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Dėmesio skaitytojams ir 
rėmėjams. Pranešame, kad 
„Dirvos” priešatostoginė laida 
Nr. 13, bus išleista birželio 24 
d. Po atostogų laikraštis bus 
išleistas liepos 15 d.

Vi siems skai ty to jams ir 
rėmėjams lin ki me ma lo nių 
va sa ros atos to gų!

K i j e v a s ,  b i r ž e l i o  7 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Kijeve susitiko su pareigas 
pradėjusiu eiti  Ukrainos 
Prezidentu Piotru Porošenka. 
Dvišaliame susitikime aptartos 
tolimesnės bendradarbiavimo 
perspektyvos.

„Ukrainos Prezidentas 
gavo didelį žmonių pasitikėji-
mą, todėl jam tenka didelė at-
sakomybė pateisinant gyven-
tojų lūkesčius. Demokratiški 
ir laisvi Prezidento rinkimai 
yra reikšmingas, bet tik pirmas 
Ukrainos žingsnis atkuriant 
taiką šalyje. Ukrainai reikalin-
gi pokyčiai, kurių įgyvendini-
mui reikės sutelktų Prezidento 
ir visų žmonių pastangų”, 
- sako Prezidentė.

Pasak Prezidentės, pagrin-
diniai Ukrainos laukiantys 
iššūkiai yra stabilumo ša-
lyje užtikrinimas, Europos 
Sąjungos Asociacijos susitari-
mo Laisvosios prekybos dalies 
pasirašymas ir įgyvendinimas, 
konstitucinė reforma bei eu-
ropinių reformų tęstinumas 
siekiant vizų režimo liberaliza-
vimo. Europos Sąjunga yra pa-
sirengusi Laisvosios prekybos 
susitarimą pasirašyti birželio 
pabaigoje Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo metu.

Prezidentė pažymėjo, kad 

LIETUVA PADĖS UKRAINAI EITI DEMOKRATIJOS KELIU

Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės darbo susitikimas su inauguruotu Ukrainos Prezidentu Piotro Porošenka.            president.lt

Lietuva turi didelę reformų 
įgyvendinimo patirtį, todėl 
gali padėti Ukrainai dauge-
lyje reformų sričių. Ukrainai 
svarbu sukurti skaidrią ir cen-
tralizuotą europinių reformų 
koordinavimo instituciją, kuri 
užtikrintų efektyvų reformų 
įgyvendinimą.

Prezidentė su Ukrainos 
vadovu aptarė ir progresą įgy-
vendinant vizų režimo liberali-
zavimui reikalingas reformas. 
Ukraina dar turi sukurti anti-
diskriminacinius įstatymus, 
reformuoti Darbo kodeksą, 
stiprinti ombudsmeno insti-
tuciją. Pasak Prezidentės, bū-

tina užtikrinti ne tik įstatymų 
priėmimą, bet ir efektyvų jų 
įgyvendinimą.

Susitikimo metu aptarti ir 
Ukrainos darbai vykdant kons-
titucinę reformą. Prezidentė 
pabrėžė, kad būtina užtikrinti 
aiškų valdžių padalinimo prin-
cipą ir kompetencijų tarp jų 

Lietuva atitinka Mastrichto 
kriterijus ir yra pasirengusi prisi-
jungti prie euro zonos nuo 2015 
m. sausio 1 dienos – tokias išva-
das pateikė Europos Komisija 
ir Europos Centrinis Bankas 
paskelbtuose pranešimuose apie 
konvergenciją. Pranešimuose 
pažymima, kad Lietuva, vyk-
dydama ekonomines reformas 
ir atsakingą fiskalinę politiką, 
padarė didelę pažangą, siekda-
ma narystės euro zonoje.

E u r o p o s  K o m i s i j o s 
Konvergencijos praneši-
me Europos Parlamentui ir 
Tarybai konstatuojama, kad 
balandžio pabaigoje vidutinė 

pasidalinimą. 
A p i e  b ū t i n ų  r e f o r -

mų įgyvendinimą ir situa-
cijos Ukrainoje stabiliza-
vimą Prezidentė kalbėjo ir 
su Ukrainos Aukščiausios 
Rados pirmininku Aleksandru 
Turčynovu. 

president.lt

LIETUVAI DURYS Į EURO ZONĄ  
JAU ATVERTOS

metinė infliacija Lietuvoje 
buvo 0,6 proc. ir tai yra gero-
kai žemesnis rodiklis nei 1,7 
proc. Mastrichto kriterijus.

Valdžios sektoriaus defi-
citas 2013 m. buvo 2,1 proc. 
BVP (kriterijus – 3,0 proc. 
BVP), valdžios sektoriaus sko-
la – 39,4 proc. BVP (kriterijus 
– 60 proc. BVP).

Vidutinių ilgalaikių palūka-
nų norma siekė 3,6 proc., tuo 
tarpu konvergencijos kriteri-
jus – 6,2 proc. Nacionaliniai 
teisės aktai yra suderinti su 
Sutartimi, o lito ir euro keitimo 
kursas išlieka stabilus.

Europos Komisijos (EK) 

pirmininko pavaduotojas bei 
ekonomikos ir pinigų reikalų 
komisaras Ollis Rehnas prane-
šė, kad EK pateikė pasiūlymą 
Europos Sąjungos Tarybai dėl 
Lietuvos priėmimo į euro zoną.

Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius: „Mūsų 
visų sutelktos pastangos ir 
nuoseklus darbas yra paste-
bėtas bei įvertintas. Euro įve-
dimas yra ekonomiškai ir 
politiškai apgalvotas strate-
ginis Lietuvos žingsnis, sie-
kiant spartesnio ekonomikos 
augimo, o kartu ir geresnio 
gyvenimo visiems šalies gy-
ventojams. Euro įvedimas, 
atsižvelgiant į susiklosčiusias 
aplinkybes šalia Lietuvos sie-
nų, įgyja dar didesnę reikšmę. 
Tai dar vienas žingsnis į di-
desnį ekonominį, finansinį bei 
politinį mūsų šalies saugumą”.

„Simboliška, kad, paminė-
ję Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje dešimtmetį, esame la-
bai arti naujo atskaitos taško, dar 
vieno istorinio valstybės raidos 
momento – šiandien Europos 
Komisija atvėrė Lietuvai duris 
į euro zoną”, – sako finansų 
ministras Rimantas Šadžius. 
Ministro įsitikinimu, būti euro 

zonos nare Lietuvai reiškia 
didesnį užsienio partnerių pa-
sitikėjimą valstybe, o tai − gau-
sesnės investicijos, palankesnis 
skolinimasis, mažesnis nedar-
bas, augančios žmonių pajamos. 
„Palankus Europos Komisijos 
sprendimas – tik kelio pradžia. 
Turime užtikrinti, kad euras 
būtų laukiamas žmonių, o jo 
atėjimas – sklandus”, − sako R. 
Šadžius.

„Šiandieninės žinios iš 
Frankfurto ir Briuselio nėra 
staigmena – atsakingai atlikę 
namų darbus ir vykdę nuola-
tinę atitikties konvergencijos 
kriterijams stebėseną tikėjomės 
būtent tokio vertinimo”, – sako 
Lietuvos banko valdybos pir-
mininkas Vitas Vasiliauskas. 
Jo teigimu, paskelbtos Europos 
Sąjungos institucijų išvados 
– tai solidus patvirtinimas 
Europai ir pasauliui, kad sava-
rankiškai krizę įveikusi Lietuva 
ne tik atkūrė savo ekonomiką, 
sustiprino bankų sektorių, bet ir 
padėjo pamatus tvariai plėtrai 
ateityje. „Pusę darbo atlikome 
nepriekaištingai, tačiau pusė 
darbo – tai tik gera pradžia”, 
– sako Lietuvos banko vado-
vas, pabrėždamas, kad narystė 

euro zonoje, o kartu ir Bankų 
sąjungoje suteiktų ne savaimi-
nės gerovės garantijas, o naujų 
galimybių.

2014 m. birželio 19 d. 
Lietuvos priėmimo į euro zoną 
klausimą svarstys euro zonos 
finansų ministrai (Euro gru-
pė), birželio 20 d. – Europos 
Sąjungos finansų ministrų 
taryba (ECOFIN), birželio 
26–27 d. numatyta diskusija 
Europos Vadovų Taryboje, 
liepos viduryje savo nuomonę 
po svarstymo skelbs Europos 
Parlamentas.

Galutinį sprendimą dėl 
Lietuvos priėmimo į euro 
zoną Europos Sąjungos Taryba 
ketina priimti liepos 23 dieną.

Lietuva bus 19-toji Europos 
Sąjungos valstybė narė, įsive-
dusi eurą.                      ELTA
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Seime naujai išrinktiems europarlamentarams buvo 
įteikti pažymėjimai. Pažymėjimus atsiėmė konservatorius 
Algirdas Saudargas, socialdemokratai Zigmantas Balčytis 
ir Vilija Blinkevičiūtė, liberalai Petras Auštrevičius 
ir Antanas Guoga, „tvarkiečiai” Rolandas Paksas bei 
Valentinas Mazuronis, Darbo partijos atstovas Viktoras 
Uspaskichas, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vadovas 
Valdemaras Tomaševskis, „valstiečių” atstovas Bronis 
Ropė. Konservatorius Gabrielius Landsbergis į šventę vėla-
vo, nes grįžo iš užsienio, pranešė VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. Jam pažymėjimas bus įteiktas vėliau.

Seime bręsta idėja prieš artėjančius savivaldos rinkimus 
užkirsti kelią kai kurių partijų įpročiui kandidatų sąrašus 
„pagražinti” pavardėmis žmonių, net nesirengiančių dirbti 
savivaldybių tarybose. Savivaldybių tarybų rinkimų įstaty-
mo pataisomis siūloma įtvirtinti, kad partijos už kiekvieną 
kandidatą, kuris eina pareigas, nesuderinamas su tarybos 
nario mandatu, sumokėtų vieno vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio dydžio (šiuo metu - 2,340 litų) užstatą, rašo 
„Lietuvos žinios”. Jei į tarybą išrinktas toks asmuo atsisaky-
tų mandato, sumokėti pinigai papildytų valstybės biudžetą. 
„Kandidatai neturi būti kaip gėlių vazonai lange - tik sąrašui 
papuošti”,- tvirtino Seimo narė konservatorė Vincė Vaidevutė 
Margevičienė.

LSDP tarybos posėdyje birželio 7 d., šeštadienį kunkuliavo 
aistros. Vieną aštriausių kalbų rėžė partijos garbės pirmininkas 
A. Sakalas, sukritikavęs ne tik LSDP rinkimų štabą ir pasirink-
tą strategiją, bet ir esą pinigų besivaikantį LSDP kandidatą į 
prezidentus Zigmantą Balčytį. A. Butkevičius neslepia nesąs 
patenkintas tokia partijos garbės pirmininko retorika.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius teigia, kad 
Vyriausybė kreipsis į Generalinę Prokuratūrą, STT ir Teismų 
kolegiją, kad būtų ištirta žala, kurią SGDT (Suskystintųjų gam-
tinių dujų terminalas) objektui sukėlė 2008 m. pradėta byla.

Valdantieji sutarė nekliudyti įteisinti siūlymą leisti rašyti 
pavardes ir nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis pa-
grindiniame paso puslapyje. Tai yra siūloma socialdemokratų 
Irenos Šiaulienės ir Gedimino Kirkilo pateiktame įstatymo 
projekte. „Koalicija sutarė, kad bus pritarta po pateikimo 
pono Kirkilo ir ponios Šiaulienės įstatymui dėl pavardžių 
rašymo”, - po valdančiųjų susitikimo teigė Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos (LLRA) pirmininkas Valdemaras Tomaševskis.

Premjeras Algirdas Butkevičius apsisprendė dėl kan-
didato į Europos Komisijos narius. Neoficialiais duome-
nimis, šioms pareigoms bus siūlomas sveikatos apsaugos 
ministras Vytenis Andriukaitis. Europos Komisijos komisarų 
kandidatūras siūlo nacionalinės valstybės, tačiau siūlymo 
procedūrą apibrėžia Lietuvos įstatymai. Pagal Vyriausybės 
įstatymą, kandidatą į Europos Komisijos narius oficialiai siūlo 
Vyriausybė, gavusi prezidento pritarimą ir pasikonsultavusi 
su Seimu. Remiantis Europos Komisijos informacija, euroko-
misaro alga siekia 20,6 tūkst. eurų per mėnesį iki mokesčių. 
Europos Komisijos pirmininkas uždirba 25,3 tūkst.eurų, 
vicepirmininkas – 22,9 tūkst. eurų, neatskaičius mokesčių. 
Istoriko ir chirurgo išsilavinimą turintis politikas nedalyvavo 
rinkimuose į Europos Parlamentą, tačiau jo ambicijos susti-
printi savo statusą socialdemokratams buvo ne paslaptis. Po 
Seimo rinkimų 2012 m. V. Andriukaitis siekė užsienio reikalų 
ministro posto, tačiau tapo sveikatos apsaugos ministru.

Po 15 metų darbo Almos Adamkienės labdaros ir pa-
ramos fondas pranešė nutraukiantis veiklą. A.Adamkienės 
fondas vienas pirmųjų pradėjo labdaringą veiklą Lietuvoje, o 
dabar labdaros rinkėjų atsirado labai daug. „Dabar yra daug 
renginių, kurie prašo aukoti. Mums atrodo, kad jau nebepa-
togu prašyti”, - teigė S. Kačinskienė. Pasak A. Adamkienės, 
pagalba mažų miestelių ir kaimo moksleiviams buvo pagrin-
dinė labdaros ir paramos fondo misija. „Esu nuoširdžiai dė-
kinga visiems – kiekvienam žmogui ar įmonei , kurie parėmė 
mūsų fondą. Mums labai svarbi kiekvieno parama ir dėmesys. 
Džiaugiuosi, kad turime tokių ištikimų draugų, kurie mūsų 
nepamiršta nuo pat pirmųjų fondo įkūrimo dienų, kurie mus 
remia ir palaiko šiandien. Tikiu, kad mūsų su Jumis suteikta 
galimybė skaityti naujausias knygas, dalyvauti kūrybiniuose 
ir švietimo projektuose, kaimo mokyklų vaikams atneša ne tik 
pažinimo, džiaugsmą, bet ir didelę naudą”, - fondo interneto 
svetainėje rašo buvusi pirmoji šalies ponia. A. Adamkienės 
labdaros ir paramos fondas savo veiklą baigs šių metų birželio 
mėnesį. Fondo archyvinė medžiaga bus perkelta į šiuo metu 
kuriamą A.Adamkaus biblioteką Kaune ir Butrimonių gim-
nazijoje, Alytaus rajone, atidarytą fondo atminties kambarį.

LRT, ELTA

Demokratinių Vakarų valstybių vadovai stoja fotografuotis bendrai nuotraukai. JAV prezidentas Barack 
Obama (centre) ir Anglijos karalienė Elžbieta II buvo pareiškę pageidavimą, kad Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin nuotraukoje šalia jų nestovėtų.                                                                                AP

Prancūzijos Normandijos 
regione vykstančiame mi-
nėjime dalyvavęs Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin 
asmeniškai pasikalbėjo su 
naujuoju Ukrainos vadovu 
Petro Porošenka, skelbia 
„Reuters”. Neoficialūs pran-
cūzų šaltiniai pranešė, o 
vėliau ir V.Putin spaudos at-
stovas patvirtino, kad Rusijos 
prezidentas keliomis frazė-
mis apsikeitė ir su Barack 
Obama.

V.Putin atstovas spaudai 
Dmitrij Peskov pranešė, kad 
Normandijoje Rusijos prezi-
dentas per įvairius renginius 
susitiko su Prancūzijos pre-
zidentu Francois Hollande, 
Vokietijos kanclere Angela 
Merkel, Ukrainos preziden-
tu Petro Porošenka bei JAV 
prezidentu Barack Obama.

„Oficialių priešpiečių, 
kuriuos sąjungininkų iš-
silaipinimo Normandijoje 
70-mečio proga surengė 
F.Hollande, užkulisiuose 
prezidentas V.Putin trumpai, 
nesisėsdami, pasikalbėjo su 
F.Hollande, A. Merkel ir P. 
Porošenka. Per trumpą pokal-
bį ir V.Putin, ir P.Porošenka 
pasisakė už kuo greitesnį 
kraujo liejimo nutraukimą 
Ukrainos pietryčiuose, taip 
pat abipusių kovos veiksmų 
– ir iš Ukrainos ginkluotųjų 
pajėgų, ir iš Ukrainos federa-
lizavimo šalininkų pusės”, – 
sakė D.Peskov žurnalistams.

„Taip pat buvo patvirtina, 
kad padėties sureguliavimui 
taikiomis politinėmis prie-
monėmis alternatyvos nėra”, 
– pažymėjo jis.

Vakarų diplomatai išreiš-
kė viltį, kad neformalus V. 
Putin ir P. Porošenkos po-
kalbis padės sumažinti Rytų 
Ukrainoje tvyrančią įtampą 
ir užmegzti kontaktus būsi-
miems dialogams.

NORMANDIJOJE PUTIN KALBĖJOSI  
SU POROŠENKA IR OBAMA

V. Putin, P. Porošenka ir 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel tarpusavyje bendravo 
eidami į Benovilio pilį, kur į 
70-ąsias „D dienos” metines 
susirinkę pasaulio vadovai 
pietavo. Būsimąjį Ukrainos 
prezidentą P.  Porošenką 
prisijungti prie pietų pa-
kvietė Prancūzijos vadovas 
Francois Hollande, pareiškęs, 
kad minėjimas turėtų tarnauti 
„taikos labui”.

V. Putin ir P. Porošenka 
susi t iko pirmą kar tą  po 
Ukrainos prezidento rinkimų 
gegužės 25 dieną.

„Susitikimas truko apie 
ketvirtį valandos prieš pi-
etus”, – sakė F. Hollande 
padėjėjas.

„Jiems pavyko pradėti 
dialogą dėl galimų deeskala-
vimo priemonių, tarp kurių 
buvo ir P. Porošenkos išrinki-
mo prezidentu pripažinimas” 
iš Maskvos pusės, pažymėjo 
padėjėjas, dar pridūręs, kad 
V. Putin žadėjo atsiųsti am-
basadorių į Kijevą.

„Pal iaubų (skelbimo) 
praktiniai klausimai bus 
svarstomi artimiausiomis 
dienomis”, – nurodė jis.

Sensacingą ir tarptautinės 
bendruomenės ilgai lauktą 
susitikimą akylai stebėję 
žurnalistai vis dėlto nepaste-
bėjo V. Putin ir P. Porošenkos 
pasisveikinimo.

Vis dėlto žurnalistai užfik-
savo akimirką, kai, V. Putin 
stojant fotografuotis bendrai 
nuotraukai su B. Obama, 
karaliene Elžbieta II ir kitais 
Vakarų vadovais, jo veidą 
nutvieskė raudona nuo kilimo 
atsispindėjusi šviesa.

Apsikeitė frazėmis

JAV prezidentas Barack 
Obama ir Rusijos vadovas 
Vladimir Putin trumpai pa-
sikalbėjo Prancūzijoje, pir-

mąkart akis į akį susitikę 
per didžiausią nuo Šaltojo 
karo laikų abiejų šalių san-
tykių krizę dėl neramumų 
Ukrainoje, pranešė vienas 
prancūzų šaltinis.

Abu prezidentai apsikeitė 
trumpais komentarais, ruoš-
damiesi eiti pietauti kartu su 
kitais pasaulio vadovais per 
ceremonijas, skirtas sąjun-
gininkų pajėgų išsilaipinimo 
Normandijoje per Antrąjį 
pasaulinį karą 70-osioms 
metinėms, nurodė šaltinis.

Apie trumpą V.Putin ir 
B.Obamos pokalbį vėliau 
pranešė ir Rusijos prezidento 
atstovas spaudai D.Peskov. 
Jis komentavo kad jiedu 
apsikeitė nuomonėmis apie 
padėtį Ukrainos rytuose.

„V.Put in  i r  B.Obama 
pareiškė, kad būtina kuo 
greičiau nutraukti smurtą ir 
karo veiksmus”, – pažymėjo 
D.Peskov.

„Prezidentų susitikimas 
truko apie ketvirtį valan-
dos prieš pietus”, – sakė 
F.Hollande padėjėjas.

„Prezidentas Obama aiš-
kiai pareiškė, kad deeskalavi-
mas priklauso nuo to, ar Rusija 
pripažins išrinktąjį prezidentą 
Porošenką teisėtu Ukrainos 
vadovu, taip pat sustabdys 
ginklų ir atsargų gabenimą per 
sieną” kaimyninės šalies ry-
tiniame regione veikiantiems 
prorusiškiems separatistams, 
Baltųjų rūmų patarėjos naci-
onalinio saugumo reikalams 
pavaduotojas Ben Rhodes 
sakė žurnalistams, atvyku-
siems su Amerikos vadovu 
į sąjungininkų išsilaipinimo 
Normandijoje per Antrąjį 
pasaulinį karą 70-ųjų metinių 
minėjimą Prancūzijoje.

„Jeigu Rusija pasinaudos 
šia proga pripažinti naująją 
vyriausybę Kijeve ir su ja 
dirbti, prezidentas Obama 
nurodė, kad gali būti gali-
mybių įtampai sumažinti”, 
– pridūrė jis.
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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

AR VASARA APMALŠINO AISTRAS?

Rinkimai baigėsi, vieni skelbia pergalę, kiti skaičiuoja 
nuostolius ir ieško kaltų, treti apsimeta, kad nieko neįvyko 
ir nieko naujo tikėtis neverta. Visame šitame šurmulyje 
galima pripažinti vieną tiesą – nebuvo didelių skandalų ir 
netikėtumų, todėl ir porinkiminės aistros greitai nurimo. 
Net būsimas referendumas, neva, dėl žemės nepardavimo 
užsieniečiams nugrimzdo į „antrąjį planą” – juk daugelio 
mintys jau sukasi apie prasidėjusią vasarą ir neišvengiamus 
atostogų malonumus. Žinoma, tai nereiškia, kad „referendū-
mininkai” atsisakė savo ketinimų kaip nors išbraukti Lietuvą 
iš Europos Sąjungos, tačiau nemažai žmonių, iš pradžių 
užkibę ant „propatriotinio” masalo, galiausiai suvokė šiuos 
jų tikslus ir neketina dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės 
garantijų naikinimo spektaklyje. Karščiausius patriotus 
vaizdavę „pankininkai” liko už borto ne tik Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinkimuose, bet ir europarlamentą 
regės kaip savo ausis. Tik Karbauskio partijai šįkart pasi-
sekė – ji gavo vieną mandatą į šią ES instituciją. Na, ir kas 
iš to? Rinkėjai, matydami sąraše R. Karbauskio pavardę ir 
balsuodami faktiškai už jį, eilinį kartą buvo „išdurti” (gal 
pamenate, kad šį žodį, reiškiantį „apgauti”, oficialiai pir-
mą kartą pavartojo A. Brazauskas?), nes ponas Ramūnas 
savo vietą kažkodėl užleido antroje sąrašo vietoje buvusį 
B. Ropę… Taip taip, už tą patį Ropę, kuris per pirmąjį 
valstybės prezidento rinkimų turą tapo absoliučiu „autsai-
deriu”. Kam to reikėjo? Negi prireikė B. Ropę patraukti iš 
Ignalinos mero posto? O gal R. Karbauskis nenori atsidurti 

„po padidinamuoju stiklu”, kas neišvengiamai gresia būnant 
europarlamentaru..? Kaip bebūtų, rinkėjai buvo apgauti, bet 
dėl to apkaltinti bus, be abejo… konservatoriai, sisteminės 
partijos ir t. t. Kodėl konservatoriai? Ogi todėl, kad jie yra, 
todėl, kad kai kas davė komandą bet kokia proga juos juo-
dinti, kaltinti, peikti! Ypač ši antikonservatoriška (tiksliau 
būtų sakyti – prieš TS-LKD nukreipta) isterija sustiprėjo 
po to, kai TS – LKD paskelbė garsiąją „Minkštąją Rusijos 
sulaikymo strategiją”. Beje, įdomus dalykas – kai prasideda 
ginčai dėl šios „strategijos” pagrįstumo, oponentų verta 
paklausti, ar jie perskaitė tą beveik 30 puslapių užimantį 
projektą? Dažniausiai paaiškės, kad nė velnio jie neskaitę!

Rinkimus į Europos Parlamentą laimėjo Viktoras Uspaskichas 
– jis gavo mandatą, kuris gelbsti nuo baudžiamosios atsakomybės 
už finansines aferas stambiu mastu. Bent jau kurį laiką. Atimti 
iš šio veikėjo Seimo nario neliečiamybę nepavyko dėl Seimo 
pirmininkės L. Graužinienės ir dėl P. Gražulio pastangų, kol 
tapo vėlu – to ir buvo siekiama. Šią neliečiamybės atėmimo 
iš nusikaltimą padariusio Seimo nario istoriją reikėtų įrašyti į 
kriminalistikos istoriją, kurioje labai tiktų parodyti kiekvieno 
minėto politiko vaidmenį trukdant triumfuoti teisingumui (būtų 
ko pasimokyti būsimiesiems teisėsaugos tarnams!). 

Apskritai vertinant rinkimų į Europos Parlamentą rezul-
tatus, galima sakyti, kad situacija panaši į esamą politinę 
padėtį Lietuvos Seime – dešiniosios jėgos liko mažumoje, 
o koalicija paėmė viršų.

Kęstutis Šilkūnas

K. Girnius:
AR LIETUVA BUS SAUGESNĖ PO B. OBAMOS VIZITO?

Kaip reikėtų vertinti JAV 
prezidento Baracko Obamos 
vizitą į Varšuvą ir jo paskelbtus 
planus Rytų Europos šalių sau-
gumui stiprinti?

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė ir kai kurie stebėtojai 
džiaugsmingai sutiko Obamos 
pasiūlymus. Lenkijoje jie buvo 
sutikti skeptiškiau, nes buvo 
laukiama daugiau ir konkretes-
nės paramos. Manau, kad lenkų 
reikalavimai nerealistiški, o 
pirminis lietuvių entuziazmas 
šiek tiek perdėtas.

Obama yra apdairus poli-
tikas, neskubantis imtis greitų 
ir radikalių žingsnių. Dėl to jis 
smarkiai kritikuojamas, bet nėra 
ženklų, rodančių, jog jis ketina 
keisti savo nuostatų. 

Naujai paskelbtas planas 
„Europos padrąsinimo inicia-
tyva” yra nuosaikus ir atsargus. 
Milijardas dolerių bus skiriamas 
pratyboms, mokymams, oro 
bei sausumos pajėgų rotaci-
nėms misijoms, infrastruktūrai. 
Ketinama intensyvinti JAV 
ir NATO karinių jūrų pajėgų 
dislokavimą, įskaitant „pasto-
vesnį” dislokavimą Juodojoje ir 
Baltijos jūrose. Įsidėmėtina, kad 
kalbama apie „pastovesnį”, o ne 
„pastovų” dislokavimą. 

Praėjus kelioms valandoms 
po Obamos kalbos, NATO 
gynybos ministrai sutarė dėl 
žingsnių, turinčių sustiprinti 
Rytų Europos šalių gynybą. Bet 
svarbiau tai, kad jie pabrėžė, kad 
NATO toliau laikysis 1997 metų 
NATO ir Rusijos susitarimo, ku-
riame įsipareigota Rytų Europos 
šalyse nedislokuoti savo karių. 
Taigi - bazių nebus.

Milijardas dolerių nėra ki-
šenpinigiai, bet JAV mastais tai 
ne itin didelė suma. Praeitą sa-
vaitė Obama paprašė Kongresą 
skirti dar 1,4 milijardo dole-
rių apgyvendinti, pamaitinti ir 
prižiūrėti dešimtys tūkstančių 
vaikų iš Lotynų Amerikos, kurie 
sulaikyti neteisėtai bandydami 
kirsti sieną ir patekti į JAV. 

Obama, vėliau ir Gynybos 
ministras Chuckas Hagelis, 
primygtinai pabrėžė, kad visos 
NATO šalys turi įgyvendinti 
savo įsipareigojimus gynybos 
išlaidas didinti iki 2 proc. 
BVP. Hagelis įspėjo, kad gali 
sumažėti amerikiečių parama 
aljansui, jei įsipareigojimai to-
liau bus nepaisomi.

Tai, kad net krizės atveju 
Vašingtonas jaučia poreikį pri-
minti savo sąjungininkams, kad 
jie piktnaudžiauja jo gera valia, 
rodo, jog JAV kantrybė pradeda 
išsekti. 

Vis dėlto nėra jokių garanti-
jų, kad išlaidos didės. Praeitą sa-
vaitę interviu žurnalui „Spiegel” 
įtakingasis Vokietijos finansų 
ministras Vokietijos Wolfgang 
Schaeuble pasisakė prieš gy-
nybos išlaidų didinimą ar 

NATO karių dislokavimą Rytų 
Europoje. Esą devyniasdešimt 
procentų Vokietijos ir ES šalių 
gyventojų tokius žingsnius lai-
kytų padėties bloginimu. Pasak 
Schaeuble, „didinti gynybos 
biudžetą šiuo metu nebūtų pro-
tingas žingsnis.”

Baltieji rūmai perspėjo, kad 
naujai skiriamas ir sustiprintas 
dėmesys Europai nebus vyk-
domas Amerikos karinės galios 
Azijos ir Ramiojo vandenyno 
regione sąskaita. Tai primini-
mas, jog JAV, kaip pasaulio ga-
lybė, turi įsipareigojimų kituose 
pasaulio regionuose.

Pastaruoju metu smarkiai 
auga įtampos tarp Kinijos iš vie-
nos pusės, Japonijos, Vietnamo 
ir Filipinų iš kitos pusės dėl te-
ritorinių vandenų demarkavimo 
Pietų Kinijos jūroje. Praeitą šeš-
tadienį Hagelis perspėjo Kiniją 
susilaikyti nuo „destabilizuojan-
čių veiksmų” Pietų Kinijos jūro-
je ir išsakė palaikymą Japonijos 
planams stiprinti savo karinį 
pajėgumą. JAV jaučia poreikį 
užtikrinti savo partnerius, kad 
ji pasiryžusi apginti jų teisėtus 
interesus ir sustabdyti Kinijos 
įtakos plėtrą. 

Vašingtonas laiko Kiniją 
augančia, potencialiai ir pavo-
jinga galybe, o Rusiją smunkan-
čia galybe, kurios pretenzijos 
neatitinka jos realios galios. JAV 
strateginė pirmenybė yra ir liks 
rytų Azija, o ne rytų Europa. 
Todėl manau, kad klysta poli-
tologas Laurynas Kasčiūnas, 
kuris aiškina, kad Baltųjų rūmų 
dėmesys Rytų Europai rodo 
aiškų užsienio politikos poslinkį 
nuo Azijos į platesnį regioną, su 
akcentu į Europą.

Kasčiūnas taip pat teigia, kad 
JAV grįžti prie NATO šaknų, kai 
aljansas išskirtinį dėmesį skyrė 
Sovietų Sąjungos sulaikymui ir 
sutramdymui. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pareiškė, kad JAV 
grįžta į Europą.

Negaliu pritarti prezidentės 
ir Kasčiūno nuomonei. JAV 
nesugrįžta į Europą, nes niekada 
jos nepaliko. Tiesa, po Šaltojo 
karo JAV radikaliai sumažino 
karių skaičių Europoje, įsivėlė 
į karus Afganistane ir Irake, 
susitelkė kovai su musulmonų 
terorizmu. Bet ji liko galutinis 
Europos saugumo garantas, 
o Europos šalių raginimu da-
lyvavo kariniuose veiksmuo-
se Bosnijoje, Serbijoje, net 
Libijoje.

Amerikiečiai nebenori būti 
pasaulio policininkais, bet jie 
negalės visiškai atsisakyti to 
vaidmens. Kilus krizėms, JAV 
kartkarčiais turės įsiterpti, nors 
ir nenoriai. Be to, Prancūzija vis 
dažniau siunčia karius į savo 
buvusias kolonijas Afrikoje, 
siekdama numalšinti teroristus. 
Paryžius irgi tikisi sąjunginin-
kų paramos. Tai užtikrina, kad 

NATO neužsisklęs Europoje, 
nesitenkins Šaltojo karo laikų 
veikimo modeliu. 

Antra vertus, kuklinanti 
nesėkmingų karinių interven-
cijų patirtis niekais pavertė 
buvusio prezidento Busho ra-
ginimus, išdėstytus 2008 m. 
NATO aukščiausioje lygio pa-
sitarime Bucharešte, paversti 
aljansą eskpedicine santarve, 
kuri savo karius siųs po visą 
pasaulį, siekdama užtikrinti 
laisvę ir taiką milijonams. Kaip 
jau minėjau, JAV posūkis į Aziją 
nėra laikinas reiškinys, - tai 
strateginė būtinybė, kuriai bus 
skiriama pirmenybė. To nepa-
keis svajonės apie JAV „grįžimą 
į Europą”.

Lenkai skeptiškiau vertino 
Obamos planus ir neslėpė savo 
nusivylimo. Užsienio reikalų 
ministras Radekas Sikorkis 
klausė - jei yra didelių bazių 
Didžiojoje Britanijoje, Ispani-
joje, Portugalijoje, Graikijoje, 
Italijoje, „kodėl ne čia?” 

Atsakymas nėra sudėtin-
gas. JAV tiki savo gebėjimu 
atgrasyti Rusiją nuo bet kokių 
karinių akcijų prieš NATO 
šalis, o agresijos atveju suduoti 
triuškinantį atkirtį. Tikimasi, 
kad bus galima susikalbėti su 
Rusija, jei ne Putinui preziden-
taujant, tai vėliau. Nėra „amži-
nų” priešų – susitaikė prancūzai 
ir vokiečiai, vokiečiai ir lenkai. 
Gali ir rusai pasikeisti, atsisa-
kyti savo agresyvios politikos, 
kaip vokiečiai atsisakė mili-
tarizmo. Nereikalinga karinė 
bazė Lenkijoje net ir taikiausiai 
nusiteikusiam Rusijos vadovui 
apsunkintų pastangas su NATO 
rasti bendrą kalbą. 

Prieš kokius šešerius metus 
Egidijus Vareikis, pastebėjęs, 
kad Rumunija, Bulgarija ir 
Turkija jau priklauso NATO 
arba ES, teigė, kad „jei pridė-
sime Ukrainą bei Gruziją, yra 
galimybė paversti Juodąją jūrą 
Europos vidaus ežeru, kaip 
kad dabar Baltijos. Rusijos 
galimybės ir Rusijos grėsmė 
tuomet sumažės.” Šitoks geo-
politinis požiūris, paplitęs Rytų 
Europoje, yra svetimas JAV ir 
Vakarų Europos šalims. Tie, 
kurie pritaria tokiam supratimui, 
panašiai mato pasaulį, neiš-
vengiamai bus nusivylę JAV ir 
Vakarų Europos veiksmais. 

Nenoriu nuvertinti Obamos 
vizito ir planų reikšmės. Nors 
jie labiau simboliniai negu 
konkretūs, jie yra reikšmin-
gi. Jie verčia Maskvą dar kartą 
įsisąmoninti, kad JAV tvirtai įsi-
pareigojusi ginti NATO narius 
Rytų Europoje. Be to, jei JAV 
veiksmai paskatintų Europos 
šalis rimtai stiprinti savo kari-
nį pajėgumą, tai būtų gerokai 
didesnis įnašas į Rytų Europos 
saugumą negu nuolatinis JAV 
karių dislokavimas.           delfi.lt
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Išeivijos lietuviams, jų 
vaikams, vaikaičiams, pro-
vaikaičiams ar lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikams sutei-
kiama galimybė pasinaudoti 
valstybės parama studijoms 
Lietuvos edukologijos univer-
sitete (LEU). Teisę gauti para-
mą turi priimtieji į pirmosios ir 
antrosios pakopų studijas.

Išeiviai ir užsienio lietuviai 
pretenduoti gali į dviejų rūšių 

„Veikdami kartu galime 
duoti deramą atsaką agresy-
vėjančiai Rusijai ir užtikrinti 
mūsų žmonių saugumą. JAV 
buvimas regione - veiksminga 
atgrasymo priemonė, tačiau 
turime ir patys labai atsakingai 
stiprinti savo gynybinius pajė-
gumus, ieškoti galimybių ma-
žinti ekonominę ir energetinę 
priklausomybę nuo nenuspėja-
mo kaimyno”, - sako Lietuvos 
vadovė, birželio 3 d. Varšuvoje 
dalyvavusi Baltijos ir Vidurio 
Europos šalių vadovų susitiki-
me su JAV prezidentu Barack 
Obama.

Susitikime taip pat da-
lyvavo Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Čekijos, Slovakijos, 
Rumuni jos ,  S lovėni jos , 
K r o a t i j o s ,  B u l g a r i j o s , 
Vengrijos prezidentai ir iš-
rinktasis Ukrainos prezidentas 
Piotr Porošenka.

Prezidentai aptarė saugu-
mo situaciją Vidurio ir Rytų 
Europoje, bendradarbiavimo 
galimybės sprendžiant kari-
nio, energetinio, ekonominio, 
informacinio ir kibernetinio 
saugumo klausimus, pranešė 
Prezidentūra.

Pasak D. Grybauskaitės, 
JAV - tvirta Lietuvos sąjun-
gininkė, suprantanti Lietuvos 
saugumo iššūkius ir greitai 
reaguojanti į kylančias grės-
mes. Prasidėjus galios de-

JAV PREZIDENTO PASITARIMAI SU BALTIJOS  
IR VIDURIO EUROPOS VALSTYBIŲ VADOVAIS

monstravimui Lietuvos pašo-
nėje, JAV iškart atsiuntė būtiną 
pastiprinimą - gauti papildomi 
naikintuvai oro erdvės apsau-
gai, ilgalaikės sausumos ir jūrų 
pajėgos.

Anot šalies vadovės, JAV 
prezidento pareiškimas skirti 
1 milijardą dolerių JAV karių, 
aviacijos ir jūrų pajėgų buvi-
mui Rytų Europoje bei susti-
printi regiono saugumą rodo, 
kad JAV laikosi duoto žodžio.

Prezidentės teigimu, nauju 
impulsu ekonominiam ir ener-
getiniam saugumui gali tapti 
suskystintų dujų eksportas iš 
JAV į Europą bei ES ir JAV 
laisvosios prekybos sutartis.

Paprašėme ir gavome

„Esu įsitikinusi, kad da-
bartiniai Rusijos veiksmai 
iššaukė atitinkamą NATO 
šalių reakciją ir mes, pasienio 
valstybės, Baltijos šalys ir 
Juodosios jūros šalys, papra-
šėme papildomų saugumo 
garantijų. Tokias saugumo ga-
rantijas mes ir gauname pagal 
Vašingtono sutartį ir NATO 
kolektyvinės gynybos 5-ą 
straipsnį. Tai, kad Jungtinės 
Valstijos tiesiogiai, dvišaliu 
pagrindu siūlo pagalbą, tik 
rodo, kad Jungtinės Valstijos 
viską vertina labai objektyviai. 
Džiaugiamės, kad reakcija yra 
labai greita – ir JAV, ir NATO, 

kaip organizacijos”, - telefonu 
žiniasklaidai sakė prezidentė. 

Pasak šalies vadovės, vie-
na svarbiausių žinių - kad 
JAV pradės eksportuoti ska-
lūnines dujas į Europą. D. 
Grybauskaitės tvirtinimu, tai 
sumažins galimybes energeti-
ką naudoti kaip ginklą. 

„Kalbėjome ir apie karinį 
saugumą, ir apie energetinį 
saugumą. Labai džiaugiuosi, 
kad prezidentas pareiškė, jog 
nuo kitų metų pradeda ekspor-
tuoti į Europą didelius skalū-
ninių dujų kiekius. Tai reiškia, 
kad tarptautinę rinką pasieks 
pigesnės dujos. Tai numuš 
kainas. Tai irgi gera žinia, kad 
energetika nebūtų naudojama 
kaip viena iš karo formų prieš 
savo kaimynes. Taigi daug 
gerų žinių ir tikiuosi, kad šios 
žinios bus pozityviai įvertin-
tos ir pas mus”, - pridūrė D. 
Grybauskaitė. 

Tačiau prezidentė priminė, 
kad JAV prezidentas B. Obama 
aiškiai pasakė, jog mainais į 
saugumo garantijas tikisi ade-
kvataus Aljanso narių gynybos 
srities finansavimo. 

„Taigi mes žinome savo įsi-
preigojimus, žinome JAV įsi-
pareigojimus, žinome NATO 
partnerių veiksmus. Žiūriu 
į visą situaciją labai opriti-
mistiškai”, - reziumavo D. 
Grybauskaitė. 

Pasakė, ko nori mainais 
į saugumo garantijas
Lenkijoje besilankantis JAV 

prezidentas B. Obama pareiš-
kė, jog, mainais į amerikiečių 
teikiamas saugumo garantijas, 
Europos sąjungininkai turėtų 
padidinti savo gynybos biu-
džetus.

„Stebėjome pastovų mažėji-
mą, tai turi pasikeisti”, - Europos 
šalių gynybos išlaidų mažėjimą 
komentavo JAV prezidentas.

Anot B. Obamos, neskaitant 
Lenkijos ir kelių kitų Europos 
šalių, likusi Senojo žemyno 
dalis neskyrė pakankamo dė-
mesio savo saugumui ir NATO 
įsipareigojimams, o tai labai 
ryškiai atsiskleidė per Rytų ir 
Vakarų konfrontaciją dėl pasta-
rųjų Ukrainos įvykių. „Jie tikisi 
visiškos narystės kalbant apie 
gynybą, todėl jie turi prisidėti 
tiek, kiek numato visavertė 
narystė”, - spaudos konferen-
cijos metu Varšuvoje kalbėjo 
B. Obama.

Prezidentas dar kartą pati-
kino, jog NATO aljansas yra 
kertinis JAV saugumo garantas, 
tačiau amerikiečiai vieni negali 
užtikrinti Europos saugumo, jei 
visos Aljanso narės nebus tuo su-
interesuotos. Lenkijos preziden-
tas Bronislawas Komorowskis, 
savo ruožtu, informavo, jog 
dėl pastarųjų įvykių Ukrainoje 
Varšuva savo gynybos biudžetui 
ketina skirti reikalaujamus 2 
proc. nuo šalies bendrojo vidaus 
produkto (BVP).

Duotos saugumo 
garantijos - didžiausios 
per Lietuvos narystės 

dešimtmetį
Jungtinių Amerikos Valstijų 

prezidentas Barackas Obama 
suteikė didžiausias saugumo 
garantijas Rytų Europos šalims 
nuo pat Lietuvos narystės NATO 
pradžios, sako Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto (TSPMI) politologas 
Laurynas Kasčiūnas.

„Tokio dalyko, tiesą sakant, 
per dešimtį metų mes dar ne-
turėjome: tas 1 mlrd. dolerių, 
skirtų rotacinėms pajėgoms, jis 
ir bus skirtas 5-ajam straipsniui 
praktiškai įgyvendinti”, - BNS 
sakė L. Kasčiūnas, vertindamas 
JAV prezidento antradienį pa-
siūlytą milijardo dolerių vertės 
saugumo planą Rytų Europai.

Pasak L. Kasčiūno, Baltųjų 

JAV Prezidentas Barack Obama (pirmas iš d.) ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Baltijos ir 
Vidurio Europos šalių vadovų darbo pietų metu.                                                         R. Dačkaus nuotr.

rūmų dėmesys situacijai Rytų 
Europoje rodo aiškų užsienio 
politikos poslinkį nuo Azijos 
į platesnį regioną, su akcentu 
į Europą. Anot jo, B. Obamos 
tvirti pareiškimai apie didesnį 
dalyvavimą užtikrinant Europos 
saugumą rodo grįžimą prie 
NATO šaknų.

„Daugiau nei dešimtmetį 
vyksta diskusijos, koks turėtų 
būti NATO raidos modelis. 
Vieni sako, kad jis turėtų veikti 
ir už euroatlantinės sistemos, 
kiti sako, kad Aljansas turi virsti 
politiniu forumu. O mes stojome 
į senąjį gerą Šaltojo karo NATO. 
Tai, kas vyksta Ukrainos krizės 
akivaizdoje, yra grįžimas prie 
NATO šaknų, prie NATO 5-ojo 
straipsnio”, - sakė L. Kasčiūnas.
Jis taip pat neatmetė, kad JAV 
pozicijų stiprinimas Europoje 
gali būti signalas Rusijai dėl 
jos ir NATO santykių pagrindų 
akto, pasirašyto 1997-aisiais. 
Į jį nurodydama Rusija nuo-
lat tvirtina, jog į Rytus nuo 
Berlyno negali būti dislokuota 
jokių NATO nuolatinių pajėgų. 
Pasak L.Kasčiūno, JAV leidžia 
suprasti, kad po Ukrainos dalies 
aneksijos, Rusija turėtų prarasti 
galimybes spekuliuoti šia su-
tartimi.

Nepaisant to, L. Kasčiūnas 
sako, kad greitų sprendimų dėl 
nuolatinių NATO pajėgų dis-
lokavimo Rytų Europoje, taip 
pat ir Lietuvoje, Aljanso šalys 
narės nedarys - mat Vokietija ir 
Prancūzija laikosi pozicijos, jog 
tokiais sprendimais nereikėtų 
erzinti Rusijos. Bet diskusijos 
apie tai, anot politologo, „jau 
būtų geras signalas Rusijai”.

L. Kasčiūno teigimu, ne-
blogas indikatorius, kiek toli 
pasirengusi žengti JAV, bus 
rugsėjį Jungtinėje Karalystėje 
vyksiantis NATO viršūnių su-
sitikimas. Jame bus aptariamos 
Gruzijos narystės NATO ga-
limybės. Anot jo, bus įdomu 
stebėti, ar JAV stengsis paveikti 
Vokietiją ir Prancūziją, kurios, 
priešingai nei Lietuva ir kitos 
Rytų Europos šalys, pasisako 
prieš Gruzijos narystę Aljanse.

„Neatrodytų, kad jos turėtų 
nusileisti. Turėtų įvykti kažkoks 
sukrėtimas Rusijos veiksmuose, 
kad pozicija pasikeistų. Nes 
tose šalyse vis atsiranda veikė-
jų, kurie mano, kad mes patys 
išprovokavome rusus per savo 
aktyvumą”, - kalbėjo jis. ELTA

paramą: stipendiją ir socialinę 
išmoką. Stipendijos skiriamos 
vienam studijų semestrui ir 
išmokamos kas mėnesį iki to 
semestro pabaigos. Stipendijos 
dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 
Lt) per mėnesį. Socialinė 
išmoka (vienkartinė išmoka) 
skiriama atsižvelgus į pre-
tenduojančio gauti paramą 
asmens socialinę padėtį (nuo 
700 Lt iki 1100 Lt). Parama 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS KVIEČIA IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS  
UŽSIENIEČIŲ VAIKUS PASINAUDOTI VALSTYBĖS PARAMA STUDIJOMS

neskiriama studentams, studi-
juojantiems tų šalių, iš kurių 
jie atvyko, kalbas.

Studentas, norintis gauti 
paramą, privalo užsiregistruoti 
Valstybinio studijų fondo in-
terneto tinklalapyje ir elektro-
niniu būdu užpildyti nustatytos 
formos paraišką.

LEU, vienintelio profi-
liuoto universiteto Lietuvoje, 
vienas iš tikslų yra ugdyti 

mokslui, švietimui ir kultūrai 
imlią, išsilavinusią ir išpru-
susią visuomenę, gebančią 
efektyviai naudotis mokslo 
pasiekimais ir konkuruoti 
aukšto lygio technologijų ir 
švietimo, kultūros ir eduka-
cinių paslaugų srityje, ugdyti 
jaunimo dorą, patriotizmą ir 
pilietiškumą, toleranciją ir 
solidarumą pasauliui.

I š e iv i j a  y ra  l a ikomi 

Lietuvos Respublikos piliečiai, 
ne mažiau kaip trejus metus 
gyvenantys užsienyje, arba 
užsienio valstybių piliečiai, 
netekę Lietuvos Respublikos 
pilietybės. Lietuvių kilmės 
užsieniečiu yra laikomas už-
sienietis, kurio bent vienas 
iš tėvų ar senelių yra ar buvo 
lietuvis ir kuris pripažįsta save 
lietuviu. Daugiau informacijos 
apie paramos suteikimo sąlygas 
ir tvarką Valstybinio studijų 
fondo tinklapyje www.vsf.lt. 
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Birželio 6 d. Panerių me-
moriale Vilniuje pagerbtas 
Lietuvos vietinės rinktinės 
kariai savanorių, prieš 70 
metų sušaudytų Aukštuosiuose 
Paneriuose, atminimas.

Minėjime dalyvavo krašto 
apsaugos ministras Juozas 
Olekas, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijų ty-
rimo centro direktorė Birutė 
Burauskaitė, Lietuvos vietinės 
rinktinės kariai, kiti svečiai.

Minėjimo metu Tylos 
minute buvo pagerbtas visų 
žuvusių ir padėjusių galvas 
už Tėvynę atminimas, prie 
paminklo žuvusiems Vietinės 
rinktinės kariams atminti 
Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos kuopos karys padėjo 
gėlių, eiles skaitė aktorius 
Tomas Vaisieta, lyrines dainas 
atliko Vilniaus įgulos kari-
ninkų ramovės vyrų choras 
„Aidas”.

Renginio metu šešiems 
Vietinės rinktinės kariams sava-
noriams Česlovui Adomavičiui, 

Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas, dalyvaudamas 
birželio 7 d. Kaune vykusia-
me Lietuvos šaulių sąjungos 
visuotiniame suvažiavime, 
pasveikino atsargos pulkininką 
leitenantą Liudą Gumbiną 
tapus naujuoju Lietuvos šaulių 
sąjungos vadu.

Ats. plk. ltn. L. Gumbinas 
šiose pareigose pakeitė nuo 
2010-ųjų Lietuvos šaulių są-
jungai vadovavusį atsargos 
pulkininką Antaną Plieskį, 
pasibaigus jo kadencijai.

Linkėdamas naujajam va-
dui sėkmės, J. Olekas teigė, 
kad jam keliama svarbi už-
duotis stiprinti Šaulių sąjungą, 
nes dėmesys Lietuvos šaulių 
sąjungai ir visuomenės pilieti-
niam ir patriotiniam ugdymui 
yra vienas iš Krašto apsaugos 
ministerijos veiklos prioritetų.

Kalbėdamas suvažiavime, 
krašto apsaugos ministras taip 
pat pabrėžė šauliškų vertybių 
ir tradicijų aktualumą ir jų puo-

Panerių memoriale Vilniuje pagerbtas Lietuvos vietinės rinktinės kariai savanorių, prieš 70 metų 
sušaudytų Aukštuosiuose Paneriuose, atminimas.                                   Giedrės Maksimovicz (KAM) nuotr.

PAGERBTI PRIEŠ 70 METŲ 
SUŠAUDYTI LIETUVOS VIETINĖS 

RINKTINĖS KARIAI
K a z i u i  B e r n a t a v i č i u i , 
Jonui Garliauskui, Juozui 
Juknevičiui, Juozapui Šimkui, 
Petrui Varnui krašto apsaugos 
ministras J. Olekas įteikė krašto 
apsaugos sistemos medalius 
„Už nuopelnus”. Šis medalis 
skiriamas civiliams už ypa-
tingus nuopelnus plėtojant 
ir stiprinant krašto apsaugos 
sistemą.

Vietinė rinktinė pradėta 
formuoti 1944 m. pradžioje, 
kai vasario 16 d. generolas 
Povilas Plechavičius per radiją 
paragino šalies jaunimą stoti į 
rinktinę ir kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. 
Per keletą dienų į rinktinę sa-
vanoriais užsirašė 19,5 tūkst. 
jaunuolių. Gen. P. Plechavičius 
kreipėsi į Lietuvos jaunimą: 
„...Lietuviai kariai! Kai tėvynė 
pavojuj, imkime tvirtai ginklą į 
savo rankas, kad visi susibūrę 
į Lietuvos rinktinę išvalytume 
savo žemę nuo visų tų iš Rytų 
beslenkančių banditų, kurie 
žudo mūsą brolius, niekina 

mūsą moteris, plėšia ir degina 
mūsą turtą O tu Lietuvos jau-
nime, kuris neturėjai ginklo 
rankose, seki savo vyresniąją 
brolių pėdomis.” (Kalba ne-
taisyta).

1944-ųjų pavasarį, vokie-
čių okupacinėms pajėgoms 
pareikalavus, kad rinktinės 

batalionai pereitų jų žinion, 
rinktinė pradėjo demobilizuo-
tis. Tuomet vokiečiai nutarė 
rinktinę likviduoti. 1944 m. 
gegužės 17–21 dienomis su-
ėmė rinktinės štabo narius ir 
dalį kitų karininkų, Paneriuose 
sušaudė 86 rinktinės karių, o 
apie 3 tūkst. išvežė į Vokietiją 

priverstiniams darbams.
2004 m. birželio 18 d., sie-

kiant įamžinti 1944 m. gegužę 
Aukštuosiuose Paneriuose 
sušaudytų Lietuvos vietinės 
rinktinės karių savanorių atmi-
nimą, Panerių memoriale buvo 
atidengtas paminklas. 

KAM inf.

Ats. plk. ltn. L. Gumbinas.                           Valdo Kilpio (KAM) nuotr.

NAUJAS LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
VADAS

selėjimo svarbą dabartiniame 
saugumo kontekste.

„Mes iškovojome savo 
laisvę, tad vertinkime ją ir 
saugokime. Todėl Jūsų, šaulių, 
balsas yra itin svarbus telkiant 
pilietinę visuomenę. Jūsų, šau-
liškų vertybių skleidėjų, balsas 
turi plačiai aidėti motyvuojant 
kiekvieną ir toliau stiprinti 
dvasinį mūsų šalies pradą”, 
– kalbėjo ministras J. Olekas.

Kartu ministras atkreipė 
dėmesį ir į tai, kad tradicijų 
puoselėjimas ir Lietuvos ša-
lulių sąjungos stiprinimas turi 
vykti tiek stiprinant pasirengi-
mą ginkluotai krašto gynybai, 
tiek ir kitomis priemonėmis, 
tarp jų šviečiant visuomenę, 
didinant Šaulių sąjungai skirtą 
valstybės paramą, plėtojant 
bendradarbiavimą su panašio-
mis organizacijomis užsienyje. 
Ministras taip pat paragino 
šaulius atkreipti dėmesį ir į 
naujas grėsmes: informacines, 
kibernetines ir pan.

Pasak ministro J. Oleko, 
siekiant ugdyti pilietinę par-
eigą ir atsakomybę rengtis 
Tėvynės gynybai, didelį dė-
mesį reikia skirti darbui su 
jaunimu. Būtent todėl praėju-
siais metais buvo padidintas 
finansavimas Šaulių sąjungos 
organizuojamos jaunimo vasa-
ros stovykloms, sudarant jau-
nuoliams galimybę iš arčiau 
susipažinti su kariuomene.

Ministras J. Olekas taip 
pat siūlė siekti, kad visose 
Lietuvos mokyklose veiktų 
šaulių būreliai. „Neformalusis 
švietimas, ugdant jauno žmo-
gaus pilietiškumą ir patriotiš-
kumą, yra viena pagrindinių 
priemonių, užtikrinančių sau-
gią Lietuvos ateitį”, – suvažia-
vime kalbėjo J. Olekas.

Lietuvos šaulių sąjungos 
vadą trejiems metams skiria 
krašto apsaugos ministras 
Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komitetui ir 
Lietuvos šaulių sąjungos su-
važiavimui pritarus.

Lietuvos šalių sąjunga – tai 
savanoriška pilietinio ugdymo 
ir pilietinės savigynos visuo-
meninė organizacija, kuri 
dabar vienija maždaug 7 tūkst. 
narių, iš jų apie 4 tūkst. – jau-
nųjų šaulių.

Lietuvos šaulių sąjungai 
keliama užduotis stiprinti 
Lietuvos nacionalinį saugu-
mą telkiant piliečius aktyviai 
prisidėti prie valstybės gyny-
binės galios didinimo, viešojo 
saugumo užtikrinimo, visuo-
menės pilietinio, patriotinio ir 
tautinio ugdymo.

Naujasis Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas atsargos plk. 

ltn. Liudas Gumbinas (gim. 
1974 m.) 1992 metais įstojo 
į Savanorišką krašto apsau-
gos tarnybą, buvo savanorių 
kuopos būrio vadu. Vėliau 
ėjo įvairias pareigas krašto ap-
saugos sistemos padaliniuose: 
Lietuvos karo akademijos tak-
tikos instruktoriaus, Karaliaus 
Mindaugo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono (dabar 
Karaliaus Mindaugo husarų 
batalionas) štabo viršininko, 
kariuomenės Jungtinio štabo 
Pratybų planavimo skyriaus 
viršininko ir kt.

2002 metais L. Gumbinas 
dalyvavo tarptautinėje NATO 
operacijoje Bosnijoje ir 
Hercegovinoje, 2011 metais 
tarnavo Lietuvos vadovauja-
moje Afganistano Goro pro-
vincijos atkūrimo grupėje, 
Afganistane.

Už tarnybą yra padovano-
tas Lietuvos krašto apsaugos 
sistemos lygmens medaliais 
„ Už nuopelnus” ir „Už tarp-
tautines operacijas”, yra gavęs 
kitų apdovanojimų.

L. Gumbinas studijavo 
Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijoje ir 
koledže Didžiojoje Britanijoje, 
Vilniaus pedagoginiame uni-
versitetą įgijo sociologijos ma-
gistro, Londono karališkajame 
universitete – gynybos studijų 
magistro laipsnius.

Išėjęs į atsargą, nuo 2013 
metų L.  Gumbinas dės -
to Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
Vadų ir jaunesniųjų šabo kari-
ninkų kursuose, yra Lietuvos 
šaulių sąjungos narys ir karys 
savanoris.                     KAM inf.

PRATYBOSE  
„KARDO KIRTIS” 
PENSILVANIJOS 
NACIONALINĖS 

GVARDIJOS KARIAI
Birželio 7 d. Tarptautiniame 

Vilniaus oro uoste nusileido 
JAV Karinių oro pajėgų ka-
rinis transportinis lėktuvas 
„Lockheed C-5 Galaxy”, kuris 
į Lietuvą parskraidino būrį 
JAV Pensilvanijos nacionali-
nės gvardijos karių ir jų karinę 
techniką.

Tiesiai iš oro uosto į Ruklą 
keliais nuriedėjo keturi ratiniai 
šarvuočiai „Stryker”.

JAV Pensilvanijos naciona-
linės gvardijos kariai į Lietuvą 
atvyko dalyvauti didžiausiose 
nuo Lietuvos narystės NATO 
Aljanse karinėse pratybose 
„Kardo kirtis”, vykstančiose 
birželio 9–20 d. Oro uoste 
karius pasitiko Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pajėgų vadas 
generolas majoras Almantas 
Leika ,  JAV Ambasados 
Lietuvoje atstovai.

JAV karius parskraidinusio 
JAV karinių oro pajėgų „milži-
no” lėktuvo C5 pilotas majoras 
Dennis Philapavage – lietuvių 
kilmės amerikietis. Jis sulaukė 
žurnalistų dėmesio ir džiaugėsi 
apsilankęs savo prosenelio 
Pilipavičiaus Tėviškėje. 

„Kardo kir t is”  (angl . 
Saber Strike) - tai kasmetinės 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Sausumos pajėgų Europoje 
(angl. U. S. Army in Europe, 
USAREUR) organizuojamos 
tarptautinės pratybos Baltijos 
šalyse. Šios serijos pratybos 
Baltijos šalyse šiemet vyks jau 
ketvirtajį kartą.          KAM inf



6  . DIRVA . 2014 m. birželio 10 d. . 

2014 m. gegužės 18 d., 
Niujorko Apreiškimo para-
pijoje įvyko džiugi šventė. 
Lankėsi Vilniaus arkivysku-
pijos metropolitas J. E. ar-
kivyskupas Gintaras Grušas. 
Ekscelencija koncelebravo 
šv. Mišias Apreiškimo bažny-
čioje kartu su kunigu Vytautu 
Volertu ir suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą mūsų parapijos 
jaunuoliams, išėjusiems stu-
dijų programą, kruopščiai 
ir rūpestingai paruoštą ir 
įvykdytą dr. Mildos Chacar-
Palubinskaitės. Šie jaunuoliai 
– Simas Chacar-Palubinskas, 
Jonas Martynas Lukoševičius, 
Aušra Marija Pranevičiūtė, 
Karolis Šimulevičius, Paulius 
Algimantas Šimulevičius ir 
Tadas Šipavičius – rimtai ruo-
šėsi šiai dienai. Jų montažėliai 
apie savo pasirinktą šventąjį 
puošė bažnyčios sieną.

Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas Astos 
Barkauskienės, skambiomis 
giesmėmis svariai prisidėjo 
prie šios šventės iškilmingu-
mo. Šv. Mišių patarnautojus 
ir klapčiukus koordinavo dr. 
Algirdas Lukoševičius.

Sakydamas pamokslą 
Ekscelencija pabrėžė, kaip 
svarbu išvystyti asmeninį 
santykį su Šventąja Dvasia, 
kuri ypatingu būdu ateina 
į mūsų širdis Sutvirtinimo 
sakramente. Asmeninis ben-
dravimas su Šv. Dvasia padės 
kiekvienam priimti jos globą 
ir klausyti jos balso, kuris nu-
šviečia mūsų gyvenimo kelią 
ir veda į šventumą.

Po šv. Mišių visi suė-
jo į netoli esančią gražiai 
papuoštą Our Lady of Mt. 

Carmel salę. Sekė trumpa ofi-
cialioji dalis, kurią vedė dr. 
Milda Chacar-Palubinskaitė. 
Ji šiltai pristatė priėmusius 
Sutvirtinimo sakramentą jau-
nuolius ir papasakojo apie jų 
įgūdžius ir siekimus.

LR Generalinis konsulas 
Valdemaras Sarapinas pa-
sveikino į Niujorką atvykusį 
arkivyskupą Gintarą Grušą 
bei Sutvirtinimo sakramen-
tą priėmusius jaunuolius ir 
priminė, kad 2014 m. sueina 
100 metų nuo lietuviškos 
Apreiškimo parapijos įstei-
gimo.

Apreiškimo parapijos 
Lietuviškos veiklos komite-
to pirmininkas Raimundas 
Šližys ir narė Vida Penikienė 
įteikė Sutvirtinimo pažymėji-
mus ir Apreiškimo parapijos 
dovanas – Šventąjį Raštą 
lietuvių kalba.

Arkivyskupas Grušas pa-
sidžiaugė Apreiškimo para-
pijos veikla ir priminė, kad 
jis, nors gimęs Amerikoje, 
tuo metu, kai daugelis lie-
tuvių skuba keliauti į kitus 
kraštus, atvirkščiai – išvyko 
iš JAV į Lietuvą. Jis jaučiasi 
labai patenkintas turįs progos 
darbuotis Lietuvoje ir ben-
drauti bei dirbti su jaunimu. 
Papasakojo savo vyskupiško 
gintarinio kryžiaus istoriją. 
Jį įšventinus į vyskupus, jo 
sesuo norėjo jam padovanoti 
tinkamą gintarinį kryžių. Po 
ilgo ieškojimo netikėtai rado 
labai amerikietiškoje parduo-
tuvėje – Costco.

Kunigui Volertui sukal-
bėjus maldą prieš valgį, pra-
sidėjo vaišės, kurias koordi-
navo Apreiškimo parapijos 

Lietuviškos veiklos komi-
teto narė Patricia Sidienė 
su savo padėjėjais (ypač 
Algiu Norvila), ir prie ku-
rių paruošimo labai daug 
prisidėjo sutvirtintieji ir jų 
šeimos. Jie puošė salę (Aušra 
Pranevičiūtė iškarpė baltus 
balandžius, kuriais buvo pa-
puošta scena), dengė stalus ir 
atliko kitus darbus. Malonu, 
kai tokia graži šventė suruo-
šiama daugelio pastangomis 
ir bendradarbiavimu.

Ypač smagu, kad ši šventė 
vyko 2014 metais, kai, kaip 
minėjo Generalinis konsulas 
Sarapinas, sueina 100 metų 
nuo lietuviškos Apreiškimo 
parapijos įsteigimo Brukline.

1914 m. kovo mėn. 13 
d. „Žvaigždėje” Nr. 11, 8 
ps. skaitome pirmojo klebo-
no kun. Nikodemo Petkaus 
laišką: „Šiuomi pranešu, 
jog nuo 12 d. kovo mėn. 
šių 1914 metų,  atsidarė 
nauja lietuviška parapija…
Naujai parapijai vyskupas 
paveda naudotis Vokiečių 
Bažnyčia, kuri yra ant kampo 
North 5-th, Havemeyer St. 
ir Metropolitan Ave… Jeigu 
norit, mieli broliai lietuviai, 
kad ta bažnyčia jums paliktų, 
turite ją skaitlingai lankyti ir 
savo aukomis ją palaikyti… 
Melsdami vyskupo kunigo, 
jūs sakėte, jog duosite gau-
sias aukas naujos bažnyčios 
pastatymui. Dabar bažny-
čios statyti nereikės bet, kad 
ta bažnyčia  su mokslaine 
galėtų visiems lietuviams 
palikti, reikės vokiečiams 
atsilyginti…”

P r a ė j u s  2 5  m e t a m s 
Sidabrinio Jubiliejaus leidi-
nyje 11 psl. skaitome: „…
Svarstant  kas buvo padaryta 
per dvidešimt penkerius  me-
tus, tenka pasakyti, kad pada-

Vilniaus arkivyskupijos metropolitas arkivyskupas Gintaras Grušas 
sako pamokslą.

N E W  Y O R K ,  N Y

GRAŽI ŠVENTĖ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Vilniaus arkivyskupijos metropolitas arkivyskupas Gintaras Grušas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 
mūsų parapijos jaunuoliams, kurių katecheze rūpinosi dr. Milda Chacar-Palubinskaitė.

ryta labai daug.  Atsižvelgiant 
į tai, kad bažnyčios tik sienos 
buvo paliktos, visko reikėjo 
įsigyti, teko remontuoti ir 
puošti, išmokėti skolas ir 
išlaikyti mokyklą… Parapija 
gali didžiuotis gražiai iš-
puošta, erdvia, tikrai jaukia 
bažnyčia ir patogia mokykla. 
Visos skolos išmokėtos… 
drąsiai galima tvirtinti, kad 
Apreiškimo parapijos ateitis 
yra užtikrinta…”

Mes lenkiame galvas prieš 
tuos, kurie rūpinosi ir dirbo, 
kad Apreiškimo parapija iš-
liktų lietuvišku židiniu 100 
metų. Kviečiame visus gy-
venančius Niujorko apylin-
kėse aktyviai prisijungti prie 
mūsų parapijos ir pasinaudoti 
suteikiamais sakramentais, o 
atvykstančius paviešėti – ap-
lankyti mūsų gražią bažny-
čią. Jei lietuviai, gyvenantys 
prie Niujorko, nors kartą per 
mėnesį atvažiuotų į parapiją, 
mūsų bažnyčia visada būtų 
pilna.

Ši proga ypatinga ir dėl 
to, kad tai pirmas kartas, 
kai mūsų parapijoje lankėsi 

arkivyskupas. 1937 metais 
lankėsi vyskupas. Mečislovas 
Reinys ir jam čia buvo su-
ruošta atsisveikinimo va-
karienė, bet jis arkivysku-
pu buvo paskirtas tik 1940 
m. Dėkojame arkivyskupui 
Gintarui Grušui.

Pasibaigus vaišėms, sve-
čiai turėjo progos susipažinti 
ir nusifotografuoti su arki-
vyskupu Grušu ir pabendrauti 
vieni su kitais.

P r i e š  i š v y k d a m a s 
į oro uostą arkivyskupas 
Grušas, lydimas dr. Algirdo 
Lukoševič iaus ,  ap lankė 
Bruklino vyskupijos Šv. 
Juozapo ko-katedrą. Ji yra 
naujai suremontuota, o lu-
bose nutapyti įvairių kraštų 
Marijos šventovių paveikslai. 
Tarp jų yra ir mūsų Aušros 
Vartų Marija. Paveikslas 
yra Aušros Vartų paveikslo 
kopija, kurį galite matyti 
Apreiškimo bažnyčios kairė-
je sienoje prie altoriaus. 

Dėkojame visiems, ku-
rie dalyvavo šioje gražioje 
šventėje.

Vida Penikienė

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų
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C L E V E L A N D ,  O H

ATMINIMAS
Šio rašinio pavadinimu 

nenoriu skaitytojų suklai-
dinti, tik jiems priminti šį 
rašinį perskaityti, nes jis kalba 
apie Prisiminimo Dieną – 
„Memorial Day”, kuri šiais 
metais buvo švenčiama gegu-
žės 27 dieną.

Šiai dienai būdingas ap-
eigas – žuvusių karuose ar 
mirusių veteranų – Cleveland, 
Ohajo valstijoje, šv. Kazimiero 
šventovės aikštėje surengė šv. 
Jurgio katalikų veteranų 613-
as postas. Tiksliai 8:30 v. r., 
tarp Ohajo valstijos ir M.I.A. – 
P.O.W. vėliavų, į stiebo viršū-
nę buvo iškelta JAV vėliava ir 
nuleista iki pusės stiebo, saliu-
tuojant išsirikiavusiems posto 
nariams, gaudžiant trimitams 
ir aidint šautuvų salvėms. 
Klebonui kunigui Joseph 
Bacevice perskaičius žuvusių-
mirusių posto narių vardus ir 
pavardes ir šiai svarbiai dienai 
skirta eilėraštį, posto garbės 

sargyba su vėliavomis žengė į 
šventovę mišioms. Jas aukojo 
klebonas J. Bacevice, padeda-
mas diakono Louis Pecek. Šv. 
Mišių giesmėms pritarė gitara. 
Pamokslą perskaitė diakonas 
Louis Pecek, o apie šios die-
nos svarbą kalbėjo klebonas 
J. Bacevice, pacituodamas ir 
žuvusių JAV karių skaičius 
nuo pirmo Pasaulinio karo iki 
Irako ir Afganistano, pridurda-
mas, kad mes visi turime būti 
jiems dėkingi už jų gyvybės 
auką. Šv. Mišių pabaigoje 
buvo sugiedota „God, Bless 
America” ir, išnešus vėliavas, 
dalyviai rinkosi į parapijos 
svetainę pusryčiauti. Šv. Jurgio 
katalikų veteranų 613-to posto 
vadas Larry Stochl padėko-
jo visiems susirinkusiems ir 
priminė, kad pusryčiai yra 
nemokami. Pastebėta, kad 
šiais metais į „Memorial Day” 
apeigas atvyko daugiau daly-
vių – amerikiečių ir lietuvių, 
tačiau jaunimo dalį aiškiai 
sudarė amerikiečiai.

Algirdas V. Matulionis

2014 m. gegužės 29 d. 
Lietuvos, Čekijos, Latvijos, 
Lenkijos ir Slovakijos gene-
raliniai konsulatai Niujorke 
pakvietė miesto akademinės 
visuomenės bei diplomatinio 
korpuso atstovus į konferenci-
ją – apskritojo stalo diskusiją, 
skirtą Europos Sąjungos plėtros 
2004 metais 10-mečiui pami-
nėti. Diskusijos tema: „Kaip 
narystė Europos Sąjungoje 
padėjo mūsų ekonomikai? Ką 
mes padarėme Europai? Ar 
apsimoka būti Eurozonoje?”. 
Lietuvai diskusijoje atstovavo 
Lietuvos Respublikos amba-
sadorius Jungtinėse Amerikos 
Va l s t i j o s e  Ž y g i m a n t a s 

PAMINĖTAS  ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ 
10-METIS

Iš kairės: LR JAV ambasadorius Žygimantas Pavilionis, LR ge-
neralinis konsulas NY Valdemaras Sarapinas, Čekijos generalinis 
konsulas NY Martin Dvorak. LR generalinio konsulato NY nuotr.

Pavilionis. Renginyje daly-
vavęs Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Niujorke 
Valdemaras Sarapinas atkrei-
pė dėmesį, kad ambasadorius 
Ž.Pavilionis turi ypatingai di-
delę darbo su Europos Sąjunga 
patirtį, nes 1999-2002 m. jis 
buvo Lietuvos derybų su ES 
ko-sekretorius bei Lietuvos vy-
riausiojo derybininko su ES pa-
vaduotojas. Pasak V.Sarapino, 
tai yra pareigūnas ir žmogus, 
sugebantis išmintingai apimti 
europines ir amerikietiškąsias 
vertybes bei puikiai išmanantis 
transatlantinio bendradarbiavi-
mo subtilybes. Apskritojo stalo 
diskusijos metu ambasadorius 

Ž. Pavilionis įvardino Lietuvą 
kaip labiausiai ES plėtros sėkme 
pasinaudojusia valstybe. „JAV 
jau seniai Baltijos šalis vadi-
na sėkmingiausiais pastarųjų 
dešimtmečių transformacijos 
pavyzdžiais, tačiau šiandien 
negalime „užmigti ant laurų”, 
nes mūsų laisvei vėl ima grėsti 
labai realūs pavojai”, - kalbėjo 
Ž. Pavilionis. Ambasadoriaus 
teigimu, Baltijos šalių sėkmę 
užtikrino labai aiški NATO ir ES 
plėtros vizija, kurios, pasak jo, 
šiandien neturime, todėl ir pra-
laimime. Pasak Ž. Pavilionio, 
Asociacijos sutartys, kurias 
artimiausiu metu ES pasirašys 
su Moldova, Gruzija, Ukraina, 
turi atverti šioms šalims duris 
į narystę ES. „Tuomet galėsi-
me garantuoti, kad už laisvę 
pralietas kraujas Ukrainoje 
galutinai įtvirtins šią šalį kaip 
dar vieną sėkmės istoriją, kurią 
šiandien drąsiai gali vadinti 
Baltijos šalys”, - sakė ambasa-
dorius. Apskritojo stalo disku-
sijoje kartu su ambasadoriumi 
Ž. Pavilioniu dalyvavo Latvijos 
ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Janis Mažeiks, JAV 
Fordham universiteto ekonomi-
kos profesorė Angela Solikova 
(Slovakija), Niujorko miesto 
universiteto (City University of 
New York – CUNY) akademi-
nis patarėjas Rafal Szczurowski 
(Lenkija) ir žurnalistas bei ES 
reikalų ekspertas Jan Machacek. 
Po diskusijos vykusio priėmimo 
metu renginio dalyviai ir svečiai 
buvo vaišinami šalių – organiza-
torių nacionaliniais patiekalais, 
tarp kurių buvo ir lietuviškas 
šakotis bei „Švyturio” alumi. 
Renginys vyko Bohemijos na-
cionaliniuose rūmuose įsikū-
rusiame Čekų kultūros centre 
Niujorke.

Laura Žiliajevaitė

A N G L I J A

Birželio 15 d., sekmadienį 
15 val. Šv. Mišios, skirtos so-
vietinių okupantų vykdytiems 
Baltijos tautų trėmimams į 
Sibirą atminti. St. James’s 
Church Piccadilly, London.

Birželio 18 d., trečiadienį, 
pradžia 18 val. Londono East 
End filmų festivalis pristato 
režisieriaus Igno Jonyno filmą 
„Lošėjas”. Šį daugiausia kino 
apdovanojimų pelniusį ilgame-
tražį vaidybinį filmą pristatys 
ir apie kūrybinį procesą minti-
mis pasidalins scenarijaus ben-
draautorius Kristupas Sabolius 
(Lietuvos kino teatruose filmas 
„Lošėjas” pasirodys tik šį 
rudenį). „Genesis” kino salė, 

A R G E N T I N A

Birželio 7 d., 17 val., 
dr. Jurgis Mazzarelli mūsų 
patalpose skaitė paskaitą 
„Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 1918-siais metais 
epopėja. Lietuvos sugrįžimas 
į pasaulio valstybių tarpą, 
nepaisant ano meto politinių 
apribojimų”. Įėjimas laisvas 
(nemokamas).

Birželio 28 d., Viduramžių 
mugė Lanus mieste nuo 13 iki 
19 val. ir sekmadienį 29 d. 
nuo 12 iki 18 val. vyks mūsų 
patalpose. Europos skirtingų 
bendruomenių grupės pa-
teiks amatininkų rankdarbių, 
maisto produktų, pasirodys 
su savo šokiais, taip pat bus 
juokdarių. Dalyvaus SLA 
„Dobiliukų”, „Dobilo” ir 
„Gintaro” šokių grupės. Bus 
vaidinami to laikmečio įvai-
rūs mūšiai ir abi dienas bus 
vaidinamas Žalgirio mūšis. 
Įėjimas laisvas (nemokamas). 
Laukiame visų.

Nauji SLA nario mokes-

Whitechapel, London
Birželio 21 d., šeštadienį, 

pradžia 18 val. Lietuviai ir jų 
draugai kviečiami į Jungtinės 
Karalystės lietuvių liaudies 
kolektyvų, dalyvausiančių bir-
želio 28 – liepos 6 d. Lietuvos 
dainų šventėje „Čia mano 
namai”, pasirodymą. Lietuvos 
ambasada, London.

Birželio 25 d., trečiadienis, 
19 val. Didžioji Britanija – 
Lietuva. Atrankos varžybos į 
2015 metų moterų krepšinio 
čempionato kovas. Gintarės 
Petronytės vedamoms mūsų 
merginoms labai reikalingas 
Jūsų palaikymas. MES UŽ 
LIETUVĄ! .

LR ambasada JK inf.

čiai. Susirinkimas nutarė, kad 
nuo birželio mėn. draugijos 
nario mėnesinis mokestis bus: 
suaugusiems - 15 dol. vaikams 
ir pensininkams - 7.50 dol.

Gegužės 4 d. paminėjome 
Motinos dieną. Pasirodė ma-
žųjų „Dobiliukų” ansamblis.

Fotografijų paroda. SLA 
šimtmečio minėjimo proga, 
balandžio 26 d., mūsų patalpo-
se vyko Mirtos Mikučionytės, 
Adrianos Stalioraitytės ir 
Enriko Čikotos paruošta drau-
gijos fotografijų paroda, ku-
rioje atsispindėjo draugijos 
istorija ir nuolatinė veikla. Ši 
paroda bus atidaryta iki metų 
pabaigos.

SLA choro veikla. Choras 
„Trys antys”, vadovaujamas 
Karen Sudnytės, repetuo-
ja šeštadieniais, 20-21 val. 
Kviečiame dainų mėgėjus 
prisidėti. „Žiburinio” šokių 
grupė, vadovaujama Marcelo 
Stanevičiaus, repetuoja šešta-
dieniais, 20 val.

Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje inf.
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Vilnius ,  birželio 6 d. 
(ELTA). Lietuvos kariuome-
nės Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų būrys birželio 9-19 
dienomis dalyvaus pratybose 
Pensilvanijos valstijoje, JAV.

Kartu su Pensilvanijos na-
cionalinės gvardijos kariais 
treniruosis Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės kariai sava-
noriai ir profesinės karo tarny-
bos kariai iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Butigeidžio dra-
gūnų bataliono.

Į pratybas lietuvius iš Rygos 
oro uosto nuskraidins JAV kari-
nių oro pajėgų lėktuvas.

Dvi savaites truksiančios 
pratybos vyks Pensilvanijos 
nacionalinės gvardijos moky-
mo centre, įsikūrusiame netoli 
Harisburgo miesto.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad 
Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar 
referendumo dieną jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui 
referendume dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 
147 straipsnių pakeitimo, kuris įvyks birželio 29 dieną.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gegužės 26 
dieną Vilniuje susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų Senato 
delegacija, kuriai padėkojo už greitą JAV atsaką į įvykius regione 
– NATO oro policijos misijos sustiprinimą Baltijos šalyse ir 150 
sausumos pajėgų karių, šiuo metu dislokuotų Rukloje, atsiun-
timą. „Tokie mūsų sąjungininkų žingsniai demonstruoja aiškią 
JAV paramą Europai, o tai yra labai reikšminga mūsų bendram 
saugumui”, – sakė ministras. Į Lietuvą atvyko senatoriai Jim 
Inhofe, Jeff Sessions, Deb Fischer, Tim Scott ir John Barrasso.

JAV atstovai ragino Lietuvą išlaikyti įsipareigojimą skirti 
du procentus bendrojo vidaus produkto išteklių šalies gynybai 
finansuoti. Šis vizitas – jau antrasis šiais metais JAV senatorių 
vizitas Lietuvoje. Balandžio mėnesį vizito į Lietuvą buvo atvykę 
JAV senatoriai John McCain, John Barrasso ir Ron Johnson.

Užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas gegužės 30 
dieną įteikė diplomatinę notą Rusijos laikinajam reikalų patikėti-
niui Lietuvoje Dmitrij Masiuk. Nota reiškiamas Užsienio reikalų 
ministerijos susirūpinimas dėl besikartojančių Rusijos Federacijos 
karinių jūrų pajėgų veiksmų, kuriais pažeidžiamos suverenios 
Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisės ir laisvės Lietuvos 
išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gegužės 28–29 
dienomis lankėsi Ukrainoje. Pirmasis ministro susitikimas Kijeve 
įvyko su išrinktuoju Prezidentu Petro Porošenko, kuris patikino, 
kad yra pasirengęs kuo skubiau pasirašyti laisvosios prekybos 
susitarimą su Europos Sąjunga ir imtis reformų, kurios būtinos 
siekiant įgyvendinti Asociacijos susitarimą ir įtvirtinti bevizį 
režimą su ES.

Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose ambasadorė 
Raimonda Murmokaitė ir Nigerio nuolatinis atstovas Jungtinėse 
Tautose ambasadorius Boubacaras Boureima gegužės 30 dieną 
Niujorke pasirašė bendrąjį komunikatą dėl Lietuvos Respublikos 
ir Nigerio Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo.

Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių 
organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius ambasa-
dorius Oskaras Jusys birželio 5 dieną dalyvauja Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Sutaikinimo ir arbi-
tražo teismo valdybos susitikime, kuriame bus įvertinta teismo 
veikla, sprendžiami teismo veiklos finansiniai, administraciniai 
klausimai, svarstomos tolesnės veiklos perspektyvos.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Graikija ge-
gužės 29–30 dienomis Atėnuose rengė neformalų ES Bendrųjų 
reikalų tarybos posėdį, kuriame Lietuvai atstovavo užsienio 
reikalų viceministras Vytautas Leškevičius.

Stokholme gegužės 29 dieną vykusioje Švedijos veteranų 
dienos šventėje dalyvavęs Lietuvos ambasadorius Eitvydas 
Bajarūnas NATO vadovybės vardu įteikė NATO medalius už 
nuopelnus tarnyboje (NATO Meritorious Service Medal) trims 
Švedijos kariškiams. Lietuvos ambasada Stokholme 2013–2014 
metais yra NATO kontaktinė ambasada Švedijoje. Trys Švedijos 
kariškiai – kapitonas Andreasas Gustafssonas, seržantas 
Niklasas Rosenas bei eilinis Danielius Gröndahlas – NATO 
medaliais už nuopelnus tarnyboje buvo apdovanoti už jų puikią 
tarnybą Afganistane, NATO Tarptautinių saugumo paramos 
pajėgų (International Security Assistance Force, ISAF) misijoje. 
Renginiuose taip pat dalyvavo Švedijos karalius Karlas Gustavas 
XVI, Švedijos politikai, kariškiai, armijos veteranai, diplomatinio 
korpuso nariai bei pilietinės visuomenės atstovai.

Vilniuje gegužės 29 dieną vyko trišalės Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienio reikalų ministerijų Konsulinių departamentų 
direktorių konsultacijos, kurių pagrindinė tema – pirmininkavimas 
Europos Sąjungos Tarybai. Lietuvos atstovai pirmininkavimo 
metu įgytą patirtį ir įžvalgas pristatė kolegoms iš šiai užduočiai 
besiruošiančių Baltijos šalių.

Kišiniove gegužės 22–23 dienomis surengtose Lietuvos ir 
Moldovos užsienio reikalų ministerijų dvišalėse politinėse kon-
sultacijose užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas pabrėžė 
ligšiolinius Moldovos pasiekimus įgyvendinant eurointegracinę 
darbotvarkę ir pasveikino su bevizio režimo taikymo Moldovos 
piliečių kelionėms į Šengeno susitarimo šalis pradžia.

Vašingtone birželio 7 dieną vyko tradicinis Lietuvos ambasa-
dos JAV ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos rengiamas krepšinio turnyras, skirtas šalies laisvės sim-
boliu užsienyje sovietmečiu tapusios Lietuvos ambasados JAV 
90-mečiui.                                        ELTA, LRT, LR KAM, LR URM

Vilnius ,  birželio 5 d. 
(KAM). Krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas susitiko 
su Lietuvoje viešinčiu vyriau-
siuoju JAV pajėgų Europoje 
vadavietės žvalgybos atstovu 
(US EUCOM J2) James P. 
Danoy. Susitikime taipo pat 
dalyvavo Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie 

LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS SUSITIKO  
SU JAV PAJĖGŲ EUROPOJE VADAVIETĖS ŽVALGYBOS ATSTOVU

Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su Lietuvoje viešinčiu vyriausiuoju JAV pajėgų 
Europoje vadavietės žvalgybos atstovu James P. Danoy.                               Alfredo Pladžio (KAM) nuotr.

Krašto apsaugos ministeri-
jos direktorius pulkininkas 
Alvydu Šiupariu.

J. P. Danoy padėkojo už 
Lietuvos gynybos žvalgybos 
paramą Lietuvoje dislokuo-
tiems JAV kariams. „Karinio 
bendradarbiavimo sėkmė neį-
manoma be tampraus žvalgy-
bos bendradarbiavimo ir keiti-

mosi žvalgybine informacija”, 
- teigė JAV pajėgų Europoje 
vadavietės žvalgybos atstovas. 
Jis Lietuvos gynybos žvalgybą 
įvardino labai svarbiu JAV 
žvalgybos partneriu ir padėko-
jo už indėlį į NATO žvalgybą 
tiek informacija, tiek ir per-
sonalo dalyvavimu įvairiuose 
NATO žvalgybos institucijose.

LIETUVOS KARIAI SAVANORIAI PENSILVANIJOS VALSTIJOJE TRENIRUOSIS 
KARTU SU NACIONALINĖS GVARDIJOS KARIAIS

Pratybose Lietuvos kariai 
susipažins su JAV karių nau-
dojama ginkluote, standarti-
nėmis veiklos procedūromis, 
kartu su Pensilvanijos nacio-
nalinės gvardijos savanoriais 
treniruosis vykdyti užduotis.

Tai jau trečias Lietuvos 
savanorių būrys, kuris pra-
tybose Pensilvanijoje daly-
vauja kartu su šios valstijos 
Nacionalinės gvardijos ka-
riais. Pastarąjį kartą pratybo-
se Pensilvanijoje dalyvavo 
Krašto apsaugos savanorių 
žvalgų būrys - 2008 metais, 
pirmą kartą - Lietuvos kariai 
savanoriai Pensilvanijoje tre-
niravosi 1999 metais.

Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę jau du dešimtmečius 
vyksta Lietuvos kariuomenės 

ir JAV Pensilvanijos gvardijos 
bendradarbiavimas. Pradžioje 
jis vyko pagal „Valstijos par-
tnerystės programą”.

1993 m. pradėta „Kariai - 
kariams” programa. Pirmosios 
šios programos JAV ryšio ka-
rininkų grupės vadu paskirtas 
Pensilvanijos nacionalinės gvar-
dijos karininkas JAV lietuvis 
pulkininkas Robert Barziloski. 

Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos kariai dalyvauja 
karinėse pratybose Baltijos 
valstybėse, o Lietuvos kariai 
pratybose, instruktorių ren-
gimo programose bei kituose 
renginiuose Pensilvanijoje.

2009-2012 m. Lietuvos 
ir Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos kariai kartu dalyva-
vo operacijoje Afganistane.

Šiaulių kariniame aero-
drome nusileido Lietuvoje 
besilankantys Rusijos ir 
Baltarusijos ginkluotės kon-
trolės specialistai. Jie pagal 
tarptautinius susitarimus 
praskrido virš Lietuvos, fo-
tografavo ir filmavo įvairius 
objektus. Taip tikrino, ar 
Lietuva neturi neleistinos 
ginkluotės, ar nevykdo ne-
leistinų statybų. 

G i n k l u o t ė s  k o n t r o -
lės specialistai iš Rusijos  
Ginkluotės kontrolės speci-
alistai iš Rusijos  Ginkluotės 
kontrolės special is tai  iš 
Rusijos  Ginkluotės kontrolės 

RUSIJOS IR BALTARUSIJOS KARIAI LĖKTUVU 
VYKDĖ LEGALIĄ ŽVALGYBĄ VIRŠ LIETUVOS

specialistai iš Rusijos  
Rusijos federacijos karinių 

pajėgų lėktuvas AN-30B su 
fotografavimo aparatūra skri-
do virš Lietuvos apie 715 ki-
lometrų. Lėktuvas išžvalgė ir 
praskrido pajūriu, virš Kauno, 
Ruklos, Ignalinos, o taip pat 
ir Šiaulių karinės oro bazės. 

Rusijos lėktuvo priėmi-
mui vadovaujantis majoras 
Tomas Germanavičius pa-
tvirtino, kad AN-30B virš 
Lietuvos atliko žvalgomąjį 
skrydį. Fotografavimui ir fil-
mavimui oras buvo palankus 
visoje Lietuvoje. Skrydžio 
tikslas – patikrinti, kaip šaly-

je laikomasi galiojančių gin-
kluotės kontrolės susitarimų.

Majoras pažymėjo, kad 
skrydis atliekamas pagal 
tarptautinę Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organi-
zacijos Atviros oro erdvės 
sutartį. Tokie skrydžiai vyk-
domi jau nuo 2005-ųjų.

Lėktuve kartu su Rusijos 
įgula skrido ir Lietuvos atsto-
vai. Jie stebėjo, kaip yra nau-
dojama filmavimo ir fotogra-
favimo įranga. Pagal sutartį, 
filmavimas ir fotografavimas 
neturi būti labai aukštos 
rezoliucijos. Pavyzdžiui, ji 
turi būti pakankama lėktuvo 
markei nustatyti pagal formą, 
o ne užrašus ant jo.   KAM inf.
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Bis t r ampo l io  dva ra s 
Panevėžio rajone šiandien klesti 
ir yra gausiai lankomas turistų. 
Sunku patikėti, kad vos prieš 
dešimtmetį jį teko gelbėti nuo 
visiško sunykimo.

P a n e v ė ž i o  K r i s t a u s 
Karaliaus katedros klebonas 
kunigas Rimantas Gudelis, 
ėmęsis gaivinti visiškai nugy-
ventą Bistrampolio dvarą, sako 
šiandien esantis ramus: dvaras 
atviras visuomenei – toks ir 
buvo pagrindinis dar 2006-ai-
siais pradėtų tvarkybos darbų 
tikslas.

Neatsakingas šeimininkų 
požiūris

Bistrampolio dvaras ilgą 
laiką keliavo iš rankų į rankas: 
po Antrojo pasaulinio karo jis 
priklausė Panevėžio hidrome-
lioracijos technikumo moko-
majam ūkiui, vėliau – Uliūnų 
tarybiniam ūkiui. Kurį laiką 
dvarvietė apskritai neturėjo 
šeimininko. Atgavus nepriklau-
somybę, Bistrampolio dvaras 
atiteko Panevėžio rajono sa-
vivaldybei. Jos darbuotojai, 
rūpindamiesi dvaro likimu, 
suskubo ieškoti paveldėtojo – 
Aleksandro Bistramo, tuo metu 
gyvenusio Londone. Vis dėlto 
šis, motyvuodamas lėšų stygiu-
mi, dvaro susigrąžinti nepanoro. 
Panevėžio miesto savivaldybei 
paskelbus aukcioną, norinčiųjų 
tapti naujaisiais dvarininkais irgi 
neatsirado.

1997 metais Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedros 
klebonas, monsinjoras Juozapas 
Antanavičius, paprašė dvarą 
perrašyti katedrai tikėdamasis 
jį atgaivinti. Tačiau rasti lėšų 
pavyko tik katedros klebonu 
tapus R. Gudeliui, kurio vado-
vaujama viešoji įstaiga Jaunimo 
integracijos galimybių centras 
(pernai tapusi viešąja įstaiga 
Bistrampolio dvaru) dvaro liki-
mą perėmė į savo rankas.

„Visa laimė, kad dvaro rūmai 
turėjo stogą, kuris jį apsaugojo 
nuo visiško sunykimo. Jaunimo 
integracijos galimybių centrui 
pradėjus rūpintis Bistrampolio 
dvaru, jo būklė buvo labai pras-

ATGIMĘS DVARAS
ta. Sunykę pastatai, sulaukėjęs 
parkas – viskas skendėjo krū-
mynuose”, – tvarkybos darbų 
pradžią prisiminė šiandien VšĮ 
Bistrampolio dvarui vadovau-
janti Jūratė Ezerskienė.

Pagrindinės dešimtmečius 
neprižiūrėto dvaro ligos – su-
trūnijusios centrinių dvaro rūmų 
perdangos ir stogo konstrukci-
jos. Kitų dvaro pastatų – vežimi-
nės, žirgyno, elektrinės, tvarto 
– būklė, anot J. Ezerskienės, irgi 
mažai kuo skyrėsi. O arklidės, 
kluonas, ledainė jau tuomet 
buvo be stogų arba virtę griuvė-
siais. Kai kurių dvaro sodybos 
elementų ir pastatų apskritai 
neišliko iki šių dienų. Nebėra 
ąžuolinių statmenų lentų tvoros, 
sunyko vandens malūnas, kalvė, 
kumetynas.

Tvarkybos darbai  
iki šiol nesibaigia

„Vizija sukurti Panevėžio re-
giono kultūros centrą, pritraukti 
ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 
turistų buvo aiški nuo pat tvar-
kybos darbų pradžios. Tuo tikslu 
ir buvo atliktos galimybių stu-
dijos, parengtas verslo planas, 
atlikti skaičiavimai, lyginamoji 
analizė. Buvo įgyvendinti net 
trys didžiuliai projektai – du iš 
jų Europos struktūrinių fondų, 
vienas – Norvegijos finansinio 
mechanizmo lėšomis”, – pasa-
kojo J. Ezerskienė. Kad dvarą 
tvarkė ne sau, o žmonėms, 
pabrėžė ir kunigas R. Gudelis.

Pradedant tvarkybos darbus, 
kaip ir dera kultūros paveldo 
objektuose, atlikti istoriniai 
dvaro pastatų bei XIX amžiuje 
įveisto parko tyrimai – istorikas 
Petras Juknevičius pasirūpino 
surinkti ir susisteminti visą 
išlikusią istorinę medžiagą. 
Kunigas R. Gudelis pasakojo, 
kad darbų pradžioje gelbėjo 
ir sovietmečiu atlikti dvaro 
tyrimai: tuomet Bistrampolio 
dvarą buvo užsimota pritaikyti 
pionierių stovyklai ir netgi pra-
dėti projektavimo darbai.

Vienas pirmųjų dar 2006–
2008 metais sutvarkytas dva-
ro parkas. Sulaukus Europos 
Sąjungos (ES) paramos, parko 

teritorijoje iškirsti krūmokšniai, 
pavojų kėlę medžiai, įrėmintas 
parteris, apsodintas gėlynas. 
Parko takai suformuoti remian-
tis senąja sistema. Įrengtos 
automobilių stovėjimo aikšte-
lės, lauko vandentiekis, įvestas 
apšvietimas.

Tais pat metais, įgyvendi-
nant projektą „Bistrampolio 
dvaro sodybos restauravimas ir 
pritaikymas viešojo turizmo rei-
kmėms”, restauruoti centriniai 
rūmai, juose įrengti viešbutis 
ir restoranas. Atnaujintas rūmų 
fasadas, paklotos grindys, sudėti 
langai ir durys, nutiesti inžineri-
niai tinklai. 2008– 2009 metais, 
lėšų skyrus Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondui, 
dvare įrengtas geoterminis šil-
dymas.

1850 metais pastatyti kla-
sicizmo stiliaus dviejų aukštų 
rūmai – stačiakampio plano, 
suplanuoti įstrižai pasaulio šalių 
atžvilgiu. Pagrindinį rūmų fasa-
dą puošia portikas su keturiomis 
kolonomis. Pirmame rūmų 
aukšte Bistramų giminės valdy-
mo laikais buvo įrengti svečių 
kambariai, o visą dešiniąją pusę 
užėmė didelė salė. Antras rūmų 
aukštas buvo skirtas reprezenta-
cijai: jame buvo įrengti didesni 
ir mažesni salonai, valgomasis, 
darbo kabinetas, biblioteka.

Svečių laukia įvairios pra-
mogos Centriniuose dvaro rū-
muose iki šių dienų išliko se-
nieji mediniai laiptai ir šoniniai 
turėklai, vedantys į antrą pastato 
aukštą. Rūmų salėse ir laiptinė-
je, taip pat buvusiame žirgyno 
pastate atidengta ir eksponuo-
jama autentiška sienų danga. 
Antrame dvaro rūmų aukšte 
– vadinamojoje Antikvarinėje 
salėje – dalis grindų – stiklinės, 
mat eksponuojamos išlikusios 
autentiškos medinės sijos. Jokių 
asmeninių dvarininkų daiktų ir 
baldų nei muziejuose, nei archy-
vuose rasti nepavyko, pripažino 
J. Ezerskienė. Žinoma tik tiek, 
kad iki 1914 metų dvare buvę 

nemažai vertingų antikvarinių 
daiktų. Dvarininkai buvo sukau-
pę daugiau kaip 2000 knygų ir 
meno kūrinių kolekciją. Dalis 
jos pražuvo Pirmojo pasaulinio 
karo metais. Dvaro rūmų inter-
jerą pavyko atkurti remiantis 
išlikusiais aprašymais.

Dvaro ledainė, iš kurios tvar-
kybos darbų pradžioje tebuvo 
likusios sienos, sutvarkyta ir 
pritaikyta turizmo informacijos 
centrui. XIX amžiuje statyta 
dvaro elektrinė restauruota į 
koplyčią-knygnešystės muziejų: 
čia eksponuojamas autentiškas 
kryžius, prie kurio mirė knygne-
šys Jurgis Bielinis.

2008–2010 metais, įgyven-
dinus projektą „Bistrampolio 
dvaro sodybos buvusio žirgyno 
restauravimas ir pritaikymas 
konferencijų, turizmo infor-
mavimo poreikiams”, kuriam 
gauta Norvegijos finansinio 
mechanizmų fondų parama, 
rekonstruotas dvaro žirgyno 
pastatas. Čia įrengta universali 
400 vietų konferencijų ir kon-
certų salė, nesunkiai pritaikoma 
įvairiems seminarams ar pobū-
viams. Joje sumontuota moderni 
apšvietimo, garso ir vaizdo 
technika. Šiuolaikinėje salėje 
vyksta jau tradiciniu tapęs tarp-
tautinis Bistrampolio festivalis. 
J. Ezerskienė prisiminė, kad 
buvo metas, kai festivaliams, 
vykusiems apleistoje žirgyno 
salėje, tekdavo skolintis kėdes, 
o tarp jų lyjant statyti kibirus. 
„Vis dėlto ypatinga aura kasmet 
pritraukdavo vis daugiau klau-
sytojų”, – kalbėjo Bistrampolio 
dvaro direktorė.

2010–2011 metais, įgyven-
dinus dar vieną ES finansuo-
jamą projektą, XIX amžiaus 
neogotikinio stiliaus dvaro ve-
žiminėje įrengtas dviejų žvaigž-
dučių viešbutis su SPA centru. 
Įgyvendinant šį projektą, įreng-
tas ir sporto aikštynas: lauko 
teniso kortai, rankinio bei krep-
šinio aikštelės.

Šiandien Bistrampolio dva-

re, kaip ir Bistramų giminės 
valdymo laikais, veikia žirgy-
nas. Jame sumontuoti ąžuoliniai 
erdvūs gardai, iškloti specialia 
gumine danga, o koridoriaus 
danga – trinkelės. Žirgų en-
tuziastams sukurtos puikios 
sąlygos: įrengtos modernios 
persirengimo patalpos, dušai, 
sanitariniai mazgai. Antrame 
žirgyno aukšte planuojama 
įkurdinti muziejų ir poilsio pa-
talpą svečiams. Treniruotėms 
lauke įrengta erdvi aikštė, yra 
galimybė pajodinėti po dvaro 
parką. Dvaro šeimininkų pla-
nuose – toliau populiarinti žirgų 
sportą: įrengti dar vieną žirgyną 
ir maniežinę, organizuoti joji-
mo varžybas bei vaikų jojimo 
stovyklas. 

Ne visi reikalavimai 
atrodo pagrįsti 

Kultūros paveldo objek-
tuose atliekant tvarkybos dar-
bus būtina suderinti griežtus 
gaisrinės saugos, higienos, 
funkcinius, kitus reikalavimus 
ir juos įgyvendinant išsaugoti 
pastatą kaip kultūros paveldo 
vertybę. Tokie reikalavimai, 
anot J. Ezerskienės, šiek tiek 
trukdo ir riboja, ne visuomet 
atrodo pagrįsti, tačiau jų laiky-
tis privalu. Visas Bistrampolio 
dvaro kompleksas pritaikytas 
specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms: įrengtas nuolydis 
patekti į centrinius dvaro rū-
mus, neįgalieji į antrą dvaro 
rūmų aukštą gali pakilti speci-
aliu keltuvu. Koncertų salėje 
yra tualetas specialiųjų poreikių 
turintiems žmonėms. Ir koncer-
tų bei konferencijų salė, ir visos 
centrinių rūmų salės įrengtos 
be jokių slenksčių, taip, kad 
neįgalieji galėtų visur lengvai 
ir nevaržomai judėti.

Šeimos su mažais vaikais 
irgi nėra pamirštos: dvaro parke, 
šalia lauko kavinės, yra vaikų 
žaidimų aikštelė.

Kristina Buidovaitė, „Statyba ir 
architektūra”

Bistrampolio dvaras stovi Kučiuose. Pavadintas pagal savininkų Bistramų pavardę. Rūmuose veikia 
viešbutis, kavinė-restoranas. Išlikęs žirgynas, kuriame įrengta koncertinė salė, vyksta festivaliai. 
Parkas. Koplyčioje įsteigtas knygnešių muziejus.                                                                 vikipedia.lt

Dvaro restorano 34 vietų salę puošia išskirtiniai baldai. Akį traukia 
ir stebina švelniai žalsvi, dramblio kaulo tonai.          bistrampolis.lt
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Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungoje (LLKS), įkurtoje 
1940 m., susibūrę Lietuvos 
patriotai priešinosi iš pradžių 
sovietų, vėliau ir vokiečių oku-
pacijoms, siekė atkurti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę, 
leido laikraščius „Laisvės ko-
votojas”, „Apžvalga” ir kitus 
leidinius. LLKS vyriausioji 
vadovybė rūpinosi sukurti visą 
Lietuvą apimantį sąjungos kons-
piracinį tinklą. Kiekviename 
apskrities mieste kūrė laisvės 
kovotojų padalinius. Visa or-
ganizacija buvo suskirstyta į 4 
apygardas (Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio). 1943 m. 
turėjo apie tris tūkstančius narių. 

Jau per pirmąją sovietinę 
okupaciją buvo išaiškinti ir 
sunaikinti LLKS vadovai bei 
nemaža dalis narių. Vykstant 
karui ir vėl artėjant Rytų fron-
tui, daug narių pasitraukė į 
Vakarus, o prasidėjus antrajai 
sovietinei okupacijai daugelis 
veiklą perkėlė į pogrindį,  tapo 
partizanais, žuvo kovose ar, 
pakliuvę į okupantų nagus, at-
sidūrė GULAG-o salyne. 

Okupantai nepajėgė sunai-
kinti visų Tėvynės patriotų, jų 
liko pakankamai, kad atgaivintų 
ir išsaugotų istorinę atmintį. 
Šiuo metu Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungai priklauso 
per 200 narių, tačiau savo veikla 
esame viena iš populiariausių 
visuomeninių patriotinių or-
ganizacijų Respublikoje: 1996 
m. pratęsėme sovietiniuose 
lageriuose Vorkutoje (1955 m.), 
Intoje (1957 m.) ir okupuotoje 
Lietuvoje (nuo1975 iki 1989 
m.) mūsų pirmtakų leistą leidi-
nį „Varpas”, turime populiarią 
svetainę www.llks.lt, kurioje 
nereti net kitų valstybių piliečiai. 
Esame atlikę ir kitų kilnių darbų 
Tėvynės labui. Sąjungos inici-
atyva ir pastangomis Vilniuje 
Naujųjų Rasų kapinėse, greta 
už Tėvynės laisvę žuvusių karių 
kapų įamžinome kenotafuose 
575 laisvės kovotojus, kurių 
palaikų vietos nežinomos. Tą 
vietą pavadinome Lietuvos lais-
vės kovotojų memorialu. Mūsų 
pastangomis, padedant prof. V. 
Landsbergiui ir Vyriausybei, 
pastatytas paminklas „Žinia”, 
skirtas Kovo 11-ajai, Jogvylų 
kaime Ukmergės rajone pasta-
tytas paminklas „Varpo” leidėjų 
atminimui, Lukiškių aikštėje pa-
statytas kryžius „Kovojusiems ir 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir 
dvasiškai atgimstantiems” sie-
kiant, kad mūsų valstybės sos-
tinėje būtų įamžintas per visas 
epochas žuvusiųjų už Tėvynės 
laisvę atminimas. Deja, mūsų 
valdžia per nepriklausomybės 
laikotarpį nesugebėjo pastatyti 
monumentalaus paminklo, lyg 
lauktų Lenino, grįžtančio į seną 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGOS VEIKLA 
SOVIETINIUOSE LAGERIUOSE

Jonas Burokas, Algimantas Zolubas

vietą. 
Pogrindžio organizacijų vei-

klai, partizaninei kovai nuo 
užmaršties išsaugoti pasirodė 
daug publikacijų spaudoje, 
knygų, nes pakako gyvų repre-
sijų liudininkų, gebančių Tautos 
tragediją aprašyti. Paminėtinos 
LLKS narių E. Buroko doku-
mentais paremtų penkių tomų 
„Pūtėme prieš vėją” serija, B. 
Zlatkaus „Norilsko Vyčiai”, J. 
Grušio knyga „Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga 1940–2000 
metais”, J. Vyliūtės knygos 
„Kapitono Igno byla” ir „Brolis 
Vincentas”, P. Girdzijausko 
knyga „Dialogai su Viešpačiu ir 
šėtonu”, Vytauto Bačiaus knyga 
„Sutrypti metai” ir dar daugelio 
kitų autorių knygų ir atsiminimų 
publikacijų. Deja, labai mažai 
lieka tų, kurie priešinosi paver-
gėjui ir artino „blogio imperi-
jos” griūtį, o dabar savo rašiniais 
gaivintų istorinę atmintį. 

Kovos su priešu sėkmę, 
kai užbrėžta fronto linija, 
kai turima galimybė įsitvir-
tinti, kai žinoma gynybos 
ar puolimo kryptis, lemia 
moraliniai ir medžiaginiai 
ištekliai. Sunkiau, kai tenka 
kautis priešo apsuptyje. Labai 
sunku kariauti partizaniniame 
kare, kai visais atžvilgiais ga-
lingesnis okupantas spaudžia 
iš visų pusių, kai ištekliai labai 
riboti, kai kiekviename žingsny-
je tyko pasalos, išdavystės, kai 
reikia kariui, vengiant nelaisvės, 
nešiotis paskutinį šovinį sau. 
Taip atsitiko ir su mūsų tautos 
didvyriais Lietuvos partizanais. 
Per pirmą sovietinės okupacijos 
dešimtmetį žuvo per 20 tūks-
tančių drąsiausių Lietuvos sūnų 
ir dukrų, bet tauta nepalūžo ir 
tęsė kovą. Palaužus ginkluotą 
partizaninį judėjimą, suaktyvė-
jo jaunimas, ypač moksleiviai 
ir studentija, dvasininkai. Jie 
nedavė ramybės okupantams 

ir kolaborantams leisdami po-
grindinę spaudą, proklamacijas, 
paslapčia iškeldami trispalves 
vėliavas. Nepaisant konspiraci-
jos, pogrindinės organizacijos 
čekistų buvo išaiškintos ir jų 
nariai papildė politinių kalinių 
gretas. Šis patriotinis jaunimas 
ir davė akstiną kartu su sen-
buviais tęsti laisvės kovą ir už 
spygliuotų vielų. Jie, vyresniųjų 
padedami, leido pogrindinius 
laikraštėlius, baudė bildukus 
(vadinamus „stukačius”) bei 
kalėjimų administracinius tar-
nus, linkusius išdavystėms, 
ypač aktyviai dalyvavo įvairiose 
patriotinėse akcijose, streikuose 
ir net sukilimuose, sprogdino 
šachtas, elektros pastotes ir 
kitus įrenginius, kasėsi tunelius, 
bandydami išsiveržti į laisvę. 
Tuo buvo siekiama neduoti 
ramybės ir žlugdyti sovietinę 
sunkiąją pramonę, metalurgiją, 
anglies gamybą ir kitą pramonę, 
nes ji buvo paremta politinių 
kalinių vergišku darbu. Šiandien 
galime didžiuotis, kad lietuviai, 
ypač jaunimas, buvo sovietinės 
sunkiosios pramonės griovėjų 
pirmose gretose. Daugelis ak-
tyviųjų buvo streikų, sukilimų 
organizatoriai, net vadovai. 

Šiuo metu sunku net įsi-
vaizduoti, kaip galima kovoti 
esant nelaisvėje, kai nuo išorinio 
pasaulio skiria grotos, spygliuo-
tos tvoros, sargybos bokštai su 
kulkosvaidžiais, tundra, taiga, 
užverbuoti lagerių skundikai, 
kai nėra jokių medžiaginių 
išteklių.

Pirmaisiais okupacijos me-
tais Norilsko, Karagandos, 
Kengyro, Vorkutos, Intos ir 
kituose lageriuose politiniai 
kaliniai mirė nuo bado, šalčio, 
ligų, nuo nepakeliamo darbo, 
sunkių gyvenimo sąlygų, žuvo 
šachtose arba buvo sušaudyti 
ar nukankinti. Tuo metu įvyko 
streikų, tačiau, jiems neišsi-

plėtus, buvo žiauriai numal-
šinti. Ypač suaktyvėjo maištai, 
streikai 1952–1954 metais, kai 
bruzdėjimųir maištų virusą į 
Norilską atvežė politiniai kali-
niai iš Karagandos – per tūks-
tantį ukrainiečių banderininkų 
– susirėmimo su kriminaliniais 
nusikaltėliais organizatorių, 
aktyvių nacionalinio pasiprieši-
nimo okupantams dalyvių. Tarp 
atvykusių buvo ir daug jaunų, 
drąsių, nenulenkusių galvos 
okupantui lietuvių. Jie netruko 
užmegzti ryšius su senbuviais. 
Norilske nuo okupacijos pra-
džios ir po karo jau buvo per 
tūkstantį lietuvių, be to, kasmet 
jų pasipildydavo šimtu. Taigi 
susiformavo aktyvus lietuvių 
pasipriešinimo branduolys. Jie 
kartu su kitų tautybių aktyviais 
nariais greitai susidorojo su bil-
dukais-skundikais. Atmosfera 
kaito. Gorlago administracija 
sumanė išprovokuoti veiksmus 
– be priežasties apšaudė grupę 
ramiai nusiteikusių nuteistųjų: 
du žuvo, penki buvo sužeisti. 
Kaliniai buvo įaudrinti, padėtis 
tapo nevaldoma, gegužės pabai-
ga virto sukilimo pradžia, kurio 
liepsna apėmė visus Gorlago 
skyrius. Kaliniai atsisakė vykti 
į darbą, pradėjo masinę bado 
akciją, pateikė raštiškus reikala-
vimus. Juos rengusioje grupėje 
buvo ir du lietuviai – advokatas 
Vaclovas Zubkevičius ir ku-
nigas Česlovas Kavaliauskas. 
Jie buvo ir sukilimo komiteto 
nariai. Atvykusi komisija rei-
kalavo nutraukti streiką ir eiti į 
darbą, tačiau kaliniai nepaklu-
so. Tai tęsėsi keletą mėnesių. 
Lagerio administracijos kan-
trybė trūko. Rugpjūčio ketvirtos 
naktį, kai kaliniai miegojo, į 
lagerio teritoriją įsiveržė auto-
matininkai ir pradėjo šaudyti 
į nuteistuosius: 57 žuvo, 98 
sužeisti. Šimtai suimti ir išvežti 
į kalėjimus ir baudžiamuosius 
lagerius. 1954 m. gegužę pra-
sidėjo sukilimas Kengyro la-
geryje, kuriame buvo septyni 
tūkstančiai kalinių, tarp jų 
– trečdalis moterų. Sukilimas 
truko 40 dienų. Jam vadova-
vo karininkas Kuznecovas, 
jo asmeninis sargybinis buvo 
laisvės kovotojų sąjungos narys 
Antanas Petrikonis, komitete 
lietuviams atstovavo teisininkas 
J. Kundrotas. Sukilimas buvo 
numalšintas pasitelkus tankus. 
Manoma, kad žuvo septyni 
šimtai kalinių, tarp jų – dešimt 
lietuvių. Kruvinu susidorojimu 
baigėsi. visuotinis kalinių sukili-
mas už tūkstančio kilometrų nuo 
Norilsko – Vorkutoje. Ten žuvo 
66 kaliniai, 134 buvo sužeisti. 
Tarp žuvusiųjų apytikriais duo-
menimis buvo vienuolika lietu-
vių. Šiam sukilimui vadovavo 
karo aviacijos lakūnas Stasys 
Ignatavičius. Už tai buvo nu-
teistas sušaudyti, vėliau bausmė 
sušvelninta ir jam skirta 25 metų 
bausmė. Kalinių padėčiai nege-
rėjant, 1955 m. buvo kruopščiai 

ruošiamasi sukilimui: Laisvės 
kovotojų sąjungos valdyba pa-
skyrė Stasį Ignatavičių Vorkutos 
sukilimo komiteto pirmininku, 
V. Vaineikis paskirtas atsakingu 
už spaudą, Jonas Valaitis – už 
kovinius reikalus ir drausmę, E. 
Burokas – už saugumą ir ryšius, 
Ignas Uogintas – už strategiją ir 
taktiką, V. Šiška – už ryšius su 
kitataučiais, Algimantas Plepys 
– už ūkio reikalus. Kaliniai 
atsisakė eiti į darbą, reikalavo, 
kad jiems būtų leista atlikti 
bausmes savo tėvynėje arba už 
zonos ribų, kaip laisvai sam-
domiems darbininkams. Ryšis 
tarp lagerių buvo palaikomas 
per lietuvius Stasį Laskauską 
ir Joną Navicką. Informacija 
pasiekdavo kiekvieną lagerių 
kampelį. Šis sukilimas vyko 
neilgai. GULAG-o vadovybė 
patenkino politinių kalinių rei-
kalavimus. Septintos šachtos 
kaliniai buvo paleisti iš lagerio. 
Po dviejų savaičių buvo leista 
ir kitų šachtų kaliniams vykti 
į darbą be sargybų. Intensyviai 
dirbo iš Maskvos atvykę aukšto 
rango karininkai, kurie ruošė do-
kumentus dėl kalinių paleidimo 
arba įdarbinimo. Išformuotas 
rudenį ir 62 lageris, kuriame 
buvo streiko organizatoriai, 
tačiau 47 kaliniai buvo sulaikyti 
ir išvežti į Vladimiro kalėjimą, 
o kiti į Taišeto lagerius. Tarp jų 
buvo daug lietuvių, visas LLKS 
branduolys. Politiniai kaliniai 
sukėlė neramumus ir Vladimiro 
kalėjime, po kurių režimas 
palengvėjo. Kaliniams buvo 
leista pasirinkti kameros drau-
gus. E. Burokas, V. Vaineikis, 
P. Zagreckas,, M. Kemtys ir J. 
Jančiauskas buvo apgyvendinti 
vienoje kameroje. Čia nelaisvės 
draugai aptarė ir ruošė LLKS 
manifestą bei statutą, iš rusų 
kalbos išvertė Visuotinę žmo-
gaus teisių deklaraciją, kuri 
tapo toliau pagrindiniu LLKS 
įstatymu. Daugelis politinių ka-
linių LLKS narių buvo paleisti 
ir grįžo į Lietuvą, kiti dar tęsė 
kalinio dalią įvairiuose lageriuo-
se. E. Burokas paleidžiamas, 
grįžta į Lietuvą, tačiau po dviejų 
mėnesių vėl suimamas ir dar 
penkerius metus kali sovieti-
niuose lageriuose – Vorkutoje, 
Intoje, Taišete, leidžia LLKS 
leidinį „Varpas”. Laivės kovo-
tojai sugrįžę į Lietuvą po ilgų 
katorgos metų ir toliau tęsė kovą 
prieš sovietinius okupantus iki 
pat Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo. 

Genocidas apibūdinamas 
kaip ištisų gyventojų grupių nai-
kinimas rasiniais, nacionaliniais 
arba religiniais motyvais, bet 
sovietinis genocidas, apimantis 
ir išvardintus motyvus, buvo 
papildytas ideologiniu, kuris 
apėmė visas pavergtas tautas, 
visus jų gyventojų sluoksnius. 
To genocido formulė paprasta: 
„Kas ne su mumis, kas nepripa-
žįsta ir neišpažįsta komunistinės 

Jonas Burokas (k.), Algimantas Zolubas

(Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

S.Simoliūnas, Detroit, MI .......200
E.Arienė, Thousand Oaks, CA 100
A.Markevičius, 
Santa Monica, CA .....................78
B.Pautienis, 
Richmond Hts., OH ..................77
O.Daugirdienė, Burr Ridge, IL .50
J.Matonis, Willow Grove, PA ...45
M.Pautienis, 
W.Barnstable, MA .....................45
M.Ambrose, Lewes, DE ...........28
S.Lee, Seminole, FL .................25
V.Lembertas, 
Santa Monica, CA .....................25
D.Armonas, Mentor, OH ..........20
A.Baliūnas, Cleveland, OH ......15
F.Juodvalkis, Columbus, OH....15
R.Kronas, Willowbrook, IL ......13
V.Čiurlionis, Euclid, OH ...........10
A.Giedraitienė, Willowick, OH 10
R.Vaitys, Highland Pk, IL .........10
R.Žiedonis, Highland Hts, OH .10
A.Balas, Richmond Hts., OH .....8

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

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

ideologijos – tas priešas. O prie-
šą reikia sunaikinti”. Ir naikino 
dešimtimis milijonų. Tačiau 
šūviais į pakaušį neapsiribota 
– prieš mirtį pasmerktieji turėjo 
atiduoti savo fizines galias blo-
gio imperijos statybai. Taigi „di-
džiąsias komunizmo statybas” 
vykdė vergais paversti politiniai 
kaliniai. Ne tik okupuotų šalių 
žmonės, gyvenantys tariamoje 
laisvėje, bet ir daugybė kalinių 
nesuvokė, kad neadekvačiai 
žiaurias bausmes jie atlieka ne 
už tariamus nusikaltimus, o yra 
naudojami kaip neapmokama 
darbo jėga. Buvo ir tokių, kurie 
nuoširdžiai atgailavo, stengėsi 
vergišku darbu už „balandos” 
šaukštą ir duonos gramus „kal-
tę” išpirkti. Todėl nelaisvės 
sąlygomis tarp kalinių buvo 
atliekama šviečiamoji, o kartais 
ir prievartinė – priešintis blogiui 
– veikla. Ypač buvo sunku su 
tais kaliniais, kurie manė be-
baigią savo katorgą. Dalyvauti 
streike, sukilime kai kuriems 
buvo neparanku. Tai buvo sun-
kus išbandymas jiems, juk, 
nepavykus akcijai prieš lagerių 
čekistinę sistemą, bausmė gali 
būti pratęsta ilgesniam laikui.

Pasak rašytojo Michailo 
Bulgakovo, rankraščiai ne-
dega. Nesudegė ir nelaisvėje 
rašyti rankraščiai, juolab kad 
jie buvo ypatingi, juos saugojo 
Laisvės kovos dvasia, jie buvo 
dauginami, platinami, todėl 
pasiekė mūsų dienas. Tų ran-
kraščių tekstai turėjo buvo ren-
giami ypatingu būdu, piešiant 
kiekvienos raidės veidrodinį 
atvaizdą, o vėliau, iš riebalų ir 
suodžių paruoštu tušu padengus, 
spausdinami. Sunku dabar net 
įsivaizduoti, kad tokia spauda 
įmanoma, kai kiekvieną judesį 
seka viską matanti akis. Tačiau 
taip buvo, liudijimą skaitytojas 
ras Edvardo Buroko knygų 
„Pūtėme prieš vėją” serijoje. 
Skaitytojas knygoje ras ir auto-
riaus aprašytus susitikimus su 
daugybe lietuvių ir kitataučių, 
jų pastangas vienytis bendram 
tikslui, pastangas savišvietai, 
pasiruošimą kovai. 

Kodėl taip pavadinta knygų 
serija, kodėl pavadinimui pa-
naudotas tarsi beviltiškas veiks-
mas – pūsti prieš vėją? Tik, per-
skaičius knygas, pamatai, kad ne 
visuomet pūtimas prieš vėją yra 
beprasmis ir kad ne visi vėjai yra 
lygiaverčiai. Žinome vėją, kuris 
debesis išsklaido, suka vėjo 
malūnų sparnus ir girnas, mal-
damas grūdus duonai, suka vėjo 
jėgainių sparnus, gamindamas 
elektrą. Žinome audrų, pūgų, 
uraganų, žmonėms negandas 
nešančius vėjus. Tačiau žinome 
ir visiškai kitokius, tautoms 
laisvę ir nelaisvę nešančius 
vėjus, kuriuos per šimtmečius 
patyrė Lietuva. Edvardo Buroko 
knygoje atspindėta laisvės vėjo 
kova su nelaisvės vėju.

Dešimtmetį Lietuvoje tru-
kęs partizaninis karas su oku-
pantu neturi analogų pasauly-
je. Neturi analogų pasaulyje ir 
kova prieš sovietinę imperiją jos 
viduje, kova kovotojų, esančių 
nelaisvėje, kovojusių ne dėl as-
meninės laisvės, o dėl sovietinės 
imperijos griūties, dėl pavergtų 
tautų laisvės. Galime didžiuotis, 
kad tokios kovos iniciatoriai 
daugiausia buvo lietuviai, tarp 
kurių vienu iš aktyviausių ko-
votojų buvo ir knygų autorius.

Edvardo Buroko knygose 
skaitytojui pateikiamas ne pra-
manytas, o savų ir priešo liudy-
tojų dokumentais patvirtintas 
unikalus fenomenas pasaulyje 
– priešo pančiais sukaustytų ka-
linių kova su galinga imperija. 
Ir nuostabiausia, kad kova buvo 
laimėta: gulago archipelagas 
žlugo, sekė imperijos griūtis.

Solženicynas, labai taikliai 
įvardijęs gulago archipelagu 
visą SSRS lagerių sistemą, 
labai vaizdžiai ir įtikinamai at-
spindėjo kalinių buitį, patiriamą 
prievartą, alinantį fizinį išnaudo-
jimą, moralinį žlugdymą. Tačiau 
gal ne viskas, dėl suprantamų 
priežasčių, tam talentingam 
rašytojui, gulago kaliniui, buvo 
žinoma, o gal nebuvo atėjęs lai-
kas skelbti aprašomą fenomeną. 
Laisvės kovotojo, laisvės kovų 
dalyvio bei organizatoriaus 
šiapus ir anapus kalėjimo sie-
nų, Edvardo Buroko knygos 
„Pūtėme prieš vėją” iš panašių 

leidinių išsiskiria tuo, kad at-
skleidžia sovietinio genocido 
ypatumus, kurių daugelis iki 
šiol nesuvokia arba vertina labai 
paviršutiniškai, jos atskleidžia 
kovos ne vien už geresnę kalinių 
buitį ar tariamą asmeninę laisvę, 
bet parodo ypatingą kovą, kovą 
nelaisvėje už pavergtų tautų 
laisvę, siekį žlugdyti blogio 
imperiją iš vidaus. Kai kas 
bando priekaištauti, kad knygos 
paantraštėje įvardinto sukilimo 
pačioje knygoje nesimato, nes 
nėra abipusio susišaudymo, 
granatų sprogimų, klanų kraujo. 
Balutėje besimaudantys žvir-
bliai nemato debesies, iš kurio 
radosi balutė. Ne prieš lagerių 
administracijos bei prižiūrėtojų 
balutę sukilo lagerininkai, o 
prieš imperijos debesį. Todėl 
ne iš Kremliaus malonės dėl 
Stalino mirties atsirado chruš-
čiovinis atšilimas, prasidėjo 
GULAGO griūtis. Kas ne tik 
matys, bet įsižiūrės, ne tik gir-
dės, bet įsiklausys į knygoje 
pateiktus įvykių liudijimus, 
supras, kad nuožmaus perse-
kiojimo, išdavysčių, žiaurių 
bausmių akivaizdoje, kova tikrai 
pelnytai laikytina ir įvardinta 
SUKILIMU.

Toks partizaninis pasiprieši-
nimas vyko ne vien pavergtose 
tautose su ginklu rankose, jis 
vyko kalėjimuose, lageriuose, 
pasireiškė sukilimais, sabotažu, 
blogio imperijos ekonomikos 
žlugdymu. Tarp kalinių buvo 
platinami lapeliai su devizu 
„Kiekvienas iškastas rūdos ar 
anglies kastuvas naudojamas 
jūsų grandinėms nukaldinti”. 
Taigi tokio pasipriešinimo pa-
grindinis tikslas buvo ne kova už 
geresnę buitį, o Laisvės idealas, 
vergovinės sistemos griūtis, ku-
rio buvo siekiama įvairiausiais 
būdais, tarp jų – imperijos eko-
nomikos žlugdymu. Esmingai 
minimą kovą atskleidžia bu-
vęs politinis kalinys, vergo 
grandinėmis kaustytas, tačiau 
nepalūžęs, pats organizavęs bei 
dalyvavęs kalinių streikuose 
ir Vorkutos sukilime, knygų 
serijos „Pūtėme prieš vėją” 
autorius ir sudarytojas Edvardas 
Burokas. 

Kas ieškos šioje knygų se-
rijoje marinimo šalčiu, badu, 
alinančiu darbu, jo neras, nors 
visa tai laisvės kovotojams teko 
patirti su kaupu. Ne vardan to 
parašytos šios knygos. Nors 

chrestomatine yra tapusi nuos-
tata, kad vergovinė santvarka 
žlugo dėl nenašaus vergų darbo, 
tačiau daugelis sukaustytų nuož-
miausios sovietinės vergijos 
pančiais nesuvokė, kad žlug-
dyti tą santvarką, išsilaisvinti iš 
vergovinės imperijos įmanoma 
ne vien nenašiu darbu, bet sa-
botažu, streikais, sukilimais, 
nukreiptais į pačios imperijos 
ekonomikos žlugdymą. Juk 
visas vadinamąsias didžiąsias 
komunizmo statybas vykdė ka-
liniai už ašakinę duoną ir buzą 
gyvybei palaikyti. Knygų serija 
atskleidžia tai, ko nepasakė 
Solženicinas savo „Gulago ar-
chipelage” ar Anne Applebaum 
„Gulago istorijoje”, atskleidžia, 
vardan ko vyko ir buvo laimėta 
kova už grotų. 

Lietuvoje iki šiolei buvo 
nepakankamai išviešinta po-
litinių kalinių kova, užsienyje 
buvo žinomi tik jos epizodai, 
kurie pamažu grimzdo į nepel-
nytą užmarštį. Negana to, vis at-
siranda šunsnukinės istorijos bei 
grožinės literatūros, žeminan-
čios ar niekinančios partizaninę 
kovą, kurpėjų. Buvę sovietinės 
sistemos kolaborantai ar jų atža-
los, matydami, kad teisėtvarka 
ir teisėsauga jiems antsnukių 
neuždeda, ne tik loja, bet ir 
kandžiojasi, partizaninį karą 
bei kovą nelaisvėje niekina ar 
stumia į užmarštį. Klaidinantis 
požiūris ir į laisvės kovą tikroje 
nelaisvėje GULAG-o archi-
pelage turi būti demaskuotas 
ir pasmerktas. Todėl kovos 
paviešinimas, laisvės kovotojų 
iškėlimas ir pagerbimas yra 
būtinas, žinomas Lietuvoje ir 
už jos ribų, kad pasitarnautų iš 
praeities stiprybei semtis, isto-
rinės atminties dvasią gaivinti, 
jaunuomenei patriotine dvasia 
auklėti.

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga džiaugiasi, kad jos 
gretas papildo jaunimas, kuris 
pasiryžęs kartu su senbuviais 
grąžinti istorinę atmintį, kurią 
per nepriklausomybės atkūrimo 
metus bando išblukinti ir iškelti 
tuos, kurie kolaboravo su oku-
pantais. Sovietinės okupacijos 
žiaurumai ir jų pasekmės suver-
čiamos Stalinui, tačiau pagrin-
diniai kaltininkai yra Sovietų 
Sąjungos komunistų partija, o 
kartu su ja – ir Lietuvos komu-
nistų partija su A.Sniečkumi, 
J. Paleckiu ir kitais tautos iš-

davikais priešakyje. Šiuo metu 
Lietuvos komunistų partijos 
veikla bandoma įvardinti kaip 
pasyvios rezistencijos organi-
zacija, atvedusi Lietuvą prie 
nepriklausomybės. Faktiškai tai 
buvo žiauriausiai nusistačiusi 
prieš patriotus partija, kuri tie-
siogiai vadovavo represinėms 
struktūroms. Kai kurių politikų, 
Seimo narių sovietinio men-
taliteto požymiai akivaizdžiai 
matosi ir dabar.

LLKS darbą atlieka vardan 
tų, kurie paaukojo savo sveikatą 
ir gyvybę dėl Tėvynės laisvės, 
vardan tų, kurie žuvo sukilimuo-
se. Jie įamžinti Naujųjų Rasų ka-
pinėse. Žuvę Norilske 1953 m. 
– Romuldas Einoris, Jeronimas 
Karunaitis, Jurgis Kasperaitis, 
Bronislavas Rimkus, Vaclovas 
Subačius, Bronius Vitkauskas, 
Jonas Zakaras; žuvę Vorkutoje 
1953  m.  –  Augus t inas 
Bernatavič ius ,  Mykolas 
Čechavičius, Kazys Kairys, 
Afanasijus Kazanas, Alfonsas 
Kilbauskas, Alfonsas Laiconas, 
Vytautas Maknevičius, Vitalis 
Martinavičius,  Vaclovas 
Milkauskas, Juozas Pukys, 
Juozas Riauba, Edvardas 
Velička; žuvę Kengyre – 
Vytautas Markevičius, Kazys 
Rindeikis, Povilas Seikalis, 
Kazys Šiukždinis;  žuvę 
Vorkutoje 1955 -1956 m.- 
Alfonsas Bagdonas, Jonas 
Jakubauskas, Jonas Makaras, 
Juozas Eidukevičius. 

Naujųjų Rasų kapinių 
memoriale ne visi politiniai 
kaliniai, kurių palaikų pa-
laidojimo vietos nežinomos, 
įamžinti, todėl mūsų sąjungos, 
ypač jaunimo, ateityje laukia 
darbai jų atminimą prikelti ir 
pagerbti. 

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

(Atkelta iš 10 psl.)
LIETUVOS LAISVĖS...
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Vilnius ,  birželio 2 d. 
(ELTA). Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pasvei-
kino Serbijoje vykusiame 
Europos irklavimo čempi-
onate aukso medalius iš-
kovojusius Saulių Riterį ir 
Rolandą Maščinską, sidabro 
medalius - Mildą Valčiukaitę 
ir Donatą Vištartaitę bei 
bronzos medaliu pasipuošusį 
Mindaugą Griškonį.

„Jūsų dėka, Europos spor-
to bendruomenė šią savaitę 
pradeda tebetardama mūsų 
šalies vardą - stebėdamasi ir 
gėrėdamasi Lietuvos irkluo-
tojų talentu ir atkaklumu. 
Tikiu, kad šios pergalės dar 
labiau sustiprins Jūsų tikė-
jimą savo jėgomis ir įkvėps 
būsimiems iššūkiams bei 
ateities pergalėms, kuriomis 
džiaugtųsi ir didžiuotųsi visa 
Lietuva”, - sakoma šalies 
vadovės sveikinime.

Sportininkams Prezidentė 
palinkėjo sėkmės ir ištver-
mės.

Belgrade (Serbija) vyku-
sio Europos irklavimo čempi-
onato vyrų porinių dviviečių 
varžybose R. Maščinskas 
ir S. Riteris iškovojo aukso 
medalius, o moterų pori-

Europos čempionate medalius iškovoję Lietuvos irkluotojai su treneriais ir kitais rinktinės nariais birželio 3 d. apsilankė Vilniaus miesto 
savivaldybėje, kur mero pavaduotojas Jonas Pinskus įteikė padėkas ir apdovanojimus už pasiektas pergales.                                 ELTA

SVEIKINIMAI MEDALIUS IŠKOVOJUSIEMS IRKLUOTOJAMS

nių dviviečių varžybose D. 
Vištartaitė ir M. Valčiukaitė 
pelnė sidabrą

M. Griškonis vyrų vien-
viečių valčių varžybose iš-
kovojo bronzą. 

L i e t u v o s  M i n i s t r a s 
P i r m i n i n k a s  A l g i r d a s 
Butkevič ius  pasve ik ino 
Lietuvos irkluotojus su sėk-
mingu pasirodymu Europos 
č e m p i o n a t e  B e l g r a d e 
(Serbija).

„Sveikinu sportininkus 

ir dėkoju už puikius pasi-
rodymus, atnešusius net 3 
pergales Europos irklavimo 
pirmenybėse. Nuoširdžiai 
džiaugiamės sėkme ir di-
džiuojamės Jumis, garbin-
gai atstovavusiais Lietuvai. 
Jūsų sutelktos pastangos 
ir atkaklumas kovoje yra 
įkvepiantis kelio į pergalę 
pavyzdys”, - sako Premjeras 
ir visiems Lietuvai atstova-
vusiems sportininkams linki 
sėkmingų startų ateityje.

Belgrade vykusiame sep-
tintame Europos irklavimo 
čempionate iš viso dalyvavo 
dešimt Lietuvos sportininkų 
- varžybose startavo po vieną 
vyrų ir moterų vienvietę, po 
vieną dvivietę bei vyrų pori-
nė keturvietė valtis. 

Lietuvai atstovavo vien-
v i e t i n i n k a i  M i n d a u g a s 

Griškonis ir Lina Šaltytė, 
moterų dvivietė su Milda 
Va l č i u k a i t e  i r  D o n a t a 
Vištartaite, vyrų dvivietė su 
Sauliumi Ritter ir Rolandu 
Maščinsku bei vyrų ketur-
vietė - Andrius ir Vytautas 
Lapa t iuka i ,  Dominykas 
J a n č i o n i s  i r  A u r i m a s 
Adomavičius.

Laura  Asadauska i t ė -
Zadneprovskienė vėl pakilo ant 
prestižinių varžybų prizininkių 
pakylos. Lietuvos sportininkė 
užėmė antrą vietą JAV vyku-
siame šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio taurės finale.

Šį kartą Laurai nesėkmin-
gai klostėsi pirmosios rung-
tys: fechtavime - 14 vieta, 
plaukime - 23, jojime - 20. 
Vis dėlto viską, tradiciškai, 
pataisė fantastiškas pasirody-
mas kombinuotoje šaudymo 
ir bėgimo rungtyje. Olimpinė 
čempionė distanciją įveikė per 
12:33 min. ir nepaliko konku-
rentėms jokių vilčių. Tai leido 
Lietuvos atstovei pakilti į antrą 
vietą. Iš viso L. Asadauskaitė-

L. ASADAUSKAITĖ-ZADNEPROVSKIENĖ –  
PASAULIO TAURĖS VICEČEMPIONĖ

Zadneprovskienei finale surin-
ko 1323 taškus.

Pasaulio taurę iškovo-
jo lenkė Oktawia Nowacka 
(1337), o trečia liko kinė Qian 
Chen (1320).

Įspūdingas pasirodymas 
kombinuotoje rungtyje lei-
do į pirmą dešimtuką pa-
kilti kitai mūsų sportinin-
kei - Karolinai Gužauskaitei. 
Fechtavime ji buvo 28-a, 
plaukime - 22-a, jojime - 12-
a, bet paskutinėje rungtyje 
trasą įveikė per 12:47 min. ir 
nusileido tik L. Asadauskaitei-
Zadneprovskienei. Iš viso K. 
Gužauskaitė surinko 1281 
tašką.

Trečioji mūsų atstovė - 

Lina Batulevičiūtė - bendroje 
įskaitoje liko 17-a (1251 taš-
kas). Linai geriausiai sekėsi 
jojimo rungtis, kurią ji užbaigė 
be klaidų ir surinko visus įma-
nomus 300 taškų. Fechtavime 
L. Batulevičiūtė buvo 17-a, 
plaukime - 27-a, o kombinuo-
toje rungtyje - 20-a.

Beje, prieš kombinuotą 
rungtį varžybose labai tvir-
tai pirmavo vengrė Sarolta 
Kovacs. Artimiausios perse-
kiotojos - O. Nowacka ir britė 
Kare French - nuo jos buvo atsi-
likusios 43 sekundes. Q. Chen 
startavo atsilikusi nuo vengrės 
61 sek., o L. Asadauskaitė-
Zadneprovskienė - net 82 sek.

pentathlon.lt, lrt.lt

Aštuoniolikmetė pane-
vėžietė Agnė Čepelytė bir-
želio 6 d. baigė pasirodymą 
Tarptautinės teniso federa-
cijos (ITF) moterų „Sinan 
Sudas Cup” teniso turnyre 
Turkijoje, pasitenkinusi 1 
WTA vertinimo tašku bei 172 
JAV dolerių čekiu. Vienetų 
varžybų aštuntfinalyje lietu-
vė 1:6, 3:6 pralaimėjo antrai 
raketei vienmetei turkei Ipek 
Soylu (WTA-426) bei pasi-
traukė iš tolesnės kovos.

WTA vertinimo 2 taškus 
bei 292 dolerių čekį užsi-
tikrinusios korto šeiminin-
kės varžovė ketvirtfinalyje 

LIETUVAITĖ BAIGĖ PASIRODYMĄ  
MOTERŲ TENISO TURNYRE TURKIJOJE

buvo metais jaunesnė tautietė 
Melis Bayraktaroglu (WTA-
1049), aštuntfinalyje 6:4, 
6:2 nugalėjusi 25-erių metų 
Rusijos atstovę Jekateriną 
Ciklauri (WTA-1263).

Dvejetų varžybų aštunt-
finalyje dar birželio 5 d. A. 
Čepelytė poroje su vokiete 
Sina Niketta 6:4, 3:6, 9:11 
turėjo pripažinti antros pagal 
vertinimą poros - ukrainietės 
Alionos Fominos bei rusės 
J.Ciklauri - pranašumą.

ITF serijos moterų teniso 
turnyro Turkijoje prizų fondą 
sudarė 10 tūkst. JAV dolerių. 

LRT

ANDRIUS DRAUGELIS 
ANTRĄ KARTĄ TAPO 
EUROPOS ČEMPIONU

Azerbaidžane vykusia-
me Europos kiokušin karatė 
čempionate Lietuvos atstovas 
Andrius Draugelis pakartojo 
praėjusių metų auksinį sce-
narijų su laiminga, tik dar 
labiau efektinga, pabaiga. A. 
Draugelis antrą kartą iš eilės 
tapo visiško kontakto karatė 
kiokušin Europos čempionu.

Įdomu tai, kad jam nepa-
vyksta laimėti Lietuvos čempi-
onato, tačiau Europoje jis tampa 
nenugalimas. A. Draugelis tai 
aiškina paprastai – kiokušin 
karatė varžybas gali laimėti tik 
joms labai gerai pasirengęs. LRT


