
Vilnius (ELTA) – Ru-
sijos vartotojų teisių ap-
saugos tarnyba (,,Rospot-
rebnadzor”) skelbia nuo
spalio 7 d. stabdanti kai
kurių pieno produktų im-
portą iš Lietuvos. Pasak
šios tarnybos vadovo Ge-
nadijaus Oniščenkos, pri-
imtas dėl ,,sanitarinių ir
epidemiologinių pavojų”.
Tarnybos vadovo teigimu,
Lietuvos tiekėjų ,,Pieno
žvaigždės”, ,,Šilutės Ram-
bynas”, ,,Rokiškio pienas”
ir kitų produktai, pavyzdžiui, sū-
riai ,,Svalia”, ,,Rokiškio tikras”,
,,neatitinka reikalavimų”. 

Apie ketinimus įvesti apriboji-
mus pieno produkcijos įvežimui iš
Lietuvos G. Oniščenka skelbė dar
rugsėjo 17 dieną. Tačiau tuomet vy-
riausiasis sanitarijos gydytojas ne-
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Nėra architektūros taisyklių pilims debesyse. – G. K. Chesterton

A. Kubilius: Rusija turi suprasti, 
kad atsilaikysime

Ž. Pavilionis: Lietuvos vardas turi būti
girdimas dar geriau

Paminėta Baltų vienybės
diena. – 5  psl.

L. ir R. Sidriai prisimena savo
patirtį sovietmečiu. – 10 psl.

Lietuvos ambasadorius JAV Ž.
Pa vilionis spalio 4–6 d. pristatė Lie-
 tu vos pirmininkavimo Europos
Sąjun gai pasiekimus ir likusius
tikslus JAV Vakarų kranto verslo,
politikos bei akademinio pasaulio
atstovams.

Lietuvos pirmininkavimas
ES, taip pat verslo ir studijų gali-
mybės Lietuvoje buvo pristatytos
Berkeley mieste, Californijos uni-
versitete (Uni versity of  California)
veikiančia me Europos Sąjungos
pristatymo centre. Renginyje daly-
vavo ir ISM Va dybos ir ekonomi-
kos universiteto rektorius Nerijus
Pačėsa.

Ž. Pavilionis taip pat susitiko
su Los Angeles Pasaulio reikalų ta-
rybos (angl. World Affairs Coun-
cil) nariais. Vietos verslo, kultūros
ir politikos ats tovus  labiausiai do-
mino naujos eko nomines bendra-
darbiavimo gali mybės, kurias ga-
lėtų atverti prasidejusios derybos
tarp ES ir JAV dėl Transatlatinės
prekybos ir investicijų sutarties,
geopolitiniai pokyčiai dėl prasidė-
jusios skalūnų revoliucijos bei ES
politika Rytų kaimynystėje.

Susitikęs su Los Angeles rezi-
duojančiais ES generaliniais kon-
sulais, ambasadorius Ž. Pavilionis
domėjosi galimybėmis plėsti ES ša-
lių veikimą JAV Vakarų krante,
kurio svarba pastaruoju metu
sparčiai auga dėl didejančio ino-
vacijų ir technologijų vaidmens ša-
lies ekonomikoje, ypatingo JAV Va-
karuose veikiancių universi tetų
santykio su verslu, globalinio JAV

Ambasadorius Ž. Pavilionis (d.) su Los Angeles miesto Tarybos nariu Tom LaBonge (k.),
atstovaujančiu lie tuvių apgyven dintą Los Angeles ra jo ną  ir vadovaujančių susigiminia -
vu sių miestų institucijai ,,LA Sister Ci ties” bendradarbiavimui su Kauno mies tu. Viduryje
– Lietuvos garbės kon sulė D. Navarette. 

Vakarų kranto kultūros ir audio vizualinės industrijos poveikio, 2014 atsida-
rysiančio praplatinto Panamos kanalo, kuriuo iš Europos tiesiai per kanalą
JAV Vakarų krantą galės pa siekti ir didelio tonažo laivai, šiuo me tu priversti
plaukti aplink kontinentą. – 2 psl.

Vladimiras Putinas. Andrius Kubilius.

patikslino, kokioms konkrečiai kom-
panijoms bus taikomi apribojimai ir
nuo kada jie įsigalios. 

Dėl Rusijos veiksmų nemalonumų
patiria ir Lietuvos vežėjai. Jiems nuo
rugsėjo 12 dienos taikoma sugriežtinta
patikra, dėl to prie Rusijos sienos drie-
kiasi eilės. 

Seimo opozicijos vadovas Andrius
Kubilius mano, kad Rusija tęsia savo
prekybos karą su Lietuva ir pereina į
naują, intensyvesnį šio karo etapą.
,,Jau šiandien galima spėti, kad tai dar
ne pabaiga”, – pirmadienį spaudos
konferencijoje prognozavo A. Kubilius.
– 3 psl.
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Mergi noms atsidūrus Mordovijos kolonijo se ne tik
Rusijos, bet ir pasaulio vi suomenės nuomonė apsi-
vertė aukštyn kojomis. Išsišokėlės staiga tapo kan ki-
nėmis, aukomis, kurių būtina gai lėtis, kuriomis
verta žavėtis. Į pirmąjį planą iškilo ne jų amoralus el-
 gesys, bet jų drąsi laikysena tardymo izoliatoriuose,
kalėjimuose, kolonijose. 

Rašytojas M. Veleris ir vėl nepa teikė konkretaus
recepto, kaip derėjo pasielgti valdžiai, tramdančiai
,,Pus sy Riot” chuliganes. Jis tik akreipė dė mesį į be-
siformuojančią naują si tua ciją: itin griežtai nubaus-
tos mer ginos tapo įžymybėmis ir sulaukė vi suome-
nės gailesčio. Jeigu iki bausmių paskelbimo jos ne-
buvo laikomis rimtomis V. Putino kritikėmis, tai
griež tos bausmės joms tarsi suteikė solidumo ir po-
litinio svorio. 

Kodėl prisiminiau šias rusų rašytojo M. Velerio
pastabas, iš pirmo žvilgsnio niekaip nesusijusias su
Lie tuva? Mes darome panašių klaidų. Užuot igno-
ravę Algirdo Paleckio iš puolį prieš Sausio 13-ąją, mes
šį jaunuolį padavėme į teismą, nubaudėme pinigine
bauda ir tuo pačiu... sureikš minome jokios politinės
įtakos neturinčią kelių ar keliolikos žmonių grupelę.
Jau esu minėjęs, jog mūsų patriotai, kurie teisinėmis,
baudžiamosiomis priemonėmis sumanė ginti Sau-
sio 13-osios garbę, norom neno rom užsiėmė ir šmei-
žikiškų teiginių reklama bei tiražavimu. Jei mūsų pa-
triotai būtų apsimetę neišgirdę A. Paleckio žodžių,
priešiška mums spauda nebūtų turėjusi tokio pui-
kaus preteksto viešai žavėtis A. Paleckio ,,drąsa”.

Nenoriu būti blogu pranašu, bet man atrodo, jog
visai neseniai su reng tas reklamavimą primenantis
A. Paleckio persekiojimas lietuviškumo nevertinan-
čius ir populiarumo stokojančius veikėjus skatina
naujiems antitautiškiems išpuoliams. 

Požeminiame Vilniaus garaže po Vinco Kudirkos
aište kelios merginos pradėjo giedoti mūsų himną, iš-
krai pydamos jo prasmę pagal savo sugedimo laipsnį.
Žinoma, nė viena solidi tauta neturėtų būti pakanti
tiems, ku rie darko jos valstybinio himno žo džius. Ta-
čiau nepakantumą galima reikš ti įvairiais būdais.

Vienas iš veiksmingesnių prie monių – ignoruoti,
nepastebėti. Bū kim solidūs, žinokime savo vertę. Ne-
 pradėkime ginčytis su asmenimis, kurie neverti
mūsų dėmesio. Tegul dar kosi, maivosi, šūkalioja.
Juolab – kad požeminiame garaže, o ne presti žinėje
koncertų salėje, ne parlamento rūmuose, ne sporto

arenoje. Pamatys, jog niekas nekreipia į jas
dėmesio, niekas jų sapaliojimų neklauso, –
pa čios nutils, pačios užsičiaups. 

Taigi ir šis antilietuviškas išpuolis, jei
nesulauktų niekieno reakcijos, būtų išsikvė-
pęs. Būtų išnykęs pats, be papildomų pa-
stangų. Tereikėjo ma žumėlę pakentėti, ma-
žumėlę paty lėti. Bet gi atsirado patriotų, ku-
rie ir čia sumanė įvesti tvarką. Jie puolė ar-
šiai ginti tautišką V. Kudirkos giesmę, ieško-

dami teisinių institucijų paramos. Ir vėl niekam ne-
žinoma gru pelė mūsų pačių rankomis buvo sureikš-
minta. Viešojoje erdvėje vėl už simezgė rimtos disku-
sijos, ar de mokratija suteikia teisę iškraipyti himno
žodžius. Ir vėl atsirado nuo monių, jog demokratija
leidžia darkyti himno žodžius...

Tad vis kebliau suvokti, ko šitaip elgdamiesi sie-
kia primityvieji patriotai? Sąmoningai skatina nau-
jus an tilietuviškus išpuolius, kad, rašydami skun-
dus valstybinėms institucijoms, pasijusti esą svarbūs
ir reikš mingi? 

Kovodami su vos keletą gerbėjų tu rinčiu socia-
listu ar požeminiame garaže dainuojančiomis mote-
riškė mis svarbiais ir reikšmingais niekad netapsime.
Mūsų darbotvarkėje – daug nenuveiktų rimtų darbų.
Tuo pačiu prisipažinkime, jog mūsų jėgos – ribotos.
Todėl privalome grieb tis tik gyvybiškai svarbių užda -
vi nių. Pavyzdžiui, derėtų ne tik pa rengti, bet ir įtei-
sinti būtent tokį Tau tinių bendrijų įstatymą, kuris
taptų parankiu ne vien tik rusų ir lenkų tautinėms
mažumoms. Bet būtent čia mes ir nepajėgiame
griežti pirmuoju smuiku. 

Mums derėtų elgtis taip, kad Seimas įteisintų
būtent tokius švietimo ir mokslo įstatymus, kurių pa-
galba mūsų mokyklos ir universitetai auk lėtų tau-
tiškumą branginančius moksleivius ir studentus.
Bet būtent tokių įstatymų mes nepajėgiame priimti. 

Mums derėtų ekonominius svertus taip sudė-
lioti, jog emigracija ne taptų bauginančiu tautos išsi-
vaikš čio jimu. O mūsų šeimos imtų auginti bent po
keletą mažylių daugiau nei iki šiol. Bet ir šis uždavi-
nys mums – ne pagal pečius. 

Mes privalėtume ieškoti receptų, padedančių
veiksmingai ginti Punsko ir Seinų lietuvius nuo po-
loni zacijos, Kaliningrado srities lietuvius – nuo ru-
sifikacijos, savo vežėjus – nuo tendencingų patikrų
Rusijos pasienyje. Galų gale mums privalu ieškoti
prie monių, kurios mus pačius veiks mingiau nei iki
šiol saugotų nuo in for macinių-propagandinių išpuo -
lių.  

Tačiau ar turime laiko ir jėgų rim tiems darbams,
jei organizuojame niekam poveikio nedarančius
mini piketus, bejėgiškai deginame priešininkų port-
retus, plėšome jų vė liavas? Kur mūsų dvikovos gin-
činantis su oponentais laikraščių puslapiuo se, tele-
vizijų ekranuose, ministe rijų, departamentų kabi-
netuose, universitetų auditorijose?

Šį sykį ilgokai neapsisprendžiau, nuo ko
derėtų pradėti lietuviškųjų įvykių ap-
žvalgą. Dvejonės truko tol, kol neišgirdau,

kaip praėjusių dienų įvykius RTVi laidoje ,,Oso-
boje mne nije” komentuoja rusų rašytojas Mi-
 chailas Veleris. Diskutuodamas su žur naliste
Olga Byčkova rašytojas M.Veleris prisiminė ke-
letą svarbių propagandinio-informacinio karo
tai syklių. Viena iš jų byloja: oponentui skau-
džiausia ne tuomet, kai jį kritikuoji, o tuomet, kai
jį ignoruoji. Šios aksiomos nepaisymas žalos daž-
niausiai atneša tiems, kurie įsitikinę, jog ,,priešui
tuo blogiau, kuo jį pikčiau kritikuoji”. 

Ignoravimo, nutylėjimo, nepastebėjimo taisyklę
pirmiausiai turėtų įsi sąmoninti karštakošiai pa-
triotai, manantys, jog visur ir visada svaidoma aštri
kritika – priešininkams pats skaudžiausias antausis.
Toli gražu ne taip. Tereikia prisiminti aštriąją Gru-
 zijos Prezidento Michailo Saakaš vi lio kalbą, neseniai
nuskambėjusią Jungtinių Tautų tribūnoje. Savo ka-
 denciją baigiantis Gruzijos Preziden tas taip piktai
kalbėjo apie Rusijos agresyvumą ir imperines už-
mačias, kad Rusijos delegacija neapsikentusi pakilo
nuo kėdžių – protestuodama iš ėjo iš salės. 

O dabar atsakykite, kam šis Ru sijos delegacijos
elgesys labiau paken kė – Rusiją kritikuojančiam
Gru zijos Prezidentui ar Gruzijos Pre zi dentą smer-
kiantiems rusams? Rašy tojas M. Veleris mano, jog
palikdama salę Rusijos delegacija atkreipė JTO po-
sėdžio dalyvių žvilgsnius į Gruzi jos Prezidentą M.
Saakašvilį. Vaiz džiai tariant, jei rusų diplomatai bū -
tų neprotestavę, kitų šalių delegacijos toliau būtų
snaudusios patogiuose JTO krėsluose. 

Bet kai salėje kilo šurmulys, iš augo susidomėji-
mas Gruzijos – Pre zidento kalba. Rašytojas M. Vele-
ris ne pasakė, kaip, jo įsitikinimu, vertė jo pasielgti
rusų diplomatams. Jis tik pabrėžė, jog išeidami iš sa-
lės rusų diplomatai tuo pačiu atkreipė dar di desnį dė-
mesį į Gruzijos Prezidento žodžius, M. Saakašvilio
kalbą išskirda mi iš viso tądien JTO nuskambė jusių
kalbų.  

Panašią nuomonę rašytojas M. Veleris turėjo ir
apie padėtį, susidariusią dėl skandalingosios gru-
pės ,,Pussy Riot” dalyvių likimo. Tikriau siai prisi-
menate merginas, kurios kadaise šlykščiai darkėsi
rusiškoje cerkvėje? Jų išpuolis buvo dažnokai ro do-
mas per daugelį televizijos kana lų. Politiniams mer-
ginų nusiteikimams nieko neprikiši. Jos turi teisę
nemėgti Vladimiro Putino. Bet nerei kia pamiršti,
kad visuomenei dar rū pi, kokiomis priemonėmis
dėstomos politinės nuostatos. Akivaizdu, kad mer-
ginos elgėsi atgrasiai, chuliga niškai. Jos įžeidė ne tik
tikinčiųjų, bet visų inteligentiškai, tolerantiš kai,
mandagiai besielgiančių visuo me nės narių jausmus.
Dar visai ne žinia, kam ,,Pussy Riot” antiputiniška
veikla atnešė daugiau žalos: dabartinio Rusijos va-
dovo gerbėjams ar kritikams. Todėl nėra lengva ap-
sispręsti, kokios bausmės nusipelnė mer ginos.

Omenyje turint propagandinių – informacinių
karų subtilybes būtina itin atsargiai elgtis paren-
kant bausmę. Bausmė už chuliganišką išpuolį tu-
rėtų būti nei per didelė, nei per ma ža. Jei bausmė bus
labai griežta, vi suo menė pradės gailėtis chuliganių.
Jei bus parinkta per švelni bausmė, tai gali tapti pa-
skatinimu kitiems šlykščiai elgtis viešosiose vietose. 

Taigi kol merginos, įskaitant ir Na deždą Tolo-
konikovą, nebuvo teisia mos, kol neatsidūrė Mordo-
vijos kolonijose, – jomis mažai kas žavė josi. Nesiža-
vėjo net tie, kurie atgrasus V. Putino valdymas. Ome-
nyje tu rint šią aplinkybę Rusijos valdžiai ne rei kėjo
pradėt rimto karo su jau no mis merginomis. Išsišo-
kėlėms nu baus ti būtų užtekę simbolinių pi nigi nių
baudų. Tada visuomenė jas ir to liau būtų traktavusi
ne kaip rimtas politines aktyvistes, o tik kaip šlykš-
 čiai pasielgusias chuliganes. 

Bet Rusijos valdžia nusprendė merginas kuo
skaudžiau pamokyti. Ir sulaukė atvirkščio rezultato.
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Atkelta iš 1 psl.

Dėl gausių emigrantų bendruo menių bei didė-
jančios 40 mln. gy ventojų turinčios Californijos glo-
balinės svarbos dauguma ES šalių turi savo gene-
ralinius konsulatus JAV Vakarų krante, o pagal vei-
kiančių generalinių konsulatų skaičių (92) Los An-
ge les yra antrasis miestas po New Yor ko pasaulyje.

Ambasadoriaus Ž. Pavilionio tei gimu, jeigu Lie-
tuva siekia užsitikrinti sau vietą ateities ekonomi-
koje, iš lai kyti savo konkurencinius gebėji mus, ji
privalo dar geriau įsitvirtinti JAV Vakarų krante, o
ne tik JAV rytuo se (Washingtone, New Yorke ) ar
centre (Čikagoje), kur tradiciškai veikė Lietuvos at-
stovybės.

„Globalinės tendencijos verčia mus kreipti vis
didesnį dėmesį JAV vakarų ir pietų valstijoms, kur
telkia si technologijos, ir sparčiausiai auga ekono-
mika, todėl ES atstovybių vadovai Los Angeles siūlė
Lietuvai at kreipti didesnį dėmesį į JAV Vaka rus,
kur Lietuva dėl gausios lietuvių bendruomenės turi
dideles perspektyvas”, – sakė ambasadorius po su-
siti kimo.

Ž. Pavilionis spalio 6 d. Šv. Ka zi miero parapijoje
taip pat atidarė Los Angeles lietuvių dienas – di-
džiausią lietuvių renginį JAV Vakarų krante, ku-
riame jau 27 metus kasmet susi ren ka tūkstančiai
lietuvių. 

Lietuvos vardas turi būti girdimas dar geriau
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Rusijos veiksmai Lietuvos atžvilgiu neturėtų keisti
valdžios nuostatų dėl Rytų Europos ateities, o
verslininkams tai yra proga permąstyti, kiek jie

nori skverbtis į tokią rinką, kaip Rusijos, sakė Rytų Eu-
ropos studijų centro (RESC) politologas Laurynas Kas-
čiūnas.

Interviu naujienų agentūrai ELTA politologas iš-
dėstė savo įžvalgas apie ,,prekybinio karo” priežastis ir
galimą tolesnę eigą, ko galėtume tikėtis iš tarptautinių
organizacijų.

– Lietuvos vežėjai dėl Rusijos veiksmų patiria nepa-
togumų jau beveik mėnesį. Pirmadienį Rusijos vartotojų
teisių apsaugos tarnyba paskelbė stabdanti kai kurių pieno
produktų importą iš Lietuvos. Kaip Jums atrodo ši situa-
cija?

– Tokie ,,prekybiniai karai” buvo ir 2009, ir 2011
metais. Jie vis pasikartoja. Tai yra tarsi reguliarus
seansas ir visų pirma liečia Lietuvą, bet jei žvelg-
tume už jos ribų, tai šie klausimai liestų ir Ukrainą,
ir Moldovą.

Aš išskirčiau du situacijos paaiškinimus. Pir-
masis – geopolitinis. Dabartiniai procesai ES Rytų
partnerystės rėmuose rodo, kad artėja riba, kai vals-
tybės, Rytų partnerės, kurios iki šiol balansavo tarp
ES ir Rusijos, turi galų gale per asociacijos ir laisvos
prekybos susitarimus apsispręsti, kuriai erdvei jos
priklauso. 

Rusija, suprasdama, kad Lietuva, kaip pirmi-
ninkaujanti ES Tarybai šalis, Rytų partnerystės
kontekste veda šį procesą į priekį, bando ieškoti
mūsų valstybės viduje interesų grupių, kurios pa-
sižiūrėjusios pasakytų: štai mūsų valdžia ne tuo už-
siima, žaidžia geopolitinius žaidimus, o reikia rū-
pintis savo gamintojais, verslininkais”.

Tai gali būti bandymas mūsų šalies viduje
įvesti skiriamąją liniją, kad atsirastų įtampos dėl
mūsų politikos Ukrainos, Rytų kaimynių atžvilgiu.

Kitas aiškinimas – ekonominis. Rusija visada į
krizę, į kurią ji po truputį žengia, reaguoja protek-
cionistiškai – išstumia iš savo rinkos užsienio ga-
mintojus. Tą matome įvairiausiuose segmentuose.

Dabartinė situacija yra galimybė mūsų gamin-
tojams šiek tiek pamąstyti. Jie turi nuolat kelti klau-
simą, ar verta taip intensyviai skverbtis į tas rinkas,
kuriose nesi garantuotas, kad tave dėl smulkmenų
ar šiaip be jokio pagrindo gali eliminuoti. 

Šiuo atveju reikia mąstyti, kiek mums reikia
Rusijos rinkos? Mūsų dalis toje rinkoje didėja, ar

tuo reikia labai džiaugtis? Galbūt taip didiname
savo priklausomybę.

– Kiek toli Rusija savo sankcijomis gali nueiti?
– Aš nemanau, kad labai toli. Nors visą laiką ga-

lime kelti klausimą, kiek šioje vietoje mums gali pa-
dėti ES ar Pasaulio prekybos organizacija (PPO)?
Kiek šios organizacijos turi instrumentų? Visgi po-
litinis fonas yra toks, kad šios organizacijos stovi už
mūsų nugaros. Veiksmingos jos ar mažiau veiks-
mingos, tai yra jau kitas klausimas, bet jos didina
mūsų derybinę galią.

– Ar Jums atrodo, kad Lietuva šioje situacijoje iš-
naudoja visas priemones?

– Žinant mechanizmus ir santykių su Rusija
specifiką, atrodo, kad kartais ne viskas nuo mūsų
priklauso. Kamuoliukas nuo šitos problemos spren-
dimo būdo yra ne mūsų rankose. Gali kartais vers-
tis per galvą, bet gali ir nieko nepavykti. Žinoma,
yra svarbu, kad būtų laiku informuojamos europi-
nės institucijos, bandyti per jas veikti, ieškoti dvi-
šalių kontaktų. Negaliu kol kas pasakyti, kad tai
vyksta, bet tikėtina, kad vyksta.

Tokioje situacijoje, mes galime save įsistumti į
saviplakos momentą. Svarbu negalvoti, kad šitie
ekonominiai dalykai turi pakeisti geopolitinį įsi-
vaizdavimą, kaip Rytų Europa turėtų vystytis, ko-
kios galimybės turi būti suteiktos Ukrainai santy-
kiuose su ES.

Kitą vertus, ši situacija dar kartą pastato ant
realybės bėgių visus mūsų žmones, kurie galvoja,
kad yra lengva su Rusija atversti naują santykių
puslapį. Akivaizdu, kad tai yra nelengva.

– Problemos tęsiasi nebe pirmą savaitę. Vežėjai turi
problemų nuo rugsėjo 12 dienos, ar toje situacijoje bevil-
tiškai neatrodo ir ES?

– Iš tikrųjų kai kur ES mums gali padėti spręsti
problemas, kai kur – ne. Reikėtų pripažinti, kad ji
nelabai turi mandatą kalbėti šitais klausimais. Žiū-
rint į europines institucijas gali atsirasti šioks toks
beviltiškumo jausmas.

Po tokių pasikartojančių pamokų mūsų poli-
tika ir turėtų būti nukreipta į tai, kad būtų surasti
instrumentai, kurie leistų mums kitaip reaguoti į
šiuos dalykus.

– Kalbant apie Pasaulio prekybos organizaciją, nuo
pat įstojimo į ją Rusija pažeidinėja daugybę jos nuostatų?

– PPO didžiausią įtaką turi šalies stojimo į or-

ganizaciją metu. Tada ji turi priimti tam tikrus
sprendimus – sumažinti muitus, nuimti įvairius ne-
tarifinius barjerus. Kai šalis į ją įstoja, galimybės
kontroliuoti procesą sumažėja. Būna situacijų, kai
Kinija, Rusija, kartais ir Ukraina, peržiūri duotus
įsipareigojimus ir jų nebesilaiko.

Taip yra dėl organizacijos pobūdžio, kai ji di-
džiausią įtaką daro iki įstojimo į ją ir po to neturi
pakankamai instrumentų, kad užtikrintų įsiparei-
gojimų įgyvendinimą. Tai yra daugiau PPO refor-
mavimo klausimas. Ar buvo kokių nors sankcijų
Rusijai dėl įsipareigojimų nevykdymo? Aš tokio
konkretaus atvejo neprisimenu.

– Ko Lietuva galėtų tikėtis iš ES?
– Reikėtų tikėtis bent jau stiprių ir politiškai

Lietuvą remiančių eurokomisarų pareiškimų. Jeigu
tai nepadėtų ir situacija užsitęstų, tada turėtų atsi-
rasti sąsajos su klausimais, kurie yra svarbūs Ru-
sijai. Yra tam tikrų sektorių, kur Rusijai irgi reikia
ES.

ELTA

Rusija turi suprasti, kad atsilaikysime
Atkelta iš 1 psl.

Jis teigė esąs įsitikinęs, kad tokio
karo akivaizdoje Lietuvos politikai turi
vienytis. ,,Turime tartis dėl bendros
pasipriešinimo strategijos ir dėl akty-
vios veiklos, kur, be abejo, Vyriausy-
bei tenka pagrindinis vaidmuo, bet ir
kiti parlamentarai ar partijos, ir esan-
čios opozicijoje, galime nemažai nu-
veikti”, – sakė A. Kubilius, savaitgalį
dalyvavęs Šiaurės-Baltijos regiono de-
šiniųjų politikų bei užsienio ir sau-
gumo politikos ekspertų tradiciniame
seminare Švedijoje, Gotlando saloje.

Pasak jo, daug dėmesio buvo
skirta Rusijai, Rytų partnerystės per-
spektyvai, daug kas klausinėjo apie
Rusijos prekybos karą su Lietuva ir
Lietuvos strategiją. 

,,Deja, nedaug ką galėjome pasa-
kyti, nes turbūt tokios strategijos iki
šiol ir nėra. Todėl nematome kitos išei-
ties, kaip tik artimiausiu metu kviesti
partijų ir valdžios institucijų pasita-
rimą, kuriame galėtume aptarti esmi-
nius tokios strategijos principus ir ne-
atidėliotinus galimus veiksmus”, –
sakė A. Kubilius. 

Jis išdėstė tokios strategijos esmi-
nius principus. ,,Rusijos prekybinis ka-

ras su Lietuva yra Rusijos prekybinis
karas su ES. Todėl ir atsakas turi būti
ne dvišalis Lietuvos atsakas, kartais
su nelabai protingais pagąsdinimais
tranzito į Kaliningradą problemomis,
bet Lietuvos pastangos sutelkti ES at-
saką”, – aiškino politikas. 

Pasak jo, Lietuva turi daug inten-
syviau išnaudoti oficialius europinius
formatus – Lietuva pirmininkauja ES,
todėl turi papildomų galimybių su-
telkti ES atsaką Rusijai.

,,ES gali žymiai efektyviau išnau-
doti savo svorį Pasaulio prekybos or-
ganizacijoje, Lietuva turi galimybių
inicijuoti aukščiausio lygmens ES pa-
sitarimus, kokios prekybinės politikos
Rusijos atžvilgiu turi laikytis ES, Lie-
tuva turi galimybių pasiųsti labai
stiprų signalą visam Europos verslui,
kad prekiauti su Rusija yra labai rizi-
kinga. Aš manau, yra būtina žymiai
aktyviau išnaudoti ES politinius for-
matus: Europos Parlamentą, didžiųjų
Europos politinių partijų: Europos
Liaudies partijos (konservatorių-krikš-
čionių demokratų), socialistų, liberalų
formatus. Bet tam reikia bendros stra-
tegijos ir sutelktų pastangų. Deja, to
kol kas labiausiai ir stinga”, – sakė A.
Kubilius.

Jeigu prekybinis karas ir toliau
tęsis, jo nuomone, reikia galvoti apie
specialią paramos programą nuo Ru-
sijos prekybinių karų nukentėjusiam
verslui bei žemės ūkiui.

Kalbėdamas apie tokios strategi-
jos sudėtines dalis, A. Kubilius tvir-
tino, kad ,,Rusija turi suprasti, kad at-
silaikysime, o pačiai Rusijai tai gali la-
bai brangiai kainuoti”. 

Žemės ūkio ministras Vigilijus
Jukna teigia neturintis jokios oficia-
liai patvirtintos informacijos apie stab-

domą lietuviškų pieno produktų im-
portą į Rusiją ar pasienyje sustabdytas
krovinių siuntas. Konkretesnių veiks -
mų ministras kol kas taip pat neketina
imtis.

V. Jukna taip pat neįvardijo konk-
rečių veiksmų, kurių, siekdama ap-
saugoti Lietuvos pieno perdirbėjus, ga-
lėtų imtis jo vadovaujama ministerija,
kol kas nesvarstė ir galimybės Vyriau-
sybei kreiptis į Pasaulinę prekybos or-
ganizaciją.

Politologas L. Kasčiūnas: Neturėtume pasiduoti saviplakai

Laurynas Kasčiūnas.

Rusija paskelbė Lietuvai ,,pieno karą”.
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Lietuvos Vyčių Vidurio centro rajono rudens suvažiavimas

Dainų šventėje kitais metais laukiama
didžiausio dalyvių skaičiaus

2014 m. vasarą vyksianti 19-oji Lietuvos dainų šventė ,,Čia – mano na  mai” tikisi
suburti  didžiausią da lyvių skaičių – jau dabar šventėje pa noro dalyvauti per 38  tūkst.
dalyvių ir 1,500 meno kolektyvų.

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo dalyvaujančiųjų Dainų šventėje laipsniškai
dau gėjo: 1990 m. šventė su traukė beveik 33 tūkst., 2003 m. – 36,5 tūkst., 2007 m. –
36,6 tūkst. da lyvių. Daugiausia dalyvių – 42 tūkst.  – pasiekta 2009 m., kuomet Lietu -
vos tūks tantmečio minėjimo proga prie ren ginio buvo prijungta Moksleivių dainų
šven tė.

,,Su džiaugsmu stebime, kaip Dainų šventės kaskart pritraukia vis daugiau atlikė -
jų ne tik iš Lietuvos, bet ir pasaulio. Ištisus metus jie re petuoja, dalyvauja įvairiose per-
žiūro se ir regionų renginiuose – yra įsitrau kę į nuolatinį kūrybos procesą. Jo rezulta-
tas – Dainų šventė, kurią ga liausiai dovanojame visiems Lietu vos gyventojams”, – sa -
ko Dainų šventę organizuojančio Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Sau lius
Liau sa.

Daugiausiai atlikėjų sutraukian čiame renginyje – Dainų dienoje – pla  nuoja daly-
vau ti per 14 tūkst. at likėjų. Atlikėjai taip pat aktyviai registruojasi į Ansamblių vakarą
ir Folk loro dienas.

Šventėje dalyvaus ir lietuvių išeivių kolektyvai iš Australijos, Ar gentinos, Brazi li -
jos, Didžiosios Brita nijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenki jos, Rusijos, Švedijos, Ukrai nos,
Uru g vajaus, Vokietijos.

Lietuvos dainų šventė yra vienas svarbiausių šalies kultūros įvykių. 19-oji Lie tu -
vos dainų šventė ,,Čia – ma no namai” Vilniuje vyks 2014 m. liepos 2–6 dienomis.

Pirmoji Dainų šventė Lietuvoje surengta 1924 m.
2014 m. birželio 28 d. Kauno Dai nų slėnyje vyks Dainų šventės 90-me čio minėji-

mas.                                    Elta

Iš LIetuvos vyčIų veIkLos 

RE GINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos Vyčių 19 kuopa, vei kian -
ti Pittsburgh, PA, rugsėjo 21–22
d. globojo Lietuvos Vyčių Vidurio

centro rajono rudens suvažiavimą ir
maldos kelionės savaitgalį.  Suvažia vi -
me dalyvavo vyčiai iš 4 kuopų: Det roi -
to, MI, Dayton, OH, Du Bois ir Pitts-
burgh, PA.

Maldos kelionė

Rugsėjo 21 d. vyčiai vyko į mal-
dos kelionę „Basilica and National
Shrine of  Our Lady of  Consolation”,
Carey, OH. Šią šventovę globoja Con-
 ven tual pranciškonai. Dešinėje Bazi li-
kos pusėje stovi Dievo Motinos Ma ri-
jos statula, nulieta 1875 m.  Luxen-
 bourge.  Daug piligrimų iš viso pasau -
lio kasmet ap lan ko šią šventą vietą, o
sergantys piligri mai, besimeldžiantys
Ma rijai, atgauna svei katą, paguodą ir
nusira minimą. Statulos rūbai, pagal
senovės paprotį, yra piligrimų dova-
nos. Ma rijos statu lą supa šimtai žva-
kių, simbolizuojančių piligrimų mal-
das, no rus ir prašymus. 

Bazilikos rūsyje (Lower basilica)
yra įvairių šventųjų altorėliai. Vie na -
me šone išstatytos šventos relikvijos
piligrimų maldai. 

Šalia Bazilikos – Šventovės par-
 kas (Shrine Park). 30 akrų plote pa da-
ryti Kryžiaus keliai, sukurtas me mo-
rialinis altorius, skirtas žuvu siems
karuose, pastatytos marmuri nės
skulp tūros. Čia tvyro taika ir ramybė,
kurioje maldi nin kai gali melstis ir
mąstyti. Netoli Bazilikos  yra ir dvasi -
nio susikaupimo centras „Pilgrim
House”.

Skersai gatvės – originali Shrine
bažnyčia. Ši  pirmoji bažnyčia Carey
mieste buvo pastatyta 1867 m. Joje –
„Our Lady of  Consolation” statula.
Smulkesnę informaciją apie „Basi lica
and the National Shrine of  Our Lady
of  Consolation” galima rasti tinklala-
pyje: www.olcshrine.com. 

„Our Lady of  Consolation Basi-
 lica and Shrine” mums aprodė brolis
Michael, papasakojo šios šventovės ir
stebuklingos statulos istoriją. Sukal-
 bėjome maldas, rožinį ir gavome pa lai-
minimą. Kiekvienam mirusiam apy  -
gardos nariui uždegėme po žva kutę,
sukalbėjome maldą už jų vėles. Kas-
met prisimename mūsų mi  ru siuosius
narius, tačiau pastebime, jog   jų są-
rašas, deja, ilgėja.

Po to dalyvavome šv. Mišiose, ku-
rias aukojo kun. John Stowe. 

Suvažiavimas

Kitą dieną, sekmadienį, susirin-
 ko me į posėdį, kurį pradėjo Vidurio
Centro apygardos pirmininkas Mi-
 chael F. Petkus. Maldą sukalbėjo Jur-
 gis Mikalauskas, 96-tos kuopos narys.
Dalyvius pasveikino Jonas Baltrus,
19-tos kuopos pirmininkas ir šios mal-
dos kelionės organizatorius. Pro tokolo
sekretorės, garbės narės Pran ciškos
Petkuvienės ir iždininkės Anne
Louise Tucker pranešimai bu vo pri-
imti vienbalsiai, be pataisų. Per skai-
tytas ir apygardos dvasios vedlio kun.
Gintaro Antano Joniko sveikinimas. 

Michael F. Petkus pranešė apie

Vyčių organizacijos ruošiamo 101-ojo
suvažiavimo planus. Jis vyks  2014 m.
liepos 24–27 d., Los Angeles, Califor ni-
joje. Suvažiavimą globos 133-čia
kuopa, kuriai pirmininkauja Marytė
Šepikaitė. 

Garbės narė Pranciška Petkuvie -
nė, Šv. Kazimiero gildijos apygardos
atstovė perskaitė  prane ši mą apie šį
dalinį. Ji prašė vyčių ir toliau finan-
siškai remti Popiežinę Šv. Kazi miero
Lietuvių Kolegiją Romoje.     

P. Petkuvienė perskaitė garbės na-
rės, Šiluvos Mergelės Ma rijos fon do
atstovės Elinor Služienės prane šimą.
Kun. Antanas Markus, va do vaujantis
šiam padaliniui, siūlo  naudoti Šilu-
vos Mergelę Mariją kaip simbolį pa-
klydusiems žmonėms. Ne tik lietu-
viams, bet visiems katali kams. Kiek ir
kaip Šiluvos Mergelės apsi reiš kimas
bus išgarsintas, priklausys nuo mūsų
visų. Padalinio tinklalapyje (www.our-
ladyofsiluva.com) yra daug istorinės-
informacinės me džiagos apie Šiluvą.      

Vidurio centro apygardos kuopų
pirmininkai nušvietė jų kuopų pra-
 ėjusių šešių mėnesių veiklą. Išrinkti
du delegatai,  Lauretta Pant ir Robert
Pant (96 kuopos nariai), perskaitė savo
pranešimus ir pasidalino įspū džiais
apie neseniai praėjusį šimtmečio me-
 tinį narių suvažiavimą, Quincy, MA. 

Vyko rinkimai. 2013–2014 m. Lie-
 tuvos Vyčių vidurio Centro rajono su-
dėtis: pirmininkas – Michael F. Pet-
 kus, 96 kuopa, Dayton, OH; vice pir mi-
ninkė – garbės narė Regina Juš kaitė-
Švobienė, 102 kuopa, Detroit, MI; pro-
tokolų sekretorė – garbės narė Pran-
ciška Petkuvienė, 96 kuopa, Dayton,
OH;  iždininkė – Anne Louise Tucker,
96 kuopa, Dayton, OH; iždo patikėti-
niai – Danny Tucker ir Jurgis Mika-
lauskas, abu iš 96-kuopos, Day ton, OH;
tvarkdarys – Robert Pant, 96 kuopa,
Dayton, OH; lietuvių reika lų/kultūros
atstovas – Jonas Baltrus, 19 kuopa,
Pittsburgh, PA; ritualų – Lauretta
Pant, 96 kuopa, Dayton, OH; ryšių su
visuomene – garbės narė Re gina Juš-
kaitė-Švobienė, 102 kuopa, Detroit, MI;
specialų apygardos ap dovanojimų pir-
mininkas – Jurgis Mi kalauskas, 96
kuopa, Dayton, OH; Ši luvos Švč. Mer-
gelės Marijos fondo atstovė – garbės
narė Elinor Šlužienė, 96 kuopa, Day-
ton, OH; Lietuvos Vyčių fondo atstovė

Vyčiai ir brolis Michael Austin (k.) maldos kelionėje Carey, OH.

– garbės narė Lee Moore, 86 kuopa Du-
Bois, PA; ir sti pendijų atstovė – Elena
Mikalauskas, 96 kuopa, Dayton, OH.  

Pavasarinis Vidurio centro rajo -
no susirinkimas vyks 2014 m. Day ton,
Ohio. Savaitgalio suvažiavimą globos
96-ta kuopa, kuriai pirminin kauja
Andrew Berczelly. Kitas rudens
centro rajono susirinkimas ir maldos
kelionė vyks 2014 m. rugsėjo mėnesį.
Suvažiavimo kuopos globėja ir tiksli
data bus praneštos vėliau. 

Posėdis baigtas malda ir Lietu vos
Vyčių himnu. 

Po to vieš butyje vyko malonus pa-
bendravimas. Vidurio Centro rajono
pirmi ninkas Michael F. Pet kus dėkojo
19-tos kuopos pirmininkui Jonui Bal -
trui ir jo žmonai Jūratei už savaitga-
 lio organizavimą, visiems – už daly-
vavimą susirinkime ir linkėjo geros
kelionės grįžtant į namus. 

Iki malonaus pasimatymo 2014
m. pavasarį Dayton, Ohio!                           ,,Our Lady of Consolation” statula.
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Lietuvos ambasadoje Washing-
 tone spalio 2 dieną surengtas
susitikimas su Pasaulinio judė-

jimo už de mok  ratiją suvažiavimo da-
lyviais, ku rio metu Lietuvos ambasa-
dorius JAV Žygimantas Pavilionis pri-
statė pasi rengimą Vilniuje lapkritį
vyksiančiam ES ir Rytų partnerystės
šalių vadovų susitikimui. Apie de-
mokratijos perspektyvas Rytų Euro-
poje ir ki tuose pasaulio kraštuose ren-
ginyje dis kutavo buvusi Kanados mi-
nistrė pirmininkė Kim Campbell,
įvairių ne vyriausybinių organizacijų
bei analitinių centrų atstovai ir kovo-
tojai už demokratiją iš JAV, Meksikos,
Pietų Afrikos Respublikos, Zimbab-
 vės, Venesuelos, Haičio, Kazachstano,
Indonezijos ir Honkongo. Pasak Ž. Pa-
 vilionio, demokratinių vertybių sklai -
 da ir puoselėjimas yra universa lus
tikslas, aktualus visiems pasaulio re-
gionams. „Lietuva ir kitos Baltijos
valstybės šį kelią pradėjo praėjusio
amžiaus paskutiniame dešimtmetyje

ir juo keliauja iki šiol. Mūsų trans-
formacijos sėkmė, pasiekta padedant
ES ir NATO, daugelį Rytų Europos ša-
lių įkvepia tolesnėms reformoms”, –
sakė ambasadorius. Pridūręs, kad Lie-
tuvos parama Rytų partnerėms yra
natūralus ir logiškas pasirinkimas, jis
taip pat priminė, jog kai ku rios tre-
čiosios šalys nesuinteresuotos ES ir
jos rytinių kaimynių suartė ji mu, tad
jam reikia bendrų iniciaty vos šalių,
Europos Sąjungos ir JAV pastangų.
„Gyvename svarbiu laikotarpiu, ku-
ris gali lemti tolesnį politinį ir de-
mokratinių vertybių žemė lapį Sena-
jame žemyne”, – sakė Ž. Pa vilionis.
JAV nacionalinio fondo de mokratijai
remti įkurtas Pasaulinis judėjimas už
demokratiją vienija ak tyvius politi-
kus, mokslininkus, vi suo menės vei-
kėjus, filantropus ir ki tus demokrati-
jai neabejingus asmenis visame pa-
saulyje.

LR ambasados Washingtone info

2013m. spalio 5 d. trijų Baltijos
šalių New Jersey valstijos

bendruomenės Lakewoode (New Jer-
sey) surengė Baltų vienybės dieną, ku-
rios metu pristatė gausiai joje dalyva-
vusiems amerikiečiams bei kitų šalių
atstovams savo istoriją, kultūrą, pa-
sie kimus. Lietuvai šventėje atstovavo
LR generalinis konsulas New Yorke
Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte.
Savo kalboje V. Sarapinas atkreipė dė-
mesį, jog, nepaisant panašumų, Balti-
jos šalys nėra trynukės, ir kiekviena
iš jų didžiuojasi ypatingais išskirti-
niais dalykais. Generalinis konsulas
ypatingai  pabrėžė  gilią Lietuvos isto -
riją, lietuvių kalbos unikalumą, Lie-
tuvos gamtos grožį ir, žinoma, – šiuo
metu vykstantį Lietuvos pirmininka-
vimą Europos Sąjungos Tarybai.
,,Drįs tu teigti, jog Lietuva išmintin-
gai bei sėkmingai atlieka šią garbingą
misiją, sugebėdama įrodyti, jog ji yra
ne tik laisvę bei krepšinį mylinčių
žmonių šalis, ne tik šalis, gaminanti
vieną iš geriausių pasaulyje alų, bet ir
šalis, pajėgi vesti paskui save pirmyn
visą Europos Sąjungą. Kartu tai yra
puiki galimybė Lietuvai parodyti pa-
sauliui, jog ji yra moderni, kurianti ir
jauki šalis”, – sakė V. Sarapinas. Gene -
ralinis konsulas taip pat atkreipė dė-
mesį, jog šis renginys parodo Baltijos
sesių vienybę, nes, pasak jo, yra daug
bendrų visas jas vienijančių dalykų,
tokių kaip bendra kova už laisvę ir

ne priklausomybę, Baltijos kelias ir
bendras siekis tapti lygiaverčiais Va-
karų bendruomenės nariais.” Tai sie-
kis, kurį mes drauge įgyvendinome,
tapdami NATO ir Europos Sąjungos
nariais,” – sakė V. Sarapinas.

Šventės dalyvius taip pat sveikino
JAV Lietuvių Bendruomenės New Jer-
sey valstijos pirmininkė Rasa Miliūtė,
kuri pabrėžė vis labiau intensyvėjan-
čius Lietuvos santykius su Amerika ir
tokių santykių svarbą mūsų valsty-
bei. ,,Mes, kaip ir kitos Baltijos šalys
sie kiame, kad mūsų gimtosios kalbos
išliktų gyvos, turime sudaryti sąlygas
jaunajai kartai įgyti išsilavinimą, pa-
milti protėvių   tėvų žemę bei kalbą.
Atiduodami pagarbą vyresnėms kar-
toms dedame pastangas į jaunąją kar -
tą, kuri kaip tikime garsins Lietuvą
visame pasaulyje,” –  sakė  R.  Miliū-
tė.

Renginyje dalyvavo Latvijos ir Es-
tijos diplomatai bei bendruomenių va-
dovai. Šventinėje programoje visus
džiugino lituanistinės mokyklėlės
,,Lietuvėlė” šokių grupė (vadovė – Li-
vita Skučaitė), vaikų muzikos an-
samblio ,,Spindulėlis” atlikėjai (va-
dovė – Violeta Kundrotienė), suaugu-
siųjų tautinių šokių grupė ,,Viesulas”
(vadovė – Onytė Žukauskienė) bei lat-
vių ir estų bendruomenių kolektyvai. 

LR gen. konsulato New Yorke 
info ir nuotr.

Pasaulinio judėjimo už demokratiją suvažiavime
Washingtone  pristatytas  ES Rytų  partnerystės 

susitikimas Vilniuje

New Jersey iškilmingai paminėta 
Baltų vienybės diena

Nuotrauka iš spalio 2 d. Lietuvos ambasadoje Washingtone surengto su sitikimo su Pa-
saulinio judėjimo už demokratiją nariais. 

Buvusi Kanados ministrė pir mininkė Kim Campbell ir Lietuvos ambasdorius JAV Žygiman -
tas Pavilionis aptaria demokratijos padėtį pasaulyje.                         L. Segers nuotraukos

Vytė ir Valdemaras Sarapinai su vaikų muzikos ansamblio ,,Spindulėlis” nariais ir vadove
V. Kundrotiene (pirma iš k.).

Iš kairės: Estijos generalinis konsulas New Yorke Sten Schwede, latvių bendruomenės
New Jersey valstijoje pirmininkas John Students, LR generalinis konsulas New Yorke V.
Sarapinas, Estijos generalinio konsulato New Yorke atstovė ir R. Miliūtė.

Lituanistinės mokyklos šokių grupė ,,Lietuvėlė”.
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Ožkos argano medžiuose – įprastinis vaizdas Maroke.

Autorius (k.), Amerikos marinų ,,Corporal of the Guard”
sargyboje, su prancūzų jūrininku. Sidi Yahia, French
Morocco, 1956 m.                                 R. John Rapšio nuotr. 

Simulio pulko (4-me Régiment Etranger d’Infanterie)
ženk  las, su legiono simboliais: septynių liepsnų granata
ir raudona-žalia juostom.                      Iš autoriaus rinkinio
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AGADIR: 
LEGIONIERIAUS SIMULIO SENAJAME MAROKE (2) 

R. JOHN RAPŠYS

Su Amerikos marinais Maroke

Prabėgo šešeri metai. Aš buvau įstojęs į U.S.
Marine Corps (marinus) ir jau atitarnavęs
dvejus metus Japonijoj, Korėjoj ir Okinawa

saloje. 1956 metų pradžioje atsiradau milžiniškoj
mari nų bazėj Camp Lejeune, North Ca ro lina. Kad
ištrūkčiau iš to „uodų ūkio”, pratęsiau tarnybą ir
užsirašiau savanoriu į paslaptingąjį Maro ką, į Si-
mulio „puslaukinį kraštą”.

Ir taip, tų metų vasarą atsiradau U.S. Naval Air
Station, Port Lyautey, French Morocco. Tuo metu
prancūzai tebevaldė Maroką, todėl buvo pridėta
„French”.  Ši Amerikos karo laivyno oro bazė buvo
Port Lyautey (dabar Kenitra) miesto pašonėje, šiau-
riniame Maroke. Aš buvau korporalas marinų ap-
saugos dalinyje.

Radęs pirmą progą, nutariau dumti į Agadir,
apie 340 mylių į pie tus nuo Port Lyautey. Važiavau
trau kiniu per sostinę Rabat ir Casablan ca, iki lini-
jos galo – Marrakech. Ten persėdau į liuksusinį,
vėsinamą autobusą, kur marokiečių su savo ryšu-
liais, vištom ir ėriukais neįleisdavo.  

Ožkos ganosi medžiuose

Artinantis prie Agadir, pravažia vom pro pla-
čius spygliuotų argano me džių laukus. Tai ypatin-
gas medis, kuris auga tik Maroke ir panašus į žemą,
šakotą alyvmedį. Ant jo šakų ma čiau juodas ožkas
smaguriaujant sultingais medžio lapeliais. Bet ar-
 ganų medžiai ne dėl ožkų auginami. Iš jų gelsvų
uogų išspau džiamas retos kokybės aliejus, o taip
pat ir esencija brangiems kvepalams.

Agadir 1956 metais radau tokį, kokį Simulis pa-
liko 1949 metais: ap dulkėjusį miestelį, plokščių
stogų, baltų sienų, snūduriuojantį atogrąžų saulėje.
Prie plačios Atlanto įlankos pliažas – beveik tuš-
čias. Kur ne kur ara bės, apsigaubusios iki akių,
kepė ant karšto smėlio, prižiūrėdamos vaikučius,
kurie nuogi teškenosi vandenyje.  

Agadir („sutvirtintas aruodas”), kaip ir visi
Maroko miestai, buvo padalintas į kvartalus:  eu-
ropiečių (la ville), arabų (medina), žydų (mellah), na
ir prostitučių (bousbir). Viso – apie 37,000 gyventojų.
Mieste nieko įdo maus. Vienintelė pramonė – tai
sar dinių apdirbimo fabrikas.

Simulio buvusiam forte

Aišku, Simulio nerasiu, bet, sa kau, nors pa-
vaikščiosiu jo pėdom. To dėl pirmiausiai atsidūriau
prie forto vartų, kur prisistačiau kas esu ir trum pai
nusakiau savo pažintį su Simuliu.  

Pasirodo, Simulio 4-to pulko vie nas batalionas
jau buvo iškeltas į Al žyriją, o kiti patruliavo lauki-
niuose Maroko plotuose. Buvo likusi tik for to pri-
žiūrėtojų saujelė. Budintis le giono karininkas, labai
malonus kpt. Ambros, man aprodė fortą, įskaitant
ir Simulio buvusius barakus. Buvo keistas, odą ku-
tenantis jausmas. 

O paskui buvau pakviestas į karininkų užkan-
dinę. Ten, gurkšno da mas raudoną Legiono vyną ir
ragaudamas sūrio su – mano dide liam nustebimui
– amerikietiškais „Ritz” sausainiais, papasakojau
kapitonui daugiau apie Simulį, Lietuvą ir mano
tarnybą Amerikos marinuose.  Laimei, kpt. Ambros
mokėjo neblogai ang liškai, o aš – pusėtinai prancū -
ziškai. Taip kad susikalbėjom, nors Sartre filosofiją
nemanau, kad būtumėm pajėgę diskutuoti. Jis vis-
 kuo labai domėjosi ir, matyt, buvo patenkintas, kai
aš nepagailėjau komplimentų Legionui.

Paklausiau, ar yra jo pulke lietuvių arba ame-
rikiečių. Lietuvių –  ne. Bet yra du amerikiečiai, ku-
rie dabar patruliuoja. Draugiškai atsisveikinom ir
kapitonas užkvietė mane vėl apsilankyti.

Po bažnyčios – alaus

Simulis buvo rašęs: „Iš ryto, kiek vienais sek-

madieniais, einu į ka talikų bažnytėlę išklausyti šv.
Mišių. Čia yra nedidelė, dar visai nauja baž nyčia...
Pamaldas atlieka senas tėvas jėzuitas, kuris čia ir
gyvena.”  

Atradau Simulio baltą bažnytėlę ir tėvą jėzuitą,
su balta barzda ir bal ta sutana. Stebėjaus, kad dar
buvo gy vas. Parodžiau jam Simulio nuotrau ką. Ar
prisimena? „Pavardės neatsimenu, bet veidas tikrai
ma tytas, – at sakė jėzuitas. – Jų čia reguliariai atei-
da vo vos trys ar keturi, taip kad kelis veidus ne-
sunku įsidėmėti.”

Paskui patraukiau į legionierių mėgiamą Café
Oran, kur, be abejo, ir Simulis užeidavo šaltu alum
atsigaivin ti. Ten susipažinau su anglų legio nierium
Eric Gilles ir su čekų Bruno Bapka, kuris buvo pa-
bėgęs iš Čekijos į Vokietiją po 1948 metų komunistų
perversmo ir gerai mokėjo vokiškai. Aš irgi vokiš-
kai gan gerai kapojau. Su Eric, žinoma, kalbėjau
ang liškai, nors visi trys kasdieniškais reikalais ga-
lėjom ir prancūziškai susikalbėti. Abu buvo atitar-
navę po ketverius me tus Legione ir dalyvavę ko-
vose prieš Viet Mingh komunistus Indokinijoj, kur
Eric buvo sužeistas. 

Piaf, Aznavour, Bechet

Buvau didelis amerikiečių populiarios muzi-
kos (Hit Parade) entuzias tas. Visuomet sukišdavau
saują mo  netų į muzikmatus (muzikos au tomatus –
,,jukebox”). Todėl tuoj pa tik rinau, kokias plokšteles
Café Oran muzikmatas turi. Beveik pusė buvo dai-
nos dviejų populiariausių  Prancūzijos dai nininkų
– Edith Piaf  ir Charles Aznavour.

Piaf, kas reiš kia „žvirblis” paryžiečių žargone,
buvo įdainavusi  „La vie en rose”, kurios žodžius ir
dalį mu zikos ji pati parašė. Ta daina ap lėkė visą pa-
saulį ir niekad nenustojo populiarumo. Piaf  tapo
mylimiausia Legiono dainininkė. Aznavour, armė -
nų kilmės estrados dainininkas, buvo prancūzų
Frank Sinatra. Aznavour, kaip ir mūsų Sinatra, vė-
liau dalyvavo visoj eilėj filmų.  

Taip pat radau apie 20 Sidney Bechet plokštelių.
Jis, juodaodis ame rikietis, buvo džiazo saksofono
meistras, gyvenantis Paryžiuje. Jo šedev ras „Petit
fleur” taip pat išgarsėjo vi sa me pasaulyje. Toli nuo
namų, man buvo itin malonu rasti ir keleto kitų ge-
 rai žinomų Amerikos žvaigždžių muzikos: Tony
Bennett, Nat King Cole, The Four Aces, Frankie La -
ne, Pat ti Page ir Jo Stafford. Elvis Pres ley pirmuti-
nės plokštelės, kurios Port Lyautey jau buvo groja-
mos kokius tris mėnesius, dar nebuvo pasie kusios
šio Maroko užkampio.

Su muzika ir daina

Pakeltoj muzikinėj atmosferoj aš ir mano nauji
Legiono draugai pama žu, bet pastoviai maukėm
pra ncūzišką „Kronenbourg”  alų. Maroko „Stork”
alus buvo geriamas tik kritiš kos finansinės padėties
atveju. Po ke leto  „Stork” butelių burnoj atsiranda
dum blių skonis, o pačiuose buteliuo se neretai už-
tinki šiaudo gabaliuką ar kokį kitą įtartiną krislą. 

Bematant prie mūsų trijų prisėdo ir daugiau le-
gionierių. Kažkas pradėjo dainuoti. Užpirkau vi-
siems, nes viskas buvo pigu, o pinigų turėjau kaip
šieno. Karts nuo karto su šukdavau, „Pour Simu-
lis!” Choru at sa kydavo, „Pour Simulis! Vive le Le-
 gion!” Už Simulį! Tegyvuoja Legio nas!

Sužinojau, kad eilinis legionierius gauna atly-
ginimą, kuris prilygs ta 30 dolerių į mėnesį.  Legio -
no ser žantas uždirba apie 60 dolerių.  Atrodo mažai,
bet legionieriams tas buvo didelis finansinis šuo lis,
nes ei linis reguliarioj prancūzų armijoj gau davo
vos 5 dolerius į mėnesį! Kaip Amerikos marinų kor-
poralas, su daugiau nei dvejų metų tarnybos ir už  -
sienio priedu, aš gaudavau 147 dole rius į mėnesį. Ži-
noma, čia kalbu apie 1956 metų dolerį, kuris buvo
tvirtesnis už Gibraltaro uolą ir kuris atstotų apie 15
šių dienų dolerių. Paklaustas apie savo algą, aš sa-
kiau tik, kad gau nu „šiek tiek daugiau”, nes neno-
rėjau iškelti didelio algų skirtumo.

Bus daugiau.
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LIetuvA IR PAsAuLIs

Medikų mitingas prie Vyriausybės

„Greenpeace” remia suimtus aktyvistus

Pradedami naikinti Sirijos cheminiai ginklai

Pentagonas atšaukia darbuotojus iš atostogų

Vilnius (ELTA) – Daktarės Mei lės
Lukšienės premijos laureatu šiemet
tapo Vilniaus Vytauto Didžiojo gim-
nazijos fizikos mokytojas Tomas Ki-
varas. Laureatą paskelbė Švietimo ir
mokslo ministerija. T. Kivaras moky-
toju dirba nuo 2008 m. Jis pradėjo

dirbti kaip programos „Renkuosi mo-
kyti” dalyvis. Šiais metais jaunas ir
iniciatyvus pedagogas išrinktas gim-
nazijos gamtos mokslų metodinės gru-
pės pirmininku. Premijos dydis –
15,600 litų. Ji skiriama kiekvienais
metais. 

M. Lukšienės premijos laureatu tapo 
fizikos mokytojas T. Kivaras

Asmens duomenys bus apsaugoti labiau 

Damaskas (BNS) – Eks pertai
spa lio 6 d. pradėjo Sirijos cheminių
ginklų naikinimą pagal Jungtinių
Tautų (JT) rezoliuciją, reikalaujančią,
kad Damaskas perduotų tarptautinei
kontrolei visus savo uždraustus gink-
lus. Ekspertai patikrins informaciją
apie cheminį arsenalą, pateiktą Siri-
jos vyriausybės, ir pradės ginklų bei
jų gamybos įmonių naikinimą. Šios
komandos laukia didžiulio masto už-
duotis: sunaikinti apie tūkstantį tonų
nervus paralyžiuojančių zarino dujų,
garstyčių dujų ir kitų uždraustų
ginklų dešimtyse objektų visoje Siri-
joje iki 2014 m. vidurio. Prasidėjus šiai
operacijai, Sirijos Prezidentas Bashar
al Assad, pripažino, kad jo vyriausybė

padarė „klaidų” per šalį krečiantį
kruviną pilietinį konfliktą. Tačiau jis
dar kartą paneigė, kad režimo pajė-
gos panaudojo cheminius ginklus per
rugpjūčio 21 d. įvykdytą ataką, dėl ku-
rios Jungtinės Tautos galiausiai pa-
skelbė rezoliuciją, įpareigojančią Si-
riją perduoti savo draudžiamų ginklų
atsargas. Nusiginklavimo ekspertų
grupė iš Jungtinių Tautų ir Hagoje
įsi kūrusio Cheminio ginklo uždrau-
dimo organizacijos (OPCW) atvyko į
Damaską spalio 1 d. Sirija sutiko per-
duoti sunaikinimui savo cheminių
ginklų atsargas pagal JT rezoliuciją,
ku rios pagrindu tapo JAV ir Rusijos
sudarytas susitarimas. 

Vilnius (Alkas.lt) – Seimo nariai
Aurelija Stancikienė, Povilas Urbšys
ir Petras Gražulis spalio 4 d. įregist-
ravo nutarimo projektą, kuriuo siū-
loma, atsižvelgiant į įsiteisėjusius te-
isminius sprendimus dėl Finan sinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT)
direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo
pavaduotojo Vytauto Giržado netei-
sėto atleidimo iš pareigų, sudaryti lai-
kinąją tyrimo komisiją. Ji turėtų įver-
tinti kylan čias grėsmes valstybės sta-
bilumui dėl visuomenėje paskleistos
ir oficialiai nepaneigtos informacijos
apie ilgalaikę Valstybės saugumo de-

partamento įtaką politiniams bei eko-
nominiams procesams. Nutarimo pro-
jekte numatyta, jog komisiją turėtų
sudaryti 15 Seimo narių pagal Seimo
frakcijų proporcingo atstovavimo
principą. „Seimo narys Vitalijus Gai-
lius savo viešais pasisakymais yra pa-
reiškęs, jog Lietuvoje veikia organi-
zuota asmenų grupė, daranti galimai
neteisėtą poveikį aukš čiausių valsty-
bės vadovų sprendimams, todėl pri-
valome imtis priemonių tokiems tei-
giniams įver tinti”, – teigia laikinosios
tyrimo komisijos iniciatoriai.  

Siūloma tirti su VSD susijusios organizuotos
grupės poveikį valstybei 

Socdemai, kaip ir konservatoriai, pritaria 
N. Venckienės apkaltai

Vilnius (Tiesos.lt) – Ne tik opo zi-
cinė Tėvynės sąjunga, bet ir valdan-
čioji Lietuvos socialdemokratų par-
tija pripažįsta, kad Seimo narės Ne-
ringos Venckienės klausimas – vienas
svarbiausių valstybėje. Naujajai Sei -
mo pirmininkei Loretai Graužinienei
pareiškus, kad nepa laikys apkaltos N.
Venckienei, premjeras Algirdas But-
kevičius sako, jog socdemai savo pozi-
cijos nekeičia ir apkaltą palaikys.

LSDP pirmininkas, premjeras A. But-
kevičius paskelbė vieningą visos par-
tijos poziciją – būtina surengti apkaltą
dar pavasaryje iš Lietuvos išvykusiai
parlamentarei. Pastebėtina, kad so-
cialdemokratai, kaip ir konservato-
riai, neragina teisėsaugos prašyti N.
Venckienės ekstradicijos ir išspręsti
kilusią problemą teisinėmis priemo-
nėmis. 

Liuksenburgas (ELTA) – Euro-
pos Sąjungos teisingumo ministrai
spalio 7 d. Liuksemburge aptarė, kaip
užtikrinti veiksmingą, piliečiams ir
verslui palankią duomenų apsaugą ir
patvirtino sutarimą dėl Euro ir kitų
valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo
bau džiamosios teisės priemonėmis di-
rektyvos – vieno iš Lietuvos pirminin-
ka vimo prioritetų.

Svarstydami duomenų apsaugos
reformą, ministrai detaliai aptarė va-
dinamąjį „vieno langelio principo”, ku-
ris yra vienas svarbiausių pasiūlymo
dėl Bendrojo duomenų apsaugos reg-
lamento elementų. Šis principas nu-
statytų, kad, jei įmonė savo veiklą vyk -
do daugiau nei vienoje ES valstybėje
narėje, pareiga bendradarbiauti tektų
tik su tos šalies nacionaline duomenų
apsaugos priežiūros institucija, ku-
rioje yra įmonės pagrindinė buveinė.

,,Siekiama sukurti nesudėtingą,
greitą mechanizmą, kuris prisidėtų
prie nuoseklesnio duomenų apsaugos
taisyklių taikymo ES, būtų užtikrin-
tas teisinis tikrumas ir sumažinta ad-
ministracinė našta. Tai svarbus veiks-
nys siekiant tarptautiniam verslui su-
mažinti duomenų apsaugos taisyklių
laikymosi išlaidas ir taip skatinti
skait meninės ekonomikos augimą”, –
sakė posėdžiui pirmininkavęs Lietu-
vos teisingumo ministras Juozas Ber-
natonis.

Taryba sutarė dėl direktyvos, nu-
statančios baudžiamosios teisės sank-
cijas už euro ir kitų valiutų padirbinė-
jimą ir stiprinančios teisėsaugos insti-
tucijų bendradarbiavimą šioje srityje.
Taryba pasirengusi pradėti trišalį dia-
logą su Europos Parlamentu ir Euro-
pos Komisija.

Washington, DC (ELTA) – Ne-
 pai sant valdžios krizės, JAV gynybos
departamentas iš priverstinių neap-
mokamų atostogų atšaukia didelę dalį
savo darbuotojų. Nuo kitos savaitės
dauguma civilių darbuotojų vėl bus
savo darbo vietose, pareiškė gynybos
sekretorius Chuck Hagel. Iš 800,000
vyriausybės tarnautojų, kurie dėl kri-
zės buvo išleisti priverstinių atostogų,
pusė dirba Pentagone. Pasak C. Ha-
gel, į darbą grįš tie darbuotojai, ku-
rių darbas reikalingas ginkluotųjų pa-
jėgų „moralei, gerovei ir pasirengi-
mui veikti”. Nuo praėjusio antradie-
nio JAV nedirba didelė dalis federali-
nių įstaigų, nes Kongresui nepavyko

susitarti dėl spalio 1-ąją prasidėjusių
2014 m. fiskalinių metų biudžeto. Kol
kas kompromiso nepavyko pasiekti,
nes respublikonai savo pritarimą biu-
džetui sieja su sveikatos reformos ati-
dėjimu. Ši reforma yra svarbiausias
Prezidento Barack Obama projektas.
B. Obama spalio 5 d. dar kartą krei-
pėsi į respublikonų vyraujamus At-
stovų Rūmus, ragindamas užbaigti
gin čą dėl biudžeto su Senatu. „Su-
stabdykite šitą farsą”, – sakė jis kassa -
vaitinėje savo kalboje per radiją. Pre-
zidentas atšaukė planuotą kelionę į
Aziją, kad sostinėje spręstų konfliktą
tarp savo Demokratų partijos ir res-
pub likonų. 

Maskva (BNS) – „Greenpeace”
ša lininkai spalio 5 d. visame pasau-
lyje akcijomis reiškė paramą 30-čiai
Rusijoje įkalintų aktyvistų, kurie pro-
testavo prieš naftos gavybą Arktyje,
sukeldami naują Maskvos ir Vakarų
ginčą. Spaudimą Rusijai didino ir ak-
tyvistai, ir vyriausybės, šokiruoti
Maskvos sprendimo pateikti kaltini-
mus piratavimu „Green peace” laivo
„Arctic Sunrise” įgulai. Tačiau Mask -
va nerodė beveik jokių atlaidumo
ženk lų, užsipuldama „Greenpeace” ir
Olandijos, su kurios vėliava plaukioja
tas laivas, vy riausybę. Tą 950 t led-
laužį Rusijos pareigūnai praėjusį mė-

nesį konfiskavo priplaukusį prie pir-
mosios pasaulyje naftos gavybos plat-
formos pirmykštėje Barenco jūroje, į
kurią krypsta energetikos kompanijų
iš viso pasaulio dėmesys. Rusijos šiau-
rės vakaruose esančio Murmansko
teismas jau pateikė kaltinimus vi-
siems įgulos nariams, kurie yra iš 18
valstybių, tarp jų – Didžiosios Brita-
nijos ir Jungtinių Valstijų. Pagal šiuos
kaltinimus jiems gresia kalėjimas iki
15 metų. Įvykis išprovokavo diploma-
tines pastangas už aktyvistų palei-
dimą, nors Rusija ir laikosi griežtos
pozicijos. 

Vilnius (BNS) – Spalio 4 d. į mi-
 tingą prie Vyriausybės rūmų susi-
rinkę medikai pareikalavo per tvar-
kyti Bendrąjį pagalbos centrą (BPC) į
civilinę skambučių priėmimo tarnybą
ir įvesti bendrą tiesioginį greitosios
pagalbos telefono numerį 113. Nepa-
tenkinti mitinguotojai taip pat siūlė
atleisti aplaidžiai ir abejingai savo pa-
reigas atlikusius vidaus reikalų siste-
mos pareigūnus, tarp jų ir ministrą

Dailį Barakauską. Medikai reikalavo,
kad būtų įvesta skubi pagalba be tar-
pininkų  ir įvestas numeris 113 bei
grąžinta iš žmonių atimta pasirin-
kimo teisė. Atskiras numeris medi-
kams reikalingas siekiant sutaupyti
nelaimės atveju brangų laiką, be to,
žmonės ir patys žino, kada jiems rei-
kalinga išimtinai medikų, o kada –
gelbėjimo tarnybų pagalba. 

T. Kivarui įteikta M. Lukšienės premija.                                                      M. Ambrazo nuotr.

Medikų mitingas Vilniuje.                                       G. Savickio nuotr.
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šveNtADIeNIs

1988 m. spalio 4 d. palaimintasis popiežius Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje
Romoje konsekravo mons. Audrį Juozą Bačkį. Minėdamas vyskupystės dvidešimt pen-
kerių metų sukaktį spalio 6 d., sekmadienį, Jo Eminencija aukojo šv. Mišias Vilniaus
ar kikatedroje. Iškilmingas Mišias koncelebravo prel. Algimantas Bartkus.

Vilniaus arkivyskupas emeritas per pamokslą dėkojo Dievui ir visiems bendra-
darbiams, kunigams ir pasauliečiams, kvietė būti laisvos dvasios žmonėmis, nepails-
tamai eiti tikėjimo keliu. Per liturgiją buvo perskaitytas ir popiežiaus Pranciškaus as-
me niškai pasirašytas laiškas kardinolui, kurį su džiaugsmu skelbiame.

Garbingajam mūsų Broliui Jo Eminencijai Kardinolui 
AUDRIUI JUOZUI BAČKIUI Vilniaus arkivyskupui emeritui 

Tarp daugybės savo darbų, kuriuos kiekvieną dieną uoliai stengiamės at-
likti kaip Šventojo Petro įpėdinis, mums malonu prisiminti brolius vyskupys -
tėje, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose švenčia savo ganytojiškos tarnystės
atmintinus įvykius. Tad ir Mes kartu su jais liudijame savo brolystę, atvirai
kar tu džiaugiamės, savo maldomis juos palydime. Todėl dabar, Garbingasis
mūsų Broli, šiuo laišku norime paminėti tavo sidabrinį vyskupystės jubi-
liejų, kurį spalio 4 dieną, minint Šventąjį Pranciškų Asyžietį, iškilmingai pri-
simin si.

Žinoma, šia proga mums malonu prisiminti kai kuriuos dalykus iš tavo
gyvenimo ir veiklos, tikrą krikščionišką auklėjimą, kurį gavai šeimoje. Prieš
priimdamas kunigystės šventimus 1961 m. kovo 18 d., jį stropiai stiprinai Pa-
ryžiuje ir Romoje. Paskui parodei nepaprastus dvasios ir proto gabumus lan-
kydamas Popiežiškąją bažnytinę akademiją, vėliau uoliai darbuodamasis
Šventojo Sosto pasiuntinybėse ir vaisingai atlikdamas pasekretoriaus parei-
gas Bažnyčios Viešųjų reikalų taryboje.

1988 m. rugpjūčio 5 d. mūsų pirmtakas, garbingo atminimo palaiminta-
sis Jonas Paulius II, tave paskyrė tituliniu Metos arkivyskupu ir apaštaliniu
nuncijumi Olandijoje. 1991 m. gruodžio 24 d. tas pats popiežius tau patikėjo
valdyti žinomą Vilniaus arkivyskupiją ir 2001 m. vasario 21 d. nusprendė pri-
imti į Kardinolų kolegiją.

Kaip Vilniaus vyskupas parodei apaštališką užsidegimą, ištikimybę Ma-
gisteriumui, dėmesį ugdant jaunimą ir plečiant katalikišką švietimą. Žino me,
kad tu rūpiniesi pašaukimais į kunigystę, kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų
nuo latine formacija, krikščioniškomis šeimomis, sergančiais ir neįgaliais
vai kais, vargšais ir visuomenės atstumtaisiais.

Žinome, kad tu atlikai didžiulį darbą Lietuvos Vyskupų konferencijoje,
kurios pirmininko pareigas du kartus uoliai atlikai, taip pat Romos kurijoje,
ir svarbias pareigas – Katalikiško auklėjimo kongregacijoje ir Vyskupų Si-
node.

Mums bus malonu galvoti apie tave šią palaimingą spalio mėnesio dieną,
kai iškilmingai pagerbsi savo vyskupystės jubiliejų su visais, kuriuos laikai
brangiais. Jau dabar tau, Garbingasis mūsų Broli, su meile perduodame Ap-
aštališką mūsų Palaiminimą kartu su šiuo nuoširdžiai parašytu laišku.
Draugiškai linkėdami tau daugybės sumanymų, karštai Dieviškąjį Ganytoją
meldžiame, kad Jis, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri Vil-
niaus šventovėje kaip Gailestingumo Motina yra ypač garbinama, visuomet
tau būtų dosnus savo dovanų.

Baigdami, Tavęs ir visų tavo žmonių prašome melstis, kad galėtume vai-
singai atlikti labai svarbią Petro tarnystę pagal Dievo valią.

Vatikanas, 2013 m. rugsėjo 23 d. 
pirmieji mūsų pontifikato metai

Pranciškus

Po šv. Mišių Vilniaus arkivyskupą emeritą sveikino Arkikatedros bendruomenės at-
stovai. Parapijos namuose surengtos agapės metu buvo žiūrima filmuota medžiaga iš
konsekracijos iškilmių, giedojo Arkikatedros choristai.

Spalio 9 d. Jo Eminencija susitiks su Vilniaus arkivyskupijos kunigais ir drauge
aukos šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje Trinapolyje, o spalio 21 d. jį aplankys Lie-
tuvos vyskupai.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
švenčia sidabrinį

vyskupystės jubiliejų

DAtos ir sukAkt ys

Spalio antra savaitė
Spalio 7 d.

– 1920 m. gimė Salomėja narkeliū-
naitė – lietuvių išeivijos žurnalistė, aktyvi
JAV lietuvių visuomenės veikėja ir lietuvybės
puoselėtoja (mirė 2000 m.).

– 1944 m. gimė Vytautas Mačernis –
poetas, rašytojas (gimė 1921 m.).

Spalio 8 d.
– 1930 m. Kaune gimė Vytautas Kavo-

lis – sociologas, visuomenininkas. 1944 m.
kartu su tėvais emigravo į Vakarus. Vokieti-
joje baigė Hanau gimnaziją. 1949 m. išvyko
į JAV. Wisconsino, Čikagos, Harvardo uni-
versitetuose studijavo sociologiją bei antro-
pologiją, įgijo dėstytojo patirties. 1960 m.
Harvardo universitetas jam suteikė sociolo-
gijos daktaro laipsnį. Nuo 1954 m. dėstė Har-
vardo, Tafto universitetuose. Nuo 1964 m.
Dickinsono koledžo sociologijos ir antropo-
logijos skyriaus vedėjas, sociologijos ir lygi-
namųjų civilizacijos studijų profesorius, vedė
seminarus daugelyje JAV universitetų ir ko-
ledžų. 1952–1954 m. JAV lietuvių studentų
sąjungos pirmininkas, vienas iš Santaros-
Šviesos federacijos įkūrėjų ir vadovų. 1959–
1996 m. redagavo „Metmenų” žurnalą.
1971–1977 m. Tarptautinės lyginamųjų civi-
lizacijos studijų draugijos pirmininkas. Nuo
1992 m. skaitė paskaitas Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos universitetuose. Lietuvių libera-
liosios minties išeivijoje ugdytojas, daugybės
knygų anglų ir lietuvių kalbomis autorius:
„Nužemintųjų generacija: egzilio pasaulė-
jautos eskizai”, „Sąmoningumo trajektori-
jos”, „Epochų signatūros” ir kt. (Mirė Vilniuje
1996 m.).

Spalio 9 d.
– 1933 m. gimė Ilona Gražytė-Mazi-

liauskienė – literatūros tyrinėtoja, daktarė.
Anglų literatūrą dėstė Kanadoje (mirė 2001
m.).

Spalio 10 d.
 – 1813 m. Busseto komunoje gimė Gui-

seppe Verdi – žymus italų kompozitorius,
daugiausia rašęs operas. Mokėsi Busseto
gimnazijoje ir sekmadieniais ėjo Le Ronkolės
vargonininko padėjėjo, vėliau – vargoni-

ninko pareigas. Iš pradžių neišlaikė egza-
minų į Milano konservatoriją. Toliau muzikos
mokėsi privačiai. Pirmuosius kūrinius parašė
1828 m. Pirmoji opera „Obertas” 1839 m.
jam atnešė sėkmę. Didžiausią ir vertingiausią
kūrybos dalį sudaro operos (parašė 26): „Ri-
goletas”, „Trubadūras”, „Traviata”, „Kaukių
balas”, „Don Karlas”, „Aida”, „Otelas” ir kt.
Muzika liaudiška, nepaprastai raiški, melo-
dinga, romantiška. G. Verdi laikomas Italijos
suvienijimo įkvėpėju. Šūkis „Viva, VERDI”,
plačiai skambėjo Italijoje sukilimo prieš aust-
rus metu. (Mirė Milane 1901 m.).

Spalio 11 d.
– 1971 m. mirė Valentinas Gustainis –

žurnalistas, sociologas, publicistas, vertėjas,
filosofas ir rašytojas. Vienas pirmųjų tarpu-
kario Lietuvoje žurnalistų profesionalų (gimė
1896 m.).

Spalio 12 d.
–  1909 m. gimė Andrius Baltinis – ku-

nigas, filosofas, JAV lietuvių visuomenės vei-
kėjas (mirė 1975 m.).

– 1920 m. gimė Henrikas nagys – poe-
tas, literatūros kritikas (mirė 1996 m.).

– 1935 m. gimė Luciano Pavarotti –
žymus italų operos dainininkas, dalyvavęs ir
kitų muzikinių žanrų projektuose. Taip pat ži-
nomas kaip humanitarinės pagalbos akty-
vistas, gavęs medalį iš JT Vyriausiojo Pabė-
gėlių Komisariato už veiklą pabėgėlių rei-
kalų srityje (mirė 2007 m.).

– 1999 m. California mirė Wilt Cham-
berlain –  vienas geriausių krepšininkų NBA

istorijoje. Jis pelnė daugybę oficialių NBA
rekordų: daugiausiai pelnytų taškų, atkovotų
kamuolių ir žaistų minučių. Jis yra vieninte-
lis žaidėjas NBA istorijoje per vienerias rung-
tynes pelnęs 100 taškų bei pasiekęs didesnį
sezono taškų vidurkį nei 50 taškų per rung-
tynes. Per 14 NBA sezonų jis 2 kartus tapo
NBA čempionu, keturis kartus buvo pripa-
žintas naudingiausiu reguliaraus sezono žai-
dėju, vieną kartą pripažintas naudingiausiu
NBA finalo žaidėju ir 13 kartų žaidė NBA visų
žvaigždžių rungtynėse. 1978 m. Chamber-
lainas buvo įtrauktas į krepšinio šlovės mu-
ziejų, o 1996 m. buvo išrinktas į NBA 50-me-
čio visų laikų komandą. Baigęs krepšinio kar-
jerą, Chamberlain kurį laiką žaidė tinklinį. Jis
taip gerai reklamavo šį sportą, kad buvo
įtrauktas ir į tinklinio šlovės muziejų. Jis buvo
taip pat geras verslininkas bei kelių knygų
autorius. (Gimė Philadelphia 1936 m.).

Spalio 13 d.
– 1873 m. gimė Mikas Petrauskas –

vargonininkas, dainininkas (tenoras), diri-
gentas, pedagogas, kompozitorius ir kultū-
ros veikėjas (mirė 1937 m.).

Vytautas Kavolis.

G. Verdi opera Otelas Vilniaus operos te-
atre.     

Wilt Chamberlain. 



giai) ir skalviai. Apie kokius skaičius
ir kokias minias čia galėjo eiti kalba,
šaltiniai nieko nesako. Tai buvo bene vie-
nintelė lietuvių gyvybinės erdvės per-
maina, kai traukiantis iš vakarinių že-
mių ir išnaudojant užkariautas rytų
kaimynystės erdves buvo kolonizuo-
jama tai, ko tikrąja Lietuva nei amži-
ninkai, nei istorikai nevadintų. Tačiau
tai laikytina tradicine, viduriniams
amžiams būdinga vidine migracija, es-
mingai nepakeitusia erdvinės savivo-
kos.

Tikėtina, kad rimti istoriniai-de-
mografiniai tyrimai papildys mūsų
mokslines žinias apie tas karingų am-
žių permainas ir lietuviškų giminių
persikėlimą į Ry tus. Reikia pripažinti,
kad istorinės lietuvių demografijos ir
mokslui prieinamos erdvės tyrimas ne-
buvo ir nėra dosnūs, o istorikai nesi-
veržia prie šių klausimų svarstybų
stalo. Kone prieš pusamžį išplėtoti lie-
tuvių socialinio geografo Kazio Pakšto
tyrinėjimai ir aprašymai vis dar yra
gana reti šios srities daigai50. Kita ver-
tus, tai gali atspindėti padėtį, kad nuo
K. Pakšto darbų publikavimo neatsi-
rado nei naujų duomenų, nei naujų ty-
rimo įrankių, kurie būtų leidę senuo-
sius ir visiems žinomus faktus paversti
nauju pasakojimu.

Mokslininkas manė (remdamasis
lenkų istoriku Henriku Lowmianskiu)
isto rijos prišeaušrio (1009–1260 m.) lie-
tuviškoje erdvėje buvus gan menką gy-
ventojų tankį, jų skaičius siekė mažų
mažiausiai nuo 170,000 iki 270 000 gy-
ventojų. Tai reiškė silpną jėgą, nega-
linčią sutrukdyti slavų veržimosi į
anksčiau lietuvių gy ventus plotus. Lie-
tuvos valstybės vėlyvam susidarymui
tai taip pat turėjo reikš mės. Retas žmo-
nių tankis ir neapgyvendintos žemės
salos ilgą laiką sudarė sąly gas lietuvių
prieaugiui rasti vietos vidinės koloni-
zacijos sraute. Po Žalgirio mūšio 1410
m. ir plačiausios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ekspansijos, Kryžiaus
karų prie Baltijos pabaigoje LDK gy-
veno 500,000 lietuvių (jie sudarė ket-
virtadalį visų valstybės pavaldinių), o
pamažu savotiška diaspora virstan-
čioje Mažojoje Lietuvoje galėjo būti
apie 90,00051. Tačiau vėliau mažėjan-
čios valstybės rytiniuo se plotuose ko-
kių nors lietuviškų salų neliko ir ne-
galėjo būti.

Yra įprastas aiškinimas, kaip lie-

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Įrytus nuo kuršių driekėsi Žemai-
čių žemės, kurių centras buvo Ne-
vėžio ba seine. Dar toliau – lietu-

viai. Mokslinė lingvistikos ir archeo -
logijos medžiaga nupiešia erdvius, vė-
liau visiškai susitraukusius baltiškųjų
žemių plotus Rytuose, dabartinės Ru-
sijos ir Ukrainos teritorijose. V–VI a.
Dniepro baseino didesnėje dalyje gy-
veno baltų gentys, kurias iki VIII am-
žiaus išstūmė energingas slavų gai va-
las. Kalbininkų (visų pirma Kazio Bū-
gos) manymu, visame plote tarp Nau-
gar do ir Kijevo V–VIII a. įsivyravo sla-
viškai kalbančios gentys, palikdamos
izoliuo tas baltiškas salas – rytų galin-
dus – Okos aukštupyje dar keliems
šimtmečiams, net iki XI amžiaus48.
Etnolingvistinio nacionalizmo epo-
choje, kuri prasidėjo XIX amžiaus vi-
duryje, šie egzotiški faktai prikaustė
vaizduotę, formavo visokius baltiškojo
bendrumo jausmus, kartu su istoriog-
rafiniais mitais maitindami mo der-
nios lietuvių tautos atgimimo ideolo-
giją.

Kova už gyvybinę erdvę buvo ti-
piškas barbarybės epochos ir anksty-
vųjų vi duramžių bruožas. Karingos ir
negausios barbarų gentys kartais ge-
bėdavo nuka riauti didžiulius plotus, jų
kariaunos branduoliui ritantis sniego
gniužulo principu ir pajungiant savo
pradiniam galios impulsui nukariautų
tautų žmones. Daugelis didžiojo tautų
kraustymosi herojų, kadaise nukaria-
vusių milžiniškas Eurazijos er dves, iš-
nyko iš gyvuojančių tautų tarpo, pa-
likę ateities istorikų ginčams ir daly-
boms sunkiai išnarpliojamas palikimo
mįsles. Kur šiandien hunai ir alanai,
kur gotai ir vandalai? Nėra kam šian-
dien pratęsti jų pasakojimo. O štai
madjarai – vengrai, buvę paskutinieji
Rytų vėjų gaivalai, atjoję į Panonijos
pievas, išliko. Kai ku rios tautos (pa-
vyzdžiui, bulgarai arba makedonai) pa-
liko savo vardus kitakilmiams žmo-
nėms, atsikrausčiusiems vėlesniais
istoriniais laikais. Vienur tautos iš-
nyko po užkariautojų padu, kitur už-
kariautojai, išplėtę savo viešpatijas pla-
čiau nei turimi ištekliai leido, patys iš-
tirpo senbuvių ir autochtonų jūroje.

Nors istorinės demografijos duo-
menys apie lietuvių ekspansiją į Ry-
tus yra la bai riboti, tačiau dauguma
tyrinėtojų sutaria dėl LDK galios ne-
šėjų – karingų kunigaikščių ir jų ka-
riaunų išsibarstymo po plačias poli-
tiškai suirusios Kijevo Rusios žemes.
Ne šio aprašymo uždavinys kartoti se-
nai žinomus faktus ir di džiausios XV
amžiaus pradžios Europos valstybės
politinio gyvenimo epizodus. Mums
svarbu stebėti, kaip kito lietuvių pa-
saulis, kaip klostėsi lietuvių erdvėlai-
kis ir kaip keitėsi jų ribų vaizduotė.
Naujausioje lietuvių istoriografijoje
rimtai pra bilta apie lietuvių erdvę, la-
bai stipriai pasistūmėta jos supratimo
ir išryškinimo link49, tačiau judraus,
migruojančio, teritoriškai mažiau są-
lygoto lietuvių istori nio horizonto spe-
cialiai niekas nebandė nubrėžti. Šis
globalus dabarties žmogų jaudinantis
žiūros aspektas lieka menkai išnaudo-
tas.

Akivaizdu, kad istorijos aušroje,
bent jau nuo XII amžiaus, Kryžiaus ka-
ruose dalis lietuvių arba jų giminaičių
(jotvingiai ir kai kurios prūsiškos gimi-
nės) būdavo Lietuvos valdovų perke-
liama į naujas prijungtas teritorijas
Rytuose. Lietuvos di džiojo kunigaikš-
čio Traidenio vadovaujami lietuviai
1274–1276 metų kare nugalėjo Haličo-
Volynės valdovus ir užvaldė plotus
tarp Gardino, Slanimo ir Volkovysko,
vėliau vadintus ir Juodąja Rusia, į ku-
rią buvo perkelti nuo kryžiuočių ir
lenkų bėgę prūsai, sūduviai (jotvin-
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tuviai prijungė buvusias Kijevo Rusios
erdves ir net didžiausio išsiplėtimo aki-
mirką praplėtė jas iki Krymo pusiasa-
lio ir Juodo sios jūros pakrančių. Tame
pasakojime nėra vietos kokiems nors
masinės koloni zacijos siužetams, iš-
skyrus kilmingųjų įsišaknijimo isto-
rijas. Kai kurie lietuviš ko gaivalo per-
siritimai iš Kryžiuočių ordino pašonės
vakarinėje besikuriančios valstybės
dalyje į praplėstus lietuvių-slavų pari-
bius Rytuose buvo lemti ne kokio nors
įrodomo gyventojų pertekliaus, o pa-
veikti išorinių aplinkybių: kryžiuočių
ir kitų krikščionių spaudimas vertė iš-
sigelbėjimo ieškoti ten, kur senosios
Lietuvos valdovai galėjo saugiau įkur-
dinti savo pavaldinius. Priverstinio

migravimo arba vidinės kolonizacijos
faktai senojoje praeityje beveik nepa-
liko pėdsakų vėlesnėje istorinėje są-
monėje, o ir pirmieji istorikai nedaug
tuo rūpinosi.

Lietuvių istorinėje atmintyje se-
nieji kunigaikščiai, vadai ir ištikimieji
kariau ninkai, kurie nuo XIII amžiaus
vidurio dėl įvairių priežasčių – pa-
kviesti vietinio rusų elito, pabėgę nuo
Lietuvos vidaus rietenų ar egoistiniais
užkariavimo tiks lais – įsikūrė tolimose
buvusios Kijevo Rusios kunigaikštys-
tėse, gana greitai nu stojo savųjų bruo -
 žų. Jie tapo stačiatikiais, o kartais net
stačiatikių šventaisiais. Jie persiėmė
vietine kultūra, demonstruo dami pa-
garbą vietinių valdovų tradicijai. Sta-
čiatikiškieji Lietuvos karaliaus Min-
daugo epigonai, kaip juos pavadino is-
tori kas Edvardas Gudavičius, atsirado
veikiausiai dėl tos aplinkybės, kad už-
kariauja moje rytų kaimynystėje Lie-
tuva dar nepajėgė statyti pilių, aprū-
pinti jas ištekliais ir įgulomis. Plės-
dama savo valdžią į rusų žemes, ji rė-
mėsi pačių rusų struktūromis, prie ku-
rių prisitaikydavo atėję lietuvių kuni-
gaikščiai.52 Kitaip tariant, užkariau to-
jai lietuviai turėjo pasidaryti vietiniais
rusais, kad galėtų įgyvendinti valdžią,
remdamiesi nedideliais ištekliais. Per-
galės kovos laukuose neretai reikalavo
ma žesnių jėgų negu ilgaamžio savos
viešpatystės įtvirtinimo poreikiai.

48, Ten pat, p. 30.

49. Kiaupienė, Jūratė, Petrauskas, Rimvydas.
Lietuvos istorija. T. 4: Nauji horizontai: dinas-
tija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė 1386–1529. Vilnius: Baltos lankos,
2009, 551 p.

50. Lietuvių gyvenama erdvė, gyventojų tankis ir
skaičius K. Pakšto darbuose tapo bene svar-
biausiu rūpesčiu. Dar daugiau, mokslininko ty-
rinėjimai buvo susiję su jo plė tojama modernios
tautos diasporos vizija. Niekas Lietuvos istori-
joje tiek nėra rašęs lietuvių kolonijų, emigracijos
ir tautinės erdvės išsiplėtimo klausimais. K. Pa-
kšto tyrinėjimų pragmatiškumas ir diasporinės
lietuvių tautos vaizdiniai yra susilaukę daugiau
jo intencijų nesupratimą platesniuose lietuvių
visuomenės sluoksniuose de monstuojamos iro-
nijos, negu solidžios analizės, kuri yra šioje sri-
tyje būtina.

51. Pakštas, Kazys. Lietuvių tautos plotai ir gy-
ventojai. In: Lietuvių enciklopedija, t. 15. Boston,
1968, p. 434.

52. Gudavičius, Edvardas. Lietuvos istorija nuo se-
niausių laikų iki 1969 metų. Vilnius: Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 1999, p. 66.

Bus daugiau.
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INETA BRICAITĖ

Linas Sidrys – garsus medikas, visuomeninin-
kas, Gedimino ordinu ap dovanotas Amerikos
lietuvis, daug nusipelnęs Lietuvos oftalmolo-

gijai. Lietuvoje jis atliko daugiau kaip 120 akių ope-
racijų, atgabeno daug savo lėšomis nupirktos me-
dicininės ir chi rurginės įrangos bei vaistų, savo pa-
 tirtimi dalindavosi su Lietuvos medi kais, padėjo re-
formuoti medicinos sistemą bei su žmona Rima už-
augino 8 vaikus. Lietuvoje viešėjęs medikas atvirai
pasakojo apie savo nuotykius sovietmečiu, dalinosi
mintimis apie Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą
bei nevengė kritikos Lietuvos me dikams.

Jūs buvote pirmasis gydytojas re zidentas, 1977 m.
įleistas gy dyti į So vietų Sąjungos teritoriją. Kaip Jums tai
pavyko?

L.S.: Pavyko dėl Čikagos universiteto (Univer-
sity of  Chicago) tarptau tinio pripažinimo. Mūsų
universitete lankėsi net 30 moksli nin kų iš Sovietų
Sąjungos. Tuo metu aš jau antrą kartą buvau ne-
gavęs leidimo atvykti į Lietuvą. Buvo įprasta, kad
tam reikėjo leidimų. Nuėjau pas dekaną, pasi-
skundžiau, o jis pažadė jo, kad paskambins į
Maskvą kolegai Mokslo akademijos pirmininkui.
Taip leidimą gavau. Atvykau, bet man neleido įeiti
į ligoninę. Tam rei kėjo Vidaus reikalų ministerijos
leidimo. Jo laukiau tris savaites. Tuo me tu Čiur-
lionio gatvėje lankiau pas kaitas, tačiau turėjau pa-
lydovą, kuris su manimi buvo visada.

R.S.: Tai buvo unikalu. Čikagos universitetas
yra prestižinis, gavęs daugiausiai Nobelio premijų
visame pasaulyje ir ten atvykdavo medikų iš viso
pasaulio, taip pat ir iš Maskvos. Taigi Linas „pri-
spaudė” vadovybę – esą jie čia atvažiuoja, tad kodėl
aš ne galiu ten nuvykti?

Ir kiek laiko praleidote Lietu voje?
L.S.: Tris mėnesius. Kadangi jau žinojau, kad

noriu būti oftalmologas, Lietuvoje man sakė, kad
visi oftalmo logijos skyriai Vilniuje uždaryti dėl re-
monto. Iš tiesų jie tiesiog neturėjo, ką rodyti. Dau-
giau oftalmologijos spe cialistų ir įstaigų buvo
Kaune, o Kau nas buvo uždaras miestas dar nuo R.
Kalantos laikų. Galiausiai vis gi man leido važiuoti
ir į Kauną – li kus trims savaitėms iki išvykimo į
Ameriką.

Ir ką Jūs pamatėte Kaune?
L.S.: Pamačiau, kad vaikus ligoninėse laiko la-

bai ilgai, skaičiuoja lovadienius, kad 20 daktarų, pa-
likę savo darbą, su manimi išvažiuoja į res toraną
kalbėti apie Ameriką. O po savaitės gydytojai jau
man sakė, kad turiu išvažiuoti atgal į Vilnių.

O kaip įranga, darbo būdai? Ar buvo skirtumų?
L.S.: Labai didelis skirtumas, dėl to pasiryžau

ir vėliau atvykti į Lie tu vą. Tuo metu Lietuvoje ne-
buvo vien kartinių medžiagų ir priemonių. Net ir
adatos buvo daugkartinės, piršti nės buvo labai gru-
bios, todėl dakta rams buvo sunku operuoti, mikros -
kopai buvo pasenę. Atvežiau ir siūlų, ir vienkarti-
nių pirštinių, ir adatų...

R.S.: Ir muilo.

L.S.: Ir muilo. Džiaugiuosi, kad aš pirmas Lie-
tuvoje pradėjau pratinti žmones prie skysto muilo.
Pakabinau ant sienos, kad galima būtų rankas mui-
linti, nes mačiau, kad netgi ligoninėse muilas ding-
davo. O skystas – pri kabintas prie sienos, tad jį pa-
vogti sudėtinga. Kai vėl lankiausi Vilniuje, vien
tik dėl manęs visą tualetą vakarietiškai suremon-
tavo. Žinoma, visi gydytojai buvo labai patenkinti.
Vė liau buvau Panevėžyje, aklųjų ir silp naregių
draugijos patalpose, kuriose vidury tamsaus kori-
doriaus buvo laiptas. Nurodžiau, kad čia jam ne
vie ta, o kai atvažiavau kitą kartą, jis buvo jau išly-
gintas.

Amerikos lietuvis: apie Lietuvos mediciną
sovietmečiu ir tikrą ar menamą jos pažangą

Kaip Jūs manote, kodėl lietuviai taip kreipė dėmesį
į Jūsų pas tabas?

L.S.: Nes buvau vakarietis. Val džia bijojo, kad
nepakenkčiau propagandai.

Galbūt susilaukėte grasinimų ar perspėjimų?
L.S.: Ne. Man niekas nedrįso nie ko sakyti. Ta-

čiau gimines šaukė pasiaiš kinti, apie ką mes kal-
bėjome.

Kas keletą metų vis apsilankydavote Lietuvoje. Kokius
pasikeiti mus matėte?

L.S.: Labai daug dalykų pasikeitė į gerąją pusę.
Džiaugiuosi, kad pagreitinau dirbtinių akies lęšių
sodinimo operacijų atsiradimą. Kai susiruošiau tai
daryti pirmą kartą, man neleido, nes, pasirodo, Lie-
tuvoje tokių ope racijų dar niekas nebuvo daręs. To-
dėl ir man neleido. Būdavo, nueinu, pa vyz  džiui, į
Antakalnio polikliniką, o gydytojas, mane pama-
tęs, taip susijau dindavo, kad rankos pradėdavo dre-
bėti. Bijodavau, kad sugadinsiu operaciją, todėl iš-
eidavau. Lankytojai visada daugiau pastebi nei vie-
tiniai.

￼
Ar šiandien matote skirtumų tarp gydymo paslaugų

Amerikoje ir Lietuvoje?
L.S.: Aplankiau Santariškių kli nikas, kurios

gavo pagalbos iš Euro pos Sąjungos, bet, man rodos,
daug pa  sako tai, kad Lietuvos akių gydytojai nėra
manęs pakvietę nė į vieną konferenciją.

R.S.: Linas kviesdavo lietuvius gy dytojus ir už-
mokėdavo už tai, kad jie atvyktų į Amerikos konfe-
rencijas.

L.S.: Pats juos ir vežiodavau. Tur  būt 20 gydytojų
apsilankė mano ligoninėje, aš jiems rodžiau opera-
cijas. Tuo metu, kai jų dar niekas ne kvie tė į Euro-
pos ligonines, jie plūdo į Ameriką. Medicinos pa-
saulyje visi kviečia vieni pas kitus. Aš pirmasis
Lietuvoje įkūriau optiką, kurioje pre kiaujama plas-
tikiniais ir nedūžtančiais akinių lęšiais. Tai pada-
riau dar prieš Amerikai pripažįstant Lie tuvos ne-
priklausomybę. Tačiau po op tikos įkūrimo ir iš-
slydo iš mano rankų bend ravimas. Supyko ant ma-
 nęs me di kai, nes esu išleidęs knygą apie stagnaciją
Lietuvos medicinoje. Nepai sant to, džiaugiuosi, kad
galėjau pri sidėti prie Lietuvos oftalmo logijos sa vo
mokslinėmis žiniomis, įranga, priemonėmis, akinių
gamyba. Tai jau šis tas. Taip pat padėjau įs teigti Šv.

Jo kūbo ligoninę. Tai buvo pirmoji katalikiška ligo-
ninė Lietu voje.

Lietuvoje susiformavusi nuomo nė, kad Sveikatos ap-
saugos ministerija labai atsainiai žiūri į privačias gydymo
įstaigas. Ką apie tai manote?

L.S.: Ji neigiamai žiūri į priva čias įstaigas. Ta-
čiau odontologai Lie tuvoje greičiausią ir geriausią
pažan gą padarė. Kodėl? Nes valdžia juos pa liko ra-
mybėje. Kas turėjo geriausią li goninę tarybiniais
laikais? Aklųjų draugija, pastačiusi ligoninę Kaune,
nes jai leido pasilikti pelną. Visi ma nė, kad jokio
pelno čia nebus, o ligoni nė tapo bene turtingiausia
organizacija visoje Lietuvoje. Ir tik dėl to, kad vals-
tybė minimaliai kišosi į jos valdymą.

Rima, ką Jūs veikėte tuo metu, kai Jūsų vyras lan-
kydavosi Lietu voje?

R.S.: Mes susituokėme praėjus metams po pir-
mojo jo, kaip gydytojo, apsilankymo Lietuvoje –
1978 m. Ke letą metų po vestuvių jis į Lietuvą ne va-
žinėjo. Po to važiuodavo kasmet, vė   liau ir po kelis
kartus per metus. Vi sada už kelionę mokėdavo pats,
nie kas neremdavo šios veiklos. Farmaci jos kompa-
nijos paaukodavo tik vaistų ir visokių priemonių,
instrumentų, o mes su vaikais pakuodavom viską į
dideles dėžes ar maišus.

Linai, Kodėl Jūs tai darėte?
L.S.: Susidraugauji su daktarais, matai, kad rei-

kia pagalbos, trūksta prie monių. Mano tėvai buvo
labai pat  riotiški, mūsų lietuvybė buvo pa remta šei-
myniniais pagrindais, todėl visa tai išėjo labai na-
tūraliai.

R.S.: Bet aš manau, kad būtent tėvas jam davė
tokią didelę meilę Lie tuvai. Tikrai ne visi vaikai jų
devy nių vaikų šeimoje buvo tokie dideli patriotai.
Bet jie visi iki šiandien vie nas su kitu kalba tik lie-
tuviškai. Tai retenybė Amerikoje. Paprastai mes su
savo bendraamžiais kalbame ang liš kai. Kai susipa-
žinau su Linu tautinių šokių grupėje, aš sakiau,
kad man lengviau kalbėti angliškai ir pa prašiau
bendrauti šia kalba, o jis man atsakė, kad aš galiu
kalbėti angliškai, tačiau jis man atsakys lietuviškai.
Mums bendraujant mano lietuvių kal bos įgūdžiai
pagerėjo. Iki tol aš ne galėjau šitaip laisvai kalbėti
lietuviš kai, nors ir lankiau lietuviškas mo kyklas.

Delfi

Linas  ir Rima Sidriai Vilniuje. V. Kopūsto nuotr.
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soCIALINIAI PAtARIMAI

Valstybės subsidijomis paremta
(,,subsidized”) būsto nuoma
dar žinoma ,,prieinamo būsto”

(,,affordable hous ing”) pavadinimu.
Akivaizdu, kad ,,prieinamo būsto”
problema vi suomet buvo aktuali did-
miesčių gy ventojams, tačiau, dėl pras-
tėjančių ekonominių rodiklių tolydžio
didėjant neatitikimui tarp gyventojų
pa jamų ir būsto kainų, ji paliečia vis
daugiau ir daugiau žmonių. Maža to,
kai kuriose vietovėse būsto kainos yra
tiek išpūstos, jog netgi palyginus pa-
dorias pajamas gaunantys asme nys
jaučiasi suvaržyti, rinkdamiesi vietą
gyventi.

,,Prieinamu būstu”, pagal priim-
tus standartus, laikomas toks būstas,
kurio nuoma neviršija 30 procentų
šeimos pajamų. Siekiant sudaryti są-
 lygas tokio būsto egzistavimui, vals-
 tybė specialiai skiria lėšas, skirtas pa-
 dengti realios ir ,,prieinamos” kai nos
skirtumą bei sudaro galimybę ma žas
pajamas turintiesiems apsigy venti
valstybės išlaikomuose būstuose (api-
būdinamuose bendra ,,public hou-
sing” sąvoka). 

Pažymėtina, jog visos valstybi nės
,,prieinamo būsto” programos yra tai-
komos tik asmenims/šei moms, ati-
tinkantiems tam tikrus rei kalavimus.
Pagrindinis jų – kad as mens/šeimos
pajamos neviršytų nustatytų ribų. Pa-
prastai tos ribos nustatomos pagal
valstijos pragyvenimo lygį, atsižvel-
giant ir į šeimos dydį. Taip pat atsi-
žvelgiama į asmens neįgalumą ar se-
nyvą amžių. Be to, reika lau jama, kad
asmenys ir/ar šeimos turėtų JAV pi-
lietybę arba bent jau legalų imigra-
cinį statusą. 

Už valstybė išlaikomo ,,prieina -
mo būsto” programų vykdymą yra at-
 sakingas JAV Būsto bei urbanistinės
plėtros departamentas (US Depart-
 ment of  Housing and Urban Develop-
 ment arba HUD), kuris, savo ruožtu,
deleguoja funkcijas vietinėms ,,Būsto
agentūroms” (,,Housing Agencies”).
Bū tent šios agentūros priima ir per-
 žiūri pretendentų į ,,prieinamą būs -
tą” prašymus bei sprendžia, ar su-
 teikti jiems šią valstybinę lengvatą.
Be kita ko, tikrinami buvusių kai my -
nų bei būsto savininkų atsiliepimai,
gali būti prašoma papildomai įrodyti
kai kuriuos faktus, nurodomus pra šy -
me (pvz., pateikti mokesčių dekla raci-
jas, banko duomenis ir pan.). Jei pra-
šymas patenkinamas, prašytojas pa-
prastai patenka į laukimo sąrašą ir,
atėjus eilei, gauna teisę apsigyventi
viename iš valstybės suteikiamų ,,pri-
einamų būstų”. Jei prašymas at me ta-
mas, agentūra privalo raštiškai pa-
aiškinti atmetimo priežastį, kurią, rei-
kalui esant, galima užginčyti. 

Prieš apsigyvenant tokiame ,,pri -
einamame būste”, su agentūra suda-
 ro ma nuomos sutartis. Tokiu būdu,
agentūra atlieka tarsi būsto sa vi ninko
(,,landlord”) vaidmenį – net jau apsi-

gyvenus, ji išlieka atsakinga už patal-
pas, prižiūri, kad būtų laikomasi nuo-
mos sutarties sąlygų ir pan. Kartą per
metus ji taip pat peržiūri šeimos pa-
jamas. Šeimos, kurių paja mos tampa
pakankamos, kad būtų įma noma nuo-
motis būstą rinkos kai na, netenka tei-
sės gyventi ,,prieinamame būste”. 

Informaciją apie konkrečiose
vals tijose veikiančias ,,Būsto agen tū-
 ras” galima rasti Internete, HUD tink-
lalapyje, adresu http://www.hud. gov/
offices/pih/pha/contacts/index.cfm

Pagrindinis šios programos trū-
 kumas, neskaitant būtinybės atitikti
visus reikalavimus, ko gero, yra tai,
jog ,,prieinamų būstų” pasiūla yra
per nelyg maža, kad patenkintų pa-
klausą. Todėl įprasta, kad, net pate-
kus į eilę, tokio būsto tenka laukti ne
vienerius metus. Atskiros agentūros
taip pat gali turėti savo pasirinkimo
kriterijus, paremtus konkrečios vie-
 tovės demografiniais rodikliais, ku-
 rie gali lemti, kokioms būtent šei-
 moms ar asmenims bus teikiama pir-
menybė. Be to, nepaisant deklaruo-
jamų patikrinimų, neretai pasitaiko,
kad tokiuose būstuose apsigyvena as-
menys, kurių elgsena bei gyvenimo
būdas kelia nepatogumų ar net pavojų
aplinkiniams. Ypač tai pasakytina
apie būstus, kurie yra bendros pa skir-
ties, o ne skirti specifinėms gru pėms
(tarkime, vien pagyvenusiems žmo-
nėms) ir yra neturtinguose rajonuose. 

Dar viena galimybė ieškantiems
,,prieinamo būsto” – valstijų savaran-
 kiškai finansuojamos paramos prog-
ramos bei vadinamieji ,,Housing
Choice Vouchers”. Pastarieji yra iš-
 duodami valstybės ir administruo-
jami tų pačių ,,Būsto agentūrų”, o pati
programa dažnai apibūdinama ben-
dru ,,Section 8 Housing” terminu, pa-
 gal 1974 metais priimto US Housing
Act atitinkamą pastraipą. Didžiau sias
jos privalumas – asmuo ar šeima gali
savarankiškai pasirinkti, kur gy venti,
neapsiribojant vien valstybės iš laiko-
mais būstais ir mokėti viso la bo 30
procentų nuo bendrų pajamų suda-
rančią nuomos dalį, visą likusią sumą
sumokant valstybei. Deja, šiai prog-
ramai taip pat galioja visi anks čiau
minėti reikalavimai bei ilgas lau kimo
laikas. 

Beje, mažas pajamas turintys
žmo nės taip pat gali pateikti prašy-
mus tiesiogiai būstų savininkams, jei
šie yra sudarę sutartį su valstybe dėl
tokių asmenų apgyvendinimo. Sub si-
duojamų būstų savininkai paprastai
skelbiasi įvairiuose laikraščiuose bei
internete, greta kitų būsto nuomos
skelbimų, dažnai iškart nurodydami
remiamų asmenų grupes (pvz., neįga-
liųjų, pagyvenusių žmonių ar šeimų)
bei reikalaujamų pajamų ri bas. 

Pagal HUD bei JAV 
žiniasklaidos informaciją parengė  

Vaida Maleckaitė 

Valstybės parama 
nuomojamam būstui

Kilniam Lietuvos sūnui

A † A
dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, skausmo valandoje žmonai, kuratorei DALIAI
DEVENYTEI BOBELIENEI bei visai šeimai reiškia-
me giliausią užuojautą.

Lietuvių Evangelikų Reformatų
bažnyčios JAV, Kolegija ir parapija

Nuoširdžią mūsų rėmėją DALIĄ DEVENYTĘ BO -
BE LIENĘ, šeimą ir artimuosius skaudžią netekties
valandą brangiam vyrui

A † A
dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, užjaučia kompozitoriaus Vlado Jakubėno
drau  gija Čikagoje ir Vilniuje.

Valdybos vardu Erika Dilytė Brooks
ir Irena Skomskienė

A † A
Dr. KAZIUI BOBELIUI

mirus, užjaučiame žmoną DALIĄ, vaikus JONĄ,
RŪTĄ, ALGĮ, ALENĄ ir ALDONĄ bei  jų šeimas.

Irena Kazlauskienė
Vida ir Algis

Ilgamečiam PLC rėmėjui ir bingo žaidimų talki-
 nin kui

A † A
MYKOLUI DEVEIKIUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą
žmo nai ZITAI DEVEIKIENEI, visai šeimai, giminai-
 čiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

Edvardas Žiaušys, gyvenantis Amsterdam, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Ann Rociūnas, gyvenanti Inde pendence, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Aleksandras Masaitis, gyve nan tis Dearborn, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už para-
mą.

Vytas Saimininkas, gyvenantis East Hartford, CT, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščio leidybos išlai-
 doms suma žinti 50 dol. Labai Jums ačiū.
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Dokumentinio filmo apie žymų visuomenininką
dr. Petrą Kisielių

,,S I E L Ų    D A K T A R A S”
peržiūra įvyks spalio 25 d.,

penktadienį, 7 val. v.

DRAUGO laikraščio redakcijoje
4545 West 63 gatvėje Čikagoje

Peržiūroje dalyvaus svečias iš Lietuvos, šio filmo prodiuseris, 
publicistas bei žurnalistas Vidmantas Valiušaitis.

Šiuo renginiu DRAUGAS pradeda kultūrinių vakaronių ciklą.
Penktadieniais po įtemptos darbo savaitės pasiūlysime

kiekvienam apsilankiusiam dvasinio peno ir įdomių įspūdžių.

Automobilius galėsite saugiai pastatyti uždarame DRAUGO kieme.

Visus kviečiame! 

REFERENDUMAS
PASIRAŠYKIME UŽ PRIGIMTINĘ TEISĘ Į PROTĖVIŲ ŽEMĘ! 

Lietuvoje vykstanti kampanija ,,Že mės vardu” – tai kova už Tautos teisę į refe-
rendumą, teisę į savo že mę, kova su vertelgomis, kuriems preke gali būti net mū -
sų Tėvynės teritorija. 

LR Konstitucija skelbia, kad ,,Re ferendumu priimti nutarimai gali būti kei-
čiami tik referendumu”. ,,Žemės vardu” paskelbtu referendumu mažinamas rei-
kalingų parašų kie kis nuo 300,000  iki 100,000.

Neatsakingi kelių JAV LB ar Pa saulio LB vadovų pa reiškimai nu bloškė dvigu-
bos pilietybės įteisinimą Pilietybės įstatymu į referendumo ke lią, kurį tuoj pasiga-
vo kai kurie LR Seimo nariai ir bando tą siūlymą įtvirtinti referendumu. 

Nors šiuo metu esame toliau nuo Tėvynės, pri va lome palaikyti tautiečių kovą
dėl savo žemės išlaikymo, jos pardavimo užsieniečiams neįteisi ni mo ir re ferendu-
mo parašų kiekio sumažinimo. 

LR Konstitucijos 3 straipsnis skelbia:
,,Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tau tai priklau-

sančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į

Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, kons titucinę santvarką.”

* * * *
Užsiregistravau  parašų rinkimo savanore. Ga vau parašams rinkti Vy -

riausiosios Rinkimų komisijos pa tvirtintus lapus. Parašams surinkti skirtas labai
trum pas laikas.

Pasirašyti gali visi LR piliečiai, turintys galiojantį LR piliečio pasą (pasirašant
būtina turėti dokumentą).

Pasirašyti kviečiu sekma die niais:

Spalio 13 d. – Mar quette Parko Švč. Mergelės   Ma rijos Gimimo bažnyčios
parapijoje po 11 val. r. šv. Mišių

Spalio 20 d., spalio 27 d. – Pasaulio lietuvių centre, po 11 val. r. šv. Mišių 

Lauksiu Jūsų nuo  12 val. p. p. iki 1:30 val. p. p.

Daugiau informacijos tel.: 630-290-0191

Ligija Tautkuvienė,
JAV lietuvių visuomeninio komi teto ,,Už dvigubą pilietybę” pirminin ko pavaduotoja

Mieli ,,Draugo” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!
Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

kviečiame į popietę su DRAUGU
Willowbrook pokylių salėje.

Bilieto kaina – 60 dol., sudentams – 40 dol. Juos užsisa-
kyti prašome ,,Draugo” administracijoje darbo valan-
domis.  4545 W. 63rd Str., tel. 773-585-9500. 

�  Antradienio, spalio 8 d. ,,Draugas” dėl
gedimų spaustuvėje išleidžiamas pavė-
luotai. Atsiprašome gerbiamų skaitytojų
dėl nepatogumų.

�  2013 m. spalio 11–13 d. kviečiame
atvykti į nuostabiai rudeninę Neringą, ,,pa-
sisemti” rudeniškų spalvų, garsų bei
kvapų, pabendrauti ir paremti stovyklą,
dalyvaujant kasmetinėse eitynėse. Dau-
giau informacijos rasite Neringos svetai-
nėje www.neringa.org. 

� Rasa Allan Kazlas kviečia į solo spek-
taklį ,,Sand and Silence”, kuris įvyks sek-
madienį spalio 20 d., 7 val. v. TADA!
Theatre, 15 W. 28th St. (tarp Broadway
ir Fifth Ave), Manhattane. Bilietus galima
įsigyti www.emergingartiststheatre.org
arba prie durų. 

�  Lapkričio 2 d., 2 val. p. p. Apreiškimo
parapija ir NY Ateitininkai kviečia New

Yorko bendruomenę Vėlinių metu prisi-
jungti prie bendro Taize suėjimo ir medi-
tacijos. Vaišės ir pabendravimas tuoj po
programos. 259 North 5th Street Brook-
lyn, NY 11211.

�  Sekmadienį, lapkričio 3 d. Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo seserų vienuolyne 600
Liberty Hwy. Putname – Metinis miru-
siųjų paminėjimas ir Tikėjimo metų pa-
baiga. Prašome iki spalio 29 d. pranešti
apie savo dalyvavimą telefonu: 860-928-
7955 arba el. paštu: sesigne@gmail.com.

�  Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. Ne-
ringoje vyks Advento rekolekcijos. Atvykite
į šį ypatingą savaitgalį ir prieš šventes su-
sitelkite ties savo santykiu su Dievu. Dėl
registracijos prašome teirautis Danos el.
paštu: dana@neringa.org. Programos ap-
rašymą bei registracijos informaciją sura-
site Neringos svetainėje www.neringa.org.

Inžinierių ir architektų sąjunga į ,,Draugo” pietus užsisakė
visą stalą. Kviečiame ir kitas organizacijas, kurių renginiai

nuolat aprašomi laikraščio puslapiuose, dalyvauti metiniame
renginyje ir tokiu būdu prisidėti prie ,,Draugo” gyvavimo.

Metinis Draugo fondo narių suvažiavimas šaukiamas š.
m. lapkričio 9 dieną, šeštadienį, 10 val. r. Čiurlionio galerijo-
je, Jaunimo centre, Čikagoje.

Suvažiavimo darbotvarkėje: registracija, atidarymas,
invokacija, sveikinimai, Draugo fondo pranešimai, praneši-
mai apie investavimus, direktorių ir kontrolės komisijos rinki-
mai ir diskusijos dėl tolimesnės Draugo fondo veiklos.
Kiekvienas DF narys, paaukojęs 200 dol. ar daugiau, turi
teisę dalyvauti ir balsuoti DF narių suvažiavime. 

Aukokime Draugo fondui ir tapkime jo nariais

Rengiama konsulinė misija Seattle
Lietuvos užsienio reikalų ministerija kartu su LR generali-

niu konsulatu New Yorke lapkričio 23 dieną rengia išvažiuo-
jamąją misiją Seattle, Washingtono valstijoje. 

Jos metu bus teikiamos konsulinės paslaugos Lietuvos
piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims.

Bus priimami prašymai ir dokumentai dėl pasų keitimo ir
išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į
apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažymų išdavimo, gyvenamo-
sios vietos deklaravimo, Lietuvos pilietybės, bus atliekami kiti
konsuliniai veiksmai.

Iš anksto užsiregistravę asmenys bus priimami 
LR garbės konsulate Seattle adresu:

5919 Wilson Ave. South Seattle, WA, 98118-3062.

Patikslinimas.
Spalio 3 d. laidoje prie D. Janutos straipsnio ,,Ir jie kūrė Lietuvą” išspaus-
dinto šaržo autorius – Juozas Olinardas Penčyla.


