
Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukos buvo pagerbtos prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų
gatvėje, priešais Lukiškių aikštę. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Kiekvienas didis vienos tautos žygdarbis atliekamas visoms tautoms. – Stefan Zweig

Lietuvos kariuomenės pertvarką
prisimenant – 8 psl. 

Šaltojo karo muziejus – 10 psl.
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Dvasinė
šventė
Lukas Laniauskas, SJ
įšventintas į kunigus

Pagarbos salvės okupacijos aukų atminimui

Birželio 15-osios vidudienį, minint Gedulo ir vil-
ties bei Okupacijos ir genocido dienas, Nepri-
klausomybės aikštėje prie Seimo rūmų įvyko

Valstybės vėliavos pakėlimo iškilmės. Okupacijos
aukų, visų žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Nuaidėjo
trys pagarbos salvės, kurias iššovė Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos kuopos kariai.

Kreipdamasi į iškilmių dalyvius Seimo pirminin-
kė Loreta Graužinienė sakė, kad mūsų tautos istorija
kupina ne tik didingų, bet ir skaudžių puslapių. ,,Šian-
dien prisimename vieną skausmingiausių Lietuvos is-
torijos laikotarpių – 50 metų trukusią okupaciją ir ma-
sinį lietuvių tautos genocidą. Sovietų okupacija ne-
gailestingai išbraukė Lietuvos valstybę iš pasaulio
žemėlapio, visais būdais stengėsi palaužti mūsų tautos

dvasią. Suluošinti ir nukankinti KGB kalėjimuose, iš-
tremti ir nužudyti gulaguose... Išdraskytos taikios šei-
mos, išplėšti iš gimtųjų namų artimieji..”, – kalbėjo L.
Graužinienė.

Tačiau, minint skausmo, liūdesio ir gedulo ženklu
pažymėtas dienas, Seimo vadovė kvietė nepamiršti visa
gaivinančios Vilties. ,,Ne kas kita, o Viltis teikė stiprybės
mūsų tautai pusę šimto metų: Viltis iš tremties grįžti
į gimtąją žemę, Viltis vėl gyventi laisvoje valstybėje. Jos
vedama mūsų tauta nepasidavė, kovojo ir išliko. Šian-
dien linkiu, kad išsipildžiusi tremtinių ir kalinių,
laisvės kovotojų ir visų okupacijos negandas patyrusių
žmonių Viltis skambėtų kaip malda kasdien ir visados:
Lietuva gyva, Lietuva laisva, mes visi esame Lietuva!”,
– sakė L. Graužinienė.

– 2 psl. 

VIDA KUPRYTĖ

Birželio 13 d. buvo ypatinga šventė Bažnyčiai – net  27 Šiaurės
Amerikos jėzuitai buvo įšventinti į kunigus. Įšventinimo ap-
eigos vyko ir Čikagoje – čia buvo įšventinatas kun. Lukas La-

niauskas, pirmas Amerikoje įšventintas lietuvis jėzuitas per pasta-
ruosius 40 metų. Kun. Lukas Laniauskas priėmė kunigo įžadus kar-
tu su septyniais Jėzaus draugijos konfratrais Visų Šventųjų Karalienės
bazilikoje, Čikagos šiaurėje.  – 2 psl. Lukas Laniauskas, SJ 

Iškilmės Visų Šventųjų Karalienės bazilikoje Vidos Kuprytės nuotraukos
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Iškilmingame Gedulo ir vilties
bei Okupacijos ir genocido dienų mi-
nėjime Seime kalbėjęs Panevėžio vys-
kupas emeritas Jonas Kauneckas tei-
gė, kad tikėjimas neleido Lietuvai pa-
siduoti, ir kvietė pagalvoti, kaip išlai-
kyti Tautos tikėjimą kompiuterių lai-
kais.

,,Tikėjimas neleido Lietuvai pasi-
duoti, nes tikėjimas didesniu ar ma-
žesniu laipsniu apėmė visą Lietuvos vi-
suomenę. Kalėdas ar Velykas šventė
net kompartijos nariai. Prisimenu,
Alytuje tik viena žydų šeima nevalgė
Kūčių vakarienės. Taigi slaptai ar vie-
šai visi laikėsi tikėjimo. Todėl atėjome
į laisvę beveik 80 proc. katalikų ir 10
proc. kitų tikėjimų. Tik tokioje tikėji-
mo ir kovos atmosferoje galėjo gimti
Sąjūdis. Tad klausiu: ar perduodame
jaunimui pagrindinį mūsų Tautos tvir-
tumo ginklą?” – iš Seimo Kovo 11-

osios Akto salės tribūnos svarstė J.
Kauneckas. 

Iškilmingame minėjime Seime
taip pat kalbėjo Seimo pirmininkė Lo-
reta Graužinienė, Seimo nariai Dalia
Teišerskytė ir Julius Sabatauskas,
projekto ,,Misija Sibiras” 2014 m. da-
lyvis Giedrius Tradišauskas.

Renginyje dalyvavo Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmi-
ninkas Vytautas Landsbergis, Seimo ir
Vyriausybės nariai, Nepriklausomybės
Akto signatarai, politiniai kaliniai,
disidentai, tremtiniai, sostinės sve-
čiai ir vilniečiai.

Okupacijos, genocido ir soviet-
mečio represijų aukų pagerbimo iš-
kilmės vyko prie paminklų politiniams
kaliniams ir tremtiniams Aukų gat-
vėje. Sovietų okupacijos aukos buvo
prisimintos ir  prie Naujosios Vilnios
geležinkelio stoties memorialo.

ELTA

Atkelta iš 1 psl.

Gaudžiant trimitams į šventyklą
įžengė kunigai kandidatai. Juos lydė-
jo apie 100 Jėzuitų draugijos vienuolių
ir kitų dvasiškių. Iš Lietuvos buvo at-
vykęs vysk. Kęstutis Kėvalas, Lietuvos
ir Latvijos Jėzaus draugijos provinci-
jolas t. Gintaras Vitkus, SJ,  kun. Ge-
diminas Kijauskas, SJ ir br. Eugenijus
Markovas, SJ. Kunigų eisenoje buvo
matyti ir Los Angeles šv. Kazimiero pa-
rapijos klebonas kun. Tomas Kara-
nauskas, Detroito Dievo Apvaizdos
parapijos klebonas kun. Gintaras Jo-
nikas,  Pal. Jurgio Matulaičio misijos
Lemonte direktorius kun. Algis Ba-
niulis, SJ, bei kt. Kiekvienas iš jų, už-
dėdami rankas, laimino kandidatus, o
visa tai stebėjo ir pamaldose aktyviai
dalyvavo gausiai susirinkę tikintieji,
tarp jų  – kun. Luko Laniausko tėvai
Eglė ir Marius Laniauskai iš Cleve-
lando, sesuo Vaiva Čyvienė, broliai Ma-
tas ir Simas, močiutė Aniceta Gied-
raitienė, kiti giminės bei artimi drau-
gai. 

Šventimus suteikė Indianopolio
arkivyskupas Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 

Kun. Lukas Laniauskas priklauso
JAV Jėzuitų Čikagos ir Detroito pro-
vincijai. Lietuvos jėzuitų tinklalapyje
glaustai parašyta apie jėzuitų ordi-
ną: kaip ir kiti vienuoliai, jėzuitai
duoda skaistumo, neturto ir klusnumo
įžadus. Šalia minėtų trijų įžadų jėzui-
tai dar įsipareigoja vykdyti tai, ką
Popiežius nurodo kaip Bažnyčios ap-
aštalavimo misiją. Jėzuitas neturi
nuolatinės gyvenamos vietos, jis vyks-
ta ten, kur yra skiriamas. Tad jėzuitas
– misijos žmogus. 

Apie kun. Luko Laniausko šven-
tinimą mintimis pasidalino vysk. Kęs-
tutis Kėvalas: ,,Tai nepaprasta dovana
Bažnyčiai – Amerikos jėzuitų ben-
druomenei bei lietuvių bendruo menei.
Kadangi Lukas neišvengiamai yra ir
lietuvių bendruomenės kunigas, daug
žmonių greičiausia kreipsis į jį dėl sak-
ramentų ir įvairiausių patarnavimų,
tai, manau, lietuvių bendruomenė
Amerikoje gauna didelę dovaną.  Aiš-
ku, kun. Lukas jau pasaulio žmogus –
priklauso pasaulinei jėzuitų ben-
druomenei, tad gali būti pasiųstas
tarnauti bet kur.  Tikimės, kad jėzui-
tų vadovybė atsižvelgs į jo lietuvišką
kilmę ir kartais kaip ganytoją  maty-
sime Tėvynėje, ir, aišku, čia,  tarp
Amerikos lietuvių tikinčiųjų.”

Naujasis 31 metų kunigas užaugo
Clevelande. Lankė katalikiškas mo-
kyklas,  dalyvavo Clevelando lietuvių
veikloje, buvo aktyvus ateitininkas ir
skautas.  2002 m. įstojo į Loyola uni-
versitetą Čikagoje. Studijuodamas šio
universiteto centre Romoje susipažino
su šv. Ignacaus dvasingumo dėsniais.
2004 m. įstojo į Jėzaus draugiją Lietu-
voje. Baigęs noviciatą, sugrįžo į Jung-
tines Valstijas baigti savo vienuolišką

Okupacijos aukų atminimas

Lukas Laniauskas, SJ įšventintas į kunigus

formaciją.  Čikagos Loyola universitete
Laniauskas įgijo bakalauro laipsnį iš
filosofijos. Trejus metus buvo teologi-
jos skyriaus vedėju ir mokytoju St.
John’s jėzuitų gimnazijoje ir akade-
mijoje Toledo, Ohio.  2012 m. jis pradėjo
teologijos studijas jėzuitų Santa Clara
universitete, Berkeley, Californijoje,
kurį baigė įgydamas teologijos ma-
gistro laipsnį. Studijų metu buvo Ber-
keley miesto gaisrininkų kapelionas,
aptarnavo nuo gaisrų nukentėjusius
žmones bei pačius ugniagesius, buvo
jiems dvasiniu ramsčiu. Taipogi buvo
diakonu Šv. Teresės parapijoje Oak-
lande, Californijoje ir prisidėjo prie
Los Angeles lietuvių parapijos veiklos.  

Po įšventinimo kun. Laniauskas
paskirtas kapeliono pareigoms Saint
Ignatius College Prep gimnazijoje Či-
kagoje, jis toliau tęs studijas daktaro
laipsniui įgyti. 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro-
vincijolas kun. Gintaras Vitkus, SJ  tei-
gė: ,,Iš tiesų Dievas yra kun. Luką la-
bai apdovanojęs įvairiais talentais,
kuriais jis dosniai dalinsis čia Dievo
tautos labui. Aš manau, kad ir lietuvių
bendruomenei jo kunigystė bus dide-
lė dovana. Dėkoju Dievui, dėkoju La-
niauskų šeimai, kuri labai rėmė jį ir
kreipė ir manau, kad Dievas atlygins
dosniai mums visiems.”

Priėmus šventinimus kun. Lukas
džiaugėsi: ,,Galiu vien tik Dievui dė-
koti. Yra tikras džiaugsmas, kad tiek
žmonių ir visuotinė Bažnyčia susi-
renka švęsti Dievo buvimą žmonių
gyvenimuose. O kad aš galiu būti
maža dalis to – dėkoju Dievui”! 

Po šventinimų visi svečiai buvo
pakviesti pabendrauti su naujais ku-
nigais Loyola universteto patalpose.

Kun. Luko šeimos nariai ir draugai šir-
dingai jį sveikino. Paklausus tėvų kaip
šiandieną jie jaučiausi, kun. Luko tė-
vas dr. Marius Laniauskas atsakė:
,,Tai palaima. Mes esame palaiminti to-
kiu vaiku, kurį Dievas taip gražiai
prižiūri. Ir  visi labai džiaugiamės.” O
paprašytas atskleisti paslaptį, kaip
tokį sūnų užauginti, švytintis tėvas nu-
sišypsojo: ,,Tai tik Dievo dovana.”

Tėvo Luko iškilmingosios pirmo-
sios šv. Mišios – primicijos vyks bir-
želio 20 d. Amerikos lietuvių Romos ka-
talikų federacijos stovyklavietėje Dai-

navoje, Manchester, MI. Šioje stovyk-
loje jaunasis kunigas praleido daug va-
sarų stovyklaudamas, vadovaudamas,
vesdamas rekolekcijas ir pats susi-
kaupdamas. Jau prieš daug metų kun.
Lukas Dainavos pušyne suprojektavo
šventovę, kurioje po medžių skliautais
stovyklautojams aukojamos šv. Mi-
šios. Tikimasi, kad į primicijas jauni-
mo numylėtoje Dainavoje susirinks
daug lietuvių pasveikinti ir malda pa-
remti jauną jėzuitą kun. Luką La-
niauską, pradedantį prasmingą vie-
nuoliškos kunigystės kelią.

Pirmoje eilėje iš k.:  kun. Luko močiutė Aniceta Giedraitienė, Eglė Laniauskienė, kun. Lukas Laniauskas, SJ, dr. Marius Laniauskas. Už
jų – Alyson ir Simas Laniauskai, Vaiva ir Matas Čyvai, Daina ir Matas Laniauskai. 



SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Prisiminė dar lietuviškoje gimnazijoje, Hanau
pabėgėlių stovykloje išmoktas lotyniškas posakis, lie-
tuviškai apytikriai reiškiąs – ,,jei nori taikos, ruoš-
kis karui”. Šis patarimas labai tinka šių dienų Lie-
tuvai, kur netyla neramios kalbos visuomenėje ir
karšti debatai Seime dėl privalomos tarnybos ka-
riuomenėje. Vieni už, kiti prieš. Žinoma, iš šalies žiū-
rint, tai yra normalus dalykas. Šių laikų demokra-
tinėje Lietuvoje niekam nereikia prikąsti liežuvio,
kaip kad anais, okupaciniais laikais: išsižiosi prieš
valdžią, ir tuoj atsidursi už grotų arba gyvuliniame
vagone į nesvetingą Sibirą. Mano nuomone, nepilnus
metus krašto piliečiui atlikti karinę tarnybą nėra pa-
saulio galas – tai yra jo pareiga. Man, kaip ir dau-
gybei naujų ateivių į šį kraštą, dar pilietybės nega-
vusių, Korėjos karo metu net dvejus metus teko tar-
nauti kariuomenėje dėdei Samui pašaukus, dėl ko vi-
siškai nesigailiu. Ne kartą esu pajuokavęs, kad kai
Stalinas sužinojo, jog su Amerikos kario uniforma
vėl esu Vokietijoje, nutarė nebepulti Vakarų Europos.
Mat tuomet ten atsidūriau su sunkiosios artilerijos
batalionu, nusiųstu pastiprinimui Amerikos ka-
riuomenei Europoje. Tad šiuo ir noriu padrąsinti Lie-
tuvos jaunuolius nepabijoti stoti į savo krašto sar-
gybą, ypač kai dabar pavojus kraštui darosi vis rea-
lesnis.

Net dvejuose velykiniuose sveikinimuose iš ei-
lės mano pusseserė Janina B., ragavusi keletą metų
Sibiro tremties, pridėjo pastabų, kad Lietuvos žmo-
nės rimtai susirūpinę esama padėtimi; kad Rytprū-
siuose vyksta didžiuliai Rusijos kariuomenės ma-
nevrai, žvanga ginklai. Jos žodžiais: ,,Putinas ren-
giasi mus ‘išvaduoti’”. Tik prieš porą savaičių mano
žmonos pusseserė, gyvenanti Šilutėje, telefoninio pa-
sikalbėjimo metu pareiškė, kad jos neramina ,,griaus-
mai” iš anapus Nemuno giedriomis pavasario die-
nomis. Tai ne perkūnijos, o patrankų garsai. Ji net
pridėjo, jog nenustebtų, jei kurią dieną Šilutėje pa-

sirodytų neprašytų svečių – ,,žalių žmogeliukų”. Tad
man kyla klausimas, ar saujelė Lietuvos savanoriš-
kos kariuomenės kuopa su kitų NATO valstybių pa-
galba, keletas lėktuvų ir dar gal pora ,,Abrams” tan-
kų pajėgtų atremti masinę Rusijos kariuomenės
invaziją. Vargiai. Tačiau keletas tūkstančių neblogai
apmokytų šauktinių Lietuvoje Putinui jau būtų
priežastis pagalvoti prieš drįstant pasiųst savo tan-
kus į Pabaltijį.

Iš tikrųjų, tokias mintis parašyti mane paskatino
to su tamsiais akiniais ,,Draugo” korespondento – ko-
mentatoriaus Gintaro Visocko straipsnis, paskelbtas
š. m. birželio 2 d. laidoje, antrame puslapyje. Čia jis
labai taikliai ,,nušluosto nosį” bent dviems prieš
šauktinę kariuomenę nusistačiusiems Lietuvos pi-
liečiams; sociologui Artūrui Tereškinui, manan-
čiam, kad ,,šauktiniai nekovos už valstybę, kuri iš jų
tyčiojasi” ir ,,liūdnai pagarsėjusiam socialdemok-
ratui Vyteniui Andriukaičiui, kuris įsitikinęs, kad
...Pabaltijo valstybės, priklausydomos NATO aljan-
sui, – absoliučiai saugios”. Tai jau gana plati tema,
į kurią nebandysiu gilintis. Jei dar neskaitėte, siū-
lau perskaityti Gintaro Visocko straipsnį.

Turiu pridėt, kad mano nuogąstavimus dėl rim-
to pavojaus dar daugiau pastiprino straipsnis vieti-
niame dienraštyje su didžiausiu Stalino paveikslu,
nešamu priekyje minios minint septyniasdešimtmetį
nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Straipsnio au-
torius aiškiai pabrėžia, kad stalinizmas pamažu
grįžta. O mums, lietuviams, turėtų būt aišku, ką tai
reiškia Lietuvai bei kitiems buvusios Sovietų Są-
jungos kraštams. Vladimiras Putinas gali tapti ant-
ruoju Stalinu. Brrrr...

Jonas Šarka
Omaha, NE

Savo tekste rašytojas Ivaškevičius leidžia sau
svarstyti, kaip pasielgtų tie jo konkrečiai nenuro-
domi mistiniai karo šaukliai, išvydę „tikrą karą”. O
teksto autorius Ivaškevičius ar matė tikrą karą? Šių
eilučių autoriui tikrą karą teko matyti 1994-ųjų pa-
baigoje Čečėnijos sostinėje Grozne. Tiesa, pažintis
su karu Šiaurės Kaukaze ilgai netruko. Ir vis dėlto
pirmuosius mūšius Grozno gatvėse mačiau savo aki-
mis. Taigi negaliu nepritarti Ivaškevičiui, jog karas
– baisus dalykas, ir aš, kaip ir jis, nenoriu, bijau karo. 

Ir vis dėlto kaip elgtis, jei mus užpuls? Nuolan-
kiai atsiklaupti ant kelių, gėdingai pasiduodant? O
gal iš anksto informuoti potencialų agresorių, jog
Lietuva – pacifistų kraštas? O gal išties demonst-
ruokime didelį pasimetimą, ir mūsų priešai, kaip
tvirtina rašytojas, išvydę mūsų akyse karo baimę, pa-
tys praras norą kariauti? 

Tinklalapyje delfi.lt rašytojas Ivaškevičius tei-
gia, esą menininkas visada yra politinėje opozicijoje,
o kur taip nėra, prasideda kitas pasaulis, ir tas pa-
saulis mums, gimusiems iki 1990-ųjų, labai gerai pa-
žįstamas... 

Ir vėl – demagogija. Taip, menininkai, rašytojai,
poetai, filosofai neturi pataikauti valdžiai. Kritika
valdžiai būtina. Bet kritikuojant savąją valdžią ne-
reikia prarasti sveikos nuovokos. Kritika privalo būti
geranoriška. Persistengti negalima. Ypač tuo metu,
kai taip arti siautėja „žalieji žmogeliukai”. Jei ne-
paisysime šių aplinkybių, galime pakartoti smeto-
ninės Lietuvos inteligentų klaidas. Kartais susiklosto
itin nepalanki situacija: sava valdžia – pasipūtusi, ko-
rumpuota, prastus įstatymus rengianti, bet ją įma-
noma pakeisti tik ...daug sykių blogesne – svetima.

Beje, 1990–1992-aisiais panašiai ir nutiko: aršiai,
beatodairiškai puolėme silpnutę, patyrimo netu-
rinčią, bet Kremliaus diktatui tobulai nenusilei-
džiančio prof. Vytauto Landsbergio valdžią ir tyčia

ar nesąmoningai rizikavome ...susigrą-
žinti Kremliaus emisarus. 

Tais lemtingais Lietuvai metais dir-
bau publicistikos skyriaus žurnalistu
rašytojų savaitraštyje „Literatūra ir me-
nas” ir ne sykį girdėjau saujelės inte-
lektualų tvirtinimus, esą „menininkas vi-
sada yra politinėje opozicijoje”. Stebė-
jausi kelių lietuvių rašytojų, poetų, filo-
sofų laikysena: Kremlius žlugdo mus

ekonominėmis blokadomis, Lietuva neturi nei po-
licijos, nei saugumo, nei kariuomenės, iš Lietuvos ne-
išvesta okupacinė kariuomenė, o Lietuvos inteli-
gentija – visuomet opozicijoje.

Ar sudievindama opozicijos instituciją mūsų in-
teligentija 1990–1992-aisiais nepasielgė panašiai,
kaip kadaise elgėsi Petras Cvirka, Salomėja Nėris ir
visi kiti, kuriems SSRS valdžia atrodė patrauklesnė
nei „Antano Smetonos diktatūra”? Ar šiandien,
2015-aisiais, mes nesielgiame taip, tarsi būtume pa-
miršę skaudžias 1940-ųjų ir 1990–1992-ųjų pamo-
kas? 

Neseniai rusiška televizija „NTV MIR”
parodė dokumentinį filmą „Saakaš-
vilio priešas”. Kodėl jį peržiūrėjau

nuo pradžios iki pabaigos? Nepaisant kryp-
tingos dezinformacijos rusiškos televizijos
retsykiais pateikia žinių, kurios vertingos sie-
kiant atspėti būsimus Kremliaus propagan-
dos tikslus bei priemones.

Gausiai meluodamos rusiškos televizijos
net ir nenorėdamos paskelbia faktų, kurie
žlugdo Vladimiro Putino administracijos ver-
sijas. Tereikia atidžiau pasižiūrėti, ir dauguma ru-
siškų tendencingumų, net ir patys subtiliausi, – tar-
si ant delno.

„Saakašvilio priešas” sukurtas pagal visus žval-
gybiniams filmams keliamus reikalavimus. Vaizdžiai
tariant – intriga didelė.  Bet  ją  užgožia  primityvi
anti amerikietiška propaganda. Tik pamanyk, užsie-
 nyje slapstytis priversto Gruzijos žvalgybininko
Igoriaus Georgadzės mirties trokšta Amerikos slap-
tosios tarnybos ir buvęs Gruzijos prezidentas Mi-
chailas Saakašvilis. 

Kodėl amerikiečiams bei Saakašviliui prireikė
buvusio Gruzijos žvalgybininko galvos? Būdamas
„puikus profesionalas” Georgadzė išsiaiškino, jog
Gruzijai vadovavęs Saakašvilis – Amerikos agentas.
Suprask, Gruzija bandė ištrūkti iš Rusijos pries-
paudos ne todėl, kad to norėjo gruzinų tauta, o todėl,
kad taip elgtis Saakašviliui liepė jo darbdaviai – JAV
slaptosios tarnybos. Ir ne Rusija pirmoji užpuolė Gru-
ziją, o Saakašvilis – Rusiją, nes taip Saakašviliui elg-
tis įsakė Washingtone sėdintys jo šeimininkai. Tai-
gi turime sensaciją. Pasirodo, 2008-aisiais vargšelė
Rusija tik gynėsi nuo agresyviosios, amerikietiškąją
valią aklai vykdžiusios Gruzijos.

Tad nesunku atspėti, koks „profesionalaus žval-
go Georgadzės” moralas: Saakašvilis nieko kito ne-
darė, vien kenkė Gruzijai. O kaip kitaip? Tbilisio
draugystė su Washingtonu – didžiulė nelaimė, pri-
lygstanti žemės drebėjimui, taifūnui, uraganui ar net
Pragarui, o Gruzijos bičiulystė su Kremliumi – di-
džiausias gėris, gruzinų tautą vedantis tiesiai į
Rojų. 

Beje, „įžvalgusis, principingasis, išmintingasis
žvalgas Georgadzė”, pabandęs pasipriešinti „Ame-
rikos agento Saakašvilio nusikaltimams”, liūdną at-
eitį prognozuoja ir „Amerikos agentą Piotrą Poro-
šenką pasirinkusiai Ukrainai”. Ukraina pražus,
susidėjusi su amerikiečiais, o sugrįžusi į Rusijos glė-
bį – klestės, nes, „nieko baisesnio už amerikiečius šia-
me pasaulyje nėra”...

Kad Rusijos televizijos saviems žiūrovams per-
ša tokias primityvias versijas, – suprantama. Dar ga-
lima suprasti, kai tokias tiesmukiškas nesąmones
rusų dezinformatoriai ir propagandistai bando pa-
mėtėti Vakarams. Tikisi, jog atsiras tokių, kurie pa-
tikės akivaizdžiausiu melu.

Bet ir Lietuvoje užtenka primityvumo, tiesmu-
kiškumo, demagogijos. Lietuviškų primityvumų,
tiesmukiškumų ir demagogijų autoriai irgi tikisi su-
laukti pasekėjų? Susiraskime rašytojo Mariaus
Ivaškevičiaus rašinį „Bijokit karo šaukliai” (delfi.lt).
Man regis, tas rašinys, nors parašytas išsilavinusio
žmogaus, savo primityvumu mažai kuo skiriasi
nuo dokumentinio filmo „Saakašvilio priešas”.
Ivaškevičius įrodinėja, esą jau ir Lietuvoje pasaky-
ti „aš esu prieš karą” reikia daug daugiau drąsos,
negu sakant „aš – už”. 

Gal rašinio autorius galėtų nurodyti bent vieną
lietuvį, kuris per pastaruosius kelis dešimtmečius
pareiškė norįs karo, konfrontacijos ir blogų santy-
kių su Rusija? Negalėčiau priskirti savęs prie tų, ku-
rie perskaito visus Lietuvoje leidžiamus laikraščius
ar peržiūri visas lietuviškas televizijas. Bet skaitau
– daug. Žiūriu – daug. Ir vis dėlto nežinau tokių, ku-
rie būtų sakę: noriu kariauti su Rusija. Kur tie lie-
tuviškieji kamikadzės, trokšte trokštantys „įsirėž-
ti į Rusiją visu savo nedideliu kūnu”?

Rašydamas tekstą „Bijokit karo šaukliai” ra-
šytojas Ivaškevičius netyčia ar sąmoningai painio-
ja dvi visiškai priešingas sąvokas. Kariauti ir gintis
– ne tas pats. Bent kiek išsilavinusiam lietuviui tu-
rėtų būti akivaizdūs niuansai. Nusiteikimas prie-
šintis užpuolikui – ne agresija. Tie, kurie ragina ruoš-
tis gynybai, kurie ieško būdų ir priemonių, kaip ap-
siginti nuo daug sykių skaitlingesnio priešo, – ne ag-
resoriai. Kuo Lietuvoje bus daugiau pasiruošimo, nu-
siteikimo ir mokėjimo gintis, tuo mes būsime sau-
gesni. Puoselėti ryžtą gintis privalu dar ir dėl to, kad
mumis nenusiviltų mūsų partneriai: nutikus ne-
laimei, NATO aljansui neteks ginti ...gintis nenusi-
teikusių lietuvių.
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Dievo Apvaizdos parapijoje šventėme Kristaus kūno šventę

Sutvirtinimo sakramentas – Dievo meilės ženklas

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sekmadienis, birželio 22-oji, pasitaikė saulėta
diena, saulutė negailėjo spindulių! Pirmasis
birželio sekmadienis Dievo Apvaizdos lietuvių

parapijoje, Southfield, MI, ypatinga šventė – De-
vintinės. Tai Švenčiausiojo Kristaus kūno ir krau-
jo šventė. Eidami procesijoje su Švč. Sakramentu įro-
dome, kad esame Dievui dėkingi už Jo nesibai-
giančią meilę visai žmonijai.

Devintinių šventė prasidėjo bažnyčioje. Para-
pijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas pra-
nešė, kad džiaugiasi, jog šioje šventėje dalyvauja dia-
konas Lukas Laniauskas. Klebonas priminė, kad bir-
želio 13 d. Chicago, IL, mūsų mylimas Lukas bus
įšventintas kunigu. Birželio 20 d. kun. Luko La-
niausko primicijos ir priėmimas vyks Dainavoje,
Manchester, MI. Klebonas G. A. Jonikas kvietė pa-
rapijiečius kuo gausiau dalyvauti būsimo kunigo
Luko Laniausko primicijose arba tuo laiku pasi-
melsti už jį.

Po maldų vyko procesija aplink Dievo Apvaiz-
dos parapijos bažnyčią. Buvo stabtelta prie meniš-
kų altorėlių, kuriuos papuošė skautai, Lietuvos
Dukterų draugija, Švietimo komisija ir Liturgijos ko-
mitetas. Prie altorėlių diakonas Lukas Laniauskas
skaitė Evangelijų ištraukas, kurios atskleidžia žmo-
gui, kas yra jo tikroji laimė, primena, kad Jėzus ati-
davė kūną ir kraują dėl mūsų.

Po to buvo aukojamos šv. Mišios. Šv. Raštą skai-
tė Rūta Mikulionienė. Vargonavo Rita Giedraitienė.
Taip pat giedojo Kastytis Giedraitis, Romas Mazi-
liauskas ir Linas Mikulionis. Kelias giesmes solo gie-
dojo vargonininkė Rita Giedraitienė. Šios šventės

Diakonas Lukas Laniauskas skaito Evangeliją, kairėje klebonas kun. Gintaras A. Jonikas.               Juozo Vaičiūno nuotr.

Evangeliją skaitė ir ypatingą pamokslą pasakė dia-
konas Lukas Laniauskas, prisipažinęs, kad „gera būti
šioje parapijoje ir kartu su Jumis švęsti Devintines
– Kristaus kūno ir kraujo šventę!” Pamoksle jis pri-
siminė, kai prieš dvylika metų įstojo į Jėzuitų ordiną.
Jis tuo  metu  tarnavo mažoje bažnyčioje Šiauliuo-
se.

Mišios buvo baigtos giesme „O, Kristau, pasau-

lio valdove”.
Po Mišių parapijiečiai ir svečiai susibūrė pa-

rapijos Kultūros centro salėje vaišintis nuolatinės šei-
mininkės Reginos Greenhalgh paruoštais cepelinais
bei kugeliu. Mūsų mylimi klebonas kun. Gintaras
Antanas Jonikas ir diakonas Lukas Laniauskas
bendravo su parapijiečiais ir linkėjo gražios bei nuo-
taikingos savaitės!

MARIJA DAINIENĖ

Gegužės 31 dieną Epiphany bažny-
čioje, Washington DC., Sutvirtinimo
sakramentas  buvo suteiktas aštuo-
niems Kristijono Donelaičio lituanisti-
nės mokyklos tikybos klasės moki-
niams: Ugnei Radzevičiūtei, Enijai Da-
vidonytei, Nortautei Grintalis, Gintarei
Meižys, Brendai Bujanauskaitei, Violetai
Von Rossing, Tomui Sujetai ir Vaidui Va-
liui. 

Sutvirtinimo sakramento sutei-
kimo Mišiomis rūpinosi mons.
Rolandas Makrickas. Šventas

Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas
metropolitas J. E. Gintaras Grušas ir
mons. Rolandas Makrickas. Aštuonis
mokinius ištisus metus ruošė tiky-
bos mokytoja Kristina Nakas.

Arkivyskupo Gintaro Grušo at-
vykimo priežastis į Ameriką – Reli-
ginės šalpos metinis susirinkimas
New Yorke. Washingtono lietuvių mi-
sijos kvietimu jis mielai sutiko suteikti
Sutvirtinimo sakramentą.

Sutvirtinimo sakramentas – svar-
bi tikėjimo šventė jaunimui. Jos reikš-
mė dar didesnė, kai Mišiose dalyvavo
visa šeima, giminaičiai ir artimieji.
Mokiniai pakartojo tikėjimo tiesas.
Kunigas patvirtino jaunuolių pasiry-
žimą laikytis religinių tradicijų. Mi-
šioms patarnavo mokyklos mokiniai.
Taisyklinga lietuvių kalba Vaidas
skaitė skaitinį. Gražiausios geguži-
nių pamaldų giesmės, atliekamos baž-
nytinę muziką branginančių muzikų
grupelės, ir Švč. Mergelės Marijos li-
tanija Mišių pabaigoje padėjo atsiver-
ti sieloms ir priimti Dievo malones į
savo širdis ir atnaujinti pasitikėjimą
Dievo Motinos nuolatine globa ir pa-
galba.

Mokiniai ir jų tėvai dėkingi mo-
kytojai Kristinai Nakas, kuri yra ak-

tyvi Lietuvių Bendruomenės narė, atsidavusi savo profesijai
mokytoja. Kristina dvylika metų dirbo ,,Amerikos balso”
radijuje, lietuvių skyriuje, daug metų mokė vaikus lietuvių
kalbos Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje.
2004 metais įgijo Teologinių mokslų magistrės laipsnį
Christendom College (Virginia), jau devynerius metus
dirba mokytoja Corpus Christi katalikų pradžios mokyk-
loje (Falls Church, VA), dėsto tikybą 6, 7, 8 klasėms ir ang-
lų kalbą – 8 kl. mokiniams. Paskutiniuosius ketverius me-
tus dėsto tikybą Kristijono Donelaičio lituanistinėje mo-
kykloje, ruošia vaikus Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo
sakramentui. Kaip pati mokytoja sakė: „Man buvo labai
smagu dirbti su vyresniais mokiniais. Esu dėkinga už su-
teiktą tokią galimybę. Labai noriu su jais dirbti toliau ir už-
pildyti esančias žinių spragas. Esu pasiruošusi vėl ruošti
vaikus Pirmajai Komunijai kitais metais.” 

Marylando ir Virginijos valstijų (prie Washington, DC)
tikinčiųjų lietuvių laimė ir garbė būti palaimintiems
mons. Rolando Makricko. Tai Dievo pašaukimą brangi-
nantis, atsidavęs ir mylintis žmones, skleidžiantis aplink
save gėrį, žmogus. 2013 metais Rolandas Makrickas buvo pa-
skirtas į Šventojo Sosto Apaštalinę Nunciatūrą Washington
D.C. Jis aukoja šv. Mišias Epiphany bažnyčioje ir Was-
hingtono Nacionalinėje šventovėje esančioje Šiluvos Marijos

koplyčioje, klauso išpažinčių, randa laiko parodyti dėme-
sį, užjausti, pamokyti, patarti ir pagirti – teikia žmonėms
dvasios dovanas, o pats kukliai sako: „Pagal galimybes rū-
pinuosi Washingtono lietuvių sielovada.“

Mokinių padėka Vilniaus arkivyskupui metropolitui
Gintarui Grušui geriausiai liudija jų tikėjimą ir Sutvirti-
nimo sakramento prasmės supratimą.

Jūsų Ekscelencija,
Jaučiamės itin pagerbti, kad sutikote iš taip toli atvyk-

ti į mūsų šventę. Nuoširdžiai ir nuolankiai dėkojame Jums
už Sutvirtinimo sakramento suteikimą. Esame pasiryžę
tvirtai ir nuosekliai eiti Kristaus nurodytu keliu ir būti ak-
tyviais Bažnyčios nariais. Trokštame liudyti savo tikėjimą
bei skelbti Gerąją Naujieną savo žodžiais ir veiksmais. Pra-
šome Jūsų maldų, kad Šv. Dvasios dovanos mumyse regimai
augtų ir klestėtų, kad mūsų sielos spindėtų brandžiais jų vai-
siais. Dar kartą dėkojame Jums ir linkime gausios Dievo pa-
laimos.  

Sutvirtinimo sakramentas – tai dieviškasis veiksmas,
per kurį mums yra padovanojamas „Šventosios Dvasios ant-
spaudas”. Belieka tikėtis, kad jaunimas suvoks šios dova-
nos didumą, saugos ją ir brangins.

Violeta Von Rossing, Gintarė Meižys, Tomas Sujeta, Vaidas Valys, arkivyskupas Gintaras Grušas, Enija Davidonytė, Brenda Bujanaus-
kaitė, Ugnė Radzevičiūtė, Nortautė Grintalis, monsinjoras Rolandas Makrickas. Priekyje patarnavę Mišioms: Kristupas Vorobjovas (k.)
ir Aistė Orentas.                                                                                                                                                                                                       Juozo Sujeta nuotr.
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VYTAUTAS NARUTIS 

Kiekvieną pavasarį Lietuvių Fondo Pel-
no skirstymo komitetas (PSK) renkasi į
specialų paramos įvairiems projektams
skirstymo posėdį. 2015 metų posėdis
vyko gegužės 17 d. Pasaulio lietuvių
centro Konferencijų kambaryje.

Lietuvių Fondas veikia ir lėšas
skirsto prisilaikant Internal Re-
venue Code paragrafo 501(c) (3) ir

vadovaujantis paramos ir stipendijų
pirmenybės gairėmis, kurios yra pa-
tvirtintos LF direktorių tarybos ir pa-
skelbtos LF internetinėje svetainėje
www.lietuviufondas.org. Komitetą su-
daro LF tarybos nariai ir JAV Lietuvių
Bendruomenės pasiūlyti atstovai. Per
52 veiklos metus Lietuvių Fondas įvai-
riems lietuviškiems projektams ir sti-
pendijoms yra paskyręs daugiau kaip
17 milijonų JAV dolerių.

Žinia, didžiausias prioritetas skirs-
tant paramą yra lituanistinis švietimas,
tačiau be LF paramos, vargu, ar galėtų
išsilaikyti lietuviški centrai, jaunimo
stovyklavietės. Skirdamas paramą LF
neužmiršta ir žiniasklaidos: laikraščių,
žurnalų, radijo. Be Fondo paramos
vargu ar išeivija galėtų džiaugtis tokiais
didžiuliais renginiais kaip Dainų ar Šo-
kių šventės, Teatro festivaliai. Lietuvių
Fondas taip pat skiria stipendijas lie-
tuvių kilmės studentams. Tai vis pro-

jektai, kurie įgyvendinami JAV. 
LF paramą gauna ir išeivijos lie-

tuvių, gyvenančių kitose šalyse, pro-
jektai bei kai kurie projektai Lietuvo-
je.  Taip pat Lietuvių Fonde įkurta eilė
specialiųjų fondų (kaip jau skelbta
spaudoje,  šiemet įsikūrė 100-asis toks
fondas), kurie, pagal jų steigėjų nuo-
rodas, labai dažnai tiesiogiai remia
įvairius projektus Lietuvoje ir JAV. 

2015 metais projektų paramai ir
studentų stipendijoms numatyta skir-
ti 769,920 dol.

Šiemet PSK laukė nelengvas dar-
bas, mat buvo gauti 130 paramos pra-
šymai, o bendra šių paramos prašymų
suma siekė 2,441,916 dol. Nuodugniai
apsvarsčiusi visas paraiškas, komisija
nutarė paremti 82 projektus ir  jų pa-
ramai skirti 538,622 dol. Net 56 proc. –
302,996 dol. – šių paskyrimų atiteko JAV
Lietuvių Bendruomenės prašymams.
Kitoms JAV veikiančioms organizaci-
joms skirta 184,486 dol., kitų šalių or-
ganizacijoms – 18,740 dol., prašymams
iš Lietuvos – 23,400 dol., Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenei – 9,000 dol.  

Kaip visada, daugiausia lėšų skir-
ta švietimo (172,746 dol.) bei kultūros
(168,176 dol.) reikalams. Jaunimo veik-
lai remti komisija skyrė 88,800 dol., vi-
suomeninei – 72,800 dol. Neužmiršta lie-
tuviška žiniasklaida – jai skirta 36,100
dol. 

Kokiems projektams skirta dau-
giausia lėšų? JAV LB Švietimo tarybos

Lietuvių Fondo parama 

2015’’ dalyvavo daugiau kaip 700 dalyvių. Parodą ap-
lankė daugiau kaip 400 mažmenininkų atstovų ir dau-
giau kaip 12 500 profesionalių pirkėjų. 

Dalyvauti parodoje Čikagoje atvykusių Lietuvos
verslininkų delegacija taip pat lankėsi LR genera-
liniame konsulate Čikagoje, kur su generaliniu
konsulu Marijumi Gudynu diskutavo apie šiuo
metu vykstančias ES ir JAV derybas dėl Transatlan -
tinės prekybos ir partnerystės sutarties, kuri atvers

Lietuvos verslui dar platesnes galimybes JAV. Susi-
tikimo dalyviai taip pat pasikeitė nuomonėmis,
kaip Lietuvos aktyvumą JAV rinkoje paveiks arti-
miausiu metu laukiamas sprendimas, leisiantis į JAV
įvežti lietuvišką mėsą ir jos gaminius. Generalinis
konsulas ir žemės ūkio ir komercijos atašė supa-
žindino Lietuvos įmonių atstovus su verslo JAV ap-
linka ir specifika.

Generalinio konsulato Čikagoje info

projektams nutarta skirti 125,196 dol. Iš
jų JAV veikiančioms lituanistinėms
mokykloms – 110,000 dol. (2014 metais
– 90,000 dol.). X Šiaurės Amerikos Dai-
nų šventei skirta 30,000 dol. (per visą pa-
siruošimo šventei laikotarpį Lietuvių
Fondas šiam renginiui skyrė 50,000
dol. paramą). Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotėms komisija taip pat
skyrė 30,000 dol. (2014 metais – 20,000
dol.). Lituanistinio tyrimo ir studijų
centras paremtas 22,000 dol., o būsimai
XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių
šokių  šventei Baltimore, MD skirta
20,000 dol. Po 15,000 dol. skirta laikraš-
čiui ,,Draugas”, Etnografinių regionų
metų renginiams suruošti, PLC išlai-
kymui, Rako (Custer, MI) stovyklos at-
naujinimui, 11,000 dol. skirta  Dainavos

(Manchester, MI), 10,000 dol. – Neringos
(Brattleboro, VT) stovykloms. 

Š. m. rudenį bus skirstomos sti-
pendijos studentams. Apie stipendijų
paskyrimus bus pranešta spaudoje.
Daugiau informacijos rasite tinklala-
pyje lietuviufondas.org

Nuoširdžiai dėkojame visiems Pel-
no skirstymo komisijos nariams už jų
sunkų darbą ir pasiaukojamą. Taip
pat tariame nuoširdų ačiū Lietuvių
Fondo administracijai už pasiruošimo
posėdžiams ir jų organizavimui skirtas
valandas. Dėkojame visiems LF rėmė-
jams ir nariams už jų paramą, kurios
dėka galime prisidėti prie visų projek-
tų įgyvendinimo. 

Vytautas Narutis – PSK pirmininkas

Birželio 9–11 d. Čikagos McCormick Place pa-
rodų rūmuose vykusioje tarptautinėje paro-
doje „FMI CONNECT 2015’’ buvo pristatomi

ir lietuviški produktai. Šiam tikslui į Čikagą atvy-
ko verslininkų iš Lietuvos delegacija bei žemės
ūkio ir komercijos atašė JAV Vaidotas Ašmonas, prie
jų prisijungė lietuviškų maistą importuojančių ir
distribucinių įmonių JAV atstovai. Lietuviškus
stendus parodoje ir su verslininkais bendravo Lie-
tuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas, kuris džiaugėsi augančiu Lietuvos gamintojų
dėmesiu JAV rinkai ir kvietė įmones aktyviai ieškoti
joje nišų. ,,JAV rinka yra prognozuojama. Skirtin-
gai nei kai kurios kitos mums geriau pažįstamos rin-
kos, JAV pasižymi stabilumu ir ypač didele vartotojų
perkamąja galia. Dauguma Europos šalių čia yra įsi-
tvirtinę ir plečiasi. Jei Lietuvos gaminama pro-
dukcija puikiai konkuruoja išsivysčiusių ES šalių
rinkose, ji puikiausiai gali įsitvirtinti ir čia. Jau šian-
dien daug Lietuvos produktų galime rasti JAV par-
duotuvių lentynose, kas įrodo, kad mūsų produkci-
ja atitinka šios šalies reikalavimus. Reikia dėti dar
daugiau pastangų, kad lietuviškos prekės pasiektų
ne tik etnines JAV rinkas, bet ir būtų parduodamos
didžiuosiuose prekybos tinkluose, kuriuose kas-
dien perka milijonai amerikiečių. Tikiu, kad su-
telktomis pastangomis galima sukurti lietuviško pro-
dukto sėkmės JAV istoriją”, – sakė M. Gudynas.

„FMI Connect 2015’’ parodoje savo produkciją
pristatė šešios Lietuvos įmonės – UAB „Naujasis Ne-
vėžis’’ (sausi pusryčiai, saldūs bei sūrūs užkandžiai),
UAB „Buga LT’’ (padažai, majonezai), UAB „Vikeda’’
(ledai), UAB „ITALIANA LT’’ (putojantis vynas,
gazuotas aromatizuotas vyno gėrimas, fermentuo-
tas gėrimas, sidras, vermutas, aperityvas, brendis,
degtinė), AB „Stumbras” (degtinė, trauktinė, likeris)
ir UAB „Kėdainių konservų fabrikas’’ (konservuo-
tos daržovės, pomidorų padažai, majonezai, uogie-
nės, daržovių sriubos, mišrainės, salotos). Renginyje
taip pat dalyvavo į JAV lietuviškus ir kitų Europos
šalių maisto produktus importuojančių įmonių
„Food Depot International’’ bei „B&I Overseas Tra-
ding’’ ir distribucinės įmonės „Baltic Food Distri-
buting Inc.’’ atstovai.

Šiemet tarptautinėje parodoje „FMI Connect

Pelno skirstymo komitetas (iš kairės): Juozas Kapačinskas (antrininkas), Dalia Anysienė,
Arvydas Tamulis, Ina Stankevičienė (antrininkė), Virgus Volertas, Nerija Orentas, Vytas
Narutis (pirmininkas) ir Dalius Vasys.                                                             LF archyvo nuotr.

Čikagoje pristatyta Lietuvoje gaminama produkcija

Lietuvos atstovai „FMI Connect 2015’’ parodoje Čikagoje. A. Vertelkaitės nuotraukos

Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas apžiūri Lietuvos įmonių stendus
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kino mėgėjai „Vėjų mieste” puikiai žino – jei nori pa-
matyti nebūdingą istorinį, meninį ar užsienišką filmą,
keliauk į šiaurinėje Čikagos dalyje, Southport gatvėje
įsikurūsį „Music Box” kino teatrą. Kvartalas tirštai ap-
gyventas – jame pilna šaunių parduotuvių, restora-
nų, kavinių, ir kartais tenka parodyti šiek tiek kant-
rybės norint pasistatyti automobilį. Pasistatymo
aikštelių čia nerasi – vietos ieškoti tenka gatvėje. Kita
alternatyva – keliauti viešuoju transportu. Netoli
kino teatro – CTA metro sustojimas. Tačiau verta – tik-
rai verta – kartas nuo karto praleisti vakarą šiame is-
toriniame kino teatre. Čia pamatysite tai, ko neregėsite
niekur kitur.

Toks nuostabus vakaras buvo birželio 6 d. –
programa ,,Back from the Flames” (Retour de
Flamme) su specialiai iš Paryžiaus atskridu-

siu „Lobster Films” savininku, kinotyrininku, filmų
restauratoriumi Serge Bromberg. Tarsi monospek-
taklyje, Monsieur Bromberg šmaikščiai gera anglų
kalba supažindino žiūrovus su savo nuostabiais at-
radimais. Per kiekvieną filmuką jis pats atsisėsda-
vo prie pianino ir skambindavo muziką, kuri buvo
girdima prieš šimtmetį anuometiniuose kino teat-
ruose. Serge pasakojo ir kiekvienos juostos atradi-
mo istoriją – dažnai šie faktai atrodydavo neįtikėti-
nesni nei didžiausioj fantazijoj...

Viskas – nuo A iki Z

Dviejų valandų seanse gausiai entuziastų už-
pildytoje „Music Box” didžiojoje salėje ragavome ne-
pakartojamai svaiginantį kinematografinį kokteilį
– čia buvo senoji dokumentika ir moksliniai filmu-
kai, animacija ir komedijos, kelionių ir net erotinės
juostos... Apart septynių minučių garsinio multip-
likacinio 1936 m. filmo ,,Balloon Land” (man asme-
niškai atmintiniausio, nes anksčiau nebuvau jo
matęs), visi rodyti filmai – nebyliniai. Tačiau kaip
garsiai jie prašneko! Iš matytų tą vakarą juostų buvo
akivaizdu  – ankstyviausi kino režisieriai savo kū-
riniuose (o filmų trukmė tebūdavo minutė – dvi) pa-
rodydavo tiek meninius, tiek vaidybinius sugebėji-
mus.

Kelionę į praeitį pradėjome dviem vos trijų mi-
nučių trukmės dokumentiniais filmukais –  porą die-
nų prieš ir po žemės drebėjimo, įvykusio San Fran-
cisce, Californijoje, 1906 m. balandžio 18-tąją. Abie-
juose nufilmuota pagrindinė miesto gatvė – Market
Street. Tuomet „Auksinių vartų” mieste, akivaizdu,
negaliojo jokios eismo taisyklės. Automobiliai (tai
buvo jų atsiradimo pradžia JAV) vinguriavo iš vie-
nos gatvės pusės į kitą, įvažiuodami į priešingą eis-
mo juostą, jų vairuotojams kvatojant ir linksmai mo-
sikuojant rankomis. Prieš pat filmavimo kamerą pra-

VIsI mėgstA KIną

Nemarus senasis kinas 
važiuoja konkė, dviratininkai, prabėga vaikai. Sėdi,
žiūri ir stebiesi – kaip šitame visame nufilmuotame
Market Street šurmulyje neįvyko nė vienos avarijos?

Kitas „perliukas” – vienos minutės trukmės
prancūzų „Pathé Fr�res” studijoje 1904 m. sukurtas
animacinis filmukas ,,La Métamorphose du Papil-
lon” (režisierius Gaston Velle). Jame atskleidžiamas
trumpas drugelio gyvenimas. „Segundo de Cho-
món” dirbtuvės Barcelonoje darbuotojai rankomis
nuspalvino kiekvieną kadrą.  Kaip ši bene pirmoji
animacinė juosta atsidūrė Ispanijoje – nežinoma, ta-
čiau galutinis rezultatas – stulbinantis!

Gamtos mylėtojus, be abejo, sudomino 1908 m.
britų sukurtas dviejų minučių trukmės „The Acro-
batic Fly” (režisierius F. Percy Smith, prodiuseris
Charles Urban). Jame gulėdamas ant nugaros vabz-

dys žongliruoja visokiais objektais.
Viskas nufilmuotas per padidinamąją
stiklą!

Svečias iš Paryžiaus Monsieur
Bromberg prajuokino žiūrovus su le-
gendinio Georges Méli�s 1897 m. vos mi-
nutės trukmės komedija ,,Apr�s le bal”.
Dama, grįžusi iš pokylio, nusirenginė-
ja, padedama savo tarnaitės – prieš
miegą ruošiasi voniai. Ką vieton van-
dens iš ąsočio užpylė ant savo darbda-
vės nugaros tarnaitė? Filmo kūrėjai nu-
tarė, kad paprasto vandens ekrane ne-
simatys...

Serge Bromberg bandė rasti dialo-
gą su vakaro žiūrovais, nuolat užduo-
damas kinematografinių mįslių. „Ar ži-
note, kaip vadinosi pirmasis įgarsintas
kino filmas?” – teiravusi svečias iš Pa-
ryžiaus. Kažkas salėje sušuko: „The
Jazz Singer with Al Jolson in 1927”. Į tai
Serge nusišypsojo ir
neigiamai pakraipė
galvą. Ir tuomet, tar-
si magikas ištrau-
kęs iš kepurės triu-
šį, jis davė signalą

operatoriui parodyti pačią se-
niausią įgarsintą kino juostą –
trijų minučių trukmės „La Don-
na � Mobile / Ach wie so Trüge-
risch”, sukurtą Vokietijoje 1908
metais. Filme matome aktorių
operiniu kostiumu, kuris vaidina
dainuojantis atmintiną ariją iš
„Rigoletto” – taip, vaidina, nes iš
tikrųjų už ekrano buvo grojama
gramofono plokštelė, kur garsią
Verdi ariją įrašė žymus italų te-
noras Enrico Caruso. Tad tokia
garsinių filmų pradžia!

Šventės pabaigoje žiūrėjome
du „Lobster Films” restauruo-
tus filmus. Vienas – tai 1922 m. 30
minučių trukmės komedija
„Blacksmith” („Šaltkalvis”) su
legendiniu slepstiko karaliumi
Buster Keaton (antrą, iki tol ne-
žinomą filmo variantą 2013 m. netikėtai atrado Ar-
gentinoje gyvenantis filmų kolekcininkas ir istori-
kas Fernando Martin Pe�a). Kitas – garsusis pran-
cūzų  „Le Voyage Dans la Lune” (,,Kelionė į mėnu-
lį”). Tai, manoma, esąs pirmasis pasaulyje sukurtas
mokslinės fantastikos filmas. Šis 1902 m. Georges Mé-
li�s kinematografinis šedevras buvo pilnai restau-
ruotas atkuriant jo pirminę dvasią ir autentiškas
spalvas. „Lobster Films”, ,,Groupama Gan Foun-
dation” bei  „Technicolor Foundation” įžvalgumo bei
dosnios finansinės paramos dėka šis nuostabus fil-
mas tęsia savo kelionę per pasaulį.

Didysis šio vakaro kaltininkas

„Lobster Films” įkūrėjo istorija itin dramatiš-
ka ir nebūdinga. Smalsusis devynmetis Serge Brom-
berg užsikrėtė neišgydoma „liga” – ieškoti senų, už-
mirštų kino juostų visur, kur tik įmanoma – palėpėse,

blusų turguose, sendaikčių parduotuvėse, apleistuose
namuose. Laikui bėgant jis susipažino su bendra-
minčiu Eric Lange. Ir štai 1985-jų birželį (lygiai prieš
30 metų) jie sujungė savo kolekcijas ir užsibrėžė at-
gaivinti senus filmus ir džiaugtis jais kartu su pla-
čiąja visuomene. Šiandien ,,Lobster Films” įkūrėjai
gali didžiuotis turintys beveik 120 000 filmų ritinių.
Tai didžiulė vertybė! Pirmuosius 50 kinematografijos
metų filmai buvo naikinami, nes jie arba užėmė vie-
tą, arba reikėjo juostų sukurti naujiems. Išlikę filmai
yra labai trapūs, greitai užsidega. Juos surasti ir iš-
saugoti – tai lenktynės su Laiku. 

Nuo 1992-jų Serge Bromberg keliauja per pasaulį
demonstruodamas kino perlus iš savo gausaus as-
meninio archyvo. Š. m. birželio 2–12 dienomis „Lobs-

ter Films” gastroles JAV koordinavo Prancūzijos am-
basada Washington, DC. Ne tik Čikagos, bet ir San
Francisco, Seattle bei Culpepper, VA kino mėgėjai
buvo pamaloninti atmintinomis istorinių filmų per-
žiūromis.

Didelė padėka už tokias peržiūras kaip ši pri-
klauso „Music Box” vadovybei. Senasis kinas ne-
miršta – tai tikras menas, sulaukęs atgimimo XXI
amžiuje. Šiame kino teatre senos juostos demonst-
ruojamos nuolat. Štai legendinio amerikiečių kino
aktoriaus bei režisieriaus Orson Welles gerbėjai bir-
želio 20–21 d. galės pamatyti ,,Touch of  Evil”, birželio
27–28 d. ,,Othello”, liepos  25–26 d. ,,Chimes at Mid-
night”, o rugpjūčio 1–2 d. ,,Black Music”. Liepos 31
– rugpjūčio 6 d. ,,Music Box” vyks penktasis pran-
cūzų filmų festivalis, o sykį per mėnesį šio istorinio
kino teatro ekrane nuostabiai ,,prabyla” nebylusis
kinas. Daugiau informacijos rasite internetinėje sve-
tainėje www.musicboxtheatre.com.

Slepstiko karalius Buster Keaton visad gaudavo per galvą – ir kai reikia,
ir kai ne. Kadras iš 1922 m. komedijos ,,Blacksmith”.

Kadras iš 1935 m. garsinio animacinio filmo ,,Balloon Land”

,,Lobster Films" įkūrėjas Serge Bromberg džiaugiasi savo
surinktais lobiais
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIEtUVA IR PAsAULIs

Vilnius (BNS) – JAV ži-
niasklaidai pranešus, kad Pen-
tagonas galbūt dislokuos sun-
kiuosius ginklus savo kariams
keliose Rytų Europos ir Baltijos
valstybėse, Lietuvos užsienio
reikalų ministras Linas Linke-
vičius sako, kad šie siūlymai
yra dalis JAV Kongreso patvir-
tintos saugumo stiprinimo Rytų
ir Vidurio Europos šalyse prog-
ramos. Pasak ministro, tokia
ginkluotė iš esmės pakeistų si-
tuaciją Lietuvoje ir visame re-
gione.

„Jungtinių Valstijų Kong-
resas patvirtino milijardo do-
lerių paramos programą Rytų
ir Vidurio Europos šalims. Tam tikra
labai konkreti suma skirta ir Lietuvai,
– sakė L. Linkevičius. – Operuoti labai
konkrečiais skaičiais nenorėčiau, bet
tai (...) iš esmės pakeis situaciją paly-
ginti su ta, kuri yra”.  

Kalbama apie ginkluotės disloka-
vimą visose trijose Baltijos šalyse,
taip pat visose Vidurio ir Rytų Europos
šalyse – Vengrijoje, Rumunijoje, Bul-
garijoje ir kitose. Pasak L. Linkevi-
čiaus, tai nėra agresijos prieš Rusiją ar
kitas šalis demonstravimas, tai grynai
saugumo stiprinimo elementai. „Tai la-
bai svarbi žinia Lietuvos žmonėms, tie-

są sakant, ir visam pasauliui”, – pa-
brėžė ministras.

Jei tokiam pasiūlymui būtų pri-
tarta, tai būtų pirmas kartas nuo Šal-
tojo karo pabaigos, kai JAV dislokuo-
ja sunkiąją karinę įrangą, įskaitant ko-
vinius tankus, buvusioje Sovietų Są-
jungos dalyje.

Tokiu žingsniu, kuriam dar reikia
Baltųjų rūmų ir gynybos sekretoriaus
Ashton Carter pritarimo, būtų pasi-
ųstas stiprus signalas Rusijai, kad
Washingtonas yra pasirengęs ginti
Maskvos šešėlyje atsidūrusias NATO
nares.

Rusija nenustoja melavusi 
Labai svarbi žinia Lietuvai ir pasauliui 

Kibernetinei atakai rengtasi iš anksto 
Vilnius („Draugo” info) – Praėju-

sią savaitę įvykdytai kibernetinei at-
akai prieš Lietuvos kariuomenės Jung-
tinio štabo tinklalapį buvo rengtasi
bent dvi savaites, užklausos siųstos ir
iš Irano, sako Nacionalinio kiberneti-
nio saugumo centro direktorius Rim-
tautas Černiauskas.

„Matome daug įdomios informa-
cijos. Matome, kad buvo nuolat siun-
čiami įvairūs kreipiniai, pavyzdžiui, iš
Irano bandyta atspėti slaptažodį. Ma-
tome, kad serveris, kuriame patalpin-
ta svetainė, buvo nuolat įsilaužėlių
tikrinamas, į jį buvo bandoma patek-
ti, dažniausiai – nesėkmingai”, – sakė
ekspertas.

Anot jo, galutinės išvados dėl įsi-

laužimo kariuomenei turėtų būti pa-
teiktos už kelių dienų – paprašyta pa-
pildomos informacijos iš tinklalapio in-
formaciją talpinusios bendrovės.

R. Černiauskas taip pat patvirtino,
kad nors silpnąsias sistemos vietas
kasdien, mažiausiai po du-tris kartus
tikrino specialiai sukurti robotai, ku-
rie bandė „atspėti” slaptažodžius bei
rasti sistemoje spragų, patį išpuolį
įvykdė konkretūs asmenys.

Lietuvos kariuomenės jungtinio
štabo svetainėje netaisyklinga lietuvių
kalba paskelbta melaginga informacija
apie pratybas „Kardo kirtis”, esą jų
tikslas yra pasirengti Rusijos Kara-
liaučiaus srities aneksijai.

Potvynio nuostoliai siekia 20 mln. eurų
Tbilisis (ELTA) – Smarki audra

Tbilisyje padarė nuostolių už 50 mln.
larių. Tai atitinka 20 mln. eurų. ,,Tbi-
lisio istorijoje dar niekada nėra buvę
tokio smarkaus potvynio kaip naktį į
birželio 14-ąją”, – TV stočiai ,,Imedi”
sakė ministras pirmininkas Iraklis
Garibašvilis.

Per smarkaus lietaus sukeltą pot-
vynį žuvo 15 žmonių. Dar apie 20 gy-

ventojų laikomi dingusiais. Smarkiai
sugriautas Tbilisio zoologijos sodas.
Per potvynį naktį į sekmadienį daug
gyvūnų žuvo. Keli lokiai, liūtai ir tig-
rai paspruko į laisvę. 

Tbilisio valdžia paragino pilie-
čius saugumo sumetimais nepalikti
savo butų. Gruzijoje pirmadienis pa-
skelbtas gedulo diena.

Graikijos likimas paaiškės netrukus
Atėnai („Draugo” info) – Graikija

privalo per birželio 18 dieną vyksiantį
Eurogrupės susitikimą sudaryti susi-
tarimą su savo skolintojais – Europos
Sąjunga (ES) ir Tarptautiniu valiutos
fondu (TVF), kad išvengtų bankroto. 

Graikijai reikalingas susitarimas,
pagal kurį ji gautų 7,2 mlrd. eurų iš-
moką pagal dabartinę ES ir TVF su-
teiktą finansinio gelbėjimo programą
iki jos galiojimo pabaigos. Jeigu to ne-
pavyktų padaryti, prasiskolinusiems
Atėnams gresia bankrotas. ES perspė-
jo graikus liautis „lošti”, didėjant bank-
roto ir potencialaus chaotiško pasi-
traukimo iš euro zonos tikimybei.

Berlynas ruošiasi Graikijos bank-
rotui –Vokietijos laikraščio „Bild” tei-
gimu. Esą vyksta konkrečios konsul-
tacijos apie tai, ką reikėtų daryti Atėnų
bankroto atveju. 

Svarstoma įvesti Graikijoje kapi-
talo srautų kontrolę, diskutuojama apie
skolų nurašymą šaliai. Vis dėlto konk-
retaus plano, kaip reaguoti į galimą
Graikijos bankrotą, vyriausybė neturi. 

Beje, TVF pareigūnai jau pasi-
traukė iš derybų su Graikija. Fondo at-
stovai kalba apie vis dar išliekančius
milžiniškus skirtumus ir pabrėžia, kad
iki susitarimo „dar labai toli”.

Pati Graikija siekia reformomis
užsitikrinti finansinę savo kreditorių
paramą, kuri padėtų išvengti gresian-
čio nemokumo ir leistų sumokėti 1,5
mlrd. eurų skolą TVF.

Iki šiol Europos Sąjungos ir TVF
pareigūnai nėra patenkinti Graikijos į
7,2 mlrd. eurų vertės finansinę paramą
mainais siūlomomis reformomis. Šiuo
metu galiojanti paramos sutartis bai-
giasi jau birželio pabaigoje.

Londonas (Faktai.lt)  – Didžioji
Britanija buvo priversta atšaukti kai
kuriuos savo šnipus, kai Rusija ir Ki-
nija įstengė prieiti prie slapčiausių do-
kumentų, kuriuos paėmė buvęs JAV
žvalgybos kontraktininkas Edward
Snowden.

„Faktas, kad rusai ir kinai turi in-
formaciją. Tai reiškė, kad agentus rei-
kėjo perkelti ir kad žinojimas (to),
kaip mes veikiame, sutrukdė mums
gauti gyvybiškai svarbią informaciją”,

– sakė šaltinis.
Tuo tarpu BBC savo interneto sve-

tainėje pranešė, jog vienas šaltinis vy-
riausybėje teigė, jog „nėra įrodymų”,
kad kokiems nors šnipams buvo pa-
kenkta.

E. Snowden pabėgo į Rusiją 2013-
aisiais nutekinęs minimus dokumen-
tus spaudai, kad atskleistų JAV sekimo
internete programų mastą ir gintų
„privatumą bei pagrindines laisves”.

Maskva gavo prieigą prie Snowden dokumentų

Kijevas (BNS) – JAV ambasadorė
Jungtinėse Tautose vėl apkaltino Ru-
siją skleidžiant „atvirą melą” apie Uk-
rainą, kuriuo siekiama užmaskuoti
Kremliaus tiesioginį daly-
vavimą kare, pradėtą sie-
kiant užkirsti kelią Kijevo
provakarietiškiems sie-
kiams.

Ambasadorės Sa-
mantha Power kalba, kurią
ji pasakė kreipdamasi į
šimtų žmonių minią Kije-
ve, buvo viena griežčiausių
Maskvos atžvilgiu. „Dė-
mesio sutelkimas į Ukrai-
ną Saugumo Taryboje yra
svarbus, nes tai suteikia
man galimybę Jungtinių
Valstijų vardu pateikti vis
daugiau Rusijos agresi-
jos, jos į akis pučiamos miglos ir atvi-
ro melo įrodymų”, – sakė S. Power.

Kremliaus šeimininkas Vladimi-
ras Putinas karo zonoje sučiuptus
ginkluotus rusus vadina „savanoriais”
ir iš tarnybos pasitraukusiais kariais
patriotais, kurie „klauso savo širdies”.

Didžiojo septyneto valstybių va-
dovai prieš savaitę pagrasino su-
griežtinti Rusijai taikomas ekonomi-

nes sankcijas, jei situacija Ukrainoje
toliau blogės. Tačiau praėjusį mėnesį
įvykusį V. Putino ir JAV valstybės
sekretoriaus John Kerry susitikimą,

Maskva suprato kaip ženklą, kad Va-
karai palaipsniui švelnina savo toną.

Griežta S. Power kalba iš dalies
siekta išsklaidyti tokią prielaidą ir
dar kartą patikinti vis didesnį nusi-
vylimą jaučiančius ukrainiečius, kad
JAV tebėra jų pusėje ir tvirtai palaiko.

„Ukrainos žmonės, tęskite refor-
mų procesą”, – paragino ji.       

N. Venckienei trūksta pinigų?
Vilnius (Lrytas.lt) – Vilniaus apy-

gardos administracinis teismas gavo
patikslintą daugiau kaip dvejus metus
nuo teisėsaugos pasislėpusios Neringos
Venckienės skundą, kuriuo ji prašo iš-
mokėti Seimo narės atlyginimą už jos
pravaikštas Seime.

2013 metų balandžio 8 dieną dieną
su sūnumi iš Lietuvos pasprukusi ir
dabar Čikagoje senukus prižiūrinti
N. Venckienė teismui teigia, kad Sei-
mas jai liko skolingas 29 tūkst. 916 eurų
(103 tūkst. 295 litus).

Tokia suma jai esą buvo niešmo-
kėta nuo 2013 metų gegužės iki 2014
metų birželio 19 dienos, kai ji oficialiai
vis dar buvo Seimo narė, nors nesiro-
dė nei plenariniuose, nei komisijų ir
komitetų posėdžiuose.

N. Venckienė iš Seimo pageidauja
ne tik esą jos uždirbto atlyginimo, bet
ir reikalauja, kad jai būtų sumokėta vi-
dutinis Seimo nario atlyginimas už

visą pradelstą laikotarpį bei 5 procen-
tai palūkanų.

Kol kas Vilniaus apygardos ad-
ministracinis teismas šio N. Venckie-
nės skundo nepriėmė. Ar jis bus nag-
rinėjamas, paaiškės artimiausiu metu.

Kitas N. Venckienės skundas, dėl
jai esą neišmokėto atlyginimo Kauno
apygardos teisme, yra priimtas jau
ankščiau, bet jo nagrinėjimo data dar
nepaskirta.

Bėglės manymu, teismas jai liko
skolingas, nes 2009 metais teisėjams
buvo apkarpyti atlyginimai ir ji su-
mažinta alga turėjo tenkintis iki 2012
metų liepos, kol sukdama į politiką pa-
siprašė Lietuvos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės  atleidžiama  iš  teisėjo
pareigų. 

N. Venckienė įsitikinusi, kad ją esą
nuskriaudęs Kauno apygardos teismas
yra skolingas daugiau kaip 15 tūks-
tančių eurų.

Ambasadorė S. Power Russialist nuotr. 

Pentagonas USlscp nuotr.
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ČESLOVAS VYTAUTAS STANKEVIČIUS
Prisimenant krašto apsaugos ir Lietuvos kariuomenės esminės pertvarkos metus

– Visoms politinėms partijoms pasirašius politinį su-
sitarimą 1994 m. Lietuva pareiškė oficialų siekį tapti
NATO nare. Kaip ta nusistatytoji kryptis veikė Lietuvos ka-
riuomenę?

– 1994 m. Lietuvai oficialiai pasirinkus NATO
narystės kryptį, buvo intensyviai plėtojamas ben-
dradarbiavimas su NATO narių gynybos ministe-
rijomis ir kariuomenėmis, kurios teikė Lietuvos
krašto apsaugai įvairią ekspertinę, mokymo ir ma-
terialinę paramą. Nemažai vadų ir karinių specia-
listų mokėsi užsienio karo mokyklose ir įvairiuose
gynybos  kursuose. 1994 m. Lietuva prisijungė prie
NATO pasiūlytos partnerystės taikos labui, buvo
įsteigtas bendras Baltijos taikos palaikymo bata-
lionas, kurio kariai buvo rengiami bendroms su
NATO narėmis tarptautinėms taikos operacijoms ir
tų pačių metų rugpjūtį pirmasis Lietuvos kariuo-
menės karių būrys Danijos taikos palaikymo bata-
liono sudėtyje dalyvavo Jungtinių Tautų tarptauti-
nėje taikos palaikymo operacijoje Kroatijoje.

– Tačiau Lietuvos oficialiai pareikštas NATO  narys-
tės siekis ir pradėtas bendradarbiavimas su NATO juk ne-
reiškė  narystės Aljanse perspektyvos? Nuo ko priklausė,
kad tokia perspektyva atsivertų?

– Narystės Aljanse perspektyva buvo visiškai
neapibrėžta bent iki 1999 metų. Viena vertus, ji pri-
klausė nuo NATO narių politinės valios bei išorės
geopolitinių veiksnių, kita  vertus – nuo pačios Lie-
tuvos, ar ir kada ji atitiks narystės Aljanse kriteri-
jus, turės Vakarų demokratinių valstybių pavyz-
džiu sutvarkytą krašto apsaugos sistemą, jos ka-
riuomenė  atitiks vadinamuosius NATO standartus,
bus tinkamai pasirengusi ginti savo kraštą ir kartu
su NATO narių karinėmis pajėgomis patikimai
vykdyti bendras operacijas. Lietuva, tobulindama
kariuomenę ir visas krašto apsaugos grandis, tu-
rėjo padaryti tokią esminę pažangą, kuri NATO
valstybių autoritetingų karinių ekspertų išvadose
būtų įvertinta ir pripažinta, kad Lietuva narystei
yra subrendusi, kad jos narystė pasitarnaus stabi-
lumui ir saugumui Europoje, kad toks pripažinimas
padėtų NATO valstybių narių vyriausybėms ir par-
lamentams apsispręsti pakviesti Lietuvą į Aljansą.

– Vis dėlto krašto apsaugos sistema, ypač kariuo-
menė, daugeliu atžvilgių toli gražu netenkino reikala-
vimų, kuriuos turėtų tenkinti NATO narystės siekiančios
valstybės kariuomenė ir visa gynybos sistema?

– Po okupacinės kariuomenės išvedimo 1993 m.
Lietuvos kariuomenės būklė buvo vargana. Iš oku-
pacinės kariuomenės perimti nuniokoti kareivinių
ir kiti pastatai tebebuvo blogos būklės, juos reikėjo
kapitališkai remontuoti. Kareivių tarnybos ir mo-
kymo sąlygos batalionuose taip pat buvo varganos.
Tuometinės Vyriausybės skiriamų biudžeto asig-
navimų krašto apsaugai, kurie 1996 m. siekė vos
0,65 proc. bendrojo vidaus produkto, nepakako net
pagrindinių karinių dalinių normaliam  funkcio-
navimui. Dar blogesnėje padėtyje buvo krašto ap-
saugos savanorių daliniai, kurie vertėsi kaip iš-
manė. Krašto apsaugos struktūrų plėtotės ir inf-
rastruktūros vystymo programų finansuoti nebuvo
iš ko. Daug kariuomenės vienetų vadų ir štabų ka-
rininkų turėjo tarnybos sovietinės Rusijos imperi-
jos kariuomenėje patirtį, tačiau su NATO ir kitų Va-
karų demokratinių valstybių kariuomenių patir-
timi dar nebuvo pakankamai susipažinę. Kariuo-
menės veiklai teisiškai reglamentuoti dažnai buvo
pritaikomos civilinių santykių normos. Kariuo-
menė net teisiškai nebuvo vientisa, nes kiekvienas
batalionas, panašiai kaip kokia įmonė, turėjo sava-
rankiško juridinio asmens statusą. Karinės teisės
užuomazga buvo iš nuotrupų.

– Taigi tapęs ministru, galima sakyti, radote beveik
sovietinę kariuomenę. Nuo ko pradėjote darbus? 

– Kariuomenė nebuvo beveik sovietinė, tačiau
tam, kad ji taptų tokia pat kaip NATO valstybių ka-
riuomenės, reikėjo įvykdyti esmines reformas. Pra-
dėjome nuo visa apimančios naujos krašto apsau-
gos teisinės bazės kūrimo. Kuriant įstatymus ir ki-

tus teisės aktus svarų indėlį įnešė JAV atsargos pul-
kininkai viceministrai Jonas Kronkaitis ir Romas
Kilikauskas, generalinis inspektorius Algimantas
Garsys, ministro teisės patarėjas dr. Dainius Žali-
mas, Krašto apsaugos ministerijos departamentų
vadovai ir specialistai, Gynybos štabo, kariuome-
nės pajėgų ir specializuotų struktūrų vadai ir kari-
niai specialistai. 

Kariuomenės plėtros pirmuoju prioritetu pa-
sirinkome „investicijas į žmogų’’, atidėdami atei-
čiai „investicijas į geležį’’, t. y., į brangios ginkluo-
tės įsigijimą. Iš pasirinktojo prioriteto išplaukė trys
pagrindinės Lietuvos kariuomenės žmogiškojo po-
tencialo stiprinimo kryptys: sudaryti geras karei-
vių buities sąlygas;  sudaryti skaidrias ir tinkamas
visų karių tarnybos sąlygas; sukurti efektyvią ka-
rių mokymo ir karinio rengimo sistemą.

– Kaip tos „investicijas į žmogų’’ pasireiškė gyve-
nime?

– Seimas ir G. Vagnoriaus vadovaujama Vy-
riausybė kasmet didino krašto apsaugai skiriamas
biudžeto ir iš valstybinio turto privatizavimo gau-
namas lėšas. 1997 m. buvo rengiami projektai, o
1998-aisiais ir vėlesniais metais didesnioji biudžete
skirtų investicinių lėšų dalis buvo naudojama ka-
reivinių, karių valgyklų ir mokymo patalpų re-
konstrukcijoms finansuoti. 1998 m. beveik 2 tūks-
tančiai, t. y., daugiau nei pusė visų kareivių, tebe-
gyveno kareivinėse, kuriose nebuvo patenkinamų
sanitarinių sąlygų. Iki 2000 m. rekonstravome 13
kareivinių pastatų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Rukloje, Radviliškyje, Alytuje, Marijampolėje, ku-
riuose normalios gyvenimo sąlygos buvo sudarytos
3500 karių. Rekonstruotos 5 karių valgyklos, ku-
riose vienu metu galėjo maitintis 3 700 karių. 1998
m. buvo rekonstruoti ar suremontuoti mokomieji
centrai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio
dragūnų mokomajame batalione Klaipėdoje ir Tai-
kos palaikymo centre Rukloje (2000 m2 ploto). 2000
m. buvo statomos dvejos naujos kareivinės Taura-
gės rajone. Buvo nustatytos geresnės kareivių mai-
tinimo ir aprūpinimo uniformomis bei ekipuote
normos. 

– Kaip buvo pakeistos jaunuolių  pradinės privalomos
karo tarnybos sąlygos? 

– Rekonstravus okupacinės kariuomenės Ruk-
loje paliktų pastatų griaučius į šiuolaikines karei-
vines, kareivių valgyklas ir mokomuosius korpu-
sus, 1998–2000 m. buvo sukurta pavyzdinio lygio
bazė karių rengimui. 1999 m. pabaigoje Rukloje
buvo įsteigtas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo
Radvilo mokomasis pulkas. Į privalomąją karo tar-
nybą pašaukti jaunuoliai Mokomajame pulke cent-
ralizuotai išeidavo 11 savaičių bazinio kario paren-
gimo kursą ir tik po to buvo siunčiami į tolesnę
tarnybą batalionuose. Rekonstruotose kareivinėse
pradinį kario kursą išeinantys  jaunuoliai galėjo gy-
venti atskirose 11 žmonių sekcijose kartu su juos
apmokančiu vadu, naudotis rūbų džiovyklomis po
lauko pratybų, mankštos, kultūriniam poilsiui skir-
tomis patalpomis. Didelėje Ruklos valgykloje
įdiegta moderni technologija sudarė sąlygas vienu
metu pavalgydinti 900 karių. Su mokymo procesu
Mokomajame pulke 1999 m. liepos mėn. susipažino
ir jį labai gerai įvertino NATO pajėgų Europoje vy-
riausiasis vadas generolas Wesley Clark.  Visi
NATO generolai Mokomąjį pulką Rukloje įvertino
kaip geriausią Europoje. Mokomasis pulkas tapo
Lietuvos kariuomenės pažangos rengiantis NATO
narystei vizitine kortele ir pasididžiavimo objektu.

– Sovietinė kariuomenė jaunimą gąsdindavo rusiškai
vadinama  „diedovščina’’ (kai vyresni skriaudė jaunus ka-
rius)? Ar tokia „tradicija’’ nepersidavė Lietuvos kariuo-
menei?

– Lietuvos kariuomenėje kareivio žmogiškasis
orumas buvo be išlygų gerbiamas. A. Garsio  vado-
vaujamos generalinės inspekcijos telefonai buvo
viešai skelbiami kareivinėse, kad kareivis prireikus
galėtų pasiskųsti. Vienuolikos savaičių pradinį ka-

Šiemet minime Lietuvos valsty-
bės atkūrimo, kartu  ir Lietuvos
krašto apsaugos bei kariuomenės

atkūrimo pradžios 25-metį. 1990 metų
balandžio 25 d. Vyriausybė įsteigė
Krašto apsaugos departamentą, kuris
pradėjo formuoti krašto apsaugos tar-
nybą, o gruodžio mėn. Kaune buvo
įsteigti karininkų kursai. Lietuvos Aukš-
čiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas
1992 m. lapkričio 19 d. Aktu paskelbė,
kad  Lietuvos kariuomenė yra atkurta,
tačiau iki tikros vakarietiškos kariuo-
menės, kokia ji yra šiandien, dar buvo
toli gražu. Galima sakyti, kad šiuolaikinį
pavidalą Lietuvos kariuomenė ėmė
įgauti tik tada, kai 1996 m. pabaigoje
krašto apsaugos ministru tapo Česlo-
vas Vytautas Stankevičius ir į pagalbą
pasikvietė vakariečius – lietuvius kari-
ninkus. „Draugo’’ korespondentė A.
V. Škiudaitė kreipėsi į Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarą, Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pirmininko pava-
duotoją, 1996–2000 m. krašto apsau-
gos ministrą, (vėliau – ambasadorių
Norvegijoje ir vėl Seimo vicepirminin-
ką) Česlovą Vytautą Stankevičių, pra-
šydama prisiminti šiuolaikinės Lietuvos
kariuomenės brandinimo periodą.

Česlovas Vytautas Stankevičius tv3.kt nuotr.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

rio kursą visi naujokai išeidavo plk. S.
Levulio vadovaujamame Mokoma-
jame pulke, kur tam darbui specialiai
pasirengę kariniai mokytojai ir „pir-
mokų’’ bendrystė kūrė palankų tar-
nybos  pradžios psichologinį klima-
tą.     

– Kaip buvo pertvarkytos profesinės
karo tarnybos sąlygos?

– Profesinės karo tarnybos sąly-
gas ir tvarką taip pat reikėjo pertvar-
kyti, nes karių karjeros srityje sto-
kojo skaidrumo ir teisingumo. Ne-
buvo visiems kariams nustatytų vie-
nodų ir skaidrių kriterijų dėl aukš-
tesnių laipsnių suteikimo, karių sky-
rimo į aukštesnes pareigas, paaukšti-
nimo ir kitų kario karjeros dalykų.
Dėl to būdavo protekcionizmo ap-
raiškų. Karių atlyginimai priklausė
nuo pareigoms priskiriamo „etatinio
karinio laipsnio’’, o ne nuo kario pa-
tirtį atspindinčio jo turimo laipsnio.
Vyravo „etatinių kopėčių’’ karjeros
tendencija – siekti, kad etatinėms pa-
reigoms būtų priskirtas kuo aukštes-
nis „etatinis laipsnis’’, pagal jį moka-
mas didesnis „pareiginis’’ atlygini-
mas, po to anksčiau laiko karinis
laipsnis pakeltas iki etatinio ir t. t.
Tokią pat patirtį turintys, bet skirtin-
guose daliniuose užimantys etatines
pareigas kariai įgydavo skirtingus
laipsnius ir gaudavo du ar daugiau
kartų besiskiriančius atlyginimus.
Todėl parengėme naują profesinės tar-
nybos karių atlyginimų sistemą, ku-
rią Vyriausybė patvirtino 1998 m.
lapkričio mėnesį. Buvo nustatyta tik
nuo kario kvalifikacijos, t.y., kario pa-
tirtį įvertinančio jo karinio laipsnio ir
tarnybos pagal tą laipsnį metų skai-
čiaus priklausanti karininkų, ser-
žantų ir puskarininkių bei eilinių ka-
rių atlyginimų koeficientų gradacija.
Visų vienodo laipsnio karių algos
tapo tokio paties dydžio. Įstatymu
buvo nustatyta vadų ir kitų karininkų
pareigų rotacija kas treji metai, nau-
jai reglamentuotos karių aprūpinimo
sąlygos, skatinimas ir socialinės ga-
rantijos. Buvo įdiegta viceministro J.
Kronkaičio kartu su generaliniu ins-
pektoriumi A. Garsiu parengta ir su
kariuomenės pajėgų vadais suderinta
nauja kario tarnybos ir asmeninių ge-
bėjimų įvertinimo metodika, skati-
nanti karį kelti savo kvalifikaciją ir
didinti gebėjimus, nuo kurių įverti-
nimo priklausys jo karjera ir kt. 

– Kaip buvo plėtojama karių mokymo
ir profesinio rengimo sistema ir jos bazė?

– Visas karių mokymo įstaigas su-
telkėme į vientisą Mokymo ir dokt-
rinų valdybos sistemą. Jai priskyrėme
Generolo Žemaičio karo akademiją,
Generolo Stasio Raštikio puskarinin-
kių mokyklą Kaune, Didžiojo Lietu-
vos etmono Jonušo Radvilos moko-
mąjį pulką Rukloje, Generolo Adolfo
Ramanausko kovinio rengimo centrą
Nemenčinėje, Karo inžinerijos mo-
kyklą Kaune ir pratybų poligonus Gai-
žiūnuose, Pabradėje ir Kairiuose. Po-
ligonus įrengti pagal NATO standar-
tus padėjo Jungtinės Karalystės ir Da-
nijos specialistai. Pabradės ir Kairių
poligonuose buvo įrengtos visų rūšių –
lengvųjų ginklų, kulkosvaidžių, mi-
nosvaidžių ir prieštankinės artilerijos
šaudyklos. 

1997 m. Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija (LKA) veikė
tarsi savotiškas universitetas, visiškai
nepriklausoma nuo kariuomenės. Ji
rengė ne Lietuvos kariuomenei reika-
lingus būrių vadus, o kažkokius „pla-
taus profilio’’ karininkus. Viceminist-
ras Romas Kilikauskas kartu su plk.

Algiu Vaičeliūnu 1997 m. pradėjo vyk-
dyti esminę akademijos reformą pa-
naudojant vadų rengimo prestižinėse
JAV, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos
karo akademijose patirtį, parengė
naujas kariūnų mokymo ir kovinio
rengimo programas. Didžiosios Brita-
nijos Sandhursto karo akademijos
instruktoriai padėjo įdiegti kandidatų
į LKA kursantus (kariūnus) pradinio
karinio, fizinio ir psichologinio ren-
gimo kursus bei testavimą. 

Pagal NATO standartus pertvar-
komai kariuomenės struktūrai reikėjo
suformuoti ir nuolat tobulinti jaunes-
niųjų vadų – seržantų ir puskarinin-
kių korpusą. Puskarininkių mokyk-
los reformą tiesiogiai koordinavo vi-
ceministras Romas Kilikauskas, ben-
dradarbiaudamas su Jungtinės Kara-
lystės kariniais specialistais ir eks-
pertais. Jiems padedant mokyklos vir-
šininkas plk. Bronislovas Vizbaras pa-
rengė naujas jaunesniųjų vadų ir ka-
rinių specialistų rengimo programas
jų daugiapakopiam (per visą tarnybos
laikotarpį) rengimui pagal NATO
standartus. Britų instruktoriai Lietu-
voje dirbo tol, kol parengė Puskari-
ninkių mokyklos ir Mokomojo pulko
lietuvius instruktorius ir perdavė
jiems visą savo patirtį.  

1998 m. kariuomenėje buvo įsteig -
ti 7 anglų kalbos kursai, kuriuose
britų parengti mūsų dėstytojai išmo-
kydavo karius pagal NATO standartų
STANAG I ir II mokėjimo lygio reika-
lavimus, o Karo akademijoje ir Pus-
karininkių mokykloje – pagal III kal-
bos mokėjimo lygio reikalavimus.
1999–2000 mokslo metais dešimtyje
KAS kalbos mokymo centrų vienu
metu mokydavosi  per 220 kursantų.  

– Kaip Lietuvos kariai kaupė bendro
veikimo su NATO valstybių kariais patirtį,
kaip  buvo vertinamas jų pasirengimas?  

– Lietuvos kariuomenės vienetai

bendro veikimo kartu su tarptautinė-
mis pajėgomis patirtį kaupė kartu su
JAV, Danijos, Norvegijos ir kitų NATO
valstybių kariuomenių vienetais daly-
vaudami pratybose pagal NATO tai-
kos palaikymo misijų scenarijus, taip
pat dalyvaudami realiose misijose Bal-
kanuose. Pavyzdžiui, 1998 m. rugpjūtį
Klaipėdos apskrityje, padedant JAV,
buvo surengtos didžiausios Baltijos
valstybėse tarptautinės pratybos „Bal-
tijos iššūkis 1998’’ (angl. Baltic Chal-
lange – 1998), kuriose dalyvavo 5 000
karių iš Lietuvos ir 11 užsienio valsty-
bių, tarp jų – daugiau kaip per 2000
JAV karių, JAV karo laivai ir aviacija.
Lietuvos karių ir vadų profesinis pa-

sirengimas NATO valstybių karinių
vadų buvo vertinamas labai  teigiamai. 

– Atrodo, kad Amerikos  lietuviai Jums
buvo tvirtas ramstis, o jų indėlis į Lietuvos
kariuomenės pertvarką ir parengimą NATO
narystei buvo svarus?

– Viceministras Jonas Kronkaitis
buvo visų karinių reformų projekta-
vimo architektas ir jų įgyvendinimo
dirigentas. Jis koordinavo kariuome-
nės vado ir gynybos štabo rengiamus
kariuomenės modernizavimo projek-
tus, rengė ir siūlė sprendimus bei pa-
tarimus dėl jų įgyvendinimo. Jis tie-
siogiai dalyvavo rengiant įstatymų ir
kitų teisės aktų projektus. Kai 1999 m.
birželio 30 d. J. Kronkaitis buvo pa-
skirtas Lietuvos kariuomenės vadu,
jam suteiktas brigados generolo laips-
nis, jis toliau tiesiogiai vadovavo ka-
riuomenės modernizavimui pagal
NATO principus ir procedūras. Vice-
ministras Romas Kilikauskas be jau
mano minėtų Lietuvos karo akademi-
jos ir puskarininkių mokyklos re-
formų ir visos karinio mokymo bei
rengimo sistemos plėtros projektų taip
pat parengė Antrojo operatyvinių tar-
nybų departamento (žvalgybos ir
kontržvalgybos) plėtros ir veiklos per-
tvarką pagal NATO standartus pro-
jektus, vykdė departamento veiklos
kontrolę. Generalinis inspektorius Al-
gimantas Garsys koordinavo kareivių
ir kariuomenės vienetų kovinio ren-
gimo klausimus, be savo tiesioginių
pareigų nuveikė didelį darbą rengiant
naujus kariuomenės statutus, karių
tarnybą reglamentuojančius norma-
tyvus, reglamentus, procedūras ir
standartus. 

1998 m. gegužę Pentagonas at-siun -
tė  generolo H. Kievenaar vadovau-
jamą įvertinimo misiją, kuri savo iš-
samioje ataskaitoje pateikė bendrą iš-
vadą, kad Lietuva turi gerą krašto ap-
saugos ir kariuomenės plėtros planą
ir sėkmingai jį įgyvendina. Tai buvo ir
vadovaujančias pareigas krašto ap-
saugos sistemoje ėjusių Ame rikos lie-
tuvių didelio indėlio pripažinimas.
1999 m. balandžio 23–25 d. NATO vals-
tybių vadovų susitikime Washingtone
Lietuvos padaryta didelė pažanga ir
patvirtintas Narystės veiks mų planas
atvėrė Lietuvai vartus į paskutinį pa-
sirengimo  NATO narystei kelio eta-
pą.

– Dėkojame už pokalbį.
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Vieninteliame Europoje Šaltojo karo muziejuje
– netolima ir labai šiurpi istorija

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Žemaitijos nacionaliniame parke, netoli Platelių miestelio
plytinčiuose miškuose prieš trejus metus buvo atidarytas
unikalus, vienintelis toks visoje Europoje Šaltojo karo
muziejus. Jis įkurtas buvusiame slaptame kariniame objekte
– vienoje iš pirmųjų Sovietų Sąjungoje požeminėje ter-
mobranduolinių raketų paleidimo aikštelėje. Kelis de-
šimtmečius čia pateikti eiliniam mirtingajam nebuvo įma-
noma, niekas tiksliai nežinojo, kas slypi spygliuotomis vie-
lomis aptvertame nemažame Plokštinės miško plote. Ar-
timiausi gyventojai nuo šios vietos buvo įsikūrę už 2 km ir
net neįtarė, kokia siaubinga galia yra jų pašonėje.

Dabar jau tiksliai žinoma, kad saugoti tikrai
buvo ką – į keturias šachtas čia buvo nuleis-
tos SS-4 termobranduolinės raketos, kurių

aukštis su galvute – 22 metrai, o pati šachta siekė 30
metrų gylio.  Nuo 1963 iki 1978 metų čia dislokuotos
šios vidutinio nuotolio balistinės raketos, apgink-
luotos 2 megatonų galios termobranduolinėmis gal-
vutėmis, buvo nutaikytos į Vakarų Europos šalis: Di-
džiąją Britaniją, Vakarų Vokietiją, Ispaniją, Norve-
giją, taip pat Turkiją. Galima tik džiaugtis, kad nė
viena raketa nebuvo paleista, nes galima tik įsi-
vaizduoti, kokios būtų buvusios to pasekmės.

Ši raketinė bazė Plokščių kaime pradėta staty-
ti 1960 m. rugsėjo mėnesį, ją statė 10 000 kareivių sta-
tybininkų. Jau 1962 m. gruodžio 31 d. statybos dar-
bai buvo baigti. Penkiolika metų, kol ši bazė veikė,
čia daugiausia tarnavo Vidurinės Azijos, taip pat Es-
tijos kareiviai, o už kilometro buvo įkurtas karinis
miestelis, kur gyveno 300–400 kariškių. Kariai sau-
gojo raketų paleidimo aikštelę, kuri buvo aptverta
6 apsauginių linijų tvora – ją sudarė spygliuotos vie-
los, signalizacijos, aukštos įtampos elektros linijos.

Bazėje vienu metu dirbo apie 90 žmonių. Yra ži-
noma, kad viena tokia termobranduolinė raketa kai-
navo tiek, kiek reikėjo pinigų daugiabučiui septynių
aukštų namui pastatyti. Kariškiai iš šios bazės pa-
sitraukė 1978 metų vasarą, ji dar buvo saugoma, vė-
liau palikta. Įranga buvo išmontuota ir išvežta, o vie-
tos gyventojai, kai bazė liko nesaugoma, daug ką iš-
nešiojo.  1995 m. buvusioje bazėje buvo įrengta mi-

litarizmo ekspozicija,  o nuo 2011 m.  pabaigos lan-
kytojams duris atvėrė vienintelis toks muziejus Eu-
ropoje.

Jo istorinė ekspozicija pasakoja apie penkis de-
šimtmečius trukusį Šaltąjį karą – vieną garsiausių
bei pavojingiausių karinių konfliktų istorijoje. Čia
pateikiama vaizdinė bei grafinė medžiaga, pasako-
janti apie kažkada buvusios visiškai slaptos sovie-
tinės imperijos branduolinės ginkluotės organiza-
vimo bei veikimo principus, čia taip pat demonst-
ruojami kovinių raketų  bei kitų Šaltojo karo gink-
luotės rūšių pavyzdžiai bei maketai.

Dabar lankytojus pasitinka sutvarkyta aplinka,
įrengta apžvalgos aikštelė, yra sumontuotos vėdi-
nimo ir drėgmės surinkimo sistemos. Autentiškos
įrangos čia išlikę gana nedaug, nes daug kas po so-
vietų kariškių pasitraukimo buvo nuniokota van-
dalų. Muziejaus įrengimas ir atidarymas kainavo
apie 2,06 milijono dolerių, jie gauti iš Europos Są-
jungos fondų įgyvendinant „Šaltojo karo muziejaus
ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimas”.

Įeinant į muziejų pirmiausia krenta į akis at-
statytas daugiapakopė elektroninės apsaugos sis-
temos fragmentas. Į šachtas galima patekti tik lydint
gidui, kuris pateikia daug įdomių ir šiurpą kelian-
čių faktų apie Šaltojo karo ginklavimosi varžybas.
Muziejus turi keletą išties originalių eksponatų, kai
kurie jų gauti iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Požeminis kompleksas sudarytas iš keturių
šachtų ir jų viduje buvusio technologinio bloko, pa-
dengtų šimtus tonų sveriančiais gaubtais, kurie tu-
rėjo atlaikyti branduolinės bombos sprogimą. Lan-
kytojai gali apžiūrėti centrinę valdymo aparatinę,

Visi bunkeriai – po žeme. A. Vaškevičiaus nuotraukos 

Muziejų supa šešių lygių apsauga. Muziejaus eksponatai primena netolimą praeitį.
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Premijuotą knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mu-
gėje pristatytą šiais metais lei-
dyklos „Aukso žuvys’’ išleistą
knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’
(sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia
Stakytė Anysienė) galite įsigyti
,,Draugo’’ knygynėlyje. Kaina – 25
dol. (Illinois valstijos pridėtinės
vertės mokestis – 9.25 proc., per-
siuntimas paštu – 5 dol.). Teirau-
kitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika po-
kalbių su JAV lietuviais, kurie Ant-
rojo pasaulinio karo metais nuo
artėjančio sovietų fronto ir trem-
ties grėsmės buvo priversti palikti
Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja
apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
sprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

www.draugas.org/mirties.html

kur buvo įrengti keturių raketų val-
dymo punktai ir iš čia galėjo būti duo-
ta komanda raketoms paleisti.

Šios patalpos istorinis vaizdas at-
kurtas remiantis archyviniais kad-
rais. Kariškiai viską smulkmeniškai
fiksavo ir ruošdavo ataskaitas aukš-
tesnei valdžiai, todėl išlikę nemažai fil-
muotų kadrų ir nuotraukų. Čia įreng-
ta istorinė ekspozicija pasakoja apie
Šaltojo karo pradžią ir jo raidą nuo pir-
mųjų nesutarimų tarp Antrojo pa-
saulinio karo sąjungininkų iki bran-
duolinio ginklavimosi varžybų.

Fotonuotraukos, istoriniai eks-
ponatai, vaizdo medžiaga padeda su-
vokti, kaip arti buvome prie bran-
duolinės katastrofos slenksčio. Visa lai-
mė, kad buvo rasta jėgų atsisakyti
abipusio susinaikinimo ir ekspozicijos
salės pabaigoje galima pamatyti, kaip
vyko nusiginklavimas. Čia yra ir labai
reti eksponatai – iš sunaikintų bran-
duolinių raketų metalo pagamintos su-
venyrinės monetos, kurios tapo po-
puliariomis dovanomis buvusiems
priešininkams.

Įdomu pamatyti, kad amerikie-
čiai gerai žinojo apie šios bazės egzis-
tavimą – tai įrodo iš JAV gauti doku-
mentai. Iš 300 puslapių buvusios slap-
tos ataskaitos muziejaus rengėjams pa-
vyko gauti šešis lapus, susijusius su
šiuo objektu Plokštinės miške.  

Šaltojo karo metais didžiulį vaid-
menį vaidino abiejų priešiškų pusių
propaganda. Apie tai galima sužinoti
atskiroje salėje, kurios vienoje pusėje
– Sovietų Sąjungos, kitoje – JAV bei ki-

tose NATO šalyse tada išleisti plakatai,
lankstinukai, knygos, skirtos politinei
propagandai, savo stiprybei išaukštinti
ir priešininkui sumenkinti. Doku-
mentai anglų ir susų kalbomis išties
įdomūs ir unikalūs.

Kitoje salėje pavaizduota raketinės
technikos evoliucija. Čia eksponuoja-
mi šaltojo karo laikotarpio kovinių ra-
ketų komponentai ir aparatūra bei
demonstruojamas vienintelis tikslus
raketos SS-4 maketas. Už stiklo at-

kurtas ir bunkerio vado kabinetas –
pulkininkas,   savo  šalies  įgaliotas,
laiko pirštą  ant branduolinio mygtu-
ko. 

Nusileidus dar žemiau, galima ap-
žiūrėti atkurto ryšio mazgo aparatūrą.
Čia yra komplekso elektros jėgainės
salė su galingo generatoriaus liku-
čiais, o buvusioje elektros paskirstymo
patalpoje galima susipažinti, kaip So-
vietų vadovybė stengėsi paruošti šalies
visuomenę galimam branduoliniam
konfliktui. Net tikėta, kad išgelbėti
nuo branduolinio sprogimo gali storos
sienos ir dujokaukės ar guminiai ap-
siaustai.

Dabar jau galima apžiūrėti ir pa-
čią šachtą, kur beveik du dešimtmečius
buvo laikoma kovinė raketa. Tai su-
dėtingas inžinerinis statinys, kuriame
daug įvairių įrenginių ir komunika-
cijų. Paskutinėje salėje galima pama-
tyti, kas galėjo atsitikti bet kurią Šal-

tojo karo dieną – specialiame makete
bei vaizdo instaliacijose yra atkurta
branduolinio sprogimo imitacija bei
demonstruojamos galimos jo pasek-
mės.

Beveik porą valandų praleidus
šiuose bunkeriuose, apžiūrėjus šiurpą
keliančius jo eksponatus ir pagalvojus
apie tai, kas galėjo atsitikti vos prieš
40–50 metų, norisi kuo greičiau išlipti
į viršų ir įkvėpti gryno oro. O viršuje
pasitinka žaliuojantys ir amžinai
ošiantys Žemaitijos miškai, kvepian-
čios pievos, garsiai čiulbantys paukš-
čiai, netoliese tyvuliuojančio Platelių
ežero mėlynė.  Tai toks kontrastas tik
ką pamatytiems vaizdams, jog gali tik
dėkoti Aukščiausiajam, išgelbėjusiam
mus nuo baisios katastrofos. Dėl to rei-
kia lankyti tokius muziejus, nes tai pui-
ki priemonė suvokti, kaip svarbu yra
taika ir saugumas, kokia brangi yra ta
ramaus dangaus žydrynė...                                                                                                                                                                                                                                                  

Propagandai abi pusės skyrė didelį dėmesį.
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Jei žadate šią vasarą
aplankyti Lietuvą...

Norėtume pranešti, kad rugpjūčio 3–15 d. Kalbos ir kultūros ins-
titute, Vilniuje vyks tradiciniai intensyvūs lietuvių kalbos vasa-
ros kursai šeimoms:

1. Intensyvūs lietuvių k. vasaros kursai vaikams (20 akad. val.)

2. Intensyvūs lietuvių k. vasaros kursai suaugusiems (50 akad. val.)

Kursai skirti Lietuvos išeiviams ir užsienio piliečiams. Kursų metu bus mo-
koma ne tik kalba, bet ir supažindinama su Lietuvos kultūra. Numatoma įvairi
kultūrinė programa: ekskursijos po Lietuvą, edukacinės programos, šakočio ke-
pimas, etnokultūriniai vakarai, susitikimai su žinomais Lietuvos žmonėmis ir Lie-
tuvoje gyvenančiais užsieniečiais. Kursai skirti šeimoms, nes tuo pačiu metu gali
mokytis ir vaikai (vaikų grupėse) ir jų tėveliai (suaugusiųjų grupėse).

Jei į Lietuvą planuojate atvykti birželio mėnesį, 
kviečiame apsilankyti Vasaros stovykloje

https://www.youtube.com/watch?v=FKBXx-ErFbY

Prof. dr. Irena Kruopienė ir prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė

Kalbos ir kultūros institutas

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų 
parašyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos ty-
rinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

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

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

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

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

Teiraukitės tel. 773-585-9500

� Birželio 20 d., šeštadienį, 7 val. v. kvie-
čiame į Joninių šventę, kuri vyks  SLA pa-
talpose ir kiemelyje: 307 West 30 Street, NYC
10001. Šventėje dalyvaus svečiai iš Lietuvos
– etnologas Vilius Marma ir birbynininkas Gin-
taras Vilčiauskas. Šventės metu prisiminsime
Joninių tradicijas, dainuosime liaudies dainas,
gėrėsimės svečių atliekama autentiška lietu-
viška muzika, Vilius Marma pamokys juostų
rišimo meno. Kviečiame dėvėti vainikus,
gintarinius vėrinius, juosteles ar ką nors kito
jums mielo lietuviško bei atsinešti lietuviškų
užkandžių. Alumi prekiausime. 

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

� Birželio 21 d., sekmadienį, Beverly
Shores Lietuvių klubas, šiemet švenčiantis
savo 60-metį, kviečia į tradicinę ,,Kugelinę"
Šv. Onos bažnyčios kiemelyje (po pirmos va-
landos lietuviškų pamaldų, apie 2 val. p. p.).
Adresas: 433 E. Gofwood Rd., Beverly Sho-
res, IN 46301. Kviečiame visus žalumos

prieglobstyje skaniai pavalgyti, pabendrau-
ti ir kartu atšvęsti Tėvo dieną.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) birželio 21 d., sekmadienį, 10 val.
r. švęsime 12-tąjį eilinį metų sekmadienį. Taip
pat paminėsime Tėvo dieną. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
15 minučių prieš šv. Mišias sukalbėsime Švč.
Jėzaus Širdies litaniją. Po pamaldų Brighton
Parko Lietuvių Bendruomenė ruošia šalti-
barščių ir cepelinų pietus. Bus programa ir
loterija. Pagerbsime visus tėvelius, taip pat
ir mūsų dvasiškus tėvelius – buvusį klebo-
ną kun. Robert Coleman ir kun. Armando Ra-
mirez-Ruiz, kurie išvyksta iš mūsų parapi-
jos birželio pabaigoje. Kviečiame visus da-
lyvauti.

� Portlando lietuviai birželio 27 d., šešta-
dienį, 4 val. p. p. kviečiami į dainininkės Ra-
sos Serra ir liaudies instrumentų virtuozo Sau-
liaus Petreikio koncertą, kuris vyks  labai gra-
žioje vietoje, Kelley Point parke. Daugiau in-
formacijos apie šį renginį ir kitą Portlando lie-
tuvišką veiklą rasite tinklalapyje www.port-
landlithuanians.com.

PAs mUs 
IR

APLInK mUs

JOnInIŲ ŠVEnTĖ
Birželio 20 d. Centrinėje nJ jau šeštą kartą  vyks

Joninių – vasaros šventė 
,,Oi girioj girioj, žalioj girelėj...”, 
į kurią kviečiame visus visus!

Mugė, šventinis koncertas ir Joninių linksmybės!
Varžysis stipruoliai, plukdysime vainikus, dainuosime ir 

šoksime, paparčio žiedo – laimės ieškosime!

Šventė vyks 
Estų namuose – 4 Cross St. & Veterans Hwy., 

Jackson nJ 08527 
Pradžia – 5 val. p. p.

Šventė skirta Etnografinių regionų metams paminėti.
Rengia Centrinė NJ Lietuvių Bendruomenė.

Įėjimo auka – 25 dol., vaikams iki 15 metų – nemokamai.
Pasiteirauti galite el. paštu: lietuviskabendrija@yahoo.com.

2011 m. Joninių šventės  Centrinėje NJ
vaizdo įrašas: https://vimeo.com/25909624

JOnInIŲ  MUGĖ
Kviečiame tautodailininkus, menininkus ir prekiautojus lietu-
viškai dirbiniais (medžio drožiniais, juvelyrika, siuviniais, mezgi-
niais ir kt.) prekiauti šventinėje Joninių mugėje, kuri vyks
birželio 20 d. Estų namuose, 4 Cross St. & Veterans Hwy.,
Jackson, nJ 08527.

Mugės pradžia – 5 val. p. p.
Registracija ir daugiau  informacijos 

tel. 732-581-8436 (Skaidrė)
arba el. paštu lietuviskabendrija@yahoo.com.

Paminklas Tautai ir kalbai Marijampolėje.


