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Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Atvelykio sekmadie-
nį Vatikane dalyvavo popiežių 
Jono Pauliaus II ir Jono XXIII 
kanonizacijoje – paskelbimo 
šventaisiais šventėje.

Prezidentė kartu su kitų 
šalių ir ES institucijų vadovais, 
tarptautinių organizacijų ir 
religinių bendruomenių atsto-
vais dalyvavo iškilmingose šv. 
Mišiose, kurias Šv. Petro bazi-
likos aikštėje aukojo popiežius 
Pranciškus.

Į kanonizacijos iškilmes 
taip pat atvyko Ispanijos ka-
ralius Juan Carlos I, Belgijos 
karališkoji pora, JAV vicepre-
zidentas Joseph Biden, dabar-
tinis ir buvęs Lenkijos prezi-
dentai Bronislow Komorowski 
ir Aleksander Kwasniewski, 
„Solidarumo” vadovas Lech 
Walesa, ES vadovai Herman 
van Rompuy ir Jose Manuelis 
Barroso. Iš viso iškilmėse 
dalyvavo valstybinių delega-
cijų iš 80 šalių ir daugiau nei 
milijonas maldininkų.

Taip pat įvyko prezidentės 
susitikimas su popiežiumi 
Pranciškumi. Atvelykio proga 
Lietuvos vadovė popiežiui 
vežė dovanų Lietuvos tauto-
dailininkų tradiciniais raštais 
išmargintus medinius velyki-
nius margučius.

Po kanonizacijos iškil-
mių prezidentė apsilankė 
Šv. Kazimiero lietuvių ko-
legijoje ir susitiko su kano-
nizacijos šventėje dalyva-
vusiais Lietuvos vyskupais 
bei Romoje studijuojančiais 
Lietuvos dvasininkais.

LIETUVOS PREZIDENTĖ DALYVAVO POPIEŽIŲ JONO PAULIAUS II  
IR JONO XXIII KANONIZACIJOJE 

Prezidentės teigimu, po-
piežių Jono Pauliaus II ir 
Jono XXIII veikla buvo labai 
svarbi Lietuvai ir turėjo di-
delę įtaką katalikų Bažnyčiai 
bei tikintiesiems.

Popiežių Joną Paulių 
II, kurio motina kilusi iš 
Žemaitijos, su Lietuva siejo 
ypatingas ryšys. Savo veikla 
jis skleidė pagarbą žmogaus 

Atvelykio rytą popiežius Pranciškus, aukodamas šv. Mišias šv. Petro aikštėje, paskelbė šventaisiais popiežius Joną Paulių II ir Joną XXIII.  
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teisėms ir orumui, laisvės 
ir demokratijos idealus. Jis 
tvirtai pasisakė už tautų ap-
sisprendimo teisę ir rėmė 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Jonas Paulius II buvo pirmasis 
ir vienintelis Popiežius, atvy-
kęs į Lietuvą. Mūsų šalyje jis 
lankėsi 1993 m. iš karto po 
sovietinės armijos išvedimo.

Popiežiumi 1958 m. įšven-

tintas Jonas XXIII daug pri-
sidėjo, siekiant modernizuoti 
katalikų Bažnyčią, skatinant 
katalikų vienybę ir apeigas 
nacionalinėmis kalbomis, ma-
žinant bažnyčios izoliaciją so-
vietų okupuotose valstybėse. 
Jo pastangomis sovietmečiu 
buvo leista Lietuvos kunigams 
mokytis Vatikane.

Kanonizacija specialiai 

vyko Dievo Gailestingumo 
sekmadienį, kuriam pradžią 
davė Jonas Paulius II. Ši šven-
tė susijusi su Vilniumi, kuris 
pasaulyje garsėja kaip gai-
lestingumo miestas dėl čia 
saugomų dviejų Dievo gai-
lestingumo atvaizdų – Aušros 
vartų Gailestingumo Motinos 
ir Gailestingojo Jėzaus pa-
veikslų.                            LRT

Kvala Lumpūras, ba-
landžio 27 d. (ELTA). JAV 
prezidentas Barack Obama 
teigė, kad JAV ir Europa turi 
suvienyti pajėgas įvedant 
sankcijas Rusijai, kad būtų 
užkirstas kelias situacijos des-
tabilizavimui Ukrainoje, kur 
prorusiškai nusiteikę separa-
tistai trečią dieną nepaleidžia 
sulaikytų aštuonių tarptauti-
nių karinių stebėtojų, skelbia 
„Reuters”.

Tikimasi, kad Vašingtonas 
ir Briuselis paskelbs naujas 
asmenų pavardes ir įmo-
nes, glaudžiai susijusias su 
Rusijos prezidentu Vladimir 
Putin, kurioms bus taikomos 
baudžiamosios priemonės. 
Tačiau kol kas Bendrijai 
nepavyksta prieiti vieningos 
nuomonės dėl ekonominių 

RAGINA SUDUOTI VIENINGĄ 
„ATSAKOMĄJĮ SMŪGĮ” RUSIJAI

sankcijų išplėtimo.
K a l b ė d a m a s  v i z i t o 

Malaizijoje metu B. Obama 
teigė, kad sprendimas, ar įvesti 
sankcijas Rusijos ekonomikos 
sektoriams, priklauso nuo to, 
ar JAV ir jų sąjungininkėms 
pavyks susitarti dėl šio klau-
simo. „Mūsų pozicija bus 
griežtesnė siekiant atbaidyti 
V. Putin, kai jis pamatys, kad 
pasaulis yra vieningas, kad 
JAV ir Europa yra vieningos, 
kad tai - ne tik JAV ir Rusijos 
konfliktas”, - žurnalistams 
sakė B. Obama.

Krizė Ukrainoje, 45 mln. 
gyventojų turinčioje buvusioje 
sovietų respublikoje, sukėlė 
didžiausią Rusijos ir Vakarų 
konfrontaciją nuo Šaltojo karo.

B. Obama pažymėjo, jog 
Rusija „nepajudino nė pirš-

to”, kad prorusiški separa-
tistai Ukrainoje įgyvendintų 
Ženevoje sudarytą tarptautinį 
susitarimą dėl krizės spren-
dimo. „Iš tiesų yra įrodymų, 
kad jie skatina neramumus 
Ukrainos rytuose ir pietuose”, 
- pabrėžė JAV prezidentas. 

Berlynas, balandžio 24 d. 
(ELTA). Dėl „dabartinės poli-
tinės situacijos” Vokietijos vy-
riausybė nusprendė sustabdyti 
ginklų pardavimus Rusijai, 
praneša vokiečių naujienų 
portalas „The Local.de”.

2012 m. Berlyno vyriau-
sybė išdavė 450 licencijų 
vokiečių kompanijoms tiekti 
įvairaus pobūdžio ginkluotę 
Rusijai, tačiau Žaliųjų par-
tijai pateikus parlamentinę 
užklausą dėl šių sandorių, 
Ekonomikos ministerija pra-

VOKIETIJA STABDO GINKLŲ TIEKIMĄ RUSIJAI
nešė daugiau nebeišduosianti 
šių leidimų. „Dėl dabartinės 
politinės situacijos, nauji gin-
klų eksporto į Rusiją leidimai 
nebebus išduodami”, - rašoma 
ministerijos atsakyme.

Vyriausybė taip pat pranešė 
peržiūrėjusi iki šiol išduotas 
licencijas ir „kritiniu atveju” pa-
žadėjo visišką eksporto sustab-
dymą. „Süddeutsche” laikraščio 
žiniomis iki balandžio 8 d. 
Vokietijos kompanijos turėjo 69 
leidimus ginklų pardavimams 
Maskvai, o bendra sandorių 

vertė siekė 5,18 mln. eurų.
Kovą Ekonomikos mi-

nistras Sigmar Gabriel nu-
rodė atšaukti susitarimą tarp 
Vokietijos gynybos pramonės 
milžinės „Rheinmetall” ir 
Rusijos įmonių dėl karinių 
pratybų komplekso įrengimo 
pietinėje Rusijos dalyje.

Prasidėjus Ukrainos krizei, 
Vokietijos ginklų pardavimai 
ypač piktino JAV ir NATO 
šalis. „Žmonėms tai įgriso”, 
- „The Daily Beast” korespon-
dentams sakė vienos iš JAV 
žvalgybos agentūrų pareigūnas.

Jeruzalė, balandžio 24 d. 
(ELTA). Reaguodama į susi-
taikymo susitarimą tarp pales-
tiniečių grupuočių „Fatah” ir 
„Hamas”, Izraelio vyriausybė 
ketina nutraukti taikos derybas 

IZRAELIS NUTRAUKIA TAIKOS DERYBAS  
SU PALESTINIEČIAIS

su palestiniečiais. Tokį spren-
dimą popietę priėmė premjero 
Benyamin Netanyahu vado-
vaujamas saugumo kabinetas, 
paskelbė ministro pirmininko 
biuras.
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JAV teigia, kad didėjant 
įtampai Ukrainos rytuose, 
Rusijos kariniai lėktuvai buvo 
kelis kartu įvesti į Ukrainos 
oro erdvę, praneša BBC.

Pentagono atstovas paragi-
no Rusiją „sumažinti situaci-
ją”. Pareiškimas pateiktas, kai 
G7 šalių grupė susitarė šešta-
dienį nustatyti Rusijai „švie-
žias” sankcijas dėl Ukrainos. 

Kol kas nepatikslinama, 
kokios konkrečiai priemonės 
bus taikomos Maskvai. Bet 
G7 vadovai įspėja, kad ruo-
šiamasi pereiti prie „platesnių 
koordinuotų sankcijų”, taip pat 
ir prieš kai kurias pramonės 
šakas.

„Reuters” praneša, kad 
JAV gali paskelbti baudžiamų-
jų priemonių esmę artimiausiu 
laiku. Manoma, kad į sankcijų 
sąrašą bus įtraukti kai kurie 
fiziniai ir juridiniais asmenys, 
taip pat žmonės, artimi Rusijos 
prezidentui Vladimir Putin.

Pasak aukšto Amerikos 
valdininko, kiekviena Didžiojo 
septyneto šalis pati spręs, ko-
kių konkrečių sankcijų imtis. 
Šalys koordinuos savo veiks-
mus, sankcijos nebūtinai bus 
identiškos.

Naujomis sankcijomis sie-
kiama nubausti Rusiją, kuri 
nesilaiko tarptautinių susita-
rimų Ukrainos krizei suregu-
liuoti. 

Pasklido kalbų, kad Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin 
netgi nutraukė bendravimą su 
JAV prezidentu Barak Obama 
– taip rašo „The Daily Beast”, 
kur teigiama, kad V. Putin to-
kių veiksmų nusprendė imtis 
dėl rengiamų naujų sankcijų 
Rusijai. 

„Putin nesikalbės su Obama 
jausdamas spaudimą”,- teigė 
Šiuolaikinės plėtros instituto 
vadovas Igor Jurgens, pažy-
mėdamas, kad diplomatiniai 
santykiai sustabdyti ne amži-
nai, laikraštį cituoja unian.net. 

ESBO misijos narius 
vadina NATO šnipais

Prorusiški separatistai Rytų 
Ukrainos Slovjansko mieste 
užgrobė autobusą su Europos 
saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijos (ESBO) 
kariniais inspektoriais. Tačiau 
separatistų vadas bando patei-
sinti šį veiksmą - tvirtina tarp 
sulaikytųjų radęs Ukrainos 
vyriausybės „šnipą”.

Vis dėlto, prorusiški maiš-
tininkai, laikantys grupę 
Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo (ESBO) stebėtojų 
Ukrainos rytuose, apkaltino 
juos, kad jie esą „NATO šni-
pai” ir pažadėjo jų nepaleisti.

„Mes suėmėme kelis NATO 
šnipus..., jie bus išmainyti į 
mūsų pačių kalinius; nematau 
kito būdo juos išvaduoti”, 
- sakė žurnalistams Denis 
Pušilin, kuris yra Donecko 
respublika pasiskelbusių maiš-
tininkų vadas.

JAV gynybos sekretorius 
Chuck Hagel anksčiau rusų 
veiklą prie Ukrainos sienos 
pavadino „pavojingai desta-
bilizuojančia” ir „labai pro-
vokatyvia”.

Situacija po Ženevos 
susitarimo

Europos Sąjunga ketina ar-
timiausiu metu išplėsti Rusijos 
piliečių, kuriems dėl padėties 
Ukrainoje taikomos sankcijos, 
sąrašą. Tai pranešė „Reuters”, 
remdamasi šaltiniu Europos 
Komisijoje. „Artimiausiomis 
dienomis bus išplėstas asmenų, 
kuriems draudžiama įvažiuoti į 
ES ir kurių aktyvai įšaldyti, są-
rašas”, - sakė agentūrai šaltinis.

JAV iždo sekretorius Jack 
Lew interviu radijui sakė, kad 
Rusijai dėl veiksmų Ukrainoje 
įvestos sankcijos „daro povei-
kį”. „Jei pažvelgtumėt į sąly-
gas nuo to laiko, kai pradėjome 
įvedinėti sankcijas, (tai) jos 

turi poveikį. Net rusai pripa-
žįsta, kad jos turi poveikį”, – 
sakė J.Lew „American Public 
Radio” laidai „Marketplace”.

„(Rusija) negali toliau pa-
žeidinėti Ukrainos suvere-
niteto ..., nesusidurdama su 
papildomomis ir griežtesnėmis 
sankcijomis. Mes pasirengę 
imtis veiksmų ir dirbame su 
savo tarptautiniais partneriais, 
siekdami užtikrinti, kad kuomet 
tai darysime, darytume tai efek-
tyviai”, – sakė jis. Pasak J.Lew, 
jis netiki, kad Rusijoje sankci-
jos „vertinamos nerimtai”.

„Įvedėme sankcijas kai 
kuriems iš reikšmingiausių 
žmonių Rusijoje, artimiems 
prezidentui. Įvedėme sankcijas 
bankui, .... kuriame jie visi 
laiko pinigus. Matome daug 
ženklų, kad tai turi poveikį”, 
– pažymėjo jis.

„Tikslas yra pakenkti 
Rusijos ekonomikai padarant 
mažiausią būtiną žalą JAV ir 
pasaulio ekonomikai, – sakė 
J.Lew. – Mes leidome aiškiai 
suprasti, kad esame pasirengę 
imtis griežtesnių veiksmų ir 
pasirengę absorbuoti to pase-
kmes, jei reikės”.

J.Lew taip pat sakė, kad 
griežtesnės sankcijos turėtų 
įtakos pasaulio ekonomikai.

„Be abejo, jei nutraukiamas 
verslas su tokia didele šalimi 
kaip Rusija, atsiranda pada-
rinių už tokios šalies ribų”, 
– pažymėjo jis. „Kai kurios 
Amerikos bendrovės jau jau-
čia tam tikrą gnybtelėjimą, 
taip pat ir kai kurie Europos 
verslininkai jaučia panašų 
gnybtelėjimą. Didžiausia našta 
tenka Rusijai. Toks ir yra tiks-
las: siekiama paveikti Rusijos 
ekonomiką”, – pridūrė J.Lew.

Jungtinės Valstijos, Kanada 
ir Europos Sąjunga taiko finan-
sines sankcijas – po Krymo 
aneksijos įšaldytos sąskaitos 
dešimtims Rusijos ir proru-
siškų pareigūnų.               LRT

JAV prezidentas Barack Obama pagrasino, kad prieš Šiaurės Korėją bus panaudota karinė jėga, jeigu 
Pchenjanas kels grėsmę Jungtinių Valstijų sąjungininkų saugumui. Jis tai pareiškė Pietų Korėjos 
sostinėje Seule, kalbėdamas Jongsano įgulai. Jongsane yra JAV karinio kontingento būstinė.        AP

RUSIJOS LĖKTUVAI VIRŠ UKRAINOS

Balandžio 23 d. vakarą Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų 
vilniečiai ir miesto svečiai pamatė Lietuvos karių, vilkinčių istori-
nes XIV-XVIII amžiaus uniformas, Vilniaus išvadavimo trumpą 
vaidinimą, virš Valdovų rūmų kariai iškėlė istorinę Lietuvos 
vėliavą, griaudėjo istorinių artilerijos pabūklų salvės. Renginys 
skirtas paminėti Vilniaus atgavimo iš Rusijos imperijos įgulos 
220-ąsias metines.

Nors Seimas atidėjo vardų ir pavardžių rašymo nelietu-
viškais rašmenimis klausimą, lietuvių kalbą saugoti pasiryžę 
visuomenininkai ir Tautininkų sąjunga neatsisako planų ge-
gužės pradžioje surengti tūkstantinį mitingą prieš valdžios 
vykdomą politiką.

Pastarosiomis dienomis pajutusi išskirtinį žmonių susido-
mėjimą mobilizacija, Krašto apsaugos ministerija ėmė platinti 
informaciją, kaip ji būtų vykdoma. Politikai neabejoja, kad 
rengtis mobilizacijai - pats metas. Tačiau kyla klausimų, ar 
pavyktų šį procesą sklandžiai įgyvendinti. Lietuva pernelyg 
ilgai gyveno taikos sąlygomis, todėl žmonėms sunku suvok-
ti, kokią grėsmę mūsų šalies saugumui kelia karinė Rusijos 
intervencija į Ukrainą. 

Artėjantys Lietuvos prezidento rinkimai vėl sukėlė didesnį 
politikų susidomėjimą emigrantais. Ko kandidatai gali tikėtis, 
pavyzdžiui, iš Čikagoje ir Londone įsikūrusių lietuvių. Pasirodo, 
išeiviai gan skirtingi. Nors per šalies prezidento rinkimus į kon-
sulatus JAV negalės ateiti Lietuvos piliečiai, kurie Amerikoje 
gyvena nelegaliai, (tokių irgi yra nemažai), daugelis Čikagoje 
gyvenančių lietuvių jau apsisprendę balsuoti ir žino, kurį kan-
didatą palaikys.

Turtingiausias tarp 215 kandidatų, siekiančių vienuolikos 
Europos Parlamento nario mandatų,- Liberalų sąjūdžiui atstovau-
jantis verslininkas ir mecenatas Antanas Guoga. Antras liberalų 
sąraše įrašytas 40-metis A.Guoga deklaravo praėjusiais metais 
turėjęs privalomo registruoti 1,7 mln. litų vertės turto. Tačiau jo 
turimų meno vertybių , vertybinių popierių ir juvelyrikos dirbinių 
vertė siekia net 90,083 mln. litų. Verslininkas taip pat deklaravo 
turįs 1,655 mln. litų santaupų, paskolinęs 17 mln. litų,pasiskolinęs 
233 tūkst. litų.

Lietuvos mokyklose dabartinis mokinių skaičius, paly-
ginti su skaičiumi prieš dešimtmetį, drastiškai sumažėjęs. Tą 
akcentuoja ir savivaldybių Švietimo skyriai. Štai Klaipėdos 
rajono savivaldybė 2014-2015 metais planuoja sulaukti apie 
4930 mokinių (pirmokų - 450). Tuo tarpu šiuos mokslo metus 
pradėjo 4952 mokiniai. „Mažiausiai vaikų ateinančiais nau-
jais mokslo metais ateis į 10 klasę, - sakė Klaipėdos rajono 
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė 
Gotlibienė. - Tačiau mokyklų nejungsime.” N.Gotlibienė tikino, 
jog 2003-2004 metais buvo 6918 mokinių, tai net 1988 moki-
niais daugiau, nei ateinančiais mokslo metais. Šiaulių rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja 
Judita Šertvytienė teigė, kad 2014-2015 metų Šiaulių rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama ugdyti 
4085 mokinius, iš jų - 316 pirmokų. 2013-2014 metais mokslo 
metus pradėjo 4260 Šiaulių rajono savivaldybės mokinių. Taigi 
sumažėjimas akivaizdus vos per vienus metus. Tuo tarpu prieš 
dešimtmetį - 2004 m. rugsėjo 1-osios duomenimis, Šiaulių ra-
jono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 7469 
mokiniai.

Sukako 28 metai po to, kai 1986 m. naktį į balandžio 26-ąją 
per netinkamai suplanuotą bandymą Černobylio atominėje elek-
trinėje įvyko avarija, sugriovusi ketvirtąjį reaktorių. Tūkstančiams 
žmonių lemtinga tapusi katastrofa šiandien vis labiau grimzta į 
užmarštį. Likviduoti avarijos padarinius buvo siunčiami vyrai iš 
kaimyninių šalių. Apie 7 tūkst. jaunų Lietuvos vyrų taip pat buvo 
išsiųsti likviduoti avarijos padarinius Černobylio AE ir statyti 
Slavutyčo miestą evakuotiems gyventojams.

Neringoje - ugnies siaubas. Po aštuonerių metų Neringoje 
vėl kilęs gaisras dar sykį įrodė, kad žmonės ir technika yra 
bejėgiai prieš įsisiautėjusią ugnies stichiją. Ji sudegino smėlyje 
įstrigusią ugniagesių mašiną, o liepsnų pažaboti nepavyko net 
iš Lenkijos atskridusiam specialiam sraigtasparniui. Kuršių 
nerijoje 14-ame kilometre kalnapušėmis apaugusiame plote 
įsiplieskė gaisras, netrukus išplitęs didžiulėje teritorijoje. 
Ši nelaimė priminė 2006 metais Neringos mišką 26 dienas 
siaubusį gaisrą. Apie gaisrą už Alksnynės kelio posto pranešta 
prieš vidurdienį. Ugnis įsiplieskė toliau nuo kelio ir pietva-
karių vėjo genama plito jūros link. Nors į įvykio vietą iškart 
išskubėjo Nidos bei Klaipėdos ugniagesiai, suvaldyti situacijos 
nepavyko. Netrukus didžiulis dūmų šleifas buvo matomas ir 
iš Klaipėdos. Po poros valandų ugnis apėmė apie 40 hektarų 
plotą. Smiltynės perkėlos keltai skubėjo į kitą marių krantą 
kelti ugniagesių mašinų, todėl grafiko nebesilaikyta.



3. DIRVA . 2014 m. balandžio 29 d. . 

TEL. (216) 531-8150
FAX (216) 531-8428

E-mail: dirva@ix.netcom.com
P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010 

19807 CHEROKEE AVENUE . CLEVELAND, OHIO . 44119
Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija „Viltis”, Inc.

Algirdas V. Matulionis, pirmininkas / president
Gediminas Markevičius, redaktorius / editor

2713 West 71St St, Chicago, IL 60629-2005
E-mail: dirva.redaktorius.chicago@gmail.com

DIRVA (USPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA

19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
Published bi-weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. 
VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first class - $78. Single 
copy - $2.00. Air mail overseas - $130.00.

Pre nu me ra ta me tams - $55.00, pu sei me tų - $40.00, pir ma kla se - $78. 
Oro pa štu į už sie nį me tams - $130.00. At ski ro nu me rio kai na - $2.00. 
Straips niai, pa si ra šy ti pa var de, ini cia lais ar sla py var džiu, ne vi sa da 
sutampa su redakcijos nuo mo ne. Ne spaus din ti straips niai grąži na mi 
tik au to riui pra šant. Už skel bi mų tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. Ne pa si ra šy tų 
raši nių ne spaus di na me.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PREZIDENTO RINKIMAI – ČIA PAT

Nepaisant įtemptos geopolitinės padėties Europoje, kurią 
išprovokavo Rusijos agresija prieš Ukrainą, Lietuvoje politinis 
gyvenimas, paremtas demokratijos principais, neturi sustoti. 
Vienas svarbiausių įvykių valstybėje yra aukščiausios valdžios 
– Prezidento – rinkimai. O iki jų liko mažiau nei trys savaitės. 
Vyriausioji rinkimų komisija Zigmantui Balčyčiui, Daliai 
Grybauskaitei, Artūrui Paulauskui, Nagliui Puteikiui, Broniui 
Ropei, Valdemarui Tomaševskiui, Artūrui Zuokui – kandidatams 
į Respublikos Prezidentus – jau įteikė kandidatų pažymėjimus, 
kandidatai pasirašė garbingų ir sąžiningų rinkimų deklaraciją. Šie 
politikai susirungs Lietuvos Prezidento rinkimuose gegužės 11 
d. Antrasis turas, jeigu jo prireiktų, įvyks gegužės 25 d. – kartu 
su rinkimais į Europos Parlamentą.

Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 46 
straipsnį, kandidatams į Respublikos Prezidentus suteikiamos 
vienodos galimybės nemokamai dalyvauti Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos rengiamose specialiose rinkimų agitacijai 
skirtose laidose. Dvi tokios laidos jau įvyko, o artimiausia - ge-
gužės 1 d., paskui – gegužės 8 d. ir gegužės 9 d. Taip pat laidos, 
kuriose bus galima išgirsti kandidatų deklaruojamas vertybes ir 
politinius planus, bus transliuojamos per Lietuvos radiją: gegužės 
5 d. dalyvaus kandidatai Z. Balčytis ir A. Zuokas; gegužės 6 d. 
dalyvaus kandidatai A. Paulauskas ir V. Tomaševski. Paskutinė 
radijo laida, kurioje pasisakys kandidatai, įvyks gegužės 7 d., 
joje susitiks D. Grybauskaitė, N. Puteikis ir B. Ropė.

Kol kas televizijos ekranuose matytos dvi laidos neleidžia 
susidaryti aiškaus vaizdo apie kandidatus, tačiau negali sakyti, 
kad jų politinės platformos yra visiškai nežinomos rinkėjams 

– juk kai kurie kandidatai jau yra dalyvavę rinkimuose (jei ne 
Prezidento, tai bent jau Seimo ar Europos Parlamento). Iš jų 
išsiskiria Bronius Ropė – jis, galima sakyti, naujokas didžiojoje 
politikoje. Senbūvis – A. Paulauskas, jau ne pirmą kartą daly-
vaujantis Prezidento rinkimuose.

Kalbant apie kandidatų nuostatas, apie kurias buvo galima 
susidaryti šiokią tokią nuomonę iš matytų dviejų laidų, akivaizdu, 
kad „protesto balsus” turėtų surinkti N. Puteikis – savotiškas 

„Tadas Blinda”. Tradicinis socialdemokratų rinkėjas turėtų rinktis 
savo partijos kandidatą Z. Balčytį, o išsilavinę tiek politine, tiek 
tiesiogine prasme, ir suinteresuotieji proeuropietiška Lietuvos 
gyvenimo linkme, nedvejodami rinksis D. Grybauskaitę. Nelabai 
aišku, kas balsuos už A. Zuoką (kurio pastangos patraukti į savo 
pusę rusakalbius kai kam gali pasirodyti akivaizdžios), vargu 
ar šįkart A. Paulausko rinkėjų gretas papildys žmonės, kažkada 
balsavę „už jauną ir gražų vyrą”, na, o kalbant apie B. Ropę, kyla 
klausimas – ar jis reikalingas žemdirbiams, ar žemdirbiai jam? 
Dar lieka V. Tomaševski – apie jo politinės karjeros pagrindą 
Europos Parlamente neseniai maždaug taip yra pasisakiusi 
Prezidentė D. Grybauskaitė: tai Lietuvos juodinimas tarptauti-
nėje arenoje. 

2014 m. LR Prezidento rinkimuose jausime įvykių Ukrainoje 
(kurie, dar neaišku, kaip susiklostys) alsavimą – daugelis rinkėjų 
atsižvelgs į tai, kaip situacijos rimtumą vertina kandidatai.

Kęstutis Šilkūnas (Nukelta į 4 psl.)

Lietuvos aviacijos bazėje 
Šiauliuose nusileido JAV ka-
riuomenės Sausumos pajėgų 
Europoje 173-iosios oro desan-
tininkų brigados kuopos kariai, 
kurie kartu su Lietuvos kariais 
dalyvaus karinėse pratybose, 
skirtose pademonstruoti, kad 
Lietuva grėsmės atveju bus 
ginama sąjungininkų.

JAV kariuomenės Europoje 
vado pavaduotojas, generolas 
majoras Richard C. Longo 
teigia, kad amerikiečių kariai 
rotuodamiesi liks Lietuvoje 
iki metų pabaigos arba ilgiau. 
Pasak generolo majoro, ame-
rikiečių kariai Lietuvoje turės 
ko pasimokyti iš lietuvių karių. 

„Mūsų kariai yra linkę 
kliautis aukštosiomis techno-
logijomis, o jūsų kariai moka 
dirbti su įvairia technika. Mūsų 
kariams reikia išmokti kaip at-
likti užduotis tokioje aplinkoje, 
nes juk ne visada turėsi kom-
piuterius, GPS įrenginius ar 
elektrą. Jūsų kariai neturi jokių 
bėdų dirbti tokioje aplinkoje, 
todėl jie tikrai daug ko išmokys 
mūsų karius”, – interviu DELFI 
sakė R. C. Longo.

- JAV apie karines pra-
tybas Lenkijoje, Latvijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje pa-
skelbė, kai Rusija aneksavo 
Krymą ir prie Ukrainos sienų 
sutelkė didžiules karines pa-
jėgas. Bendra situacija regi-
one labai įtempta, todėl kyla 
klausimas, ar užteks pratybų 
norint atgrasinti Rusiją? 

- Taip, padėtis įtempta dėl 
Rusijos veiksmų, tačiau mes 
esame čia ne todėl, kad būtų 
pasiųsta žinutė Rusijai, o todėl, 
kad ji būtų siunčiama Lietuvos 
visuomenei. Žinutė tokia: mes 
esame įsipareigoję kaip partne-
riai ir kaip sąjungininkai būti 
čia, jeigu tik mūsų prireiktų. 
Lietuva yra NATO narė ir 
visuomet atsiliepdavo, kai 
Aljansui prireikdavo. Todėl 
jeigu Lietuvai reikia NATO, aš 
garantuoju, jog NATO atsilieps 
į Lietuvos poreikį.

- Jūs sakote, kad tai 
nėra žinutė Rusijai, bet kai 

JAV GENEROLAS MAJORAS: 
TURIME ŽINUTĘ LIETUVAI

Lietuvoje viešėjo trys JAV 
senatoriai – John McCain, 
John Barasso ir John Hoeven 
– jie kaip tik kalbėjo apie 
poreikį pasiųsti tokią žinią 
Rusijai. 

- Ši žinutė bus išgirsta bet 
ko, bet ji daugiausia skirta 
Lietuvos žmonėms, kurie buvo 
tokie geri mums, todėl mes 
turime irgi pasitarnauti. 

- Papasakokite apie ka-
rines pratybas, kuriose da-
lyvaus į Lietuvą atvykę JAV 
kariuomenės Sausumos pa-
jėgų Europoje 173-iosios 
oro desantininkų brigados 
kuopos kariai. 

- Karinis vienetas atvyksta 
iš Italijos, tai 173-oji oro desan-
tininkų brigados kuopa. Iš viso 
atvyksta 150 karių, kurie atvyks 
šeštadienį. Jie bus prijungti prie 
„Geležinio vilko” pėstininkų 
brigados ir drauge treniruosis. 

Jie stovės petys į petį kartu, 
pažins vienas kitą, vienas iš kito 
mokysis, pažins kultūrą, kaip 
vieni ir kiti atlieka užduotis. 
Jie išsiskaidys į 10–12 vyrų 
būrius. Kai tapsime pajėgūs 
tinkamai sąveikauti, tada susi-
bursime į 40–45 žmonių būrius 
ir galiausiai visi 150 karių dirbs 
su „Geležinio vilko” brigada. 
Manome, kad pratybos su ko-
viniu šaudymu bus ypatingai 
sudėtingos. 

Priežastis, kodėl mes pa-
jėgūs tai daryti, yra ta, kad 
palaikome gerus santykius su 
Lietuvos kariuomene. Jeigu ne-
palaikytume, suplanuoti tokio 
pobūdžio pratybas būtų prirei-
kę 6 mėnesių. Bet kadangi su 
Lietuvos kariuomene palaiko-
me itin gerus santykius, mums 
prireikė mažiau nei 2 savaičių. 
Kariai atskris šeštadienį. Tai 
tikrai nėra mažas pasiekimas. 

- Ko paprastai išmoksta-
ma tokiose pratybose, koks 
tikslas, be žinučių siuntimo, 
jas organizuoti? 

- Išmokstama atlikti bendras 
užduotis. Tai nėra mažmo-
žis. Žinokite, aš tarnavau su 
Lietuvos kariais Afganistane. 
Buvau JAV kariuomenės dviejų 

žvaigždučių generolas, atlikau 
pavedimą ir mano saugumą už-
tikrino Lietuvos kariai. Taigi aš 
Lietuvos kariais pasitikiu taip 
stipriai, kaip tikriausiai niekas 
kitas, nes aš jais klioviausi ir jie 
viską darė dėl manęs. Todėl jei-
gu dabar Lietuvai reikia kliautis 
manimi, aš esu pasiruošęs. 

- Papasakokite plačiau, 
kokiomis aplinkybėmis 
Lietuvos kariai užtikrino 
jūsų saugumą Afganistane. 
Kokio tipo tai buvo užduotis? 

- Vakarinėje Afganistano 
dalyje buvo istorinis minare-
tas, kuriam grėsė įgriūti į upę. 
Mano užduotis buvo sustab-
dyti šį procesą, kad istorinis 
paminklas išliktų, tačiau jis 
buvo giliai kalnuose. Lietuvos 
Provincijos atkūrimo grupė 
(PRG) buvo atsakinga už tą vie-
tovę, todėl Lietuvos kariai buvo 
vieninteliai, kurie galėjo mane 
apsaugoti. Ir jie tai padarė. 

- Kaip aukšto rango parei-
gūnas JAV kariuomenėje ar 
galėtumėte išsakyti nuomonę 
apie Lietuvos apginamumą. 
Kitaip tariant, ar Lietuva 
sunkiai apginama, turint 
mintyse geopolitinę padėtį 
ir nelabai draugiškus kai-
mynus? 

- Žinote, Lietuva yra NATO 
dalis. Mes esame įsipareigoję 
ginti Lietuvą, nesvarbu, ar tai 
būtų sunku, ar lengva. Tai ne-
svarbu. Jeigu Lietuvai gresia 
pavojus, NATO pažada ginti. 

- Jūsų požiūriu, kiek pasi-
keitė šiuolaikinės kariuome-
nės, jų funkcijos, palyginus 
su laikotarpiu prieš dvide-
šimt metų? - Aš manau, kad 
per pastaruosius dvidešimt 
metų valstybių kariuomenės 
tikrai pasikeitė dėl darbo kar-
tu. Prieš dvidešimt metų buvo 
manoma, kad kariuomenės 
funkcija – pulti arba gintis, 
tačiau per šį laikotarpį buvo 
atrasta, jog kariuomenės gali 
daug daugiau. Jos gali vykdyti 
taikos palaikymo operacijas, 
tekti humanitarinę pagalbą, gali 
dirbti kartu kaip Afganistane ar 

JAV kariuomenės Europoje vado pavaduotojas, generolas majoras Richard C. Longo.  LR KAM nuotr.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Latvijos teisingumo ministrė Baiba 
Broka ir Estijos teisingumo ministras Andresas Anveltas.                                                     LRT nuotr.

Vilnius, balandžio 25 d. 
(ELTA). Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro Juozo 
Bernatonio kvietimu Lietuvoje 
lankėsi Latvijos teisingumo 
ministrė Baiba Broka ir Estijos 
teisingumo ministras Andresas 
Anveltas. Šis trišalis teisin-
gumo ministrų susitikimas 
surengtas minint Baltijos 
valstybių narystės Europos 
Sąjungoje dešimtmetį.

Tai  pi rmas toks  visų 
Baltijos šalių teisingumo mi-
nistrų susitikimas nuo narystės 
pradžios ir pirmasis rengi-
nys, skirtas Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje dešimtme-
čiui paminėti. „Man garbė pri-
imti Baltijos valstybių kolegas. 
Minime gražią sukaktį – jau 10 
metų Baltijos šalys priklauso 
Europos Sąjungai. Ši narystė 
mūsų visų teisės sistemoms 
buvo iššūkis, su kuriuo sė-
kmingai tvarkėmės nugalėda-
mi senas dogmas ir keisdami 
teisinį mentalitetą. Narystės 
jubiliejus – puiki proga pami-
nėti tai, kas per šiuos metus 
pasiekta bei aptarti ateities 
planus, kad Baltijos valstybės 
išliktų aktyviomis ir vertina-
momis Europos šeimos na-
rėmis”, – kalbėjo teisingumo 
ministras Juozas Bernatonis.

Susitikimo metu ministras 

JUBILIEJAUS PROGA SUSITIKO  
VISŲ BALTIJOS ŠALIŲ  

TEISINGUMO MINISTRAI
J. Bernatonis su kolegomis 
pasidalino Lietuvos patirti-
mi pirmininkaujant Europos 
Sąjungos Tarybai teisingumo 
srityje. Lietuva buvo pirmoji iš 
Baltijos šalių pirmininkavusi 
ES Tarybai, todėl Lietuvos 
institucijų patirtis itin svarbi 
Latvijai bei Estijai pradedant 
pasiruošimą būsimam pirmi-
ninkavimui.

Anot ministro, praėjusių 
metų antroje pusėje vykusį 
pirmininkavimo egzaminą 
Lietuva išlaikė sėkmingai ir 
pasiekė svarbių tikslų. Prie to 
ženkliai prisidėjo ir sėkmin-
gas bendradarbiavimas su 
Baltijos kaimynėmis. Todėl 
J. Bernatonis pabrėžė, kad 
Lietuva yra pasirengusi viso-
keriopai remti Latviją ir Estiją 
ne tik rengiantis pirmininka-
vimu, bet ir pirmininkavimo 
metu.

Trišalio Baltijos valstybių 
teisingumo ministrų susitikimo 
metu taip pat aptarti šiuo metu 
aktualūs Europos Sąjungos 
darbotvarkės klausimai tei-
singumo srityje. Baltijos šalių 
ministrai apsikeitė pozicijo-
mis dėl tokių klausimų kaip 
Europos Prokuratūros steigi-
mas, Stokholmo programos 
iniciatyvos ir kt.

Po susitikimo visi trys 

teisingumo ministrai daly-
vavo Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto kartu su 
Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerija organizuo-
toje mokslinėje konferencijoje 
„Nacionalinis teisinis iden-
titetas Europos Sąjungoje: 
iššūkiai ir galimybės”.

Ši konferencija – vienas 
iš Europos Sąjungos teisės 
savaitės, skirtos narystės ES 
jubiliejui paminėti, renginių. 
Konferencijoje teisės moks-
lininkai, praktikai ir valdžios 
atstovai susirinko pasidalinti 
mintimis apie ES teisinės sis-

temos pokyčius, narystės pers-
pektyvas ir aktualijas. Europos 
Sąjungos teisės savaitės rengi-
nių ciklas skirtas dviejų teisių 
sistemų, nacionalinės ir ES, 
santykiui nagrinėti.

Konferencijos dalyvius 
sveikino visi Baltijos ša-
lių teisingumo ministrai ir 
Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto dekanas Prof. dr. 
Tomas Davulis. Ministras 
J. Bernatonis taip pat skaitė 
pranešimą Pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai 
t ema ,  ku r i ame  p r i s t a t ė 
Lietuvos pirmininkavimo pa-

tirtį ir įžvalgas.
Konferencijoje taip pat 

dalyvavo ir pranešimus skaitė 
Europos Žmogaus teisių teis-
mo teisėjas Egidijus Kūris, 
Europos Sąjungos teisingu-
mo teismo teisėjas Prof. dr. 
Egidijus Jarašiūnas, Europos 
Sąjungos bendrojo teismo 
teisėjas dr. Egidijus Bieliūnas, 
Lie tuvos  Aukščiaus io jo 
Teismo pirmininkas Gintaras 
Kryževičius, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio 
teismo pirmininkas Ričardas 
Piličiauskas, ir kiti žymūs 
teisės sistemos atstovai.

Balkanuose. JAV ir Lietuvos 
kariuomenės mokėsi drauge, 
mes mokėmės iš jūsų, jūs – iš 
mūsų. Todėl taip, kariuomenės 
kinta laikui bėgant, o šiais lai-
kais jos privalo atlikti viską, ko 
paprašo vyriausybės. Šiandien 
jūsų ir mūsų vyriausybės papra-
šė vykdyti bendras karines pra-
tybas. - Sakote, kad dirbant 
kartu mokosi abi pusės. Ko 
iš Lietuvos karių gali išmokti 
JAV kariai? 

- Jūs nustebtumėte! Lietuvos 
karių patirtis Afganistane, kul-
tūrinė patirtis bei gebėjimas 
veikti esamomis geopolitinė-
mis sąlygomis... Aš manyčiau, 
kad mūsų kariai iš 173-iosios 
brigados išmoks daugiau iš 
Lietuvos karių nei Lietuvos 
kariai iš mūsų.

- Pateikite pavyzdžių, ką 
turite omenyje? 

- Mūsų kariai yra linkę 
kliautis aukštosiomis techno-
logijomis, o jūsų kariai moka 
dirbti su įvairia technika. Mūsų 
kariams reikia išmokti kaip at-
likti užduotis tokioje aplinkoje, 
nes juk ne visada turėsi kom-
piuterius, GPS įrenginius ar 
elektrą. Jūsų kariai neturi jokių 
bėdų dirbti tokioje aplinkoje, 
todėl jie tikrai daug ko išmokys 
mūsų karius.

- Pagal dabartinį planą, 
kariai ketina likti Lietuvoje 

pusei metų? 
- Pagal planą mūsų kariai 

su Lietuvos kariais treniruosis 
mažiausiai iki gruodžio pabai-
gos ir galbūt ilgiau. Konkretūs 
kariai, kurie atvyks šeštadienį, 
liks apie mėnesį, tačiau vė-
liau bus pakeisti kitų karių. 
Iki pat metų pabaigos ar net 
ilgiau JAV kariai treniruosis 
su Lietuvos kariais. Taigi JAV 
kariai Lietuvoje bus nuolat iki 
metų pabaigos. 

- Ar yra kažkokių planų 
pratęsti šį laikotarpį? 

- Konkrečių planų nėra, 
todėl atsakymas yra klausimą 
yra - ne. Tačiau gali būti, jog 
Lietuvos vyriausybė pakvies 
mus pasilikti ilgiau. Kas yra ne-
paprasta, kad jūsų Vyriausybė 
pakvietė mus treniruotis su 
jūsų kariais, ne mes patys nu-
sprendėme, ir mes tai darysime 
iki metų pabaigos. Vėliau, ne-
žinau, bet girdėjau, kad aukšti 
mūsų pareigūnai kalba ir apie 
„vėliau”. Tačiau turime palauk-
ti ir pamatysime. 

- Lenkijos užsienio rei-
kalų ministras Radoslaw 
Sikorski yra pareiškęs norą, 
kad Lenkijoje būtų dislokuoti 
nuolatiniai NATO kariniai 
pajėgumai. Jį parėmė Estijos 
ambasadorius prie NATO. 
Rytų Europa apskritai visuo-
met nori ir kalba apie nuolati-
nių NATO pajėgumų poreikį 
regione. Jūsų nuomone, ar 

tokios tęstinės pratybos gali 
atstoti nuolatinius pajėgu-
mus? 

- Nuolatinių pajėgumų dis-
lokavimas ir JAV karių dislo-
kavimas, tarkime, jūsų šalyje, 
yra ne man skirtas klausimas. 
Dėl to sprendžia politikai, aš 
negaliu atsakyti. Bet aš tikrai 
žinau, kad mes treniruosimės 
šiuo rotaciniu režimu iki metų 
pabaigos, o gal ir ilgiau. 

- Galiausiai paskutinis 
klausimas, kuris nesusijęs su 
pratybomis. Jūs studijavote 
ekonomiką, tačiau kodėl 
pasirinkote tarnybą karinėse 
pajėgose? 

- Geras klausimas. Na, aš 
esu kario sūnus, taigi mačiau, 
kaip tėtis tarnavo savo tautai 
30 metų. Kai pradėjau mokytis 
koledže, norėjau daryti ką nors 
svarbaus ir tikriausiai sekdamas 
tėčio pavyzdžiu pamaniau, kad 
tarnavimas savo tautai būtų tas 
svarbus dalykas. 

- Ar ekonomika padeda 
dabartinėje tarnyboje? 

- Niekada nemaniau, kad 
padės, bet tikrai padeda. Iš 
tiesų norėjau studijuoti isto-
riją, bet nemėgstu rašyti rašto 
darbų, man geriau sekasi at-
likti testus. Todėl pasirinkau 
ekonomiką ir tarnaujant ka-
riuomenėje ji man visuomet 
padėjo: ir Irake, ir Afganistane, 
ir Pentagone.

Eglė Samoškaitė, delfi.lt

Atkelta iš 3 psl.
JAV GENEROLAS...

Per mėnesį Lietuvos gy-
ventojai krašto apsaugai pa-
remti skyrė 4,3 tūkst. litų, 
skelbia Krašto apsaugos mi-
nisterija (KAM).

„Per mėnesį lėšas Lietuvos 
kariuomenei yra skyrę penki 
asmenys, kurių bendra skirta 
suma sudaro 4,300 litų. Tai 
šešis kartus didesnė suma ly-
ginant su pastaraisiais metais. 
Juridiniai asmenys paramos 
dar nėra skyrę”, - rašoma 
pranešime,

Prie krašto saugumo sti-
prinimo finansiškai gali prisi-
dėti fiziniai ir juridiniai asme-
nys, skirdami tikslinę paramą 
Lietuvos kariuomenei, Krašto 
apsaugos ministerijai ar ki-
toms krašto apsaugos sistemos 
institucijoms.

Lietuvos gyventojai pas-
taruoju metu aktyviau domisi 
galimybe krašto apsaugai skir-
ti 2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio.

KAM siūlo paramą skirti 
tiesiai ministerijai, Lietuvos 

LIETUVIAI ĖMĖ AUKOTI KARIUOMENEI
karo akademijai ar Lietuvos 
kariuomenei. Pastaraisiais me-
tais gyventojai nebuvo aktyvūs 
remdami kariuomenę ir sumos 
siekdavo vos per tūkstantį litų 
ar dar mažiau.

Lietuvos biudžete krašto 
apsaugos gynybai šiemet nu-
matyta skirti 981 mln. litų. 
Dėl Rusijos agresijos kai kurie 
politikai siūlo didinti gynybos 
biudžetą.

Seimas neseniai po patei-
kimo pritarė pataisoms, kurios 
leistų Lietuvos gyventojams 
bei įmonėms aukoti kariuome-
nei. Toliau projektus nagrinės 
Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos bei Audito komite-
tai, svarstymas plenariniame 
posėdyje planuojamas birželį.

Pataisomis siūloma nu-
statyti, kad Krašto apsaugos 
sistemos institucijos galėtų 
būti finansuojamos ne tik iš 
valstybės biudžeto, bet ir iš 
„Lietuvos fizinių ir juridinių 
asmenų teikiamos paramos”. 

LR KAM inf.

Europos Komisijos at-
s tovybė Švedijoje  kartu 
su ES pirmininkaujančios 
Graikijos, taip pat Lietuvos 
ir kitų 10-metį ES mininčių 
šalių ambasadomis balandžio 
23 dieną Stokholme orga-

STOKHOLME PAMINĖTAS ES PLĖTROS 
DEŠIMTMETIS

nizavo seminarą „Vieningi 
įvairovėje:  dešimt metų 
nuo didžiosios ES plėtros”. 
Lietuvos ambasada Švedijoje 
buvo viena pagrindinių šio 
renginio iniciatorių.

 LR URM inf.
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Aukštųjų technologijų įmo-
nės „Brolis Semiconductors” 
gene ra l i n i s  d i r ek to r iu s 
Dominykas Vizbaras kar-
tu su broliais Kristijonu ir 
Augustinu bei dar 57 nau-
jais Vilniaus šaulių kuopos 
naujokais Gedimino pilies 
bokšte davė šaulio priesaiką. 
Verslininkas tikina, kad dabar 
ši karinė organizacija įgavo 
visai naują kokybę. 

„Pati Šaulių sąjunga ilgus 
metus buvo užšalusi, į ją naujų 
narių beveik neateidavo, ta-
čiau per patarąjį mėnesį mūsų 
prisijungė 60, kai anksčiau 
čia buvo vos 150 narių išvis. 
Galiu pasakyti, kad toks naujų 
narių kiekis sukėlė sąmyšį, 
tačiau šis naujas būrys žmonių 
yra labai iniciatyvus”, – teigė 
D.Vizbaras.

Juokaudamas jis maždaug 
dvidešimties jaunų verslinin-
kų, nutarusių stoti į Šaulių 
sąjungą per pastarąjį mėnesį, 
būrelį vadina investuotojais. 
„Brolis Semiconductors” ge-
neralinis direktorius sako, kad 
šiame juoke yra nemažai tiesos 
– visi jie ketina šauliams skirti 
po solidžią sumą.

Padarysime viską, kad tiek 
šauliai, tiek Lietuvos kariuo-
menė būtų technologiškai visa 
galva aukštesnė už bet kurį 
agresorių, – žada D.Vizbaras.

„Visi atėjome ne pasiimti, 
ne kažko gauti, bet iškart patys 
klausiame, ką galime duoti. 
Šiandien visi bijo, kad atėję 
nauji nariai klaus, ką jiems kas 
duos, kad jie galėtų veikti. Tuo 
tarpu mes iškart klausiame, ką 
reikia padaryti, nes pinigų mes 
turime, mes pritrauksime ir 
patys finansavimą”, – žadėjo 
verslininkas.

Jis tikino, kad už surinktus 
pinigus Šaulių sąjunga bus 
aprūpinta pačia naujausia 
ginkluote.

„Šiandien jau patys perka-
mės tiek ginklus, tiek unifor-
mas. Čia susirinko publika, 
kuri turi minčių, entuziazmo 
ir pinigų. Mes gal žiūrime 
kiek per verslo prizmę. Daug 
kas dabar skundžiasi, kad 

„APRŪPINSIME LIETUVOS GYNĖJUS TOKIA TECHNIKA, KOKIOS PRIEŠAS NEMATĖ”

šauliai neturi net šautuvų, 
vos ne su medinėmis lazdom 
mokosi gynybos, tačiau mes 
turime pinigų ir turėsime, ko 
gero, geresnę techniką nei turi 
agresorius Rytuose. Mes patys 
savo kuriamas technologijas 
galime pritaikyti ir gynybai. 
Padarysime viską, kad tiek 
šauliai, tiek Lietuvos kariuo-
menė būtų technologiškai visa 
galva aukštesnė už bet kurį 
agresorių”, – kalbėjo jis.

D.Vizbaras pripažino, kad 
jį į šaulius stoti paskatino 
Rusijos įsiveržimas į Krymą. 

„Prieš mėnesį kokį visi trys 
su broliais susižvalgėme ir 
labai greitai nutarėme, kad rei-
kia stoti į šaulius. Žinoma, tas 
sprendimas priimtas Ukrainos 
įvykių kontekste”, – teigė 
D.Vizbaras. 

Būtent Šaulių sąjungos na-
riais, o ne, pavyzdžiui, savano-
riais broliai nutarė tapti dėl to, 
kad narystę Šaulių sąjungoje 
nesunku suderinti su darbu.

„Savanoriai per metus turi 
skirti apie 50 dienų. O mes visi 
dirbantys žmonės, todėl labai 
svarbu, kad galima suderinti 
darbą ir užsiėmimus. Su sava-
noriais tai suderinti būtų buvę 
kur kas sunkiau”, – pripažino 
jis.

Balandžio 18 d. šaulio 
priesaiką davė ir vilnietis tei-
sininkas Andrius Zimaitis. Jis 
tikino anksčiau nemanęs, kad 
teisininkas karinei struktūrai 
galėtų būti kuo nors naudin-
gas.

„Tačiau pamatęs Liberalų 
sąjūdžiui priklausančio Seimo 
nario Remigijaus Šimašiaus 
paskatinimą „Facebook” pa-
skyroje, supratau, kad čia rei-
kalingas ne tik jaunimas. Tada 
ilgai nedvejojau ir prisijun-
giau. Dabar kiekvieną savaitę 
po porą valandų klausome 
teorinių kursų, o savaitgaliais 
vyksta šaudymai. Esu jau 
vienose šaudymo pratybose 
dalyvavęs, bet dabar čia gali 
būti nebūtinai domėdamasis 
karyba tikrąja to žodžio pras-
me, nes laikai nebe tie, kad 
reiktų ruoštis karui miške, 
kovoti galima ir mieste, ir in-
ternete”, – pasakojo jis.

Laukiami  
ne tik jaunuoliai

Vilniaus šaulių kuopos 
vadas Mindaugas Balčiauskas 
sakė, kad įvykusi naujų Šaulių 
narių priesaika yra neeilinė. 
Paprastai nauji šauliai prisie-
kia du kartus per metus – ypa-
tingų progų metu.

Tuo tarpu dabar priesaikos 
šventę nutarta organizuoti 
anksčiau, nes per pastarąjį mė-
nesį Vilniaus kuopa pasipildė 
net 60 naujų narių.

„Šios dienos priesaika 
neplaninė. Ji vyksta dėl to 
ažiotažo, to susidomėjimo, 
kurį sukėlė Rusijos agresija 
Ukrainoje. Lauksime ir dau-
giau tokių bangų. Tikimės, 
kad liepos 6 d., kai vyks kita 
priesaika, būrys bus ne ką ma-
žesnis nei šiandien”, – teigė jis.

M.Balčiausko tvirtinimu, 
šauliu gali tapti kiekvienas 
patriotiškai nusiteikęs pilietis, 
nesvarbu vyras ar moteris, 
sulaukęs 18 metų amžiaus ir 
neteistas.

„Įvairiausio amžiaus, įvai-
riausių socialinių sluoksnių, bet 
žinoma pasiryžę būti aktyvūs 
nariai yra labai laukiami”, – 
kvietė Vilniaus kuopos vadas.

1919 metais įkurta Lietuvos 
šaulių sąjunga yra valstybės 
remiama savanoriška sukarinta 
pilietinės savigynos asociacija, 
padedanti užtikrinti valstybės 
nacionalinį saugumą.

Visuomenė turi žinoti, ką 
kiekvienas turi daryti karo 
atveju, sako Lietuvos šaulių 
sąjungos centro valdybos na-
rys Mindaugas Nefas.

Kalbėdamas Seime vyks-
tančioje diskusijoje dėl pilieti-
nės gynybos jis pažymėjo, jog 
net pats nežinotų, kur prisista-
tyti karo atveju, o visuomenės 
neinformuotumas yra viena iš 
esminių problemų.

„Esminė problema - jei 
kyla karas, kur eiti? Reikia 
rengtis atremti priešo puolimą, 
modeliuoti situaciją į ateitį. 
Visuomenė turi žinoti, ką jai 
reikia daryti, iki tam tikrų 
įvykių”, - sakė M.Nefas.

Kaip vieną problemų jis 
įvardijo ir tai, jog žmonės gy-
nybą suvokia kaip išskirtinai 
kariuomenės kompetencija, 
nuošalyje palikus pačią vi-
suomenę.

„Stereotipinis požiūris, kad 
šalį turi apginti kariuomenė 
ir visiškai šone paliekama 
visuomenė arba visuomeni-
nis faktorius. Visuomenė turi 
gerokai aktyviau dalyvauti 
šiame procese. Kariuomenė 
negali ginti krašto be visuo-
menės paramos ir pagalbos. 
Užpuolimo atveju yra tik du 
ginklai - vienas kariuomenė, 
kitas visuomenė, trečio ginklo 
nėra”, - sakė savanoriškos 
Šaulių organizacijos atstovas.

„Reikia kovoti su siauru 
požiūriu, kad krašto apsaugos 
sistema - tik kariuomenė”, - 
pridūrė M.Nefas, kalbėdamas 
liberalų surengtoje diskusijoje.

Jis pripažino, jog Šaulių 
Naujieji šauliai – Dominykas Vizbaras (dešinėje) kartu su broliu 
Kristijonu ir Šarūnu Šiugžda (viduryje).                     15min.lt nuotr.

organizacijos galimybės irgi 
nėra iki galo išnaudojamos, 
dėl stereotipinio požiūrio, kad 
šaulys turi būti tolygus kariui. 
„Stereotipinis įsivaizdavimas, 
kad šaulys - tai karys, kuriam 
reikia lakstyti po mišus, kaž-
kas duos ginklą ir panašiai”, 
- kalbėjo Šaulių sąjungos at-
stovas, pažymėjęs, jog noras 
gintis turįs būti instinktyvus.

Prisiekė 60 naujokų

Vilniuje, ant Gedimino 
kalno, prisiekė 60 šaulių, jie 
papildė Vilniaus šaulių kuopos 
gretas. Iškilminga priesai-
kos ceremonija įvyko minint 
24-ąsias Vilniaus šaulių kuo-
pos atsikūrimo metines, pra-
nešė Vilniaus šaulių kuopos 
vadas Mindaugas Balčiauskas.

Tarp prisiekusių naujokų 
yra verslininkų, teisininkų, 
ekonomistų, fizikų, elektro-
nikos inžinierių, valstybės 
tarnautojų, politikų, žurnalistų.

Iki šiol Vilniaus šaulių kuo-
poje buvo apie pusantro šimto 
narių. Prisiekus naujokams, jų 
skaičius išaugo iki daugiau nei 
dviejų šimtų.

Susidomėjimas Lietuvos 
šaulių sąjunga ypač padidėjo 
prasidėjus Rusijos agresijai 
Ukrainoje.

Atsižvelgdama į naujas 
grėsmes, Vilniaus šaulių kuopa 
ketina įsteigti atskirus skyrius, 
kurie rūpinsis informacine ir 
kibernetine gynyba bei visuo-
menės švietimo klausimais.

1919 metais įkurta Lietuvos 
šaulių sąjunga yra valstybės 
remiama savanoriška sukarinta 
pilietinės savigynos asociacija, 
padedanti užtikrinti valstybės 
nacionalinį saugumą.

Pirmoji Vilniaus šaulių 
priesaika, po sovietų okupa-
cijos atkūrus Šaulių sąjungą, 
įvyko Gedimino pilies bokšte 
1990 metų balandžio 19 dieną. 
Tuomet prisiekė 33 šauliai. 

Paruošta pagal Lietuvos 
spaudos pranešimus

Vilniuje, ant Gedimino kalno, prisiekė 60 šaulių, jie papildė Vilniaus šaulių kuopos gretas.                                                       LŠS nuotr.



6  . DIRVA . 2014 m. balandžio 29 d. . 

Tačiau Jaugėliuose susirin-
ko visi partizanų vadai (trūko 
tik Bartkaus), tad Jaugėliai 
galėtų būti partizanų vadų 
suvažiavimo pradžia. Tik sun-
kiai sirgo svarbiausias asmuo 
ir neaiškus dar dviejų dalyvių 
statusas. Prisikėlimo apygar-
dos vadas paskyrė Jaugėlių k. 
patikėtinį priimti nepatikimus 
svečius ir vyriausiąjį vadą, 
išsiaiškinti kur pratęsti posė-
džius, nes apygardos štabvietę 
reikia saugoti, į ją nuolat tiesia 
nagus provokatoriai ir čekistai.

Nuo Šiaulėnų pasukame į 
rytus dulkėtu vieškeliu. Mes 
Balandiškėse. Tai sulūžęs sto-
gine uždengtas namas. Apžėlęs 
kiemas ir besigananti karvių 
banda. Tačiau tada vasaryje 
visos Lietuvos partizanų va-

TIES UPIŲ TĖVU NEMUNU IR ... 
DUBYSA

(Generolo Jono Žemaičio-Vytauto kovos takais)
Petras Girdzijauskas

dus Stasys Sajus priėmė savo 
gyventajame name, turėdamas 
labai patogią kamaraitę vadų 
posėdžiams, vietą ligoniui 
gydyti. Mes dabar tų patalpų 
apžiūrėti negalime, nes jos už-
griuvę. Kadangi su V.Šniuoliu-
Raliu, Vitvyčiu tose patalpose 
esu buvęs keletą kartų, tad 
paaiškinu bendrakeleiviams 
kokia padėtis buvo partizanų 
vadų suvažiavimo metu.

Mes jau Mėnaičiuose (su-
važiavimo metu jie vadinosi 
Minaičiai). Pastatytas įspūdin-
gas paminklas, atstatyta buvusi 
klėtelė ir slėptuvė po ja, dabar 
atidengta, iš viršaus patogu 
apžiūrėti. Sienos nukabinėtos 
eksponatais. Tikras muziejus 
su aptarnaujančiu personalu.

Stasys Sajus žvalgęs apy-

linkę pranešė, kad pasirodė če-
kistai. Nakčia partizanų vadus 
apsaugos būrys iš Balandiškių 
perdislokavo į  Minaičių 
Prisikėlimo apygardos štabo 
slėptuvę. Ten posėdžiai vyko 
iki suvažiavimo pabaigos.

Vilijai ir Lukui kyla nema-
žai klausimų į kuriuos atsaki-
nėja muziejaus tarnautoja. Jie 
domisi fotografuoja.

***
„Buvo nepaprastai miela 

pamatyti, kiek Lietuvoje yra 
pastatyta paminklų, surinkta 
istorinės medžiagos, sukurta 
memorialų, informacinių 
plokščių bei kelių nuorodų-
ženklų, muziejų, skirtų kovo-
jusiems už lietuvių tautos ir 
Lietuvos Valstybės išlikimą. 
Fotografijos buvo skirtos 
Kazickų šeimos fondo narių 
bei mano šeimos ir rytinio 
Long Island lietuvių ben-
druomenės (Niujorko vals-
tija, JAV) dėmesiui. Dėkoju 
Lietuvos Laisvės kovotojų 
Sąjungos, Lietuvos politinių 

kaltinių ir tremtinių, Miško 
Brolių organizacijų atsto-
vams už jų pasišventimą, o 
taip pat už laiką ir dėmesį 
skirtą man, supažindinant 
mane su jų veikla ir tuo 
pačiu įtraukiant ir Fondą 
prisidėti prie šio sunkaus, 
ir niekada nesibaigsiančio 
darbo – saugoti istorinę 
atminti ir Lietuvos nepri-
klausomybę” – parašė Neila 
Baumilienė, Kazickų šeimos 
fondo Niujorko skyriaus di-
rektorė.

Laisvės kovotojų organiza-
cijos narius maloniai nustebi-
no Kazickų dėmesys ir rūpestis 
Lietuvos reikalais, Fondo 
atstovės Neilos ypatingas 
dėmesys Laisvės kovoms, jų 
atminties įamžinimui. Įžiebta 
misiją vienybei tarp Lietuvos 
ir jos Išeivijos, jei ji bus skati-
nama ir puoselėjama iš abiejų 
pusių, neabejotinai atneš pras-
mingų vaisių.

Sunku rasti žodžius iš-
reikšti padėką dr. Juozui 

Kazickui, Fondo atstovei 
Nei la i  Baumil ienei ;  to-
kius žodžius tegalėtų ištarti 
tie, kurių lūpas kovose už 
Lietuvos laisvę palietė mir-
tis. Žuvusiųjų vardu nuošir-
džiausią padėką todėl reiškia 
Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjunga.

Keliskart šiame rašinyje 
paminėjau Neilos vaikus, 
drauge keliavusius Viliją 
ir Luką. Jie matė atminimo 
paminklus, girdėjo mūsų 
pokalbius apie tragiškus ko-
votojų likimus. Tikėtina, 
kad Vilija ir Lukas pasakos 
Išeivijos jaunimui apie pa-
tirtus įspūdžius Lietuvoje, 
apie išgirstas istorijas bei 
matytus vaizdus. Tai – taip 
pat misija; netenka abejoti, 
kad jaunose širdelėse išliks 
atminties kibirkštėlės gal 
ateityje virsiančios tikromis 
liepsnomis, degsiančiomis 
pagarbos ir meilės jų tėvų ir 
protėvių šaliai.

VI.

(Pabaiga)

Galime pasidžiaugti, kad 
tarp 2014 metų Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalio „Tarnaukite Lietuvai” 
laureatų – JAV gyvenanti lie-
tuvė, Lietuvos vaikų globos 
būrelio „Saulutė” steigėja 
ir vadovė Indrė Tijūnėlienė. 
Gerbiamai Indrei šis ap-
dovanojimas skirtas už fi-
lantropinę veiklą, ypač už 
jaunųjų kūrėjų skatinimą 
ir rėmimą.

Indrės Tijūnėlienės kan-
didatūrą apdovanojimui pa-
siūlė JAV lietuvių bendruo-
menė. 2014 metų Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medaliui „Tarnaukite 
Lietuvai” buvo pateiktos 
kandidatūros šioms nomi-
nacijoms gauti: už pilietinę 
iniciatyvą valstybės stiprini-
mo labui – 27 kandidatūros; 
už filantropinę veiklą, ypač 
– jaunųjų kūrėjų skatinimą ir 
rėmimą – 8 kandidatūros; už 
savanorystės kultūros sklaidą 
Lietuvoje – 14 kandidatūrų; 
už parlamentarizmo tradicijų 
puoselėjimą ir skleidimą – 6 
kandidatūros; už visuomeniš-
kai aktualią publicistiką – 8 
kandidatūros. Medaliai skirti 
25 laureatams – po penkis iš 
kiekvienos kategorijos.

Už pilietinę iniciatyvą 
valstybės stiprinimo labui ap-
dovanotas ekspedicijų į trem-
tinių vietas organizatorius, 
vadovas Gintautas Alekna, 
Ariogalos gimnazijos istorijos 
mokytojas Andrius Bautronis, 
Panevėžio vyskupas emeritas 
Jonas Kauneckas, Laptevų 

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ –  
VIENA IŠ GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS 

ATMINIMO MEDALIO LAUREATŲ
Loreta Timukienė

jūros  t remtinių brol i jos 
„Lapteviečiai” aktyvistai 
Jonas Markauskas, Gražina 
Markausk i enė ,  G in t a r ė 
Markauskaitė-Bernotienė, 
Agnė Bernotaitė, istorikas 
Antanas Tyla.

Už filantropinę veiklą, 
ypač jaunųjų kūrėjų skati-
nimą ir rėmimą, apdovano-
tas Kalifornijos universiteto 
(University of California) 
profesorius Algirdas Antanas 
Avižienis, filantropė Laima 
Bardziliauskaitė Andersson, 
Panevėžio rajono Smilgių 
kultūros centro Perekšlių pa-
dalinio meno vadovė Ligita 
Bilevičienė, Lietuvos vai-
kų globos būrelio „Saulutė” 
steigėja ir  vadovė Indrė 
Tijūnėlienė, Šiaulių univer-
siteto Teatro katedros vedėja 
Marija Žibūdienė.

Medaliai už savanorystės 
kultūros sklaidą Lietuvoje 
įteikti Kristijono Donelaičio 
palikimo saugotojui ir sklei-
dėjui Eugenijui Rimgaudui 
Baniui, Antanavo kaimo ben-
druomenės, Kazlų Rūdos 
savivaldybės bendruome-
nių asociacijos ir Sūduvos 
vietos pirmininkei Redai 
Kneizevičienei, katalikiško 
moterų sambūrio Caritas įkū-
rėjai Albinai Marijai Jurgei 
Pajarskaitei, Maironio lietu-
vių literatūros muziejaus di-
rektorei Aldonai Ruseckaitei 
bei Telšių rajono Varnių 
M. Valančiaus gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytojai 
ekspertei Vladislavai Irenai 
Vengrienei.

Už parlamentarizmo tra-
dicijų puoselėjimą ir sklei-
dimą apdovanota Vilniaus 
universiteto Kauno humani-
tarinio fakulteto filosofijos ir 
kultūros katedros profesorė 
Virginija Jurėnienė, Kauno 
universitetinės gimnazijos di-
rektoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Elena Petronienė, buvęs 
laikraščių „Sąjūdžio žodis” ir 
„Laisvas žodis” redaktorius 
Arnoldas Simėnas, Mykolo 
Romerio universiteto Teisės 
fakulteto Konstitucinės ir 
administracinės teisės ins-
tituto profesorius Vytautas 
Sinkevičius, Lietuvos evange-
likų reformatų generalinis su-
perintendentas Tomas Šernas.

Medaliai už visuome-
niškai aktualią publicistiką 
įteikti karo istorikui Algiui 
Balaišiui, Šiaulių krašto pu-
blicistui Vytautui Kirkučiui, 
Tauragės kultūros centro 
Kultūros paveldo tarnybos 
vadovui Edmundui Mažrimui, 
rašytojui Jonui Mikelinskui, 
laikraščio „Mokslo Lietuva” 
vyr. redaktoriui Gediminui 
Zemlickui.

Apdovanojimą Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medaliu „Tarnaukite 
Lietuvai” Seimo valdyba 
įsteigė 2011 metais, minint 
rašytojos, Steigiamojo Seimo 
narės, Lietuvos visuomenės ir 
politikos veikėjos Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias 
gimimo metines. Medaliai 
skiriami už darbą valstybės 
labui ir jos gerovei, pozityvių 
idėjų, brandinančių visuo-

menės pilietiškumą, tautinę 
savimonę ir kultūrinį sąmo-
ningumą, sklaidą ir vykdymą.

Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės atminimo medaliai 
„Tarnaukite Lietuvai” buvo 
įteikti 2014 m. kovo 30 d. 
i šk i lmingame renginyje 
Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatre. Atminimo medalius 
laureatams įteikė Seimo pir-
mininkė Loreta Graužinienė. 
Tijūnėlienė iškilmėse nedaly-
vavo, kadangi tuomet, kai ją 
pasiekė žinia apie gautą gar-
bingą apdovanojimą, laureatė 
jau buvo suplanavusi savo 

kelionę į Lietuvą kitu laiku. 
Sužinojusi apie apdovanoji-
mą, „Saulutės” vadovė štai ką 
rašė savo laiške: „Nuoširdžiai 
dėkoju už staigmeną! Be 
abejo, medalis skirtas ne 
tiesioginiai man – tai yra 
prisiminimas visų, kurie rū-
pinasi Lietuva, Lietuvos atei-
timi. Šiuo atveju - Lietuvos 
Nepriklausomybe ir parama 
Lietuvoje vargingai gyvenan-
tiems vaikams bei studentams, 
ypač per Lietuvos vaikų glo-
bos būrelį „Saulutė”. Tai sa-
vanorių grupė, įsikūrusi 1993 

„Saulutės” vadovė Indrė Tijūnėlienė garbingo apdovanojimo proga 
buvo pasveikinta Čikagoje vykusios JAV LB popietės „LaBas” metu.  
                                                                       Audronės Sidaugienės nuotr.

(Nukelta į 7 psl.)
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metų kovo mėnesį, paskatinus 
tuometiniam JAV lietuvių 
bendruomenės pirmininkui 
Broniui Nainiui ir vicepir-
mininkui dr. Petrui Kisieliui. 
Labai dėkoju visiems JAV ir 
Lietuvoje, prisidėjusiems prie 
„Saulutės” pastangų padėti 
Lietuvos vaikams. Ypatingai 
padeda mano vyras Donatas 
ir vaikai Daina, Rasa, Aras 
ir Nida bei jų vaikučiai, t. y. 
mūsų anūkai, kurių yra 11. 
Šiuo metu „Saulutėje” dar-
buojuosi aš, vicepirmininkė 
Raminta Marchertienė, sekre-
torės Laima Braune ir Birutė 
Nalienė, iždininkė dr. Ramunė 
Račkauskienė, tinklalapį tvar-
ko Elena Ablingytė, teisinis 
patarėjas yra Saulius Kuprys. 
JAV rytinio pakraščio atstovai 
yra Robert Duda ir Ginger 
Houghton, Floridoje - Birutė 
Kožicienė, o Detroite buvo 
Eleonora Grigaitienė ir a. a. 
Birute Bublienė. Lietuvoje 
labai padeda Lietuvos vai-
kų fondas (dir. Romualda 
Navikaitė), patikimi bendra-
darbiai įvairiose Lietuvos 
vietovėse ir gražus būrys 
atlikėjų JAV ir Lietuvoje, su-
tinkantys dalyvauti labdaros 
reginiuose”.

„Saulutė” jau 21 metus 
teikia paramą Lietuvos vaikų 
globos namams, remia naš-
laičius globojančias šeimas, 
vaikus su negalia, daugiavaikes 
šeimas. Žinios apie paramos 
laukiančius vaikus gaunamos 
per Lietuvos vaikų fondą. Šiam 
kilniam tikslui „Saulutė” ruošia 
įvairius renginius – koncertus, 
paskaitas, susitikimus su įdo-
miais žmonėmis. Linkime, kad 
gerbiamai Indrei ir jos bendra-
minčiams dar ilgai nepritrūktų 
sveikatos bei energijos tęsti 
šiuos gražius darbus.

(Atkelta iš 6 psl.)
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ...

C L E V E L A N D ,  O H

DO RE MI

Š .  m .  b a l a n d ž i o  5 
d .  Cleveland ,  Ohio  Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
įvyko vaikų choro „Exultate” 
metinis koncertas, pavadin-
tas „Do re mi draugų būry”, 
kuriame be šio choro dar 
dalyvavo Toronto Prisikėlimo 
parapijos jaunimo choras ir 
Montrealio „Kristina ir pen-
ketukas”. Pagal programos 
informaciją minėtų chorų 
kolektyvus sudarė jaunimas, 
kurių atstovų buvo 66. Visi 
dainininkai ir dainininkės 
dainavo įspūdingai, tai didelis 
jų vadovų nuopelnas.

Atėjusi į salę įprastai publi-
ka siekia susipažinti su vakaro 
programa, tačiau dėl nepakan-
kamos šviesos tai neįmanoma. 
Neaišku ir dėl ko programa 
vyko paskubomis. Į šį koncertą 
susirinko per 320 žiūrovų.

Algirdas V. Matulionis

„Do Re Mi” koncertas.                                                                                                                                                      Rimo Čepulio nuotr.

Mažiukai - ateities žvaigždės („Do Re Mi” koncertas).                                              Rimo Čepulio nuotr.

„Do Re Mi” koncerte Montrealio „Penketukas”.                                                       Rimo Čepulio nuotr.

W A S H I N G T O N  D . C .

Kristijono Donelaičio 
300-osios gimimo 

metinėms

Vašingtono Kristijono 
Donelaičio lituanistinė moky-
kla kartu su Lietuvos ambasa-
da ir Vašingtono lietuvių ben-
druomenė susirinko paminėti 
lietuvių grožinės literatūros 

pradininko 300-ųjų gimimo 
metinių.

Lituanistinės mokyklos 
moksleiviai ir mokytojai pri-
statė šiai progai parengtus pro-
jektus – Tolminkiemio maketą, 
suvaidintas K. Donelaičio 
„Metų” ištraukas, kūrinį ilius-
truojančius piešinius, jo įkvėp-
tą vaikų poeziją, net repo sti-
liaus dainą. Vilkaviškio krašto 

muziejaus direktorius direkto-
rius – Antanas Žilinskas video 
reportaže papasakojo apie K. 
Donelaičio gyvenimą, atsakė 
į vaikų klausimus. Šventės da-
lyviai aktyviai įsijungė į vaikų 
parengtą viktoriną, spėliodami 
šiandien nebenaudojamų žo-
džių iš K. Donelaičio kūrinių 
reikšmes. 

LR URM inf.

L E M O N T ,  I L

LF 51-asis metinis narių 
suvažiavimas

Visus Lietuvių Fondo na-
rius bei visus neabejingus šios 
organizacijos veiklai gegužės 3 
d. kviečiame dalyvauti meti-
niame LF suvažiavime, kuris 
vyks Pasaulio lietuvių centre 
(14911 S. 127th St., Lemont, 
IL 60439). Suvažiavimo pra-
džia – 10 val. r. Registracija 
prasidės nuo 8:30 val. r.

Suvažiavimo metu bus 
pristatyta LF veiklos ataskai-
tą už 2013 m., vyks rinkimai 
į Lietuvių Fondo tarybą ir 
Kontrolės komisiją.    LF inf.

C H I C A G O ,  I L

„Po Angelo Sparnu”

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimui bažnyčioje, Čikagoje 
balandžio 26 d. įvyko išskir-
tinis ir vienintelis labdaros–
paramos koncertas – „Po 
Angelo Sparnu” skirtas pa-
remti Marquette Park’o Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią Čikagoje. Koncertavo 
– Rudolf Budginas, pasaulinio 
garso pianistas virtuozas, su-
rengęs koncertus daugiau nei 
80-yje JAV miestų. Bilietus 
buvo galima įsigyti kavinėse 

„Old Vilnius”, „Smilga”, par-
duotuvėje „Lithuanian Plaza”, 
Maironio lituanistinės moky-
klos ir Čikagos lituanistinės 
mokyklos raštinėse. Koncerto 
metu parapijos sporto salėje 
buvo prižiūrimi vaikučiai (nuo 
3 metų amžiaus ir vyresni), 
vyko piešimo konkursas ir 

žaidimai.
Tačiau norėdami paremti 

bažnyčią, nebūtinai turėjote 
dalyvauti koncerte – galite 
atsiųsti auką. Čekį reikia iš-
rašyti: Nativity BVM Church 
ir siųsti adresu: 6812 South 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629.               „Dirvos” inf.

ŠAULIŲ SĄJUNGAI 
IŠEIVIJOJE 60 METŲ 

Šeštadienį, gegužės 10 d., 
Švč. Mergelės Gimimo parapi-
joje, 4 val. p.p. vyks šv. Mišios, 
o po to, parapijos salėje 6 val. 
v. vyks iškilmingas minėjimas, 
meninė programa, vakarienė, 
ir pokylis, pažymėti 60 metų 
Lietuvos Šiaulių Sąjungos 
Išeivijoje veikimą. Vakaronėje 
atsilankusius linksmins Artūras 
Blažukas. Bilieto kaina 35 
doleriai. Daugiau informacijos 
suteiks Linas Marganavičius 
tel. 773-875-4532.

„Dirvos” inf.

„GRANDIES” 
KONCERTAS

Gegužės 10 d., Downers 
Grove North gimnazijos teatre 
(4436 Main Street, Downers 
Grove, IL) ,,Grandies” tautinių 
šokių ansamblio 55-asis jubilie-
jinis koncertas ,,Atverkim šokių 
kraičio skrynią”. Informacija 
apie koncertą:  grandiskoncer-
tas2014@gmail.com arba tel. 
630-296-0936 (Daiva).
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Balandžio 26 d. į Lietuvą 
atvyko Jungtinių Amerikos 
Va l s t i j ų  k a r i u o m e n ė s 
Sausumos pajėgų kuopa, kuri 
kartu su Lietuvos kariais treni-
ruosis vykdyti bendras gynybi-
nes užduotis. Du C-130 JAV 
karinių oro pajėgų lėktuvai su 
atvykusiais oro desantininkais 
nusileido Lietuvos karinių 
oro pajėgų Aviacijos bazėje 
Šiauliuose.

Į Lietuvą atvykusius JAV ka-
rius sutiko Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas, 
JAV ambasadorė Lietuvoje 
Deborah A. McCarthy, Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
leitenantas Arvydas Pocius, 
JAV Sausumos pajėgų Europoje 
vado pavaduotojas generolas 
majoras Richard C. Longo, 
Lietuvos sausumos pajėgų ka-
riai.

„Tai labai svarbi diena 
Lietuvai. Iškilus grėsmei ma-
tome savo tikruosius draugus. 
JAV karinių pajėgų buvimas 
Lietuvoje prisideda prie visų 
mūsų saugumo. Atgraso tuos, 
kuriems svetimos mūsų verty-
bės, kurie kėsinasi į stabilumą 
Europoje ir taiką regione. 
Veikdami kartu su amerikie-
čiais tobulinsime savo karinį 
pasirengimą ginti Tėvynę ir vi-
sus Lietuvos piliečius. Viskas, 
ko šiandien Lietuvai reikia, 
slypi jūsų, sausumos pajėgų, 
šūkyje - „Vienybėje jėga, ti-
kėjime - pergalė!” – sutikimo 
šventėje sakė Prezidentė.

„Mes niekada neabejojome 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
įsipareigojimu dėl saugumo 
Europoje ir ypač Baltijos ša-

Į LIETUVĄ ATVYKO SĄJUNGININKŲ KARIAI

JAV kariai atvyko į Lietuvą atlikti bendras gynybines užduotis.                                      LR KAM nuotr.

lyse užtikrinimo. Dėkojame 
Jungtinėms Valstijoms už 
tvirtą sąjungininkų palaikymą. 
Aljanso galia slypi jo vienybė-
je,” – sakė krašto apsaugos mi-
nistras J. Olekas. Ministras pa-
brėžė, kad Lietuvos ir JAV ka-
riai turi ilgą bendradarbiavimo 
patirtį. Jų draugystės mezgėsi 
pastaraisiais metais tarptauti-
nėse operacijose Balkanuose, 
Irake, Afganistane. „Esu ti-
kras, kad šis puikus bendra-
darbiavimas ir toliau tęsis per 
bendrus mokymus Lietuvos 
žemėje,” – sakė krašto apsau-
gos ministras.

Ministras pabrėžė, kad 
Lietuvos žmonės gali didžiuo-
ti, kad turi profesionalią ka-
riuomenę ir tikrus, atsakingus, 
solidarius sąjungininkus.

JAV ambasadorė D. 
A. McCarthy pasveikino į 
Lietuvą atskridusius JAV ka-
rius, akcentuodama jų misi-
jos svarbą – tvirtą Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir NATO 
įsipareigojimą kolektyvinei 
sąjungininkų gynybai ir 
mūsų visų bendram saugu-
mui. Ambasadorė pabrėžė, 
kad bendrais karių mokymais 
regione, pačių karių sugebė-
jimais bus didinama NATO 
sąveika ir bendras saugumas.

Iš savo nuolatinės dis-
lokacijos vietos Vičenzoje 
(Italija) į Lietuvą atvykusi JAV 
Sausumos pajėgų Europoje 
173-iosios oro desantininkų 
brigados kuopa (maždaug 150 
karių) atsigabeno ir visą praty-
boms reikalingą ginkluotę ir 
techniką. Ji atskraidinta dviem 
transporto lėktuvais C-17.

JAV kariai iš pradžių bus 

dislokuoti Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geležinis 
Vilkas” Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vaidoto mecha-
nizuotajame pėstininkų bata-
lione Rukloje.

Nuo gegužės JAV kariai 
įsitrauks į visoje Lietuvoje 
vyksiančias Lietuvos kariuo-
menės sausumos pajėgų kovi-
nio rengimo pratybas.

JAV kariai taip pat daly-
vaus gegužės mėnesį vyk-
siančiose pratybose „Juodoji 
strėlė”, birželį prisijungs prie 
bendrų JAV ir Baltijos valsty-
bių pratybų „Kardo kirtis”, kt. 
bendruose mokymuose.

Planuojama, kad JAV kariai 
Lietuvoje bus dislokuoti iki šių 
metų pabaigos. Lietuva atvyku-
siems JAV kariams suteiks visą 
reikiamą priimančiosios šalies 
paramą - apgyvendinimą, mai-
tinimą, logistinę pagalbą, kt.

NATO sąjungininkė JAV 
Sausumos pajėgas į Lietuvą 
pratyboms atsiuntė reaguoda-
ma į regionui iškilusias grės-
mes dėl Rusijos intervencijos 
Ukrainoje. Tokias pačias pa-
jėgas JAV siunčia ir į Lenkiją, 
Latviją bei Estiją. 

LR KAM inf.

Į NATO GYNYBOS 
MISIJĄ IŠVYKO 

LIETUVOS KARIAI
Lietuvos didžiojo kuni-

gaikščio Gedimino štabo ba-
talione įvyko į NATO oro 
erdvės gynybos misiją „Active 
Fence” išvykstančių karių 
išlydėtuvių šventė. Penki tre-
čiajam NATO ryšių batalionui 
priskirto Lietuvos kariuome-
nės perdislokuojamojo ryšių ir 
informacinių sistemų modulio 
kariai išvyko į Turkiją.

NATO misija „Active 
Fence” buvo pradėta po to, 
kai 2012 metais Turkijos vy-
riausybė kreipėsi dėl paramos 
užtikrinant šalies saugumą dėl 
padidėjusios raketų apšaudymo 
grėsmės iš Sirijos.   LR KAM inf.

Europos Sąjungos delegacija Rusijoje suabejojo sudaryto 
daugiašalio susitarimo sumažinti įtampą Ukrainoje efektyvu-
mu. ES ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas kalbėjo 
su žurnalistais apie ES ir Rusijos santykius, na o šiuo laiku 
Ukraina pareikalavo Rusijos paaiškinti, kodėl prie jos sienos 
rengiami kariniai mokymai, rašo voanews.com. V. Ušackas 
teigia, jog neegzistuoja problemų Ukrainoje stebuklingų 
sprendimų. Ženevos susitarimai tėra rezoliucijos platforma, 
tačiau nežinia, ar jie veikia, mano jis. „Deja, rytinėje Ukrainos 
dalyje matome menką ar netgi jokio progreso, Ženevos 
susitarimų taikymui, ypač kalbant apie nelegalių ginkluotų 
grupuočių nusiginklavimą”, – teigė V. Ušackas.

Latvijos gynybos ministras Raimondas Vejonis pareiškė, 
kad Rusija bando sukelti sumaištį Baltijos šalyse, pasitelkdama 
„specialiai apmokytus, profesionalius provokatorius”. Kaip 
skelbia naujienų agentūra „Reuters”, Baltijos šalys – Estija, 
Latvija ir Lietuva – dabartinės NATO ir Europos Sąjungos 
narės, tačiau jose gyvena nemaža dalis rusų, kaip ir Ukrainoje. 
„Yra pavojus, kad Rusija gali destabilizuoti situaciją regio-
ne”, – duodamas interviu „Reuters” teigė Latvijos gynybos 
ministras. „Mes labai aiškiai matome tai Ukrainos atveju, kur 
Rusija jau veikė ir vis dar bando įvairiais būdais pakurstyti 
esamą padėtį”, – pridūrė jis. Pasak jo, „rusai bando pakurstyti 
neigiamas nuotaikas visuomenėje, pasitelkdami treniruotus, 
profesionalius provokatorius”.Latvijoje etniniai rusai sudaro 
apie 26 proc. šalies gyventojų. Daugelis iš jų neturi Latvijos 
pilietybės. „Reuters” primena, kad Maskva jau seniai reiškia 
nusiskundimus rusų teisėmis Baltijos valstybėse.

Prieš dvidešimt metų, balandžio 26-ąją tuomečiai 
Lietuvos ir Lenkijos vadovai Algirdas Brazauskas ir Lechas 
Wałęsa pasirašė draugiškų santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutartį. Pastaraisiais metais valstybių 
santykius kausto šaltukas, tačiau vis garsiau kalbama, kad 
grėsmė iš Rusijos privers pamiršti nesutarimus. Sutartimi 
abi valstybės pripažino esamas sienas, o Lenkija drauge ir 
Vilniaus krašto priklausomybę Lietuvai. Sutartyje apibrėžtas 
ginčų tarp šalių sprendimas, sutarta, kad tai bus daroma tik 
taikiomis priemonėmis ir bus susilaikoma nuo jėgos naudo-
jimo bei grasinimo ją panaudoti. Sutartimi abi valstybės pri-
pažino esamas sienas, o Lenkija, tuo pačiu, ir Vilniaus krašto 
priklausomybę Lietuvai. Nemažai dėmesio sutartyje skiriama 
abiejose šalyse gyvenančioms tautinėms mažumoms.

Numatyta, kad lietuviai Lenkijoje, o lenkai Lietuvoje 
gali laisvai vartoti savo kalbą asmeniniame ir viešajame gy-
venime, turėti savo masinės informacijos priemones, burtis į 
organizacijas, vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės 
mažumos kalbos skambesį. „Detalios pavardžių rašymo nor-
mos bus nustatytos specialioje sutartyje”, – rašoma jos tekste.

Lietuvos derybininkų grupei vadovavęs tuometis užsie-
nio reikalų ministras, dabar – Seimo „Drąsos kelio” frakcijos 
narys Povilas Gylys pasakojo, kad daugiausia įtampos ren-
giant sutartį buvo dėl Vilniaus krašto okupacijos. „Lietuvos 
pusė kėlė istorinį klausimą – generolo Liucijano Želigowskio 
veiksmus. Lenkų pusė visomis išgalėmis bandė neutralizuoti 
tą pageidavimą. Tačiau istoriją mes turime žinoti. Lietuvos 
požiūriu tai buvo okupacija, lenkai žiūrėjo kiek kitaip”, – sakė 
jis. Pasak P.Gylio, lenkams keistas atrodė mūsų pageidavi-
mas sutartyje įrašyti, kad sutartį sudaro šalys su sostinėmis 
Vilniumi ir Varšuva. „Tai tikrai neįprasta formuluotė ir kurį 
laiką Lenkijos spauda kėlė klausimą, kas bus, jeigu Lenkija 
arba Lietuva nuspręs pakeisti sostinę. Tačiau aš manau, kad 
tai buvo prasminga”, – teigė parlamentaras.

Šiuo metu Baltijos šalių oro policijos misijoje budin-
čius Jungtinių Valstijų karius keis kolegos iš Lenkijos ir 
Jungtinės Karalystės. Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų Aviacijos bazėje balandžio 28 d. Šiauliuose nusileido 
keturi Jungtinės Karalystės karališkųjų oro pajėgų naikintuvai 
„Eurofighter Typhoon”. Jie sustiprins NATO oro policijos 
misiją Baltijos šalyse perimančių Lenkijos karinių oro pa-
jėgų kontingentą. Kartu su Jungtinės Karalystės oro pajėgų 
naikintuvais į Šiaulius atskris ir transporto lėktuvas C-17, 
kuris atgabens kontingento karius, įrangą ir misijai reikalingą 
techniką. Lenkijos karinių oro pajėgų kariai keturiais naikin-
tuvais „Mig-29”, Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje 
Šiauliuose nusileido balandžio 29 dieną. Oficiali NATO oro 
policijos misijos Baltijos šalyse pasikeitimo šventė vyko 
balandžio 30 dieną. Nuo gegužės 1 dienos Baltijos šalių oro 
erdvėje patruliuos ir keturi Danijos karinių oro pajėgų nai-
kintuvai F-16 iš Estijos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės 
Amaryje.                                            LRT, LR KAM, ELTA
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Šiaulių „Aušros” muziejaus Edukaciniame centre atidaryta 
fotografijų ir piešinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 
24-osioms metinėms paminėti bei taikdario Normundo Valterio 
atminimui įprasminti. Parodoje „24-eri nepriklausomybės me-
tai” eksponuojamos žygio „11 nuotraukų Lietuvai” nuotraukos 
ir piešinių konkurso „24 nepriklausomybės metai: laisvės sie-
kis tada ir dabar” mokinių darbai. Parodą organizavo Šiaulių 
Normundo Valterio jaunimo mokykla ir Lietuvos Kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių sky-
rius. Kovo 11-osios išvakarėse jie darė 11 km miesto moksleivių 
ir savanorių žygį po Šiaulius.

Trisdešimt septyneri metai teatro scenoje. Beveik šimtas 
vaidmenų, veidų, vardų, herojų. Ir ištikimybė. Vieninteliam - 
Šiaulių dramos teatrui. Scenoje aktorius Sigitas Jakubauskas 
eina vedamas herojaus filosofijos, humoro, gerumo ar velniavos. 
„Kiekvieną vaidmenį pradedi kapstyti, apžiūrinėti ir eiti paskui 
jį. Kas išeis neaišku. Tame ir yra teatro stebuklas, kad niekas 
nežino, kas ir kaip bus”, - žino aktorius.- „Aš turiu „Kristoforą”, 
tai tas pats, kas ir „Auksinis scenos kryžius”. Vienas iš keturių 
kartų, kai buvau nominuotas. 1996 metais įteiktas”. ŠIAULIŲ 
KRAŠTAS

Šiųmečio festivalio „Sugrįžimai” staigmena buvo Vilniuje 
koncertavusi saksofonininkė Rusnė Mikiškaitė, grįžusi iš 
Olandijos. Nedažnai Lietuvoje, ir ne tik, sutiksi merginą, grojan-
čią šiuo užburiančiu instrumentu. Olandijos Utrechto konserva-
torijos dvidešimt šešerių studentė R.Mikiškaitė Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo kvietimo koncertuoti gimtinėje sulaukė pernai 
pavasarį. Mergina su džiaugsmu sutiko atvykti į „Sugrįžimų” 
festivalį, nes groti Lietuvoje jai visada didelis malonumas. „Man 
net keista, kai čia esu sutinkama: „O, mergina groja saksofonu!”

Tautos patriarcho Jono Basanavičiaus tėviškėje, ant vaiz-
dingų Ožkabalių kalvų, stiebiasi tūkstančiai ąžuoliukų - Lietuvos 
tautinio atgimimo ąžuolynui jau 25-eri. Lietuvos tautinio atgimi-
mo ąžuolynas vėl sulauks talkininkų. Šeštadienį Ožkabaliuose, 
Vilkaviškio rajone, rengiama Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno 

25-ųjų metinių paminėjimo 
šventė. Bus pasodintas pirmasis 
dvidešimt penkių ąžuolų guotas 
Atkurtos Lietuvos valstybės 
šimtmečio giraitėje.

1988 metais prasidėjus 
Lietuvos tautiniam atgimimui 
entuziastai ėmėsi organizuoti 
Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyno sodinimą. Ąžuolyną 
buvo nuspręsta sodinti Sūduvos 
krašte, J. Basanavičiaus tėviš-
kėje. 1989 m. balandį buvo pa-
sodintas 30 hektarų ąžuolynas. 
Pasodinta apie 8,000 mede-
lių. Kasmet ąžuolynas plėtėsi. 
Šiandien tai ne tik didelis par-
kas, bet ir unikalus Lietuvos 
istorijos ir gamtos paminklas. 
Takas į Lietuvos tautinio atgi-
mimo ąžuolyną prasideda nuo 
atkurtos J. Basanavičiaus gim-
tinės sodybos. Aukščiausioje 
ąžuolyno vietoje - Aukuro kal-
ne - minimos atmintinos datos.

ATIDARYTOS PARODOS,  
SKIRTOS 1949 METŲ TRĖMIMO 65-OSIOMS METINĖMS

1 9 4 9  m e t ų  t r ė m i m o 
65-osioms metinėms pami-
nėti parengtos dvi parodos 
- Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje parengta virtuali 
paroda „Į amžiną tremtį”, o 
Lietuvos gyventojų ir genoci-
do ir rezistencijos tyrimo cen-
tro Tuskulėnų memorialiniame 
muziejuje - paroda iš Latvijos  
„Sibire ant beržo tošies rašyti 
laiškai”.

1949 m. kovo 25–28 d. įvy-
ko antroji pagal išvežtų žmo-
nių skaičių pokario trėmimo 
akcija, slaptose jos planuotojų 
ir vykdytojų dokumentuose 
užkoduota „Priboj” („Bangų 
mūša”) pavadinimu. Per kelias 
dienas į geležinkelio stotis 
buvo suvežtos, prekiniuose 
vagonuose uždarytos ir iš 
Lietuvos išvežtos 8765 šeimos 
– beveik 29 000 jos gyventojų.

1949 metų kovo trėmimo 
operaciją Maskva suplanavo 
įvykdyti vienu metu visose 
1940 metais SSRS aneksuoto-
se Baltijos šalyse – Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Pagal 
SSRS Ministrų Tarybos 1949 
m. sausio 29 d. nutarimą iš šių 
kraštų turėjo būti ištremta 29 
000 šeimų (87 000 žmonių): iš 
Lietuvos – 8500 šeimų (25 500 
žmonių), Latvijos – 13 000 šei-
mų (39 000 žmonių), Estijos – 
7500 šeimų (22 500 žmonių). 
Šįkart buvo tremiama visam 
laikui, o bėgliams nurodyta 
taikyti SSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo 1948 m. 
lapkričio 26 d. įsaką, kuriuo 
už pabėgimą iš tremties vietų 
baudžiama 20-čia metų kator-
gos. Oficialiai tremiamiesiems 
leista pasiimti iki 1500 kg svo-
rio daiktų, likęs turtas, kaip vi-
suomet, buvo konfiskuojamas.

Lietuvoje trėmimas prasi-
dėjo kovo 25-ąją, penktadienį, 
6 val. ryto. Trėmimo operacijai 
vykdyti sutelkta per 30 400 
baudėjų. Žmonėms į telkimo 
punktus suvežti suformuotos 
2835 operatyvinės grupės, 
sudarytos iš operatyvinio dar-
buotojo (viršininko), dviejų 

kareivių, dviejų stribų ir trijų 
partinio-sovietinio aktyvo 
žmonių. Kiekviena tokia grupė 
turėjo iš namų išvežti po tris 
šeimas. Neradę numatytos 
šeimos, trėmėjai kartais pa-
imdavo net neįtrauktą į sąrašą, 
stengdamiesi įvykdyti planą. 
Tokiu būdu buvo surinkta 
gerokai daugiau žmonių, nei 
buvo numatyta. Dvidešimt 
keturiais ešelonais jie buvo 
išgabenti iš Tėvynės.

Nors trėmimo planas ir 
buvo viršytas, tačiau per 13 
000 žmonių, sužinoję apie 
galimą ištrėmimą, pasislė-
pė. Prasidėjo jų paieška. 
Balandžio mėnesį surengtų 
gaudynių metu buvo surasta 
ir į Bodaibo aukso kasyklas 
išvežta dar per 3000 žmonių 
(iš jų 680 vaikų), birželio 6 
d. – apie 500, liepos 7 d. – be-
veik 300 žmonių. Naujausiais 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
duomenimis, iš viso per 1949 
metus iš Lietuvos buvo ištrem-
ta 32 200 asmenų, iš jų 9700 
vaikai. Visus juos galime lai-
kyti tos pačios „Bangų mūšos” 
trėmimo operacijos aukomis.

Dauguma Lietuvos tremti-
nių – 25 161 asmuo (78 proc.) 
– buvo įkurdinti Irkutsko sri-
ties, kiti 7077 (22 proc.) – 
Krasnojarsko krašto vietovėse. 
Vienur jie jau rado per 1948 
metų trėmimą atvežtų tautie-
čių, kitur buvo pirmieji.

1949-ųjų tremtiniai buvo 
įdarbinti kolūkiuose, tarybi-
niuose ar miško pramonės 
ūkiuose, nedidelė dalis – kal-
nakasybos ar kitų pramonės 
šakų įmonėse. Kaip ir kitų 
metų tremtiniai, vietoje pasų 
jie gavo pažymas, apribojan-
čias judėjimo laisvę, o savo 
parašais turėjo patvirtinti, 
kad yra supažindinti su SSRS 
Liaudies komisarų tarybos 
1945 m. sausio 8 d. nutarimu 
„Dėl teisinės specialiųjų trem-
tinių padėties” ir jau minėtu 
SSRS AT prezidiumo 1948 
m. lapkričio 26 d. įsaku dėl 

pabėgimo iš tremties. Tremtyje 
mirė apie 3000 1949 me-
tais išvežtų Lietuvos žmonių 
(Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
duomenys).

Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje įrengtoje virtualioje 
parodoje „Į amžiną tremtį” – 
1949 metų tremtinių vardai ir 
veidai, jų kasdienio gyvenimo 
vaizdai iš Lietuvos nacionali-
nio muziejaus ir privačių asme-
nų – Lino ir Romanos Brogų, 
Irenos Brogaitės-Čėsnienės, 
Ladigų ir Leonavičių šei-
mų archyvų. Parodą parengė 
Virginija Rudienė.

Minint 1949 m. kovo 
mėn. vykdytos Baltijos šalių 
gyventojų masinio trėmimo 
operacijos 65-ąsias metines, 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo cen-
tro Tuskulėnų rimties par-
ko memorialinio komplekso 
Konferencijų salėje atidaryta 
Tukumo muziejaus iš Latvijos 
parengta kilnojamoji paroda 
„Sibire ant beržo tošies rašyti 
laiškai”.

Paroda atspindi XX a. 
Latvijos istorijos tragizmą – 
sovietinio okupacinio režimo 
represijas prieš Latvijos gy-
ventojus ir dėl jų sugriautus 
dešimčių tūkstančių šeimų 
likimus, žmonių gyvenimus ir 
sužlugdytas svajones. Gulago 
lageriuose įkalinti ir į ato-
kias Sovietų Sąjungos vietas 
ištremti žmonės siuntė arti-
miesiems laiškus, rašytus ant 
beržo tošies. Dabar ypatinga 
retenybe laikomi tokie laiškai 
liudija jų autorių gyvenimo 
vingius, gebėjimą priešintis 
sovietiniam režimui, siekį 
išsaugoti tautinį tapatumą ir 
savigarbą. Parodoje eksponuo-
jami dešimties žmonių laiškai. 
Keturi laiškų autoriai buvo 
vyrai, laikyti „tėvynės išdavi-
kais”, nes ėjo atsakingas par-
eigas demokratinėje Latvijos 
valstybėje ar dalyvavo anti-
sovietiniame pasipriešinime, 
o šešios laiškų autorės buvo 

Lietuviai tremtyje.                                 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvo nuotr.

moterys, į Sibirą ištremtos dėl 
savo vyrų, sūnų ar tėvų pa-
darytų „nusižengimų”. Greta 
iš Latvijos ištremtų moterų 
laiškų pristatomas ir ant beržo 
tošies pieštas sveikinimas, kurį 
savo likimo draugei Sofijai 
Mildai Melderei padovano-
jo lietuvė tremtinė Gražina 
Gaidienė.

Sibire ant tošies parašyti 
laiškai 2009 m. buvo įtrauk-
ti į UNESCO programos 
„Pasaulio atmintis” Latvijos 
nacionalinį registrą. 

Su paroda jau turėjo ga-
limybę susipažinti Latvijos, 
Belgijos, Estijos, Suomijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Kanados, Airijos, Rusijos ir 
Čekijos gyventojai. Lietuvoje 
ji buvo eksponuojama iki ba-
landžio 19 d.

Bernardinai.lt

NIEKŠYBĖ
Leonardas Andriekus

Dabar jie tavo Vardą
Rašys maža raide.
Kryžius, laukuos išvartę,
Keiks saulę ir žvaigždes.

Keiks saulę, kad užtemo,
Kai sopuliuos alpai,
Ir mūsų šventą žemę
Su kryžiais ir kapais.

Keiks ir žvaigždes, kad švietė
Betliejaus danguje –
Visų altorių žiedus,
Ugnis ir žarija...

 Brooklynas, 1955 metų vasara
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P r i e š  š i m t ą  m e t ų  – 
1914.01.05 – Henry Ford 
nustebino Ameriką, nusta-
tydamas penkių dolerių už 
darbo dieną atlyginimą „Ford” 
automobilių fabrikų darbinin-
kams. Kai kas tą dieną laiko 
modernaus Detroito miesto 
gimimu. Naujas atlyginimas 
buvo beveik dvigubai didesnis 
nei tuo laiku buvo uždirbama 
automobilių pramonėje. Toks 
poelgis suerzino kitų automo-
bilių gamintojus. Henry Ford 
galvojo, kad padidinus atly-
ginimus jo darbininkai ga-
lės nusipirkti jų gaminamą 
produktą ir taip pat sumažės 
daug kainuojanti darbinin-
kų kaita tarp darbdavių. Jis 
norėjo patikimų ir ištikimų 
darbininkų, o ne perėjūnų. 

Šį žinia nubangavo per 
kraštą ir darbininkai ėmė 
traukti į Detroitą ieškoti 
pelningesnių darbų Ford 
fabrikuose. Žiniasklaidoje 
California Berkley univers-
titeto profesorius Harley 
Shaiken teigė, kad uždarbio 
padvigubinimas buvo istori-
nis įvykis ne tik automobilių 
pramonėje, bet ir viso kraš-
to ekonomikoje. Tačiau po 
šimto metų padėtis pasikeitė 
ne tik bankrutuojančiame 
Detroite, ilgą laiką vadintame 
automobilių sostine, bet ir vi-
same krašte, kur ekonomika 
vis dar neatsigauna…

Istorikai  sutinka,  kad 
Henry Ford sprendimas pa-
kelti uždarbius nebuvo mo-
tyvuotas geranoriškumo. Tuo 
metu apie dešimt procentų 
darbininkų į darbą neateida-
vo. Be to, daug darbininkų 
mesdavo jau turimus darbus 
ir eidavo dirbti kur kitur. 
Padvigubinus uždarbį darban 
neateinančių skaičius suma-
žėjo iki vieno procento. O 
juk Ford fabrikuose darbus 
metančiųjų skaičius vien 
1913 m. buvo 53,000. Po 
dvejų metų tas skaičius nu-
krito iki 2,000 kasmet. Darbo 
našumas kai kur padidėjo 
50 procentų ar net daugiau. 
Jau vėliau pats Henry Ford 
prasitarė, kad penkių do-
lerių dienos uždarbis buvo 
didžiausias pinigų sutaupy-

mas, kurį jis buvo kada nors 
sumanęs.

Nors buvo labai šalta, te-
praėjus dienai po pranešimo 
apie padvigubintą uždarbį 
apie 10,000 darbo ieškotojų 
užplūdo Ford fabriką. Po 
savaitės kasdien eilėse sto-
vėdavo apie 12,000 suintere-
suotų naujomis galimybėmis, 
nors temperatūra lauke buvo 
apie nulį laipsnių pagal F. 
Atsirado karštakošių, ku-
riems atvėsinti prireikė gais-
rininkų su šaltu vandeniu. 

Istorikai šitą uždarbio 
padvigubinimą sieja su vė-
liau vykusia didesne migr-
cija iš JAV pietinių valstijų, 
įskaitant ir juodosios rasės 
darbininkus. Ford bendrovės 
konkurentai buvo priversti 
kelti užmokestį, bet kėlė pa-
mažu. Šiame dramatiškame 
pokytyje kai kurie istorikai 
įžvelgia JAV viduriniosios 
klasės užuomazgą. Užėjus 
Didžiajai ekonominei de-
presijai, kilo ne tik nerimas, 
bet ir nepasitenkinimas dėl 
turimo uždarbio ir darbo są-
lygų. Susikūrė „United Auto 
Workers” unija. Po to pasi-
rašytos sutartys sutvirtino 
viduriniosis klasės pozicijas 
ilgesniam laikui. Aukšti atly-
ginimai, priedai, geras pensi-
jų planas, apmokamos atos-
togos, sveikatos draudimai 
iš fabrikų darbininkų gretų 
sukūrė viduriniąją klasę. 

Detroitas sutraukė ir 
daug lietuvių, kurie steigė 
savo parapijas bei draugi-
jas. Po Antrojo pasaulinio 
karo automobilių pramonė 
sudarė geras darbo ir gyve-
nimo sąlygas, ypač - lietu-
viams inžinieriams. Unijų 
žydėjimo laikai ėmė pamažu 
nykti maždaug nuo 1980 
m. Unijoms priklausančių 
darbininkų skaičius pradė-
jo mažėti, kai automobilių 
gamintojai ėmė keltis į JAV 
pietines valstijas, Meksiką 
ir kitas šalis. Įsitikinimas ar 
noras, kad kiekviena karta 
gyvens geriau negu buvu-
sioji, sukiužo. JAV dabar do-
minuoja mažus atlyginimus 
siūlančios firmos, tokios kaip 
„Walmart” ir „McDonald”. 

Be to, akis drasko labai dideli 
stambių bendrovių vadovų 
atlyginimai. The „Economic 
Policy Institute” žiniomis, 
1912 m. JAV 350 didžiausių 
bendrovių  vadovų vidutinis 
metinis atlyginimas buvo 
14.1 milijono dolerių. Tai 
buvo 270 kartų daugiau nei 
vidutinis to meto darbininko 
uždarbis. Palyginimui, prieš 
50 metų, firmų vadovų at-
lyginimas buvo tik 20 kartų 
didesnis nei darbininkų. 

Pabaigai noriu pridėti porą 
asmeniškų atsiminimų. Mano 
pirmasis automobilis buvo 
naujas 1953 metų „Ford”, 
kainavęs 1,750 dol.  Mano 
valandinis uždarbis fabrike 
Čikagoje tada buvo 1.30 dol. 
Tuo automobiliu man besi-
džiaugiant buvau pašauktas į 
JAV kariuomenę. Automobilį 
teko palikti Čikagoje. Ten 
juo naudojosi kiti šeimos 
nariai iki avarijos. Už metalo 
laužą gavau 50 dol. Praėjo 
daug metų, iki į šeimą vėl 
grįžo „Ford” gaminys. Tai 
buvo prieš porą metų, kai 
sūnus Aidas nusipirko 2008 
m. „Ford Mustang Bullitt” 
automobilį. Šiuo modeliu 
paminėta 40 metų sukaktis, 
kai 1968 m. į rinką buvo iš-
leista speciali „Bullitt” laida. 
Modelis ypač išgarsėjo po 
filmo, kuriame garsus ak-
torius Steve McQueen tokį 
automobilį vairavo septynias 
minutes, besivydamas kaž-
kokį blogiuką. Ir dar viena 
pastabėlė apie automobilį 
„Mustang”. Šįmet balandžio 
17 d. buvo šio „Ford” mode-
lio 50-ties metų jubiliejus. 
Kai jis buvo paleistas į rinką, 
susidomėjimas juo buvo toks 
didelis, kad pranoko gamin-
tojų viltis keturgubai. Vietoje 
planuotų 120,000 vienetų, 
vien pirmaisiais metais šių 
automobilių buvo parduo-
ta apie 450,000. Naujutėlio 
1964 m. „Mustang” kaina 
buvo apie 2,500 dol., o nauju-
tėlio 2008 m. „Bullitt” kaina 
siekė apie 33,000 dol. Įdomu 
tai, kad dabar jau aštuonerių 
metų amžiaus modelio kaina 
liko beveik tokia pat kaip ir 
buvus.

$5.00 DIENOS UŽDARBIS  
ĮŽIEBĖ PRAMONĖS REVOLIUCIJĄ

Romualdas Kriaučiūnas

Pirmos kartos Ford Mustang buvo gaminamas Ford Motor kompanijoje nuo 1964 iki 1973.

2003-iais metais pasirodė 
kino filmas „Vienui vieni”, 
kuris pasakoja partizano 
Juozo Lukšos – Daumanto 
ir jo šeimos istoriją poka-
rio metu. Filmo kūrimas 
užtruko penkerius metus, 
keitėsi režisieriai, o galutinį 
kino filmo variantą režisa-
vo teatro režisierius Jonas 
Vaitkus. Scenarijaus auto-
riai – Alvydas Bausys ir 
Jonas Vaitkus, operatorius 
Algimantas Mikutėnas. Filme 
vaidina garsiausi Lietuvos 
aktoriai – Saulius Balandis, 
Rolandas Kazlas, Ramūnas 
Rudokas, Vytautas Rumšas 
ir kiti.

Filmas buvo laukiamas 
ir, kadangi tai tik antrasis 
ne dokumentinis, o meni-
nis-vaidybinis filmas apie 
pokario partizanines kovas 
atkurtoje nepriklausomoje 
Lietuvoje – iš jo buvo daug 
tikėtasi. Verta paminėti, kad 
pirmasis ne dokumentinis, 
o vaidybinis kino filmas 
Gyčio Lukšo – „Mėnulio 
Lietuva”(1995). „Mėnulio 
Lietuva” pastatytas pagal 
Sauliaus Šaltenio apysaką 
– „Duokiškis”, akivaizdžiai 
besiremiančią išmone ir su-
kurtą sovietmečiu (1977), 
todėl filmas nepretendavo nei 
būti simboliu, nei paminklu 
Lietuvos partizaninėms ko-
voms, kadangi tai - akivaizdi 
fikcinė istorija su sovietiniu 
dvelksmu.

Tačiau visai kita situacija 
buvo su J.Vaitkaus „Vienui 
vieni”. Oficialiai buvo skelb-
ta, kad tai filmas apie Lukšų 
šeimos gyvenimą pokariu 
siekiant parodyti ilgą laiko 
tarpsnį – devynerius metus. 

Taigi, filmas akivaizdžiai 
pretendavo tapti pirmuoju 
tikrai istoriniu filmu apie po-
kario partizanų kovas, kuria-
me bus bandoma atkurti au-
tentiškus įvykius, sudominti 
žiūrovą Lukšų šeimos isto-
rija, skatinti patriotizmą ir 
etc. Tačiau, pasirodžius šiam 
filmui, tokio įspūdingo efekto 
nesulaukta. Tai įrodo ne tik 
neigiamos recenzijos, bet ir 
jo sklaida viešojoje erdvėje 
(nes per valstybines šventes, 
ar jų išvakarėse verčiau rodo-
mas V.Žalakevičiaus filmas 
„Niekas nenorėjo mirti”, 
kuris nors ir yra nors aukš-
tos meninės vertės, tačiau 
prasilenkia su šiandienine 
ideologija ir yra aiškiai 
propagandinis, ar rodomi 
kokie nors latvių filmai apie 
nepriklausomybės kovas ar 
antrąjį pasaulinį karą, kaip 
„Rygos kariai” ar „Klaiki 
vasara”). Griežtai apie šį 
filmą atsiliepia ir kino kri-
tikė Živilė Pipinytė: „Bijau, 
kad filmo apie Daumantą 
ir jo bendražygius dar teks 
palaukti”.

DAUMANTO ŠEŠĖLIAI KINE
Tačiau filmas sukurtas 

ir jame reprezentuojamas 
Juozas Lukša – Daumantas, 
kuriama jo tapatybė ir for-
muojamas požiūr is  į  j į . 
Pirmiausia reikėtų paban-
dyti pasiaiškinti filmo žanrą. 
Kino filmo recepcijos istorija 
rodo, kad filmo tikrai buvo 
laukta ir kad jo žanras bus 
istorinė drama. Tačiau filmui 
pasirodžius, istorinė drama 
virto vaidybiniu filmu, ku-
riame remiamasi J.Lukšos – 
Daumanto biografija ir kitais 
dokumentiniais šaltiniais. 
O dar vėliau filmo žanras 
pervadintas į dokumentinį– 
vaidybinį. Kadangi žanras 
yra komunikaciją tarp kūrėjų 
ir žiūrovų steigiantis elemen-
tas, tai kūrėjai tokiu dvigubu 
pavadinimu lyg ir vengia 
atsakomybės už filmo žanro 
grynumą ir niekaip neįsipar-
eigoja galutiniam produktui, 
palikdami žiūrovus be aiškių 
kriterijų, ką jie žiūri – do-
kumentiką ar fikciją. Filmo 
siužetinis lygmuo, personažų 
sakomi žodžiai aiškiai rodo, 
kad pagrindinė literatūrinė 
medžiaga yra Daumanto 
„Partizanai”. 

Viena iš didžiausių filmo 
struktūros problemų yra 
jo fragmentiškumas, kuris 
sunkiai leidžia suvokti kas ir 
kodėl vyksta. Žinoma, nėra 
lengva pavaizduoti ilgą re-
zistencijos laikotarpį, išskirti 
svarbiausius aspektus, tačiau 
režisieriaus pasirinkti epizo-
dai atskleidžia tik Daumanto 
išorinius pasirinkimus: tapi-
mas partizanu, priesaikos da-
vimas, išvykimas, grįžimas, 
išdavystė, mirtis ir visiškai 
nesistengiama rodyti šių pa-
sirinkimų vidinės plotmės, 
dvejonių ir žmogiškosios kai-
nos. Todėl didžiausia filmo 
nesėkmė, kad nėra rodoma 
Daumanto tapatybės forma-
vimosi istorija. Daumantas 
nuo pat pirmųjų minučių 
kuriamas kaip bebaimis ir 
visa savo dvasia atsidavęs 
kovai. Nėra nei menkiausio 
mirktelėjimo, kad jis ko nors 
bijo. „Gyvenimas visada pa-
tikrina literatūrą”, – sakė 
Česlovas Milošas, galima 
pratęsti – ir kiną. Visi mes 
esame patyrę, kad baimė yra 
žmogiškas jausmas. Žmogus, 
kuris nusprendžia pasiaukoti 
ar kažką ginti – turi iki to 
užaugti. O augimas visuo-
met yra daugiaplanis. Su 
svarstymais, abejonėmis. 
Žmogus negimsta norėdamas 
dėl kažko aukotis. O filme 
Daumanto kelias į partizanus 
yra tiesi linija, neturinti jokių 
įtrūkių. Pavyzdžiui, filme yra 
scena, kuomet Daumantas 
su kitais partizanais slepiasi 
šulinyje. Pati scena kupina 
baimės ir įtampos, tačiau 

(Nukelta į 11 psl.)
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A.† A.
Inžinieriui  

BRUTENIUI LUKUI  
VEITUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame broliui 
Romui Veitui, velionio žmonai, vaikams ir 
giminėms. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos  
Čikagos skyrius

A.† A.
BRUTENIS VEITAS 

Drauge liūdime ir reiškiame užuojautą 
velionio žmonai Irenai, sūnums Rimantui, 
Vyteniui ir Algiui bei jų žmonoms ir vaikams, 
velionio broliui Romui ir jo šeimai, taip pat 
visiems velionio giminėms, draugams ir 
bendraminčiams.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos  
Bostono skyriaus valdyba ir nariai

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO:

Anoniminis, Clev. Hts., OH ..150
F.Šiaučiūnas, 
Mississauga, CAN ...................80
H.Bagdonienė, Oak Lawn, IL .55
G.Balanda, Sterling Hts, MI ....55
K.Černis, W.Bloodfield, MI ....50
R.Dovydaitis, 
N.Abington TWP, PA ..............45
A.Muliolis, Euclid, OH ...........45
K.Tautvydas, Greenbank, WA ..45
J.Koklys, Cave Creek, AZ .......44
J.Vėblaitis, Union, NJ..............40
Anoniminis, Clev., OH ............33
V.Adams, Destin, FL ...............20
L.Jarašūnas-Francel, 
Willowick, OH .........................20
J.Černius, Glendale, CA ..........15
J.Kavaliauskas, Livonia, MI ....10

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.

GEGUŽĖS 26 d., pirmadienį 8:30 val. ryte, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje šv. Mišios už žuvusius karius. Po šv. Mišių pusryčiai 
kavinėje. Rengia Katalikų karo veteranų 613 postas, globoja Šv. 
Kazimiero parapija.

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

filmo emocinis laukas nėra 
parengęs žiūrovo tai baimei 
ir įtampai priimti, todėl jis 
ją atmeta kaip emocinį filmo 
svetimkūnį. Tokie neati-
tikimai neleidžia vertinti 
veikėjų kaip realių žmonių 
ir tai savaime nuo jų žiūrovą 
atstumia. Jie rodomi arba 
kaip geri, arba blogi, todėl 
neįtikina. Kaip neįtikina ir 
filme sukurtas Daumantas – 
bebaimis didvyris, negaištan-
tis laiko abejonėms. Veiksmo 
žmogus. Ir veikiau ne žmo-
gus, o antžmogis. O tokie 
antžmogiai gyvena sovieti-
nių kino filmų archyvuose. 
Veikėjų statiškumas bene 
labiausiai suartina šį filmą 
su sovietinės ideologijos kū-
riniais. Maža to, nieko apie 
šią istoriją nežinančiam kino 
žiūrovui, sunku būtų suprasti 
ne tik apie ką šis filmas, bet ir 
ką norima juo pasakyti. Taigi, 
jei šio filmo auditorija vaikai 
– mokinukai, užsieniečiai, 
jie be komentarų mažai ką 
ir suprastų (gali būti, kad ir 
su komentarais nepasidarytų 
aiškiau) ir greičiausiai nesi-
tapatintų su pagrindiniu vei-
kėju Daumantu, kadangi jis 
lieka nesuprastas ir svetimas.

Filme žiūrovui nepalikta 
galimybė atpažinti ir tapatin-
tis, iš to kylantis neįtikina-
mumas greičiausiai susijęs su 
netinkama kino kalba, kuri, 
netikėtai patiems kūrėjams, 
susišaukia su sovietine ideolo-
gija ar net propaganda. Galbūt 
pagrindinė tokio rezultato 
priežastis – negebėjimas at-
siriboti nuo sovietinės kino 
praeities, nuo tam tikro kino 
ir žmogaus, ypač sovietinio 
priešo vaizdavimo logikos. 
Nes režisierius partizanų ko-
vas beveik atkartoja pagal 
filmo „Niekas nenorėjo mirti” 
specifiką, todėl nesąmoningai 
randasi Daumanto ir sovieti-
nių herojų prasminė ir ideo-
loginė paralelė. Šią paralelę 
stiprina ir kitas kūrėjų pasi-
rinkimas – nespalvotas vaiz-

das. Pasirinkus tokį kūrimo 
būdą, buvo siekiama vizualiai 
priartinti žiūrovą prie laike 
nutolusių praeities įvykių. 
Tačiau beveik nesanti filmo 
emocinė plotmė pasmerkė ne-
sėkmei ir šią kūrėjų intenciją 
ir norimo rezultato – autentiš-
kumo, istoriškumo nepasiekta. 
Atvirkščiai, atsitinka tam 
tikras paradoksas - nespalvota 
kino filmo juosta tampa nuo-
roda į kitus sovietinius fil-
mus apie partizanus (Niekas 
nenorėjo mirti, Vyrų vasara). 
Todėl susidaro įspūdis, kad šio 
filmo intencija stovėti šalia jų, 
o ne būti atsaku. Dar vienas į 
akis krentantis, nors ir papras-
tas, aspektas - veikėjų rūbai. 
Partizanai, nesvarbu ar bun-
keryje, ar miške, ar kovoje, ar 
bažnyčioje priesaikos davimo 
metu – visada su uniformomis, 
be to, su itin švariomis unifor-
momis. Prisiminus dar kartą 
Milošo teiginį, tai tik – eilinis 
prasilenkimas su elementaria 
logika, vėl lemiančia atmeti-
mo reakciją.

Nors ir sukuriamas mitas 
apie Daumantą kaip apie 
itin drąsų, bebaimį žmogų – 
antžmogį, tačiau nematant jo 
tapatybės formavimosi, pa-
sirinkimų eigos – juo tiesiog 
nepatikime ir savaime tarsi 
atmetame jo istoriją. Filmo 
struktūra ir vidinė logika ne-
patvirtina nei dokumentinio, 
nei vaidybinio filmo žanro 
aspekto. Todėl laukiama ko-
munikacija su žiūrovu neįvy-
ko, lūkesčių horizontai, pasak 
Roberto Jausso, nesusitiko. 
Man žinoma, kad šiuolaikinės 
adaptacijos teorijos siūlo ne 
tik atsisakyti ekranizacijos 
termino, bet ir siūlo adapta-
ciją keisti dialogo sąvoka, 
kad neliktų hierarchinių ry-
šių tarp literatūros ir kino. 
Tačiau ir priėmus tokį mąsty-
mą, žiūrovas yra paliekamas 
prie prastos kokybės filmo, 
kuris tik patvirtina Živilės 
Pupinytės teiginį, kad filmo 
apie Daumantą ir jo bendra-
žygius dar reikės palaukti.

Aurimas Vėta, 
Bernardinai.lt

Pranešame, kad šių metų balandžio 19 d.,
 sulaukusi 92 metų, mirė

A.† A.
STASĖ VALINSKAITĖ -

KEZENIUS 
Gimė Lietuvoje – Kalvarijoje. Buvo Leono (miręs) 

žmona. Liūdesy liko seserys: Marija ir Emilija Lietu-
voje. A. a. Stasė buvo miela teta ir proteta.

Dirbo 28 metus (Customer service) White Motor, 
1981 metais išėjo į pensiją. Gyveno Willowick, OH. 
2008 metais išsikėlė į Michigan. 

Šeštadienį, balandžio 26 d., 12:00 val. šv. Mišios už 
Jos sielą buvo atnašaujamos Šv. Kazimiero šventovėje 
Clevelande, palaidota Loudon kapinėse, Baltimore, 
MD. 

Šeimos ir draugų atsisveikinimas su Ja įvyko
Jakubs & Son Funeral Home 936 E. 185 St.

(Atkelta iš 10 psl.)

DAUMANTO...

PADĖKA

Dėkojame JULIUI VĖB-
LAIČIUI Union, NJ už nuo-
širdžius linkėjimus, auką ir 
„Dirvos” prenumeratą me-
tams.

Redaktorius

VILKIJOJE PAGERBTAS 
PREZIDENTAS  

VALDAS ADAMKUS

Prezidentas Valdas Adam-
kus apsilankė Kauno rajone, 
Vilkijoje, kur atidengė savo 
vardo memorialinį akmenį. 
Su onkologine liga kovojantis 
87 metų V. Adamkus atlaikė 
daugiau nei valandos trukmės 
renginį, stovėdamas teikė ap-
dovanojimus ir traukė „Ąžuolai 
žaliuos”.

„Kaip š io ąžuolo ša-
knys įsitvirtinusios į šventą 
Lietuvos žemę, privalu, kad 
ir mūsų šaknys niekad neati-
trūktų nuo savo tautos”, - tokie 
V. Adamkaus žodžiai iškalti 
ant didžiulio akmens, kuris 
pastatytas Villijos Šv. Jurgio 
bažnyčios šventoriuje. Šis 
akmuo skirtas V. Adamkaus ir 
sambūrio „Gerumo ąžuolas” 
veiklai paminėti.

V. Adamkus Šv. Mišiose 
dėl sveikatos nedalyvavo, o 
atvyko tiesiai į memorialinio 
akmens atidengimo ceremoniją. 
Prezidentas daugiau nei valandą 
įteikinėjo įvairiausius apdova-
nojimus, sakė kalbą, o renginio 
pabaigoje energingai traukė 
„Ąžuolai žaliuos”. „Esu nuošir-
džiai sujaudintas jūsų dėmesio 
ir pagarbos. Jūsų sprendimą 
įrengti memorialinį kompleksą 
priimu kaip simbolinį gestą 
skirtą ne tik man – tai pagarbos 
ir dėkingumo ženklas visiems, 
kurie įvairiose Lietuvos vietose 
dalyvauja ąžuolų sodinime, 
kurių dėka tūkstančiai naujų 
ąžuolų puoš ateities Lietuvą”, 
- kalbėjo V. Adamkus.      delfi.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 

 
 

Stipriausias planetos žmo-
gus Žydrūnas Savickas ne 
tik laimėjo galiūnų varžybas 
Brazilijoje, bet ir dar kartą 
pagerino rąsto kėlimo pasaulio 
rekordą.

Trys svarbios pergalės – 
per du mėnesius. Puikią for-
mą demonstruojantis lietuvis 
varžybose Brazilijoje pasiekė 
naują planetos rekordą.

Ž. Savickas iškėlė 223 
kilogramus sveriantį rastą. 
Lietuvos galiūnas puse kilo-
gramo pagerino nuo pernai 

Ž. SAVICKAS LAIMĖJO VARŽYBAS 
BRAZILIJOJE

rudens jam pačiam priklausiu-
sį rekordą.

Tai trečia iš eilės skam-
bi 38-erių lietuvio perga-
lė šiemet. Kovo mėnesį jis 
užtikrintai laimėjo Arnold 
Schwarzenegger turnyrą, o 
netrukus į viršų kėlė ir pa-
saulio čempionato apdova-
nojimą.

Ž. Savickas tvirtina pats 
nesuprantantis, iš kur turi tiek 
jėgų, nes dar prieš dešimtmetį 
kėlė vos 188 kilogramus sve-
riantį rastą.                      LRT

Žydrūnas Savickas pagerino pasaulio rekordą.                                                                               BFL

Vilniaus „Siemens arenoje” 
pasibaigė 2014 metų pasaulio 
ledo ritulio čempionato šešių 
komandų I (pirmo) diviziono B 
grupės varžybos. Čempionatą 
pralaimėjimu baigė, tačiau 
bronzos medaliais pasidabino 
Lietuvos nacionalinė rinktinė, 
kuri 2:3 (0:0; 1:2; 1:1) nusi-
leido antrą vietą užėmusiems 
Kroatijos ledo ritulininkams.

Pirmame kėlinyje nei vie-
nai rinktinei nepavyko pasižy-

LIETUVOS LEDO RITULININKAMS –  
PASAULIO ČEMPIONATO BRONZA

mėti, o antro kėlinio viduryje 
kroatai pelnė du įvarčius ir 
išsiveržė į priekį.

Tiesa, netrukus rezul-
tatą sušvelnino Edgaras 
Rybakovas, o trečio kėlinio 
pradžioje intrigą sugrąžino 
Darius Pliskauskas.

Vis dėl to sėkmė šypsojosi 
Kroatijos komandai, kuri ne 
kartą liko mažumoje, tačiau 
ne tik atsilaikė, bet ir pelnė 
pergalingą įvartį - jo autorius 

- Borna Renduličius.
Po rungtynių apdovanoji-

mų šventėje Dainius Zubrus 
pripažintas geriausiu čempi-
onato puolėju. Jis įmušė du 
įvarčius ir atliko 7 rezultaty-
vius perdavimus.

Šioje dvikovoje Lietuvos 
rinktinei negalėjo padėti gy-
nėjas Nerijus Ališauskas, kuris 
buvo suspenduotas IIHF (tarp-
tautinės ledo ritulio federaci-
jos) drausmės komisijos dėl 
neleistinų veiksmų rungtynėse 
prieš Rumuniją.               LRT

Pasaulio ledo ritulio čempionato I diviziono B grupėje Kroatijos ledo ritulio rinktinė 3:2 (0:0, 2:1, 
1:1) įveikė Lietuvos komandą ir iškovojo sidabro medalius, o lietuviams teko tenkintis bronza. BFL

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

Lietuvos dziudo imtyni-
ninkas Marius Paškevičius 
Monpeljė mieste (Prancūzija) 
surengto Europos dziudo 
čempionato svorio kategori-
joje per 100 kg (18 dalyvių) 
balandžio 26 d. iškovojo 
bronzos medalį.

LIETUVOS DZIUDO IMTYNININKUI – EUROPOS ČEMPIONATO BRONZA 
34-erių kaunietis kovoje 

dėl bronzos įveikė 20-metį 
gruziną Levanį Matiašvilį.

Pakeliui į pusfinalį M. 
Paškevičius nugalėjo du 
varžovus iš Juodkalnijos 
ir Slovėnijos, o kovoje dėl 
patekimo į finalą nusileido 

Londono olimpinių žaidynių 
ir šešiskart pasaulio čempionui 
25-erių metų prancūzui Teddy 
Rineriui.

Sandra Jablonskytė (per 78 
kg) užėmė penktąją, o Karolis 
Bauža (iki 90 kg) – septintąją 
vietas.                               LRT

Pirmi du NBA atkrintamų-
jų varžybų susitikimai karjero-
je antrus metus lygoje rungty-
niaujančiam Jonui Valančiūnui 
buvo itin sėkmingi. 

Nors „Toronto Raptors” 
laimėjo tik sykį, tačiau lietuvis 
surinko du solidžius dvigubus 
dublius – 17 tšk. ir 18 atk. kam. 
bei 15 tšk. ir 14 atk. kam. Tai 
geriausias rezultatas nuo 1985 
metų.

J. Valančiūnas tapo pir-
muoju krepšininku nuo 1985–

J. VALANČIŪNO DEBIUTAS ATKRINTAMOSIOSE 
– GERIAUSIAS NBA PER 30 METŲ 

1986 m. NBA sezono, kuriam 
per pirmąsias dvi debiutines 
atkrintamųjų varžybų rung-
tynes pavyko surinkti per 30 
taškų ir atkovoti daugiau kaip 
30 kamuolių.

Ralph Sampson ir Sam 
Perkins yra vieninteliai krepši-
ninkai NBA istorijoje, pasiekę 
tokių rezultatų, ir tai jie padarė 
tais pačiais 1985–1986 m.

Prie šios statistikos priar-
tėjo tokie krepšininkai, kaip 
Ben Wallace (26 tšk. ir 35 atk. 

kam.), Dwight Howard (21 
tšk. ir 30 atk. kam.), Shaquille 
O`Neal (39 tšk. ir 26 atk. kam.) 
ir Marc Gasolis (36 tšk. ir 26 
atk. kam.).

J. Valančiūno debiutą at-
krintamosiose kiek apkartino 
11 padarytų klaidų, tačiau šioje 
kategorijoje jam kompaniją 
palaiko superžvaigždės.

LeBron James debiutuo-
damas NBA atkintamosiose 
per du susitikimus suklydo 14 
kartų, Kevin Durant – 12, o 
Allen Iverson – 11 sykių.

LRT


