamas pagrasino: 
„Sunku jums bus...” Bet čia 
pat gavo darbininko repliką: 
„Kur? Į Jakutiją išvešite?” 
Šios scenos liudininkai sakė, 
kad pora atrodė gerokai su-
trikusi. Beje, lygiai po metų, 
tragiško Sausio dienomis, 
tarsi atsakydamas į lietuvių 
abejingumą savo pasiūly-
mams, M. Gorbačiov esą 
kietai miegojo, nors į Kremlių 
viena po kitos skriejo telegra-
mos, reikalaujančios nutraukti 
kraujo praliejimą Vilniuje...

Atkreipdami dėmesį į ti-
krai neeilinę asmenybę, tuo-
met pastebėjome simbolinę 
detalę. Rusiškame Šventojo 
Rašto leidime, Kaino išpa-
žintyje yra tokia pranašystė: 
„...и седмым будет святой 
Михаил с отметиной на 
лбу...” („ir septintasis bus 
šventas Michailas su žyme ant 
kaktos”). Nežinia, kiek tame 
pranašiškos tiesos, tačiau 
M. Gorbačiov išties turėjo 
įgimtą dėmę prie kaktos ir 
iš tikrųjų buvo septintasis 
SSRS vadovas. Kaip rašoma 
portale Calend.ru, šventasis 
Michailas Arkangelas buvo 
karys gynėjas, jis saugo-
jo Rojaus vartus kelyje į 
Gyvybės medį, o sumoderni-
nus – gynė liaudį jos laisvės 
siekiuose. Kažin kaip tai 
galima sieti su M. Gorbačiov 
politinio pakilimo ciklu, ta-
čiau, ko gero, verta patikėti 
bent iš pradžių buvusiu jo ryž-
tu ir nuoširdžiu nusiteikimu 
pakeisti sovietinę imperiją, 
„adaptuoti” ją prie Šaltojo 
karo rūbą nusimetusio pa-
saulio.

Nepavyko .  Pasku t in į 
SSRS vadą izoliavo Forose, 
paskui, grįžusio į Maskvą, 
vos nesuėmė, betgi tuomet ir 
Rusija buvo kitokia, ir libe-

ralių pažiūrų B. Jelcin dau-
gumos buvo palaikomas, ir 
dabartinis Rusijos vadovas V. 
Putin – KGB Pirmosios val-
dybos karininkas – tik ką grį-
žęs iš Rytų Vokietijos, dar tik 
sukiojosi aplink Leningrado 
merą Anatolij Sobčiak ir svar-
bių šaliai sprendimų neprii-
minėjo...

Kerštas už SSRS 
sugriovimą?

Bet dabartiniam Kremliaus 
šeimininkui nepriimtina sena 
rusų patarlė „Кто плохое 
помянет, тому глаз вон” 
(„kas bloga prisimins, akies 
neteks”). Santykiai su Lietuva, 
kuri ir užvirė visą košę SSRS, 
jau 24 metai yra, švelniai 
tariant, prasti. Rusijos vado-
vas per 14 metų neįstengia 
atvykti į Vilnių, nors ne kartą 
buvo kviestas. Atsitiktiniai 
Lietuvos ir Rusijos vadovų 
susitikimai, iš kurių godžiai 
laukiame optimistinių ženklų, 
tokie reti ir nereikšmingi, kad 
jų santykių gerinimo kontak-
tais net nepavadinsi. 

Vilnius niekaip negali 
išsivaduoti iš įtarimų, kad 
Maskva, tarsi keršydama už 
Sąjūdį ir SSRS sugriovimą, 
Lietuvai daro nuolatinį eko-
nominį ir politinį spaudimą, 
nors ir mėgina jį nesėkmingai 
užmaskuoti. Taip 2006 m. lie-
pą tariamai dėl remonto buvo 
nutrauktas naftos tiekimas 
„Mažeikų naftai” naftotiekiu 
„Družba”. Po metų gedimas 
buvo sutaisytas, tačiau tuomet 
atsisakymas atnaujinti tiekimą 
virto politiniu sprendimu, toli 
gražu priimtu ne „Gazpromo” 
koridoriuose. Ne kartą, kai tik 
Lietuvos vadovai pakritikuo-
davo Maskvos veiksmus ar 
ieškodavo teisybės Briuselyje 
bei tarptautiniuose teismuose, 
šalį užgriūdavo Rusijos sank-
cijos – tai pieno, tai mėsos 
produktams, tai tiesiog perve-
žimams, o kartais nuskambė-
davo ir teritorinės pretenzijos.

Visa tai veda prie min-
ties, kad dabartinė įtampa 
aplink Ukrainą gali persikelti 
ir į Baltijos regioną. Jeigu 
Kremliaus vadų planuose yra 
straipsnis susigražinti buvusią 
imperinę SSRS laikų galią, 
tuomet kas gali paneigti, kad, 
kaip 1940-ųjų birželį, vieną 
vėlų vakarą gausime ultima-
tumą įsileisti „ribotą Rusijos 
kariuomenės kontingentą” 
tautinių mažumų teisėms 
apginti. 

Labai norėčiau šį klausia-
mą sakinį užbaigti klaustu-
ku. Tačiau SSRS nostalgija, 
agresyvi Kremliaus skatinama 
isterija, labai jau primenanti 
Sudetų aneksijos laikų atmos-
ferą prieš daugiau kaip 75 
metus, klausimų ir abejonių 
palieka vis mažiau.

Česlovas Iškauskas, 
www.iskauskas.lt, 

(Atkelta iš 3 psl.)

KAS SUGRIOVĖ SSRS...

Velykiniai margučiai.

lietuvių kalbos ir tradicijų bei 
vidurinio išsilavinimo gali siekti 
Vilniaus lietuvių namų gimnazi-
joje”, - sakė A. Pabedinskienė 
susitikime su tremtiniais.

Pasak ministrės, dėl prieš 
kelerius metus Lietuvą užklu-
pusios sunkios ekonominės 
padėties ir šiandien tebejau-
čiamų jos neigiami padari-
nių, ne visus įsipareigojimus 
grįžtantiems tremtiniams ir jų 
šeimos nariams spėta įvykdyti. 
A.Pabedinskienės teigimu, 
Lietuvoje butų dar laukia 314 
grįžtančių tremtinių šeimų, pa-
teikusių prašymus apsirūpinti 
butais savivaldybėse, tačiau 
artimiausiais metais nemažai 
jų apsigyvens naujuose būs-
tuose.

„Kadangi didžioji dalis 
tremtinių pageidauja apsi-
gyventi Vilniuje, kreipiau-
si į Vilniaus miesto merą, 
kviesdama bendradarbiauti 
sprendžiant šią opią proble-
mą ir pasiūliau 40-čiai šeimų 
(su jų sutikimu), gyvenančių 
Grįžtančių tremtinių laiki-
no apgyvendinimo punkto 

butuose, skirti jiems šiuos 
butus gyventi nuolat, nuomos 
pagrindais su teise juos priva-
tizuoti. Vilniaus meras šiam 
pasiūlymui pritarė”, - teigė 
ministrė.

1992 m. Lietuvos valstybė 
įsipareigojo padėti reabilituotų 
politinių kalinių, tremtinių 
bei jų vaikų šeimoms sugrįž-
ti į Lietuvą ir integruotis į 
šalies gyvenimą. Vyriausybė 
apibrėžė bazines priemones 
ir tokiu būdu suteikė gali-
mybes įgyvendinti grįžtančių 
asmenų teisėtus lūkesčius ir 
laikytis valstybės prisiimtų 
įsipareigojimų jų atžvilgiu. 
Įgyvendindama šias priemo-
nes, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija grįžtantiems 
politiniams kaliniams ir trem-
tiniams bei jų šeimų nariams 
nuomos pagrindais suteikia 
gyvenamąsias patalpas (butą). 
Ministerija taip pat skiria 
valstybės paramą grįžtančių 
asmenų persikėlimo išlaidoms 
padengti ir socialinės integra-
cijos priemonėms vykdyti.

ELTA

Į LIETUVĄ GRĮŽTANTIEMS TREMTINIAMS - GEROS ŽINIOS

GERMAN MARSHALL FUND DISKUSIJA DIDŽIOJO SEPTYNETO 
MINISTRAI UKRAINOS 
KRIZĘ SPRĘS KARTU

Vokietijos užsienio rei-
kalų ministras Wolfgang 
Schaeuble pareiškė, kad jis 
ir kiti aukščiausio rango 
finansininkai iš septynių 
išsivysčiusių šalių (G-7) gru-
pės sutarė dirbti kartu, kad 
Ukrainos krizė būtų išspręsta 
ir kad Rusija turi tame reikale 
dalyvauti. 

W.Schaeuble pridūrė lau-
kiąs, kad Ukraina bus minima 
ir grupės G-20 bei TVF prane-
šimuose spaudai. 

„Mes visi sutarėme, kad 
turime spręsti problemą kar-
tu”, – sakė jis Washingtone. 
Anot jo, Rusija turi būti šio 
sprendimo dalis, ir „mes 
nenor ime,  kad  ta i  bū tų 
sunku Rusi ja i” ,  pr idūrė 
W.Schaeuble.

ELTA
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Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
ir Švedijos užsienio reikalų 
ministras Carl Bildt balan-
džio 10 dieną Stokholme pa-
sirašė Lietuvos ir Švedijos 
Vyriausybių susitarimą „Dėl 
išskirtinės ekonominės zonos 
ir kontinentinio šelfo ribų 
Baltijos jūroje nustatymo”.

„Švedija – artima Lietuvos 
kaimynė ir partnerė. Iki šiol 
buvusią simbolinę kaimynystę 
šiandien savo parašais įteisi-
nome ir juridiškai. Jūros siena 
tarp Lietuvos ir Švedijos nėra 
ilga, apie 15 kilometrų, tačiau 
šis susitarimas mums labai 
svarbus geopolitiškai”, – teigė 
L. Linkevičius.

Pasirašymo ceremonijoje 
dalyvavo Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė ir Švedijos 
Ministras Pirmininkas Fredrik 
Reinfeldt.

Prieš pasirašymą vyku-
siame dvišaliame susitikime 
Lietuvos ir Švedijos užsienio 
reikalų ministrai aptarė situ-

Lietuvos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai Stokholme pasirašė Lietuvos ir Švedijos susitarimą dėl 
jūrų sienos.                                                                                                        Roberto Dačkaus (ELTA) nuotr.

LIETUVOS IR ŠVEDIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ  
DĖL JŪROS SIENOS

aciją Ukrainoje ir paramos 
Ukrainai galimybes, Baltijos 
jūros regiono saugumo ir gy-
nybos klausimus, dvišalį ben-
dradarbiavimą.

Vizito metu ministras taip 
pat dalyvavo Lietuvos am-
basados Švedijoje kartu su 
viena didžiausių Švedijos 
nevyriausybinių organizaci-
jų „Visuomenė ir gynyba” 
(Folk och Försvar) surengtame 
Baltijos šalių narystės NATO 
10-mečiui skirtame seminare. 
L. Linkevičius apžvelgė per 
dešimtmetį įvykusius pokyčius 
saugumo politikoje bei pabrė-
žė, kad taip atidžiai pokario 
Europoje kurta taika šiandien 
susiduria su grėsmėmis.

Užsienio reikalų ministras 
į Stokholmą vyko su Lietuvos 
Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės vado-
vaujama delegacija. Ministras 
taip pat dalyvavo Prezidentės 
sus i t ik ime  su  Šved i jos 
Ministru Pirmininku Fredrik 
Reinfeldt.         LR URM inf.

Stokholmas, balandžio 10 
d. (ELTA). Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė per oficialų vi-
zitą Stokholme susitiko su 
Švedijos Karaliumi Karlu 
XVI Gustavu, su kuriuo aptarė 
Lietuvos ir Švedijos santykius, 
dvišalius istorinius, kultūrinius 
ir mokslo ryšius.

Lietuvos vadovės teigi-
mu, Švedija yra labai artima 
Lietuvos kaimynė ir sąjungi-
ninkė.

„Švedija ir kitos Šiaurės 
valstybės buvo ir yra artimos 
Lietuvos partnerės, nuo pat 
pradžių tvirtai rėmusios mūsų 
nepriklausomybę, teikusios 
svarbią politinę i r finansinę 
pagalbą. Esame tarpusavy-

ŠVEDIJA IR KITOS ŠIAURĖS VALSTYBĖS  
YRA ARTIMOS LIETUVOS PARTNERĖS

je glaudžiai ekonomiškai ir 
finansiškai susiję. Kartu sie-
kiame, kad mūsų šalys prie 
Baltijos jūros vystytųsi darniai 
ir tolygiai, o žmonės jaus-
tųsi laisvi ir saugūs”, - sakė 
Prezidentė.

Pasak Prezidentės, jau 
dabar kartu su Skandinavijos 
valstybėmis pasiekta labai 
daug. Intensyvus Šiaurės ir 
Baltijos šalių bendradarbia-
vimas, tarpusavio supratimas 
ir bendrų interesų derinimas 
tampa unikaliu pavyzdžiu 
Europoje, kaip sėkmingai sti-
printi regioninę plėtrą, įveikti 
finansinius sunkumus ir ska-
tinti ekonomikos augimą.

Šiaurės ir Baltijos šalys 

tampa atsakingos politikos 
pavyzdžiu, o regione fiksuo-
jamas sparčiausias ekonomi-
kos augimas. Pagal Baltijos 
jūros strategiją rengiama 
Dunojaus ir kitos regioninės 
plėtros strategijos Europos 
Sąjungoje.

Susitikime taip pat kal-
bėta apie bendradarbiavimą 
sprendžiant Baltijos jūros 
ekologines problemas, ap-
tarti branduolinės saugos 
klausimai. Švedija palaiko 
Lietuvos siekį, jog Europos 
Sąjungos kaimynystėje pla-
nuojamos ir statomos at-
ominės elektrinės atitiktų 
griežčiausius tarptautinius 
standartus.

L i e t u v o s  p r e m j e r a s 
Algirdas Butkevičius pareiš-
kė, kad Rusija pademonstravo 
geros valios trūkumą keičian-
tis informacija dėl pratybų 
Karaliaučiaus krašte, kurioms 
vykstant Rusijos karo laivas 
nukreipinėjo laivus Lietuvos 
išskirtinėje ekonominėje zo-
noje.

Ministras pirmininkas tei-
gė, kad tai nebuvo išskirtinis 
atvejis, o Karaliaučiaus srityje 
Rusijai vykdant savo pratybas 
Baltijos jūroje susidariusi situ-
acija grėsmės Lietuvai nekelia.

„Tačiau manome, kad 
Rusija tiesiog pademonstravo 
negeranoriškumą apsikeičiant 
informacija apie vykdomas 
pratybas. Tikimės, jog ateityje 
vykdydama karines pratybas 
Rusija aktyviau bendradar-
biaus su Lietuva ir informuos 
apie savo veiksmus, kad nekil-
tų nereikalingų kalbų”, - sakė 
A.Butkevičius. Jo komentarą 
BNS perdavė atstovė spaudai.

Lietuvos karinis laivas 
Baltijos jūroje balandžio 10 d. 
reagavo į Rusijos karo laivo 
trukdymą Lietuvos ekonomi-
nėje zonoje, kur dėl karinių 
pratybų buvo nukreipinėjami 
laivai.

Radijo ryšiu užfiksavus 
informaciją, kad Rusijos karo 
laivas dėl vykdomų kovinių 
šaudymų nurodo keisti kursą 
zonoje esantiems civiliniams 
laivams, į Lietuvos ekonominę 
zoną buvo išsiųstas budintis 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
laivas „Sūduvis”.

Jis identifikavo Rusijos 
karinę korvetę ir eskadrinį 
minininką, su kuriuo užmezgė 

RUSIJA NEPARODĖ  
GEROS VALIOS

radijo ryšį.
Lietuvos karinių jūrų pajė-

gų atstovas seržantas Audrius 
Vitkauskas žiniasklaidai sakė, 
kad atplaukus „Sūduviui” 
Rusijos laivas kitų laivų ne-
benukreipinėjo.

„Įvykis užfiksuotas apie 
9 valandą.  Mūsų laivas 
„Sūduvis” vietoje atsirado 
prieš 11 valandą. „Sūduvis” 
taip pat buvo įspėtas, kad tai 
pavojingas rajonas, nes vyks-
ta raketiniai šaudymai, bet 
nebuvo nukreipinėjamas iš to 
rajono, ir nebuvo žinių, kad 
nukreipinėjami ir kiti laivai”, 
- sakė A.Vitkauskas. Pasak 
jo, Rusijos laivas į Lietuvos 
išskirtinę ekonominę zoną 
buvo įplaukęs apie pusantros 
jūrmylės (apie 2,8 kilometro). 
Incidentas užfiksuotas va-
karinėje Lietuvos išskirtinės 
ekonominės zonos dalyje.

„Tai yra Lietuvos išskirtinė 
ekonominė zona ir paprastai 
užsienio šalių karo laivai ne-
gali reguliuoti kitų laivų judė-
jimo kitos šalies išskirtinėje 
ekonominėje zonoje”, - sakė 
A.Vitkauskas. Jo teigimu, tai 
nėra pirmas tokio pobūdžio 
incidentas, bet jie vyksta retai.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos atstovai informa-
vo, kad papildomai Lietuvos 
išskirtinei ekonominei zonai 
išžvalgyti ir reikiamai infor-
macijai surinkti taip pat buvo 
išsiųstas Lietuvos karinių oro 
pajėgų sraigtasparnis Mi-8.

„Lietuvos išskirtinėje eko-
nominėje zonoje leidžiama 
plaukti užsienio šalių laivams, 
tai pat ir karo, tačiau jie privalo 
deramai atsižvelgti į pakrantės 

valstybės teises ir pareigas ir 
nevaržyti išimtinės pakrantės 
valstybės teisių išskirtinėje 
ekonominėje zonoje”, - tei-
giama ministerijos komentare.

Jungtinių Tautų Jūrų teisės 
konvencija konkrečiai neregla-
mentuoja tokių atvejų. Anot 
teisininkų, pažeidimu gali 
būti laikomi tokie veiksmai, 
kurie realiai varžo valstybės 
teises išskirtinėje ekonominėje 
zonoje.                            LRV

matomas elektros jungties su 
Švedija darbų etapas. 2015 m. 
gruodį pradėjus šios jungties 
eksploataciją, elektros impor-
to į Baltijos šalis galimybės 
padidės daugiau kaip trečdaliu.

Smarkiai išaugusios ga-
limybės importuoti elektrą 
iš Skandinavijos šalių turės 
reikšmės ir elektros rinkos 
dalyviams, ir vartotojams: 
statistika rodo, kad vidutinės 
kiekvieno mėnesio elektros 
kainos biržoje Skandinavijoje 
yra mažesnės nei Lietuvoje 
ir Latvijoje”, – sakė ener-
getikos ministras Jaroslavas 
Neverovičius.

„Litgrid” įgyvendina šį 
strateginį elektros energetikos 
projektą kartu su Švedijos 
elektros perdavimo sistemos 
operatoriumi.

Pirmuosius kabelių metrus 
įleido galingas ir modernus lai-
vas „Topaz Installer”. Lietuvos 
teritoriniuose vandenyse dar-
bus jis pradėjo nutolęs per 
600 metrų nuo Kuršių Nerijos 

BALTIJOS JŪROJE PRADĖTAS TIESTI ELEKTROS JUNGTIES 
„NORD BALT” KABELIS Į ŠVEDIJĄ

Ankstyvą balandžio 11 d. 
rytą prie Baltijos jūros krantų 
pradėtas vienas esminių 450 
kilometrų ilgio tarptautinės 
elektros jungties „Nord Balt” 
darbų etapų – kabelių klo-
jimas Baltijos jūros dugne. 
Specialus, kabelių tiesimui 
skirtas laivas į paruoštus vamz-
džius Baltijos jūros dugne 
įleido povandeninius elektros 
kabelius, rašoma „Litgrid” 
pranešime spaudai. 

„Džiugu, kad pradedamas 
dar vienas apčiuopiamas ir 

krantų ties Alksnyne. Vėliau 
tęsdamas kabelių klojimo 
darbus povandeniniams ka-
beliams tiesti skirtas laivas 
plauks Švedijos link, gilyn į 
Baltijos jūrą.

Būsimojo elektros tilto ga-
lia siekia 700 megavatų, viso 
projekto preliminari vertė yra 
1,9 mlrd. litų.

„Pasitelkus įmontuotą nu-
leidimo sistemą iš laivagalio 
buvo pradėti leisti du 300 kilo-
voltų nuolatinės srovės elektros 
kabeliai. Juos narai nuleido į jū-
ros dugną ir sėkmingai įleido į 
du vamzdžius, kurie dar rudenį 
buvo įgręžti po Baltijos jūra ir 
driekiasi 800 metrų kranto link. 
Šiais plieniniais vamzdžiais 
kabeliai bus ištraukti Baltijos 
jūros pakrantėje”, – pasakojo  
„Litgrid” Strateginės infras-
truktūros departamento direk-
torius Karolis Sankovskis.

Kabelio tiesimo jūroje dar-
bai specialiai suplanuoti tokiu 
laiku, kada mažiausia audrų 
tikimybė.                         LRT
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Lankomės Trakutyje . 
Kaimynas Petras nurodo slėp-
tuvės vietą, apaugusią krūmais. 
Lukui suvis neaišku, kaip joje 
slėptis.

Už puskilometrio į šiaurę 
nuo Trakučio ties Milerinės 
miške l iu  pasa lo je  žuvo 
L.Berijos paruošti ir atsiųsti 
verbuoti Lietuvos žmonių 
keturi karininkai. Dar už ki-
lometro ant Šaltuonos kalno 
pasaloje žuvo šeši stribai vežę 
Stalino laišką į Šimkaičius.

Riedame per Šaltuoną į 
kalnelį, kairėje – Paparčių km. 
Tai partizanų buveinių ir jų 
žūčių kaimas. Sunaikintas ir 
išbrauktas iš sąrašų; dešinėje 
– Kalupių ir Giegių kaimai. Jie 
prigludę prie miškų. Dešinėje 
kartotinis paminklas, žymintis 
Kęstučio apygardos štabvietę, 
1948 m. Kalupių km. prof. 
Juozapo Girdzijausko tėviš-
kėje ir apylinkėse žuvusiųjų 
pavardės. Susikaupiam, pa-
simeldžiam už jų žygdarbius 
ir auką.

Netoliese Vadžgirkelio 
ir  vieškelio Raseiniai  – 
Eržvilkas, kelių sankryža. 
Tada 1947-05-20–25, kai vyko 

TIES UPIŲ TĖVU NEMUNU IR ... 
DUBYSA

(Generolo Jono Žemaičio-Vytauto kovos takais)
Petras Girdzijauskas

Jungtinės Kęstučio apygardos 
vadų pasitarimas, išrinko kpt. 
Joną Žemaitį-Matą (Vytautą) 
apygardos vadu, davė jam 
pavedimą siekti partizaninių 
organizacijų suvienijimo.

Šimkaičių valsčius buvo 
J.Žemaičio-Vytauto veiklos 
centras, šiauriniame pakraštyje 
jis buvo išrinktas JKA vadu, 
pietiniame, jau būdamas prezi-
dentu, paimtas nelaisvėn.

Antra kelionės diena. 
Girdžių miestelio viešbutis, 
mūsų nakvynės vieta: vie-
tovė, kuri mano protėvių, 
verslaujančių traukiamąja 
jėga-jaučiais, karališkųjų ūki-
ninkų Vyturių giminei įda-
vė pravardę – Girdžiųjautis-
Girdzijauskas. Tai Rusijos 
caro „pisoriaus”(raštininko) 
tingumo išdava, kai po trečiojo 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo 
(1795 m.) vyko užgrobtų teri-
torijų gyventojų surašymas.

Girdžiai miestelis – 9 km. 
į š. nuo Jurbarko, Mituvos 
deš. Krante. Kaimas mini-
mas 1554 m., Šv. Marijos 
Magdalietės bažnyčia (1926 
m.), kurios vidų išdekoravo 
parapijietis, gimnazistas, bū-

simasis Jungtinės Kęstučio 
apygardos vadas plk. Juozas 
Kasperavičius.

Asfaltu riedame į Raseinius, 
gimnazisto, būsimo Lietuvos 
prezidento, miestą.

Raseinių rajono savi-
valdybės taryba nusprendė: 
„Įamžinti Lietuvos laisvės 
kovos didžiavyrį, kraštietį, 
buvusį Raseinių gimnazijos 
gimnazistą – Joną Žemaitį, 
Raseinių „Žemaičio” gimna-
ziją nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. 
pervadinant Prezidento Jono 
Žemaičio gimnazija”.

Lukas Raseinių miestu 
patenkintas, nes čia šiek tiek 
panašu į jo gimtąjį kraštą. 
Parduotuvės, restoranai. Gali 
pavalgyti.

Toliau kylame į šiau-
rę Raseinių-Šiluvos traktu. 
Riedame per aukštus Dubysos 
„krantus lyg rūta miškais ža-
liuojančius”, anot Maironio. 
Išvystame bazilikos bokštus.

Šiluva, miestelis Raseinių 
savivaldybės teritorijoje, 8 
km. į pietus nuo Tytuvėnų. 
Švenč i aus io s  Merge l ė s 
Marijos Gimimo bazilika 
(vėlyvasis barokas 1760-
1775 m.). Šalia bazilikos 
stogastulpis su prezidento 
J.Žemaičio bareljefu ir trumpu 
įspūdingu užrašu. Netoliese 
Švenč i aus io s  Merge l ė s 
Marijos Apsireiškimo koply-
čia (architektas A. Vivulskis 

– gotikos ir medinių lietuviškų 
varpinių derinys). Viduje ant 
akmens Mergelės Marijos ste-
buklinga statula su kūdikėliu 
ant rankų.

1863 m. vasarą ir rudenį 
veikė A. Mickevičiaus sukilė-
lių būrys. 1943 m. J. Žemaitis 
organizavo 600 vyrų slaptus 
ginkluotų šaulių būrius, kurie 
vėliau prisijungė prie Vietinės 
Rinktinės. Po reokupacijos 
J.Žemaitis įstojo į Žebenkšties 
rinktinę veikusią Šiluvos, 
Tytuvėnų, Kelmės, Raseinių 
ir kt. apylinkėse. Čia buvo jo 
partizaninės kovos pradžia.

Greta buvusiame Kiau-
lininkų km. J. Žemaičio tėvas 
valdė vidutinį ūkį. Okupacijos 
metais ten gyveno būsimasis 
prezidentas, pasiteiraujame 
vietinių, kur Kiaulininkų kai-
mas. Atsakymas – visi ūkiai 
sunaikinti, kaimo nebeliko. 
Mūsų prezidento tėviškės – nei 
ženklo.

Riedame į Tytuvienus. 
Miestas (2464 gyv.), minimas 
nuo XIV a. 1945–1948 m. 
Apylinkėse veikė Žebenkšties 
(vėliau JKA ) ir Prisikėlimo 
apygardos partizanai. Kelmės 
savivaldybės teritorijoje 17 
km. nuo Kelmės. Tytuvėnų ir 
apylinkių seniūnijų katalikų 
ir stačiatikių parapijų centras. 
Tytuvėnų bažnyčia ir bernar-
dinų vienuolynas tai XVII–
XVIII a. sakralinių pastatų 

ansamblis, vienas didžiausių ir 
vertingiausių Lietuvos sakra-
linių architektūros paminklų.

Aplankome pastatų ansam-
blį. Pasigėrim jo barokinėmis 
grožybėmis. Vilija ir Lukas 
keliais užlipa barokiniais vadi-
namoje Kristaus arba Šventųjų 
laiptų koplyčioje Kančios 
laiptais.

Didingi ir gražūs Tytuvėnų 
miškai besitęsiantys Kelmės 
ir Raseinių apylinkėse. Tai 
reokupacijos metais partizanų 
buveinės. Juose daug laiko 
praleido ir vyriausias partizanų 
vadas gen. J.Žemaitis. Per juos 
į partizanų vadų suvažiavimą, 
su palyda, vyko ir Nemuno sri-
ties vadai Vanagas ir Faustas.

Mūsų tolesnis t ikslas 
Šiaulėnai. Nors, pavažiavę 
į priekį plentu dar dešimtį 
kilometrų galėtume aplankyti 
Gudėsių k., iš kurio ryšininkė 
M.Pranevičiutė-Vaiva lydėjo 
J. Žemaitį-Vytautą į Jaugėlių 
k. už šešeto km „Keliavo visą 
naktį, bet Jaugėlių nepasiekė. 
J. Žemaitis sirgo, ėjo labai lė-
tai. Teko dienoti. Pasirinko ne-
toli Nirtaičių k. pelkėje gyve-
nusio Štankerio pirtį. Nirtaičiai 
nuo Gudėsių ir Jaugėlių į kitą 
pusę už šešeto km. Mes nuo 
Šiaulėnų juos tuoj pasiektu-
me”. Tačiau tai tardymo proto-
kolų melagystės okupantams. 
Vingrus čekistų klaidinimas. 

V.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė:  WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Pavasario atostogų metu 
Yale universitetas atgauna 
savo senovinius atspalvius. 
Gotikinė universiteto architek-
tūra su specialiai pasendinto-
mis plytomis ir suskilusiais vi-
tražiniais langeliais sugrąžina 
lankytojus į praeitus amžius. 
Tuščiuose, studentų klegesio 
nepripildytuose kiemuose kaip 
kokiuose muziejuose galima 
pajusti senąją universiteto dva-
sią. Atostogoms pasibaigus, 
greičiausiai ši ypatinga vieta 
vėl sugrįžta į dabartį: šiuolai-
kinis jaunimas, apsiginklavęs 
moderniomis elektronikos 
priemonėmis, užplūsta klases. 

Yale’yje galima keliauti 
laiku ir erdve. Tokį įspūdį 
paliko ir kovo 13–16 die-
nomis čia vykusi Baltijos ir 
Skandinavijos studijų konfe-
rencija, surengta Advancement 
for Baltic Studies Association 
ir Society for the Advancement 
of  Scandinavian  Study. 
Renginyje dalyvavo apie 400 
mokslininkų iš Baltijos ir 
Skandinavijos šalių, iš jų apie 
50 – iš Lietuvos. Jie nagrinėjo 
platų spektrą temų, susijusių 
su Baltijos ir Skandinavijos 
šalimis: pradedant seniausių 
laikų istorija, dvidešimtojo 
amžiaus ir šių laikų visuo-

BALTIJOS IR SKANDINAVIJOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA YALE
Emilija Pundziūtė-Gallois

menės problemomis, poli-
tika, diplomatija ir kultūra, 
baigiant kalbos studijomis, 
literatūra ir menu. Kasdien 
vyko po keletą akademinių 
sesijų su dideliu pasirinkimu 
įdomių pranešimų ir diskusi-
jų. Tarp programos perliukų: 
profesoriaus Anders Winroth 
paskaita apie vikingus, bal-
tiškos literatūros skaitymų 
vakaras su Karl Jirgens, Daiva 
Markelis, Tomu Venclova, 
Wendell Mayo ir kitais, The 
Haven Quartet koncertas ir 
Baltijos bei Skandinavijos 
autorių filmų peržiūra. Nebuvo 
paliktos nuošalyje ir šių dienų 
tarptautinės aktualijos: pasi-
telkus specialistų įžvalgas, 
buvo aptarti Rusijos veiksmai 
Ukrainoje. 

Konferencija įdomi tuo, 
jog čia dalyvavo tiek akade-
miniame pasaulyje daug pa-
siekę profesoriai, tiek karjerą 
pradedantys studentai, kurie 
pristatė savo mokslinius tyri-
mus. Taip pat savo patirtimi 
dalinęsi ir gyvais liudijimais 
Baltijos šalių istoriją atpa-
sakoję visuomenės veikėjai, 
nevyriausybinių, lobistinių 
grupių atstovai. Kas dvejus 
metus rengiamos jungtinės 
AABS ir SASS konferencijos 

apjungia asociacijų dalyvius 
iš abiejų Atlanto pusių: taip 
tarsi dvi bangos susilieja dvi 
skirtingos – amerikietiškoji 
ir europietiškoji – socialinės 
patirtys ir istorijos. 

Šis transatlantinis ryšys 
gražiausiai atsiskleidė pir-
mąjį konferencijos vakarą, 
kai Tomo Plečkaičio va-
dovaujamos JAV Lietuvių 
Bendruomenės New Haven’o 
apylinkės pastangomis buvo 
surengtas priėmimas visiems 
konferencijoje dalyvavusiems 
lietuviams. Suskaičiavome, 
kad į Yale atvyko apie 50 

lietuvų iš Kauno, Vilniaus, 
Paryžiaus, Kanados ir keleto 
JAV miestų. Sužinojome apie 
JAV LB įvairialypę veiklą, 
kuo gyvena lietuviai JAV, 
pasidalinome naujienomis 
iš Lietuvos, pažiūrėję į vieni 
kitus dar kartą priminėme 
sau, kad kiekvienas savaip, 
kiekvienas savo šalyje ir savo 
kampelyje, tačiau giliai ir 

nuoširdžiai mylime Lietuvą, 
branginame ir puoselėjame jos 
kultūrą, mokslą, kartu rašome 
jos istoriją. Šie ryšiai, tiek 
akademinai, tiek žmogiški, šis 
už Atlanto atrastas Lietuvą ir 
visas Baltijos šalis mylinčiųjų 
būrys – kone pati vertingiausia 
patirtis, kurią, ko gero, ne aš 
viena šį pavasarį parsivežiau 
iš senovinio Yale.

Lietuvių susitikimas Omni Hotel New Haven.                                              Mindaugo Kavaliausko nuotr.
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2014 m. kovo 29 d. vakarą 
seniausia Amerikoje lietuvių 
sporto mėgėjų organizacija 
– New Yorko lietuvių atletų 
klubas – pakvietė narius, ger-
bėjus, draugus bei bičiulius į 
savo 110 metų jubiliejaus minė-
jimą. Į šventę atvyko Lietuvos 
generalinis konsulas New 
Yorke Valdemaras Sarapinas 
su žmona Vyte, JAV Lietuvių 
bendruomenės New Yorko 
apylinkės pirmininkė Rasa 
Sprindys su vyru Gediminu, 
buvę klubo vadovai Juozas 
Milukas, Aldona Augylienė, 
Stanislovas Kavaliauskas, da-
bartinis jo pirmininkas Jonas 
Jankauskas, gausus jo narių bei 
gerbėjų būrys. Klubo vadovas 
J. Jankauskas pasveikino šven-
tės dalyvius ir pasidžiaugė per 
daugelį metų susiklosčiusiomis 
giliomis ir prasmingomis klu-
bo tradicijomis bei pasiektais 
rezultatais. Už didžiulį atliktą 
darbą jis dėkojo buvusiems 

Iš k.: J. Milukas, J. Jankauskas, A. Augylienė, LB NY apylinkės valdybos narys A. Tirkšliūnas, D. 
Montvydas, V. Sarapinas, R. Sprindys, S. Kavaliauskas, muz. M. Leskauskas.  Arūno Tirkšliūno nuotr.

NEW YORKO LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLUBAS ŠVENTĖ SAVO JUBILIEJŲ

klubo pirmininkams ir pristatė 
atskirai kiekvieną šventėje da-
lyvavusį buvusį jo vadovą. V. 
Sarapinas asmeniškai pasvei-
kino dabartinį klubo vadovą J. 
Jankauską. „110 metų laike ir 
erdvėje – tik mažytė atkarpėlė. 
110 metų konkrečios organiza-
cijos gyvenime – didelė laiko 
atkarpa, suteikianti jai puikų 
šansą įkūnyti savo veiklos pras-
mę ir pasiekti gražių rezultatų. 
Jūs, mieli New Yorko lietuvių 
atletų klubo nariai, tiek buvę, 
tiek dabartiniai, šį šansą išnau-
dojote idealiai. Apie tai byloja 
turtinga jūsų garbingo klubo 
istorija bei nepriekaištinga re-
putacija” – kalbėjo generalinis 
konsulas. New Yorko lietuvių 
atletų klubas savo nariams, 
gerbėjams ir svečiams pado-
vanojo žymaus Lietuvos dainų 
autoriaus ir atlikėjo Donato 
Montvydo akustinį koncertą.

LR generalinio konsulato 
NY inf.

C H I C A G O ,  I L

KAIP PLĖTOTI 
LIETUVOS BEISBOLĄ

Balandžio 4 d. LR Gene-
raliniame konsulate Čikagoje 
lankėsi Lietuvos beisbolo at-
stovai: nacionalinių jaunių 
ir jaunučių rinktinių treneris 
Virmidas Neverauskas, pers-
pektyvus beisbolininkas Marius 
Balandis bei aktyvi beisbolo 
propaguotoja, neoficialiai vadi-
nama Lietuvos beisbolo amba-
sadore JAV – Vaida Valinčius. 
Susitikimo metu aptartos gali-
mos bendradarbiavimo sritys, 
siekiant populiarinti ir plėtoti 
beisbolo sportą Lietuvoje.

Genera l in is  konsulas 
Marijus Gudynas padėkojo 
Vaidai Valinčius už jos pastan-
gas tęsti beveik prieš 90 metų 
beisbolą į Lietuvą atvežusio 
Stepono Dariaus darbus. V. 

Nuotraukoje (iš kairės): Vaida Valinčius, Virmidas Neverauskas, generalinis konsulas Marijus Gudynas 
ir Marius Balandis.

Valinčius renka  JAV klubų 
aukojamą beisbolo įrangą 
(pirštines, lazdas, uniformas 
ir kt.) bei inicijuoja jos perve-
žimą į vaikų beisbolo klubus 
Lietuvos miestuose. Moteris 
taip pat nuolat ieško naujų 
būdų šiai sporto šakai plėtoti 
tėvynėje, mezga bei palaiko 
ryšius su JAV beisbolo žino-
vais, treneriais, žaidėjais, ieško 
galimybių tiesioginiam jų 
bendradarbiavimui su beisbolo 
entuziastais Lietuvoje. Vaidos 
Valinčius sūnūs Vytas ir Tomas 
žaidė Lietuvos vaikų beisbolo 
rinktinėje, kuri iškovojo 2013 
m. Europos čempionato sida-
bro medalius.

Su jaunių bei jaunučių rink-
tinės treneriu V. Neverausku 
aptarta galimybė ieškoti dau-
giau perspektyvių lietuvių 
kilmės beisbolo žaidėjų JAV 
bei kviesti juos į naciona-
lines jaunimo rinktines, jas 

Šiandien mūsų pareiga 
išsaugoti tai, ką mums pali-
ko praeities lietuvių kartos 
- Marquette Park’o Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią Čikagoje.

Tai tik mūsų visų ran-
kose! Jei nesiimsime jokių 
veiksmų, rytoj galime ne-
beturėti lietuviškos švento-
vės, kurioje puoselėjamas 
tikėjimas, vienybė, kultūra 
ir tautiškumas. Mūsų jėga, 
mūsų vienybėje!

Nuostabi ir vienintelė lie-
tuviška išlikusi Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčia, 
Marquette Parke, Čikagoje, 
netrukus gali tapti tik dar vie-
na, prarasta istorine lietuvių 
išeivijos relikvija. Šis didin-
gas architekto Jono Muloko 
sukurtas statinys, papuoštas 
dailininkų Vytauto Kazimiero 
Jonyno, Vytauto Kašubos, 
Adolfo Valeišos ir Kazio 
Varnelio kūriniais, šiandieną 

LIETUVIŲ VIENYBĖS AKCIJA
yra ties praradimo riba.

Jei ir toliau būsime tik 
pasyvūs istorijos stebėtojai, 
greitu metu prarasime gra-
žiausią lietuvišką šventovę, 
kurioje meldžiamės, tuokia-
mės, krikštyjame vaikus ir at-
sisveikiname su išėjusiaisiais, 
klausomės sakralinės muzikos 
koncertų.

Dar 1927 metais lietuvių 
emigrantų įkurta Market 
Park’o parapija 1953-1957 
metais savomis lėšomis pa-
statė Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčią. Šiandieną ji su-
siduria su sunkia finansine 
našta, kurią dabartinis baž-
nyčios klebonas kun. Jaunius 
Kelpšas „paveldėjo” dar 
2010 metais.

Dėka visų mylimo ir ger-
biamo klebono kun. Jauniaus 
Kelpšo, šiandien bažnyčia 
geba save išlaikyti, tačiau 
besivelkanti beveik 200,000-
čių  dolerių skola nemažėja, 

o dėl esančių palūkanų tik 
auga.

Paaukoti galite: Nativity 
BVM church (Marquette 
Park bažnyčiai) siųsda-

mi čekius adresu: 6812 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, 
IL 60629 arba internetu:

http://www.youcaring.
com/ nonprofits/under-angel-

s-wing-po-angelo-sparnu-/l 
57013

Visi pinigai pervedami tie-
siai į bažnyčios sąskaitą.

„Dirvos” inf.

sustiprinti ir kartu perduo-
ti Lietuvos sportininkams 
JAV įgytą patirtį. Generalinis 
konsulas prižadėjo kreiptis į 
JAV lietuvių bendruomenę ir 
prašyti pasidalinti turima in-
formacija apie gabius lietuvių 
kilmės beisbolo žaidėjus. Jei 

turite informacijos apie tokius 
sportininkus, maloniai prašo-
me apie juos parašyti treneriui 
Virmidui Neverauskui el. paš-

to adresu lietuvos.beisbolas@
mail.lt. 

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija 
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Lietuvos premjeras teigia palaikantis Lenkijos siūlymą 
sukurti Europos Sąjungos energetinę sąjungą, kuri padėtų diver-
sifikuoti rinką. Anot Algirdo Butkevičiaus, statomas Klaipėdos 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas taip pat galėtų pa-
dėti, kuriant tokią bendriją. Lenkijos premjero teigimu, bendra 
ES energetinė bendrija galėtų išnaudoti skalūnų dujas ir anglį, o 
dujas būtų galima pirkti biržose. Anot jo, SGD terminalas galėtų 
padėti, įgyvendinant Lenkijos siūlymą.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasveikino 
Manuel Valls, paskirtą Prancūzijos Vyriausybės vadovu, ir 
išreiškė viltį, kad puikūs Lietuvos ir Prancūzijos santykiai, 
sėkmingas bendradarbiavimas švietimo, mokslo, kultūros ir 
verslo srityse toliau stiprės. Lietuvos Vyriausybės vadovo 
teigimu, saugumo krizė Europoje, kilusi po Rusijos veiksmų, 
nukreiptų prieš Ukrainą, dar kartą patvirtino NATO partnerių 
solidarumo svarbą. Ministras Pirmininkas taip pat pabrėžė, 
kad Lietuva džiaugiasi galėdama prisidėti prie situacijos 
Centrinės Afrikos Respublikoje stabilizavimo suteikdama 
logistinę pagalbą Prancūzijos vadovaujamai karinei opera-
cijai „Sangaris”.

Lietuvos Vyriausybės vadovas palinkėjo Prancūzijos 
Premjerui visokeriopos sėkmės atliekant pareigas ir išreiškė 
įsitikinimą, kad jo asmeninės savybės, profesinis autoritetas 
tarp bendražygių ir populiarumas tarp Prancūzijos žmonių leis 
pasiekti visų užsibrėžtų tikslų. Nauju Prancūzijos Premjeru 
51-erių vidaus reikalų ministras Manuel Valls tapo atsistatydi-
nus ministrui pirmininkui Jean-Marc Ayrault. Jis atsistatydino 
po to, kai Prancūzijos socialistų partija patyrė nesėkmę vietos 
savivaldos rinkimuose. 

Balandžio 1-2 dienomis Baltijos šalių erdvėje vyko NATO 
karinių oro pajėgumų treniruotė. Dvi dienas KOP Aviacijos bazė-
je Šiauliuose ir Baltijos šalių oro erdvėje- sujudimas. Pratybose 
dalyvavo šiuo metu oro policiją vykdantys JAV kariai su dviem 
naikintuvais F15C „Eagle”, du Švedijos naikintuvai JAS39 
„Gripen”, Lietuvos KOP transporto lėktuvas C27J „Spartan”, 
sraigtasparnis Mi8. Amerikiečiai du papildomus naikintuvus 
F15C atskraidino specialiai šiai treniruotei. Oro policijos misija, 
nuo kovo sustiprinta iki dešimties naikintuvų, vyksta įprastai. 
Šiaulių kariniame aerodrome taip pat leidosi išankstinio per-
spėjimo ir kontrolės orlaivis AWACS iš Vokietijos, JAV degalų 
papildymo ore orlaivis KC135R, švedų transporto lėktuvas 
C130 „Hercules”. Lietuvos KOP vado generolo majoro Edvardo 
Mažeikio tikinimu, tai, kad dėl įvykių Ukrainoje NATO padidino 
orlaivių kiekį Šiauliuose, rodo, jog į saugumą žiūrima rimtai, 
jokių kompromisų nedaroma

Lietuvos krašto apsaugos viceministras Marijus Velička 
Krašto apsaugos ministerijoje susitiko su Rumunijos gynybos 
ministerijos valstybės sekretoriumi Valeriu Nicut, dalyvauvusiu 
NATO dešimtmečiui pažymėti skirtoje tarptautinėje konferenci-
joje Vilniuje. Susitikimo metu buvo aptarta padėtis Ukrainoje ir 
jos įtaka regioniniam saugumui, Lietuvos ir Rumunijos dvišalio 
ir daugiašalio bendradarbiavimo su kitais NATO sąjungininkais, 
taip pat NATO ir Rusijos santykių klausimai. Kalbėdamas apie 
padėtį Ukrainoje viceministras M. Velička išreiškė susirūpinimą 
dėl Krymo okupacijos ir aneksijos, tarptautinių teisių ir tarptau-
tinių susitarimų pažeidimų.

Vilniuje susitikę Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas ir Albanijos gynybos ministrė Mimi Kodheli aptarė 
padėtį Ukrainoje ir jos įtaka regiono saugumui, taip pat kiber-
netinio ir energetinio saugumo, kitus dvišalio bendradarbiavimo 
klausimus. Susitikimo metu ministras J. Olekas išreikė susirū-
pinimą dėl įvykdytos Ukrainos dalies okupacijos ir aneksijos, 
tarptautinių teisių pažeidimų ir tarptautinių susitarimų nepaisy-
mo. Pasak ministro, šis agresijos procesas yra jaučiamas ir prie 
Lietuvos sienų, prie kurių sutelktos didelės karinės pajėgos su 
padidinta kovine parengtimi. Susitikimo metu buvo aptartos 
naujosios saugumo grėsmės – energetinio ir kibernetinis saugu-
mo stiprinimo galimybes, akcentuotas glaudesnis ES ir NATO 
bendradarbiavimo poreikis, ypač Rusijos ir Ukrainos konflikto 
akivaizdoje.

Kandidatai į Lietuvos prezidentus Valdemaras Tomaševskis 
ir Artūras Zuokas pirmiau-
sia atsakingųjų dėl Rusijos 
aneksuoto Krymo ir krizės 
Ukrainoje ieško Vakaruose 
ir Maidane. „Reikia kalbėti 
su Rusija, nereikia varyti ant 
Rusijos, kadangi ne ji pradėjo 
šitą revoliuciją Maidane”, – 
teigia V. Tomaševskis.      LRT

Kabulas, balandžio 7 d. 
(LR URM). Pirminiais duo-
menimis, rinkimuose dalyvavo 
beveik du trečdaliai rinkimų 
teisę turinčių afganų – maž-
daug dvigubai daugiau nei 
2009 metais vykusiuose pre-
zidento rinkimuose. Nepaisant 
Talibano ir kitų ekstremistų 
grupuočių siekių sužlugdyti 
rinkimus, didesnių išpuolių 

Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovas Gintaras Bagdonas balandžio 5 dieną stebėjo šalyje 
vykusius prezidento ir provincijų tarybų rinkimus. Istorinį balsavimą, kuriuo Afganistane vykdomoji 
valdžia pirmą kartą keisis demokratiniu būdu, misijos vadovas, kaip ES Rinkimų vertinimo koman-
dos narys, stebėjo septyniuose Kabulo balsavimo punktuose.                                         LR URM nuotr.

LIETUVOS SPECIALIOSIOS MISIJOS VADOVAS STEBĖJO 
AFGANISTANO PREZIDENTO RINKIMUS

išvengta. Preliminarius pre-
zidento rinkimų rezultatus 
numatoma skelbti balandžio 
24 dieną, galutiniai rezultatai 
turėtų būti paskelbti gegužės 
14 dieną.

Po Tal ibano nuver t i -
mo 2001 m. tai yra tretieji 
Afganistano prezidento rin-
kimai.

Lietuvos specialiosios 

misijos Afganistane vadovo 
Gintaro Bagdono apsaugą už-
tikrina Lietuvos karių grupė, 
sudaryta iš Karo policijos. 
Kabule dislokuota grupė, sau-
godama Specialiosios misijos 
vadovą, bendradarbiauja tiek 
su NATO tarptautinėmis sau-
gumo paramos pajėgomis, tiek 
su Afganistano institucijomis 
Kabule ir kituose miestuose.

Klaipėda, balandžio 7 d. 
(LRT). Klaipėdos suskystintų-
jų gamtinių dujų (SGD) termi-
nalo statyboje baigtas pirmasis 
svarbus darbų etapas – sukalti 
visi terminalo krantinei reika-
lingi poliai, pradedamas kran-
tinės betonavimas. Projektą 
įgyvendinančios „Klaipėdos 
naftos” ir Klaipėdos jūrų uosto 
bendrovės nuolat kartoja – ter-
minalas statomas pagal grafiką 
ir veikti pradės laiku.

Krantinę prie Kiaulės nu-
garos statanti latvių bendrovė 
BMGS jau sukalė visus 134 
reikalingus polius ir pradeda 
betonuoti krantinės platfor-
mas. „Čia bus padaryti pama-
tai, ant jų bus dedamos sijos, 
bus betonuojamos platformos, 
ant subetonuotų perdangų bus 
montuojama įranga”, – aiškina 
Rolandas Zukas, „Klaipėdos 
naftos” SGD terminalo depar-
tamento direktorius.

Specialią dujų perdavimo 
ir pagalbinę įrangą ant betono 
platformų montuos ir krantinės 
statytojai latviai, ir Vokietijos 
bendrovė „PPS Pipline sys-
tems”, tiesianti 18 kilometrų 
jungiamąjį dujotiekį iki dujų 
apskaitos stoties Kiškėnų kaime.

Trisdešimties metrų gylyje 
dujotiekio atkarpą į krantą tie-

SUSKYSTINTŲJŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO STATYBOJE  
BAIGTAS PIRMASIS DARBŲ ETAPAS

siantys vokiečiai jau atliko dalį 
pačių sudėtingiausių darbų.

„Jau yra paklotas dujo-
tiekio vamzdis, kuris eina po 
vandeniu ir po žemėmis nuo 
krantinės iki Kiaulės nugaros 
salos, dabar vykdomi gręžimo 
darbai nuo Kiaulės nugaros 
salos iki kranto. Krante prak-
tiškai visi 15 kilometrų vamz-
dyno yra suvirinti, liko tik tam 
tikros dalys. Liko prasigręžti 
tik nuo Kiaulės nugaros salos 
iki kranto, sujungti atskiras da-
lis ir prasigręžti pro Karaliaus 
Vilhelmo kanalą”, – pasakoja 
R. Zukas.

Jungiamasis dujotiekis turi 
būti nutiestas iki rugpjūčio 
1-osios. 

Sudėtingo įrenginio, ko-
kio dar nėra buvę Klaipėdos 
uoste, darbui rengiasi ir uosto 
tarnybos. Iki dujovežiams 
reikalingo gylio – 14,5 me-
tro – išgilintas visas laivybos 
kanalas, išplatinta laivo apsi-
sukimo vieta, prie krantinės 
iškasta vadinamoji duobė 
terminalo laivui. „Pagrindinis 
uosto direkcijos darbas buvo 
duobės parengimas, kanalo 
išplatinimo ir išgilinimo darbai 
ir apsisukimo rato įrengimas. 
Mes tą padarėme ne tik laiku, 
bet ir anksčiau laiko”, – pažy-

mi Klaipėdos jūrų uosto direk-
cijos generalinis direktorius 
Arvydas Vaitkus.

Planuojama, kad krantinė 
su visa įranga Korėjoje pa-
statytą laivą „Independence” 
galės priimti spalio pradžioje.

„Laivas atplauks, kai mes 
būsime paruošę krantinę ir 
vamzdyną. Atplaukęs apie mė-
nesį laiko jis bus išbandomas, 
nes laivą reikia priimti, reikia 
įsitikinti, kad jis veikia, gali 
prisijungti, tiekti dujas. Turime 
išmėginti visą įrangą – ne tik tai, 
kas Korėjoje pastatyta, bet ir tai, 
kas pastatyta Lietuvoje”, – sako 
„Klaipėdos naftos” generalinis 
direktorius Rokas Masiulis.

Priimti suskystintųjų dujų 
terminalo dujas jau rengiasi 
ir vartotojai. Kainų komisija 
turėtų patvirtinti naudojimosi 
terminalu taisykles, o ba-
landžio pabaigoje stambieji 
tiekėjai ir vartotojai, ko gero, 
pasiskirstys jo pajėgumus.
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Prieš porą dienų gavome 
knygą – „Manėme, kad greit 
grįšim”. Įvadinių straipsnių 
autorės – Laima Petrauskaitė 
Vanderstoep, Dalia Stakytė 
Anysienė, Dalia Cidzikaitė.

Ši knyga grąžino mus į 
skaudžius laikus, kai skau-
dančia širdimi teko atsisvei-
kinti su artimaisiais ir visa 
Tėvyne. Karui siaučiant, 
pelenais virstant sodyboms, 
žuvo ne tik kariai, bet ir 
civiliai – moterys, vaikai, 
senukai. Žuvo ir niekuo dėti 
arkliai, kurie pabėgėlius at-
vežė į griūvančius miestus... 
Žiaurus karas baigėsi, kraujas 
įsigėrė į žemę, žuvusių lavo-
nai buvo palaidoti, o išlikę 
gyvieji pradėjo rinktis į bū-
relius okupuotoje Vokietijoje, 
Vakarų šalininkų zonose.

Juozas Taoras pasakoja 
apie pasitraukimą iš Lietuvos, 
o paskui – karui pasibaigus 
– apie pastangas prisijung-
ti prie likimo brolių lietu-
vių. Sužinojęs, kad Vakarų 
Vokietijoje Haušteteno mies-
te yra kuriama lietuvių pabė-
gėlių stovykla, pabandė į jį 
patekti: „Nuėjau tenai prašy-
ti, kad priimtų į lagerį. Man 
sako: „Ne, čia nepriimam, 
mes tveriam lagerį inteli-
gentų, o tu buvęs ūkinyks, tu 
negali patekti”. Na ir iš tolo 
su manim nesikalba. Sutinku 
Valaitį, jis sako: „Bus posė-
dis, aš ten būsiu ir Kalvaitis 
ten bus, mes pasitarsime, 
palauk čia”. Aš atsisėdau 
prie atdaro lango, kur buvo 
posėdis, girdėjau kalbant: 
„Čia tveriam inteligentų la-
gerį, kontingentas duotas ir 
mes tokių priimti negalime!”. 
Kalvaitis ginčijasi: „Mes 
turime jį priimti, turi žmoną 
ir vaiką”. Išėjęs Valaitis ir 
Kalvaitis sako: „Mes priima-
me tave!”.

Tai būtų neįtikėtina, bet 
panašus skaudus nuotykis 
nutiko šio laiško autoriui. 
Sulaukę karo pabaigos netoli 
Kempteno miesto, Bavarijoje, 
birželio pradžioje susirinko-
me penki jauni lietuviai. 
Sužinoję, kad Kempteno 
mieste yra sukurta lietuvių 
stovykla, nuėjome ten. Tai 
buvo graži gimnazija. Įėjome 
į vidų, kairėje pusėje matėsi 
raštinė. Priėjau prie langelio, 
pasisveikinęs sakau – mes 
atėjome į lagerį, norime čia 
apsigyventi. Staiga per duris 
išėjo dr. Kaškelis – nedidelis 
žmogelis didele apvalia gal-
va ir išpurtusiais raudonais 
žandais. Jis piktai tarė: „Mes 
jūsų nepriimsime, gal buvote 
vokiečių kariai”. Nespėjus 
jam grįžti į raštinę, garsiai 
pasakiau, kad mes neisime iš 
čia, kol neras mums vietos, 
o kareiviais mes nebuvom. 
Tada susėdom visi ant grindų 

prie langelio ir laukėme, kas 
bus. Už poros valandų atėjo 
vyras, nepasakęs savo pa-
vardės, sako mums: „Eikite 
su manim, nuvesiu į lagerį”. 
Nuvedė prie Ilerio upės, į 
mokyklos pastatą kitame 
miesto gale, antrame aukšte 
parodė kambarį, kuriame 
buvo dvidešimt dviaukščių 
lovų, stalas ir keletas kė-
džių. Vedlys tarė: „Čia jūs 
gyvensite, po devynių vakaro 
neišeikite iš pastato, o vaka-
rienę pradeda išdalinti šeštą 
valandą vakaro gimnazijoje.” 
Nieko daugiau nesakęs išėjo. 
Buvo skaudu... Atėjo sekma-
dienis, nuėjome į didelę gra-
žią bažnyčią pasimelsti, o po 
pamaldų nuėjome į centrinę 
stovyklą – gimnaziją pietauti. 
Atėję prie gimnazijos pama-
tėme, kad šalia jos stovintis 
namas apsuptas Amerikos 
kareivių. Ant gatvės stovėjo 
du amerikiečių kariuomenės 
sunkvežimiai, du rusų kari-
ninkai ir rusas fotografas. Du 
amerikiečių karininkai kažką 
kalbėjosi su rusais, visi geros 
nuotaikos, rūkė amerikoniš-
kas cigaretes. Pastate girdėti 
žmonių klyksmas, amerikie-
čių keiksmažodžiai, matom, 
du aukšti amerikiečių ka-
reiviai ištempia už barzdos, 
kitas už nugaros stumia, seną, 
sudžiūvusį, mažą ukrainiečių 
kunigą. Jis verkia, atrodo, 
kad kalba poterius, du ame-
rikiečių kareiviai įmeta jį į 
sunkvežimį. Pastato kieme 
girdėjosi keletą šūvių, bet kas 
ten atsitiko, nežinome. Tas 
baisus vaizdas mus sukrėtė 
ir praradome pasitikėjimą 
amerikiečiais ir jų demo-
kratija. Matėsi, kad jie yra 

rusų ir Stalino įtakoje. Mes 
nuėjome valgyti, bet apetitas 
buvo dingęs.

Dar noriu keletą žodžių 
tarti apie labai skaudų lietu-
vių elgesį su lietuviais: gene-
rolą Kazimierą Skučą areš-
tavus, visa jo giminė buvo 
baisiai sukrėsta, kadangi 
visi tikėjo, kad jis garbingas 
žmogus, areštuotas nekaltas. 
Jo sesuo Kristina, sužinojusi 
apie tai, su vyru ir dviem 
mažais vaikais per Kybartus 
pasitraukė į Vokietiją, kita 
sesuo Magdalena su vyru 
bei dviem paauglėm dukrom 
taip pat pabėgo į Vokietiją. 
Vokiečiai juos apgyvendi-
no ir įdarbino. 1943 metais 
Kristinos vyrą vokiečiai pa-
ėmė į kariuomenę apkasams 
kasti. Po poros mėnesių jis 
žuvo, karui pasibaigus našlė 
Kristina su vaikais nuėjo į 
lietuvių kuriamą stovyklą. Ją 
apklausė stovyklos direkto-
rius lietuvis, kuris, išgirdęs, 
kad jos vyras žuvo kare, bet 
ne kaip karys, o kaip apkasų 
darbininkas, vis tiek palaikė 
jį kaip prisidėjusį prie karo, 
todėl našlės Kristinos su 
vaikais nepriėmė. Kristina 
apsigyveno tarp vokiečių, au-
gino vaikus ir vėliau atvyko 
į Ameriką, bet ir čia lietuviai 
jai neištiesė rankos. Ji gyve-
no ir dirbo tarp svetimtaučių, 
jos dukros ir sūnūs sukūrė 
šeimas su svetimtaučiais, o 
ji skaudančia širdimi leido 
liūdnas dienas prieglaudoje. 

Kitos sesers – Magdalenos 
– šeima taip pat nebuvo pri-
imta į lietuvišką stovyklą, 
nusivylę jie gyveno netoli sto-
vyklos, o ryšiams su lietuviais  
nutrūkus jų dukros sukūrė 

šeimas su svetimtaučiais.
1948 m. vasarą Vokietijoje 

padarius pinigų reformą, 
ūkininkai turgaus dienomis 
atveždavo parduoti daržo-
vių ir vaisių. Vieną dieną 
vaikščiodamas turguje nu-
girdau vyriškį kalbantis su 
daržovių pardavėja. Jo tarmė 
buvo lietuviška, nors kalbėjo 
vokiškai. Timptelėjau jį už 
rankovės, vokiečių kalba 
paklausiau, ar jis lietuvis? Jis 
lietuviškai atsakė: „Taip, esu 
lietuvis”. Tada paklausiau, 
ką jis daro ir kur gyvena. Jis 
pasakė savo pavardę, kad, 
buvo repatriantas iš Kauno, 
nes bijojo rusų, kad su žmona 
ir septyniais vaikais gyveno 
Kempteno miesto pakraštyje. 
Porą kartų atėjęs į stovyklą 
prašė, kad priimtų, bet, at-
ėjus antrą kartą, Kaškelis jį 
išplūdo ir pagrasino, jei dar 
kartą ateis, pašauks amerikie-
čių karo policiją. „Pabūgau 
lietuvių stovyklos, gyvenu 
tarp vokiečių, vaikai eina į 
vokiečių mokyklas,” – pasa-
kojo jis. Aš jį nuraminau ir 
pakviečiau ateiti antradienį 

10 valandą į stovyklą, aš jau 
būsiu pasikalbėjęs su vado-
vybe, o kai ateis, abudu nu-
eisime tenai pasikalbėti. Jis 
atėjo sutartu laikų, nuėjom 
pas stovyklos vyriausiąjį – 
tai buvo ne Kaškelis, o kitas 
lietuvis, kurio pavardės nebe-
atsimenu. Stovyklos vadovas 
šiltai mus priėmė ir, trumpai 
pasikalbėjus, pakvietė tą 
lietuvį su šeima į stovyklą. 
Po keleto dienų jo šeima jau 
buvo stovykloje ir vaikai 
pradėjo lankyti lietuvišką 
mokyklą.

Skaudu, labai skaudu, 
kad kai kurie į valdžią iški-
lę žmonės pasidaro įvairių 
okupantų klapčiukai, o ne 
savo žmonių, savo tautiečių 
globėjai. Dievuli, kodėl taip?

P. S. Knygą „Manėme, 
kad greit grįšim” labai reko-
menduoju kiekvienam DP, jo 
šeimai ir kiekvienam geros 
valios lietuviui įsigyti ir per-
skaityti, nes ji primena apie 
DP skaudų gyvenimą. Knygą 
galima įsigyti „Draugo” re-
dakcijoje.

Romualdas Jagminas

DIEVULI, KODĖL?

Antrojo pasau-
linio karo pabaigoje 
Vokietijoje susitel-
kė  daug pabėgėlių iš 
Lietuvos. Baltijos šalių 
gyventojams Švabijos 
mieste Augsburge 
amerikiečių karinė 
administracija įkūrė 
pabėgėlių stovyklas, 
kuriose buvo įkurdinta ir apie 
2,000 lietuvių.  Augsburgas  
tapo vienu iš svarbiausių lietu-
vių pabėgėlių kultūrinių centrų.

Lietuviai Augsburge pastatė 
ąžuolo kryžių pagal  JAV lie-
tuvių architekto Jono Muloko 
projektą. Kryžiuje įrašyta lietu-
vių, vokiečių, anglų ir prancūzų 
kalbomis: „Augsburgo išeiviai 
lietuviai, maldaudami Dievo pa-
laimos, gerbdami savo žuvusius 
ir dėkodami savo geradariams, 
stato šį lietuvišką kryžių, idant 
jis bylotų, kad čia karo audrų 
atblokšti lietuviai ilgėjosi savo 
tėvynės ir troško jai laisvės. 
A.D. 1945.”

Kryžių puošia keturios  sta-
tulėles: Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero, Žemaitijos vys-
kupų Merkelio Giedraičio 
ir Motiejaus Valančiaus bei 
Sopulingosios Dievo Motinos. 
Vienoje kryžiaus pusėje išraižy-
tas Vilniaus Aušros vartų Dievo 
Motinos atvaizdas su trumpu 
lotynišku prierašu.

Šis puošnumu ir meniškumu 
pasižymintis kryžius šiuo metu 
yra stipriai paveiktas drėgmės, 
daugelis medinių dalių yra su-
skilinėjusios. Vandalai kryžių 
subjaurojo juodais ženklais, 
aplaužyta ir kryžių juosianti 
medinė tvora. Reikia išsaugoti 

šį įspūdingą lietuviškos kryž-
dirbystės paminklą Bavarijoje, 
įamžinantį tragišką lietuvių 
tautos istorijos puslapį.

Šių metų pradžioje Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje 
Deiv idas  Matu l ion is  i r 
Augsburgo meras sutarė, kad 
miesto centre stovintis kryžius 
bus restauruojamas miesto ir 
Lietuvos ambasados pastango-
mis. Lietuvos garbės konsulas 
Bavarijoje Benjamin Wittstock 
ieško rėmėjų šioje Vokietijos 
žemėje, jis kreipsis į kryžiaus 
pastatymą parėmusios garsios 
Augsburgo Fugger šeimos at-
stovus. Lietuvos ambasada 
Vokietijoje kreipiasi į Amerikos 
lietuvius, prašydama prisidėti 
prie kryžiaus išsaugojimo.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
pritaria Augsburgo kryžiaus 
restauravimui ir kviečia vi-
suomenę prisidėti aukomis. 
JAV LB aukas persiųs LR am-
basadai Vokietijoje. Čekius 
rašyti Lithuanian American 
Community Inc., į „Memo” 
langelį  įrašant „Augsburgo kry-
žius”. Čekius siųsti šiuo adresu:

Rimantas Bitėnas
4 Midland Gardens, Apt 4J
Bronxville, NY 10708
JAV LB Krašto valdybos 

informacija

LĖŠOS LIETUVIŲ KRYŽIUI AUGSBURGE 
ATNAUJINTI
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SĖKMINGA  
KAZIUKO MUGĖ

Š. m. kovo 30 d., Cleveland, 
Ohio valst., Šv. Kazimiero 
parapijos lietuviai skautai su-
rengė metinę Kaziuko mugę. 
Šį kartą ji vyko tik viršutinėje 
parapijos salėje, ne apatinėje 
ir viršutinėje, kaip anksčiau. 
Salėje lankytojų laukė 27 ap-
valūs stalai, prie kurių jie turė-
jo progą pasivaišinti, pasisve-
čiuoti ir pasidalinti įspūdžiais. 
Mugėje jautėsi sveikintinos 
rengėjų pastangos ją padary-
ti svetingesnę, bendravimui 
patogesnę, lankytojams priei-
namesnę erdve. Buvo septyni 
kioskai, šilto maisto, kavos ir 
skanumynų išpardavimo stalai. 
Dirbinių ir maisto gaminių pa-
sirinkimas buvo didelis.

Mugė prasidėjo tiksliai 
numatytu laiku - 11:15 v. r., 
ją atidarė vyr,. skaut. tunti-
ninkas Remigijus Belzinskas, 
pasveikindamas visus atvy-
kusius ir padėkodamas jiems 
už apsilankymą. Šiais metais 
rikiuotės ir atidarymo parado 

A R G E N T I N A

Visuotinis Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje narių 
susirinkimas ir numizmati-
kos paroda. Įvyks balandžio 
26 d. 7 val. vak. organizacijos 
būstinėje. Bus pristatyta ir ap-
svarstyta praeitų metų veikla ir 
metinis SLA balansas. Taip pat 
vyks Lietuvos numizmatikos 
paroda, kuriai skirta Norberto 
Simniškio paskaita.

Motinos dienos minėji-
mas. Motinos diena Lietuvoje 
švenčiama pirmąjį gegužės se-
kmadienį. Pagerbsime mamas 
gegužės 4 d., bus proginiai 
pietūs, pasirodys „Dobiliukų” 
grupė, vadovaujama Claudia 
Geležauskaitės, vyks įvairūs 
žaidimai. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Globalus tinklas Lietuvai. 
URM skelbia: socialiniame 
tinkle „Facebook” specialiai 
užsienio lietuviams sukurta 

„Sveikiname visus, atvykusius į Kaziuko mugę”.                                                   A. V. Matulionio nuotr.

nebuvo. Scenoje susibūrę vy-
resnieji ir jauniausieji skautai 
(jų buvo 37) pasveikino visus 
dalyvius sutartinai ištardami 
„Sveikiname visus atvykusius 
į Kaziuko mugę!” Po sveiki-
nimų mugės svečiai pasklido 
po salę pasigrožėti įvairiais 
dirbiniais, įsigyti loterijos 
bilietų, nusipirkti riestainių, 
šilto maisto (dešrų su kopūs-
tais ir kugelio) ar pasigar-
džiuoti kava ir saldumynais. 
Nors dėl įsipareigojimų kleb. 
kun. Joseph Bacevice (jis 
aukojo 10:00 ir 12:00 v. r. šv. 
Mišias) į mugę galėjo atvykti 
tik trumpam, jo pasirodymą 
dalyviai įvertino nuoširdžiu 
dėkingumu. 

Kaip ir praeityje, skautai 
turėjo savo pasirodymus. 

Pagal gautą informaciją, 
visas šiltas maistas buvo iš-
parduotas. Tikslus dalyvių 
skaičius nežinomas, tačiau 
spėliojama, kad jų buvo per 
250. Visas akivaizdžias skautų 
pastangas ruošiant šią mugę, jų 
repeticijas, jų išlietą „prakaitą” 
mugės svečiai ir dalyviai įver-
tino labai šiltai.

Algirdas V. Matulionis Mugėje buvo daugybė ir dalyvių, ir lankytojų.                                                       A. V. Matulionio nuotr.

Vyr. skautų tuntininko Remigijaus Belzinsko šypsena sako: Kaziuko mugė pasisekė! A. V.Matulionio nuotr.

paskyra „Globalus tinklas 
Lietuvai – Global Lithuania 
Network” https://www.face-
book.com/Globalus.tinklas.
Lietuvai/info. Kviečiame sekti 
paskyroje skelbiamas nau-
jienas, aktyviai reikšti savo 
nuomonę, kelti Jums aktualius 
klausimus, diskusijas.

SLA bibliotekos veikla. 
Šeštadienį kovo 29 d. mūsų 
patalpose Dr.Luis Balčiunas 
skaitė paskaitą „Dalgiai prieš 
šautuvus, didysis priešcarinis 
sukilimas, 1863 m.”. Po pas-
kaitos vyko diskusija, kurioje 
klausytojai galėjo pasikalbėti 
apie tuos įvykius išsamiau.

SLA choro veikla. Choras 
„Trys antys”, vadovaujamas 
Karen Sudnytes, repetuo-
ja šeštadieniais, 20-21 val. 
Kviečiame prisidėti dainų 
mėgėjus.

Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje inf.

N E W  Y O R K ,  N Y

KŪRYBOS VAKARAS IR 
PARODOS ATIDARYMAS

2014 m. balandžio 9 d. 
Lietuvos generaliniame kon-
sulate New Yorke skambėjo 
aktoriaus, režisieriaus, kom-
pozitoriaus, dainų kūrėjo ir 
atlikėjo, vieno iš Keistuolių 
teatro įkūrėjų Aido Giniočio 
dainos. Renginio metu taip 
pat buvo atidaryta lietuvių 
grafikės, gyvenančios Rygoje, 
Nelės Žirnitės ir klaipėdiškio 
dailininko Ernesto Žvaigždino 
tapybos darbų paroda. Vakare 
dalyvavo ir susirinkusiuosius 
sveikino JAV lietuvių ben-
druomenės Krašto valdybos 

pirmininkė Sigita Šimkuvienė, 
JAV lietuvių bendruomenės 
Kultūros tarybos, padėju-
sios organizuoti N. Žirnitės ir 
E. Žvaigždino parodas JAV, 
pirmininkė Rūta Pakštaitė, 
Connecticut apygardos bei 
New Yorko miesto apylin-
kės vadovės Diana Norkienė 
ir Rasa Sprindys. Lietuvos 
generalinis konsulas New 
Yorke Valdemaras Sarapinas, 
kreipdamasis į renginio da-
lyvius, džiaugėsi lietuviškų 
renginių gausa New Yorke bei 
ypatingais šio vakaro svečiais. 
Dailininkai N. Žirnitė ir E. 
Žvaigždinas papasakojo apie 
savo kūrybą. Pristatydamas 
A. Giniotį, generalinis kon-

sulas atkreipė vakaro daly-
vių dėmesį, jog legendinis 
Keistuolių teatras šiais metais 
švenčia savo 25-erių metų 
jubiliejų. „Tikriausiai niekas 
tuomet, prieš ketvirtį amžiaus, 
negalėjo tikėtis tokios šio 
teatro, kuris šiandien jau yra 
išauginęs kelias savo gerbėjų 
kartas, sėkmės. Žavėjomės 
ir „sirgome” Keistuoliais, jų 
spektakliais bei dainomis mes, 
šią „ligą” paveldėjo mūsų 
vaikai, „užkrėsdami” ja savo 
vaikus. Galime drąsiai teigti, 
jog Keistuolių teatras – uni-
kalus teatro reiškinys”, - sakė 
V. Sarapinas. Koncerto metu 
A. Giniotis atliko tiek savo 
kūrybos, tiek kitų autorių – 

Vytauto Kernagio, Andriaus 
K u l i k a u s k o ,  G e d i m i n o 
Storpirščio, Kosto Smorigino 
– dainas. Gausiai susirinkusi 
publika kartu su aktoriumi 
dainavo jo spektakliams „Kita 
karta”, „Juokdario mirtis, 
arba Kas nužudė Šekspyrą”, 
„Smaragdo miesto burtinin-
kas” sukurtas dainas.

LR gen. kon.NY inf.

Priklausomai nuo aukštųjų 
mokyklų siūlomų programų 
studijos gali vykti lietuvių, 
anglų ar kita užsienio kalba.

Norintys gauti paramą ma-
gistrantūros studijoms doku-
mentus Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai turi pateikti iki 2014 
m. liepos 15 d. Atkreipiame 
dėmesį, kad asmuo, pateik-
damas įsakyme nurodytus 
dokumentus, turi būti jau 
priimtas į magistrantūros stu-
dijas pasirinktame Lietuvos 
universitete.

Informaciją apie studijas 
Lietuvoje, universitetų kon-
taktus galima rasti interneto 
svetainėje: http://www.stu-
dyinlithuania.lt/en/

KVIEČIAMI UŽSIENIO LIETUVIAI
Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo minis-
terija patvirtino 2014 me-
tais teikiamų stipendijų ir 
išmokų magistrantūros studijų 
Lietuvoje kainai apmokėti. Į 
šią paramą galės pretenduoti 
ir lietuvių kilmės užsieniečiai. 
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

M.Gatautis, Clev. Hts., OH ...100
A.Simonaitis, Rockford, IL .....77
S.Simoliūnas, Detroit, MI .......45
A.Žolynas, Escondido, CA ......25
V.Barzdukas, Clev., OH...........20
R.Lukas, Interlaken, NJ ...........20
V.Vaskys, Philadelphia, PA ......15
R.Gricius, Burbank, CA ..........10
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH .10
A.Sakalaitė, Lemont, IL ............5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Gegužės 4 d., sekmadienį, 11:30 v. r. – Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės metinis susirinkimas įvyks Šv. Kazimiero pa-
rapijoje.

GEGUŽĖS 18 d., sekmadienį ,1:00 p. p. Lietuvių namuose, 
„Gintaro” restorane, įvyks Lietuvos Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos 70-ųjų mirties metinių minėjimas. 

Rengia Akademinis Skautų Sąjūdis, Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 2:00 val. p. p. – Ekumeninės 
pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius 
lietuvius, latvius ir estus. Minėjimas įvyks United Latvian  
Ev. Lutheran Church, 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH.

Rengia Clevelando Baltiečių komitetas

Lietuvos Kultūros paveldo 
departamentas patvirtino ketu-
rias kultūros paveldo objektų 
finansavimo 2014 metais pro-
gramas. Šioms departamento 
įgyvendinamoms programoms 
šiemet skirta beveik 12,3 mln. 
litų.

Didžiausia suma - 5,7 
mln. litų - bus skirstoma pa-
gal 2014 m. Paveldotvarkos 
programą. Už jos lėšas bus 
įvykdyti būtiniausi kultūros 
paveldo tvarkybos ir sau-
gojimo darbai, finansuoti 
vertingiausių objektų tyrimai 

KULTŪROS PAVELDUI -12 MLN. LITŲ
ir projektavimas. Iš šios pro-
gramos bus kompensuota ir 
dalis privačių valdytojų išlai-
dų, patirtų siekiant išsaugoti 
visuomenei atvirus kultūros 
paveldo objektus. Darbai 
bus atlikti Gelgaudiškio dva-
ro rūmuose (Šakių r.), Švč. 
Trejybės (unitų) bažnyčioje 
(Vilnius), Bernardinų kapinių 
koplyčioje (Vilnius), Vilniaus 
sinagogoje, Kauno tvirto-
vės vadavietės komendanto 
rūmuose ir dar 25 kultūros 
paveldo objektuose. 

ELTA

Po Antrojo pasaulinio 
karo pergalės Jungtinėms 
Valstijoms ne itin sekasi ki-
tuose karuose. Panašiai galima 
apibūdinti ir JAV prezidento 
Lyndon B. Johnson prieš 50 
metą paskelbtą karą prieš skur-
dą. Tai buvo karas be uniformų 
ir be patrankų, bet vistiek 
pareikalavęs bilijonus dolerių.

Savo metinėje kalbo-
je 1964.01.08 prezidentas 
Lyndon B. Johnson pasiūlė 
įstatymą, kuris kovotų su tuo 
metu krašte vyraujančia 19 
proc. bedarbyste. Įstatymas 
buvo priimtas ir tai leido 
skirti lėšų kovai su skurdu. 
Prezidento Didžiosios visuo-
menės vizijos dalis buvo jo 
įsitikinimas, kad kovojant 
su skurdu reikia praplėsti 
valdžios pastangas švietimo 
ir sveikatos priežiūros srity-
se. Tai buvo tarsi prezidento 
Frankiln D. Roosevelt pastan-
gų, pradėtų dar prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, tąsa. Dėmesys 
karui prieš skurdą pamažu 
išblėso, o 1996 metais, pre-
zidento Bill Clinton žodžiais, 
nauji socialinio aprūpinimo 
įstatymai užbaigė iki tol tu-
rėtą socialinio aprūpinimo 
tradiciją. Dėmesys nukrypo 
nuo išbujojusios pašalpos tam 
tikrai visuomenės daliai į as-
meninio atsakingumo ir darbo 
skatinimą.

Tačiau kai kurios karo 
su skurdu programos išli-
ko. Žinomiausia, ko gero, 
yra „Head Start” programa, 
pradėta 1967 m. Tai laiko-
ma didžiausiu švietimo eks-
perimentu Amerikoje. Šioje 
programoje buvo mokomi 
priešmokyklinio amžiaus vai-
kai, esantys socioekonominio 

PRIEŠ 50 METŲ PASKEBTAS 
KARAS SKURDUI
Romualdas Kriaučiūnas

skurdo pavojuje. Iki šiol per 
du milijonus vaikučių perėjo 
šią programą ir turėjo progą 
sustiprinti savo akademinę 
bei socialinę padėtį. Šios pro-
gramos įvertinimo rezultatai 
yra nevienareikšmiai. Kuo 
objektyvesnis vertinimas, tuo 
mažiau teigiamos įtakos rasta 
vaikų švietimui bei brendimui. 

Jau anksčiau buvo įteisin-
tas Maisto talonų aktas (1964), 
Ekonominių galimybių aktas 
(1964), įkurtas Savanorių 
korpusas (1964), papildytas 
Socialinio draudimo aktas 
(1965), apimantis „Medicare” 
ir „Medicaid” programas. 
Išvardintų ir kitų federalinės 
valdžios sukurtų programų 
vertinimas yra įvairus ir dažnai 
susijęs su vertintojų politiniu 
nusiteikimu. Noriu trumpai 
paminėti Hyman Bookbinder, 
buvusio aukšto pareigūno 
kare su skurdu, vertinimą. Jo 
nuomone, nereikia kaltinti pro-
gramų, kad jos nepavyko. Jos 
pasiekė gražių rezultatų, bet 
visuomenės noras kovoti nu-
silpo. Ji pavargo nuo pradėto 
karo ir neieškojo sėkminges-
nių galimybių. Augantys bena-
mių skaičiai, merginų nėštumo 
padidėjimas, nevedusių šeimų 
išbujojimas, neraštingumas, 
narkotikai, nusikaltimai liko 
besitęsiančio skurdo prie-
žastimi. Toliau jis klausė: 
ar tų laikų programos buvo 
sėkmingos? Ar tiksliai buvo 
panaudotos turimos lėšos? Ar 
turėtas Didžiosios visuomenės 
programas vertėtų atgaivinti? 
Jo atsakymas į visus šiuos 
klausimus yra „ne!” Taip pat 
jis perša išvadą, kad negalime 
pradėto karo su skurdu nu-
traukti, nors ir reikia jo atidaus 

peržiūrėjimo. 
Kare su skurdu didelis 

dėmesys buvo skirtas juodo-
sios rasės žmonėms. Bėgant 
laikui tas dėmesys susilaukė 
viduriniosios klasės baltųjų 
nepasitenkinimo, nes jie jau-
tėsi finansuojantys ir tuo lyg ir 
skatinantys neturto bei skurdo 
programas bei didinantys jų 
gavėjų eiles. Susipriešinimas 
padidėjo, kai valdžia ėmė rem-
ti programas, kur viena rasė 
turėjo daugiau privilegijų nei 
kita. Netrukus atsirado nusis-
kundimų dėl diskriminacijos, 
kurie, laikui bėgant, persimetė 
į teismus.

Man teko asmeniškai da-
lyvauti daugelyje čia minėtų 
procesų ar kaip kitaip prie jų 
prisidėti. Mane, kaip naujai 
iškeptą klinikinį psichologą, 
labai paveikė prezidento John 
F. Kennedy 1963 m. JAV 
Kongrese išdėstytos mintys, 
kad psichiniai ligoniai ir pro-
tiškai atsilikę asmenys negali 
būti išskirti iš mūsų bendruo-
menių ir nustumti užmarštin. 
Jo iniciatyva priimtame įsta-
tyme buvo skirta lėšų protinės 
sveikatos centrams steigti 
ar plėsti įvairiose apylinkė-
se. Taip pat buvo uždrausta 
naudoti federalines lėšas jau 
esančioms psichiatrinėms li-
goninėms, kurias administravo 
įvairių valstijų valdžia. Tuo 
metu dirbau Manteno ligoni-
nėje Illinois valstijoje. Joje 
buvo apie 6000 pacientų, taigi, 
ligoninė buvo tarsi miestelis. 
Po poros metų paskelbus karą 
su skurdu, naujos federalinės 
lėšos ir bekylantis entuziazmas 
protinės sveikalos centrų plė-

trai vienas kitą rėmė ir skatino. 
Protinės sveikatos reformos 
akto pasirašymu likus mažiau 
nei mėnesiui iki tragiškos 
mirties, prezidentas John F. 
Kennedy įžiebė psichiatrinę 
revoliuciją, paskelbusią karą 
„tamsių amžių instituciniam 
įkalinimui ir suteikusią nau-
ją viltį šimtams tūkstančių 
„įkaltintųjų” ir „užmirštųjų”. 
Tolimesniuose procesuose 
buvo sujungti viešosios svei-
katos ir medicininės praktikos 
modeliai. Buvo užsimota ne 
tik gydyti, bet aktyviai imtis 
profilaktinių priemonių, kurios 
sumažintų galimybes tapti 
psichiniais ligoniais ateityje. 

Naujoje protinės sveikatos 
strategijoje buvo skiriamos 
lėšos ne tik naujų centrų staty-
bai, bet ir štabui samdyti. Man 
teko gana svarbios pareigos 
vienam iš tokių naujai pasta-
tytų centrų paruošti personalo 
finansavimo prašymus federa-
linei valdžiai. Tai vyko 1972 
metais, o gavus norimas lėšas, 
jomis naudojomės bent aštuo-
neris metus. Praėjus kažkiek 
laiko tie fondai išseko, tačiau 
valstija, pamačiusi tokių cen-
trų kryptingumą ir naudą, per-
ėmė didelę dalį finansavimo. 

Tais laikais turėjome lėšų 
glaudžiai dirbti su policija, 
teismais, mokyklomis, socia-
linėmis įstaigomis, kalėjimais, 
bažnytinėmis bendruome-
nėmis. Joms talkinome kaip 
geriausia bendrauti su asmeni-
mis, kurie galėjo būti pakeliui 
į pacientų gretas. Teorinis 
dėmesys buvo skiriamas ben-
druomenei ir ją sudarančioms 
institucijoms. Žiūrint atgalios, 

tikrai stengėmės nukreipti 
dėmesį nuo pavienio paciento 
į jo gyvenamą aplinką ir ten 
esančias institucijas. Buvome 
įsitikinę tuo, kad – jei visa 
aplinka yra harmoninga, ska-
tina augimą, žmonių gerovę ir 
teikia viltį rytojui – tai turėtų 
sumažinti naujų psichiarinių 
pacientų gretas ateityje. Taip, 
rodos, ir vyko, tačiau netrukus 
po to prezidento Kennedy pa-
skelbtas karas prieš masyvias 
psichiatrines institucijas buvo 
laimėtas ir to „karo laimikis” 
buvo tūkstančių „karo belais-
vių” grąžinimas į apylinkes, iš 
kur jie buvo kažkada kilę, bet 
kur jau buvo užmiršti. Iš to su-
sikūrė benamė karta, anksčiau 
turėjusi bent stogą virš galvos 
ir karštos sriubos dubenėlį. 
Pagyvenę ligoniai, nebegalin-
tys savęs prisižiūrėti, buvo iš-
kelti į senelių prieglaudas, kur 
dažnai jų priežiūra buvo daug 
prastesnė nei psichiatrinėse 
ligoninėse. Dalį jų teko lankyti 
ir pačiam įsitikinti, kad „išva-
duotieji” iš institucijų atsidūrė 
blogesnėje padėtyje nei buvo 
anksčiau. Po daugelio metų 
tenka konstatuoti, kad užda-
rytos psichiatrinės ligoninės 
daugeliui jų gyventojų nelėmė 
geresnio rytojaus. 

Šiais laikais didžiausia psi-
chikos ligonių koncentracija 
yra kalėjimuose, o ne psichi-
atrinėse ligoninėse, kuriose 
tipiškas pacientas palaikomas 
keletą dienų ar porą savaičių. 
O kalėjimai dažnai tampa 
vieta, kur baudžiami kuo nors 
nusikaltę įstatymams asmenys, 
per daug neatsižvelgiant į jų 
psichinę būklę.

Prorusiška partija dažnai 
vadinamas Socialistinis liau-
dies Frontas, kuriam vadovau-
ja buvęs Seimo narys Algirdas 
Paleckis, nedalyvaus Europos 
Parlamento rinkimuose. 

Partija nesurinko būtinų 10 
tūkst. parašų, be kurių politikų 
sąrašai negali būti įtraukiami į 
rinkimų biuletenius. Už Frontą 
pasirašė 8,5 tūkst. piliečių. 

„Mūsų rėmėjų tikrai yra. 
Juk per Seimo rinkimus už 
mus balsavo 16 tūkst. žmonių. 

A. PALECKIUI RINKIMAI BAIGĖSI  
DAR NEPRASIDĖJĘ

Reikėjo mums patiems akty-
viau dirbti. Ką jau padarysi”, 
- apgailestavo A.Paleckis. 

Iš rinkimų kovos jau iškrito 
„Drąsos kelias” ir nepriklauso-
mų kandidatų sąrašas. 

Parašus yra pateikusios 
Lietuvos socialdemokratų 
partija (beveik 40 tūkst.), 
Darbo partija (per 20 tūkst.), 
partija „Tvarka ir teisingumas” 
(per 23 tūkst.), Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija (per 29 tūkst.), 
Rusų aljansas (per 25 tūkst.), 

Liberalų sąjūdis (25,2 tūkst.), 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai (22,3 
tūkst.), Liberalų ir centro są-
junga (24,8 tūkst.), Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
(20,6 tūkst.), Lietuvos žaliųjų 
partija (14,2 tūkst.), Tautininkų 
sąjunga (12,2 tūkst.), Lietuvos 
liaudies partija (10,8 tūkst.). 

Visų partijų, išskyrus soci-
aldemokratų rėmėjų, parašai 
dar nepatikrinti. lrytas.lt
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

  
 

Now serving Lithuanians, including former Taupa Members! 
 

 
 

1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107 

216-228-1996 or 800-577-1996 
latvian@ameritech.net 

 

Hours: Mon-Wed and Fri 9:00AM-3:00PM 
Sun 9:30-10:30AM (Fall-Spring) 

 
 

View our Website and Facebook page for a list of our services:  
www.latvianclevelandcu.org & 

www.facebook.com/latvianclevelandcu 

 
 

Egipte vykusio antrojo 2014 
metų šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio taurės varžybų etapo 
moterų varžybas laimėjo 30-
metė Laura Asadauskaitė-
Zadneprovskienė.

Olimpinė ir pasaulio čem-
pionė surinko 1328 taškus ir 3 
taškais aplenkė prieš lemiamą 
bėgimo ir šaudymo dviko-
vės rungtį pirmavusią lenkę 
Oktawią Nowacką.

Trečią su 1321 tašku liko 
kinė Qian Chen.

L .  A s a d a u s k a i t ė -
Zadneprovskienė buvo an-
tra fechtavimosi (250 tšk.) 
rungtyje, tenkinosi tik 21-a Laura Asadauskaitė.                                                                                                             pentathlon.org

PASAULIO TAURĖS ETAPE EGIPTE 
– LIETUVAITĖS TRIUMFAS

pozicija plaukimo (277 tšk.) 
distancijoje ir tik 20-ta - jo-
jimo (290 tšk.) varžybose bei 
užėmė antrąją vietą bėgimo 
ir šaudymo dvikovėje (511 
tšk.).

Rusijai atstovaujanti 
Donata Rimšaitė su 1302 
taškais liko penkta.

Geriausiai iš lietuvių at-
rankos varžybose startavusi 
20-metė Karolina Gužauskaitė 
finale surinko 1272 taš-
kus ir užėmė vienuoliktąją 
vietą, o 24-erių metų Lina 
Batulevičiūtė su 1264 taškais 
užėmė tryliktąją vietą tarp 36-
ių finalo dalyvių.             LRT

Neįtikėtina drama Los 
Angeles baigėsi pasaulio ga-
liūnų čempionatas. Lietuvos 
stipruolis Žydrūnas Savickas 
po nepaprastai atkaklios 
kovos ketvirtą kartą tapo 
planetos čempionu!

Lietuviui ne itin sėkmingai 
susiklostė ketvirtoji, sun-
kvežimio traukimo, rungtis, 
kurioje Ž. Savickas sugaišo 
44,15 sek. ir užėmė tik ke-

STIPRIAUSIAS PASAULIO ŽMOGUS
tvirtą vietą. 

Lietuvis atsigriebė penkto-
je, pritūpimų, rungtyje, kurioje 
jis su dideliu svoriu pritūpė 
15 kartų ir užėmė pirmą vietą. 
Pagrindiniai konkurentai pasi-
rodė kukliai, todėl Ž. Savickas 
bendroje įskaitoje iš trečios 
vietos šoktelėjo į pirmą.

Paskutinėje  rungtyje , 
akmenų sukėlime, nugalėjo 
H.Bjornsson (19,46 sek.). Ž. 

Savickui, norint tapti čempio-
nu, reikėjo užimti antrą vietą. 
Ir lietuviui pavyko. Lietuvos 
galiūnas su užduotimi susi-
dorojo per 23,53 sek., o trečią 
rezultatą pasiekęs amerikietis 
B. Shaw - per 23,94 sek.

Ž. Savickas pasaulio čem-
pionatą laimėjo 4-ą kartą, o dar 
5 sykius, tarp jų ir pernai, tapo 
planetos vicečempionu.

 sportas.lt

Iš Pietų Afrikos Respublikos 
(PAR) Lietuvos teniso rinktinės 
atstovai parsivežė pergalę. PAR 
tenisininkus nugalėję kapitono 
Rimvydo Mugevičiaus ko-
manda jau dairosi į paskutinį 
etapą, skiriantį nuo istorinio 
kelialapio į aukštesnį Deviso 
taurės (Davis Cup) divizioną. 
Jį šturmuoti lietuviai žada sti-
priausios sudėties.

Baiminosi be reikalo

Lietuvos tenisininkai par-
skrido į tėvynę ryškiai nude-
gę Afrikos saulės atokaitoje 
ir neslėpdami pergalingų 
šypsenų.

Po permainingos kovos 
rezultatu 3:2 PAR rinktinę 
parklupdę lietuviai pratęsė 
žygį Deviso taurės II grupės 
Europos-Afrikos zonoje, 
kuris prasidėjo kovą pirma-
me etape 5:0 sutriuškinus 
norvegus.

Tiesa, į tėvynę kartu su 
Ričardu Berankiu,  Luku 
Mugev i č iumi  i r  Man tu 
Bugailiškiu negrįžo perga-
lingą tašką padėjęs Laurynas 
Grigelis, kuris iš PAR išvyko 
tiesiai į turnyrą Turkijoje.

„Laurynas puikiai „ištrau-
kė” lemiamą mačą. Vienu 
metu iniciatyvą jau turėjo jo 
priešininkas, bet Laurynas at-
sitiesė ir nugalėjo. Apskritai, 
esame labai patenkinti savo 
žaidimu ir tuo, kad turėsime 
progą vėl susitikti rugsėjį”, 
– akistatą PAR įvertino R. 
Berankis.

Pirmoji Lietuvos raketė 

IŠ PIETŲ AFRIKOS GRĮŽO LIETUVOS TENISININKAI
neslėpė, jog žaisti 1,5 km 
virš jūros lygio iškilusiose 
aukštikalnėse buvo nelengva. 

Užtat prisitaikyti prie spe-
cialiai aukštikalnėms skirtų 
kamuoliukų lietuviams nė 
nereikėjo, kadangi jie nuo 
įprastinių skyrėsi tik pakuote. 

„Kalbėjomės tarpusavyje, 
kad kamuoliukai galėtų būti 
net ir minkštesni, nes lėkė jie 
iš tiesų baisiai greitai. Gerai, 
kad nuvažiavome į  PAR 
truputį anksčiau ir turėjome 
laiko priprasti”, – pasakojo 
R. Mugevičius.

Rinktinės kapitonas dėko-
jo šeimininkams už svetingą 
priėmimą ir profesionalų 
varžybų organizavimą, ku-
rio, jo žodžiais, negalima 
nė lyginti su Norvegijoje 
vykusiu pirmo etapo susiti-
kimu. Nesijausti vienišiems 
Centurione tenisininkams 
padėjo ir vietos lietuviai, 
palaikę tautiečius aikštyno 
tribūnose.

Ta č i a u  p a s t a b ų  R . 
Mugevičius turėjo teisėjams. 
Anot jo, varžybų vyriausiojo 
teisėjo ataskaitoje buvo pri-
pažinta, kad šįkart teisėjaujant 
neišvengta klaidų.

Bosniai – pajėgesni 
nei svajonę sužlugdę 

slovėnai?

Trečiame Deviso taurės 
etape lietuviai rugsėjo 12-14 
dienomis išvykoje susikaus 
su Bosnija ir Hercegovina, 
kuri praėjusį savaitgalį 3:2 
palaužė Suomiją. Dalyvauti 

šioje akistatoje prižadėjo tiek 
R. Berankis, tiek L. Grigelis.

Susitikimo nugalėtojai 
pelnys vieną iš dviejų ke-
lialapių į kitų metų Deviso 
taurės I grupę.

Galimybę pakilti aukštyn 
Lietuvos rinktinė pelnė antrą 
kartą istorijoje. Prieš ketve-
rius metus R. Berankis, L. 
Grigelis ir kompanija trečia-
me etape Vilniuje apmaudžiai 
2:3 nusileido slovėnams.

Ar esame jau pasiruošę 
žaisti I grupėje? Aišku, mūsų 
jaunimas dar turėtų pasi-
tempti, tam jie galbūt dar per 
jauni. Bet praeis metai kiti, ir 
pagalba lyderiams turėtų atsi-
rasti”, – sakė R. Mugevičius.

Tuo tarpu R. Berankis 
gerai žino abu pagrindinius 
bosnių žaidėjus – Damirą 
Džumhurą (159 vieta ATP 
reitinge) ir Mirzą Bašičių 
(ATP-253), bet prognozuoti 
mačo baigties nesiryžta.

„D. Džumhurą šiemet nu-
galėjau turnyre Brisbene per 
du setus. Su M. Bašičiumi yra 
tekę tik treniruotis. Abu jie 
– pažįstami, o kaip ten bus, 
pasakyti sunku”, – svarstė R. 
Berankis.

Geriausias Lietuvos te-
nisininkas ketina kelias ar-
timiausias dienas ilsėtis tė-
vynėje, o vėliau išvyks į 
savaitės trukmės treniruočių 
stovyklą ir balandžio pa-
baigoje grunto sezoną pra-
dės ATP-250 serijos turnyru 
Bukarešte (Rumunija).
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