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Vilnius, rugpjūčio 1 d. Lie-
tuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė kartu su 
valstybiniu vizitu į Lietuvą 
atvykusiu Izraelio Prezidentu 
Shimon Peres aplankė Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centrą. 
Vėliau Lietuvos ir Izraelio pre-
zidentai Panerių memoriale 
pagerbė Holokausto aukų at-
minimą. 

Prieš daugiau kaip 10 metų 
įsteigtame centre valstybių 
vadovai apžiūrėjo Lietuvos 
žydų kultūros paveldo ir šiuo-
laikinio meno ekspoziciją, su-
sipažino su švietėjiška centro 
veikla. Čia vykdomos įvai-
rios edukacinės programos, 
rengiamos konferencijos ir 
kultūros renginiai, kurių metu 
skleidžiamos istorinės tiesos, 

„PRISIMINDAMI PRAEITĮ, KURKIME ATEITĮ”

minties laisvės ir žmogaus 
teisių vertybės, pagarba kitoms 
kultūroms ir tradicijoms. 

Po apsilankymo Toleran-
ci jos centre Lietuvos ir 
Izraelio prezidentai dalyvavo 
Holokausto aukų pagerbimo 
ceremonijoje Panerių memo-
riale. „Stovime ant žemės, 
sugėrusios tūkstančių žmonių 
kraują. Ir turbūt teisingiausia 
čia būtų tylėti, nes sunku 
rasti žodžių, kuriais įmanoma 
išreikšti Holokausto siaubą. 
Antrojo pasaulinio karo me-
tais čia nužudyta apie šimtas 
tūkstančių įvairių tautybių 
žmonių, daugiausia - žydų. 
Visi jie turėjo vardus ir pavar-
des, šeimas, namus ir darbus. 
Buvo mūsų draugai, kaimy-
nai, dirbantys Lietuvoje ir 
Lietuvai”, - sakė Prezidentė. 

Pasak šalies vadovės, lai-
kas niekada neužpildys tos 
skaudžios tuštumos, kuri liko 
netekus darbščios ir kūry-
bingos bendruomenės, kūru-
sios Šiaurės Jeruzalę. „Pri-
simindami praeitį, kurkime 
ateitį. Privalome atminti ir 
pagerbti žuvusiuosius. Turime 
atminti ir tuos, kurie vykstant 
Holokausto siaubui nešė viltį ir 
šviesą - šimtus žydus gelbėju-
sių ir savo gyvybėmis rizikavu-
sių teisuolių. Amžina pagarba 
jiems”, - sakė Prezidentė.

Daugiau kaip 830 lietuvių, 
gelbėjusių žydus, yra suteik-
tas garbingas Pasaulio tautų 
teisuolio vardas.

Pagerbdamas žuvusiuosius 
Izraelio Prezidentas sukalbėjo 
žydų maldą „Kadish”.

Prezidentės spaudos tarnyba

Izraelio Prezidentu Shimon Peres pagerbė Panerių memoriale Holokausto aukų atminimą. Nuotraukoje 
(iš k.) pirma Lietuvos RespublikosPrezidentė Dalia Grybauskaitė, trečias – Lietuvos Seimo Užsienio 
reikalų komiteto narys Emanuelis Zingeris.                                                                                 ELTA

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, kartu su Estijos ir 
Latvijos prezidentais Toomu 
Henriku Ilvesu ir Andriu 
Berziniu tarsis su Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentu 
Baracku Obama. Susitikimas 
vyks prezidento B. Obama 
kvietimu rugpjūčio 30 die-
ną Baltuosiuose rūmuose, 
Washington, D.C. 

Kaip teigiama Preziden-
tūros pranešime spaudai, šie-
met minime 15 metų, kai 
buvo pasirašyta Baltijos šalių 
ir JAV partnerystės ir ben-
dradarbiavimo chartija. Ši 
chartija užtikrino JAV paramą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
siekiams tapti NATO narėmis.

Baltijos šalių ir JAV pre-
zidentų susitikime bus aptarti 
regiono karinio, energetinio 
ir kibernetinio saugumo klau-
simai. Didelis dėmesys bus 
skiriamas ekonominio ben-
dradarbiavimo aspektams ir 
Europos Sąjungos deryboms 
su JAV dėl Transatlantinės 
prekybos sutarties. Taip pat 
ketinama aptarti bendradarbia-
vimo NATO klausimus.

„Jungt inės  Amer ikos 
Valstijos supranta Lietuvos ir 
Baltijos valstybių iššūkius, o 
pastarųjų metų bendradarbia-
vimas su JAV yra intensyvus 
kaip niekada. Amerika yra 
pagrindinė partnerė, palaikiusi 
NATO oro policijos misijos 
pratęsimą Baltijos šalyse ne-
ribotam laikui, pagal Aljanso 
gynybos planus jau šiemet 
regione vyks didžiausios iki 
šiol karinės pratybos”, – sako 
Prezidentė.

PABALTIJO VALSTYBIŲ PREZIDENTAI 
PAKVIESTI Į BALTUOSIUS RŪMUS

Šalies vadovė pabrėžia, 
kad JAV yra svarbi Lietuvos 
energetinio saugumo partnerė. 
Lietuva ypač suinteresuota, 
kad JAV palengvintų skalū-
ninių dujų eksportą į NATO 
šalis – tai užtikrintų energijos 
šaltinių tiekimo įvairovę ir 
konkurencingas dujų kai-
nas Lietuvos žmonėms. Šiuo 
metu JAV dujos beveik keturis 
kartus pigesnės negu moka 
Lietuva. Taip pat Lietuva ir 
JAV aktyviai bendradarbiavo 
kuriant Branduolinio saugumo 
kompetencijos centrą.

Pasak D. Grybauskaitės, 
Europos Sąjungos Tarybai 
pirmininkaujanti Lietuva turi 
galimybę prisidėti prie ES 
ir JAV santykių stiprinimo. 
Lietuvos pirmininkavimo 
ES metu įvyko pirmasis JAV 
ir ES derybų susitikimas 
dėl Transatlantinės preky-
bos sutarties. Tikimasi, kad 
antrasis derybų susitikimas 
taip pat bus surengtas dar iki 
Lietuvos pirmininkavimo 
pabaigos.

Anot Prezidentės, derybos 
dėl Transatlantinės prekybos 
sutarties yra vienas iš Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai 
tikslų. Tai padės užtikrinti 
dar sklandesnį bendradarbia-
vimą tarp dviejų strateginių 
partnerių ir ypač prisidės prie 
ekonomikos augimo skati-
nimo abiejose Atlanto pu-
sėse. Prezidentės teigimu, 
Transatlantinės prekybos su-
tartis dviem didžiausiems 
pasaulio ekonominiams blo-
kams padės atremti globalius 
iššūkius.                          ELTA

Nuo tragiškų įvykių Medi-
ninkuose, kai prie sienos su 
Baltarusija buvo sušaudyti 
7 Lietuvos pareigūnai, pra-
ėjo 22-eji metai. Prieš kurį 
laiką Lietuvos Respublikos 
Generalinė prokuratūra baigė 
dar vieną ikiteisminį tyrimą 
dėl Medininkų poste nužu-
dytų pareigūnų. Nusikaltimą 
prokurorai kvalifikuoja kaip 

LIETUVA PAMINĖJO MEDININKŲ 
TRAGEDIJOS METINES

nusikaltimą žmoniškumui, kai 
įtariamaisiais dėl šių nusikals-
tamų veikų pripažinti Rusijos 
piliečiai. Medininkuose buvo 
nužudyti Mindaugas Balavakas, 
Algimantas Juozakas, Juozas 
Janonis, Algirdas Kazlauskas, 
Stanislovas Orlavičius, Anta-
nas Musteikis ir Ričardas Ra-
bavičius. Gyvas liko tik sunkiai 
sužeistas Tomas Šernas.   ELTA

Vilnius, rugpjūčio 1 d. 
(ELTA). Po dviejų savaičių 
ekspedicijos Rusijos Tiumenės 
srityje ketvirtadienį į Lietuvą 
sugrįžo jaunimo ekspedicijos 
„Misija Sibiras ’3” dalyviai.

Išvykę l iepos 17-ąją, 
Pasaulio lietuvių vienybės 
dieną, 16 ekspedicijos koman-
dos narių Rusijos Federacijos 
Tiumenės srityje praleido 
lygiai dvi savaites. Per tą lai-
ką aplankytos ir sutvarkytos 
Jalutorovsko, Novyj Tapo, 
Lesnaja, Lebediovkos, Verch 
Kamenkos, Kulemešo ir dar 
keleto nykstančių ar jau vi-
siškai sunykusių gyvenviečių 
kapinaitės. Jose palaidoti čia 
ne vienus metus badą, ligas, 
nepakeliamas darbo ir gyve-
nimo sąlygas kentę lietuviai.

Į VILNIŲ GRĮŽO „MISIJA SIBIRAS ’13” 
DALYVIAI

„Esame labai laimingi, kad 
jaunimas ne tik prisiėmė di-
džiulę atsakomybę, nestokojo 
ryžto ir užsidegimo puoselėti 
visų mūsų istoriją. Jie viršijo vi-
sus lūkesčius, nuveikė didžiulį 
darbą siekdami tinkamai įam-
žinti Tiumenėje tremties dalią 
patyrusių lietuvių atminimą. 
Dabar galime drąsiai pasaky-
ti - nuveikta viskas, kas buvo 
įmanoma per tokį trumpą laiką, 
ir mes turime kuo didžiuotis”, - 
sako projektą „Misija Sibiras” 
organizuojančio labdaros ir 
paramos fondo „Jauniems” 
direktorius Arnas Marcinkus.

Kai kuriose vietose net ir 
apie kapinių buvimą žyminčių 
žemės kauburėlių misijos daly-
viams atrasti jau nebepavyko. 
Sibiro taigą vasaromis alinan-

tys gaisrai, karščiai, audros 
naikina paskutinius tremties 
ženklus, tad šis jaunimo indė-
lis - ypač svarus ir reikalingas.

Nuo „Misija Sibiras” pro-
jekto pradžios lietuvių tremties 
ir kalinimo vietose Sibire jau 
apsilankė vienuolika jaunimo 
ekspedicijų, sutvarkiusių apie 
90 lietuviškų kapinių ir susi-
tikusių su ten gyvenančiais 
lietuviais. 

Europos skaitmeninės 
bibliotekos, muziejaus ir 
archyvo „Europeana” naujas 
projektas „Europeana 1989” 
rugpjūčio mėn. Baltijos šaly-
se organizuoja prisiminimų 
surinkimo dienas, siekdamas 
įamžinti 1989-ųjų įvykius, nu-
lėmusius istorines permainas 
Lietuvoje, Baltijos ir buvusio 
Rytų bloko šalyse.            lrt.lt
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Lietuvos Generalinė prokuratūra pranešė, kad statant 
Valdovų rūmus valstybės lėšos nebuvo švaistomos. „Tyrimas 
atnaujintas nebus, Aukštesnysis prokuroras iš naujo patikrino 
bylą ir nusprendė, kad tyrimas nutrauktas pagrįstai”, - spaudai 
pranešė vyriausias prokuroras Irmantas Mikelionis. Pasak jo šis 
didelį atgarsį visuomenėje sukėlęs tyrimas gali būti atnaujntas 
tik vienu atveju - jeigu atsiras naujų aplinkybių bei įrodymų.

„Esu pirmasis Lietuvoje politinis kalinys”, - išėjęs iš 
Vilniaus apygardos teismo salės pasakė Seimo narys Viktor 
Uspaskich ir naktį pabėgo į Rusiją. Ketveri nelaisvės metai. 
Tokį sprendimą Vilniaus apygardos teisme išgirdęs pareiškė dar 
turįs vilčių, kad nereikės keliauti už grotų. Kreipsis į Apeliacinį 
teismą, o jei ne, tai „kreipsiuosi į Europos šalių parlamentus ir 
prašysiu, kad atidžiai stebėtų šį procesą. Jei Apeliacinis teismas 
taip pat nuspręs, kad jis kaltas ir turi atlikti laisvės atėmimo 
bausmę, jis kalės vadinamojoje pareigūnų kolonijoje Sniego 
gatvėje, Vilniuje. Jame kali policininkai, prokurorai, muitininkai, 
pasieniečiai, anstoliai ir valdžios atstovai. Čia kalėjo ir Seimo 
narys A. Butkevičius ir parlamentaras Saulius Stoma. Dabar 
bausmę atlieka 109 buvę pareigūnai ir valstybės tarnautojai.

Lietuvoje kasmet kūdikius gimdo maždaug 400 nepil-
namečių. Palyginti su 2005 m., kai pažymėta 591 gimdžiusi 
nepilnametė, šis skaičius dabar mažėja. Tokius skaičius pateikė 
Statistikos departamentas. 2012 metais 113 nepilnamečių nu-
traukė nėštumą aborto būdu.

Vakarų žurnalistai vienoje Prezidentūros salių susitikę 
su prezidente D. Grybauskaite, teiravosi, ar aktyviai Ukrainą 
europiniu keliu kreipianti Lietuva nebijo sulaukti Rusijos sank-
cijų. „O kas blogiau gali nutikti? Mes ir taip už dujas mokame 
20 procentų brangiau nei Vokietija. Nemanau, kad gali būti 
blogiau. Jau visko buvo”, - teigė Lietuvos vadovė ir pastebėjo, 
kad šiuo metu labiau reikėtų galvoti apie pasekmes, kurių gali 
sulaukti Ukraina”.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išreiškė oficialų 
nepritarimą grupės parlamentarų siūlymui pensinio amžiaus 
sulaukusiems kunigams iš valstybes iždo mokėti didesnes 
pensijas. Valstybės pripažįstamų religinių bendrijų dvasininkai, 
sulaukę pensinio amžiaus, gauna 360 litų per mėnesį pensiją. 
Parlamentarams, kurie išeina į pensiją, siūloma 1,080 litų.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnai mano, kad JAV ir 
Vokietijoje slapstosi Seimo narė Neringa Venckienė. Jos paieš-
kojimas paskelbtas prieš du mėnesius, bet prokurorai negavo 
atsakymų nė iš vienos valstybės. Apie tai, kad N. Venckienė su 
nepilnamečiu sūnumi per Berlyną išvyko į JAV, buvo pranešta 
po jos dingimo. Tačiau jos atstovais prisistatę asmenys aplankė 
tris Čikagos lietuvius advokatus, ar jie padėtų pabėgėlei. Visų 
buvo atsakyta neigiamai, taip rašo „Lietuvos rytas”.

„Lituanikos” skrydžiui atminti Kaune Dariaus ir Girėno oro oro 
uosto dalyje buvo surengta aviacijos šventė. Šventėje kilo lėktuvai 
su Lietuvos ir Baltijos regiono aviatoriais. Virš oro uosto praskrido 
ir Lietuvos oro erdvę, saugantys naikintuvai „Mirage F-l”.

Rugpjūčio 1 d. Telšiuose iškilmingomis pamaldomis pra-
sidėjo Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo iškil-
mės, kurios tęsėsi keturias dienas. Istorikų teigimu, Žemaitija 
buvo paskutinis pakrikštytas pagoniškos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės regionas, baigęs suformuoti Europą. Krikštas 
svarbus ir pačiai Žemaitijai bei žemaičiams.

Poznanės „Lech” ir VMFD „Žalgirio” sirgaliai Vilniaus 
senamiestyje spėjo pasiaiškinti santykius. Dar prieš atveriant 
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) stadiono vartus, teko įsi-
kišti pareigūnams. Aistros virė ir pačiame stadione, ypač po 
„Žalgirio” įvarčio. Konfliktą prie Aušros vartų pareigūnai suval-
dė kone akimirksniu. Įsikišus specialiai pasiruošusių pareigūnų 
pajėgoms bei raitajai policijai, abiejų klubų fanai atskirti ir į 
stadioną žygiavo netgi labai saugiu atstumu. Pirmieji nužygiavo 
„Žalgirio” gerbėjai, gerokai vėliau pajudėjo ir „Lech” fanai.

Neišvengta ir lietuviams nemielų „Lech” fanų išsišokimų. 
Vienas iš LFF stadiono administracijos pastatų paženklintas lip-
duku su tarpukario Lenkijos žemėlapiu (t.y. su Vilniaus kraštu) 
bei užrašu „Polskie Wilno” („Lenkijos Vilnius” – lenk.). Toks pat 
užrašas liepos 31 d. vakare buvo užpurkštas vienoje iš sostinės 
gatvių. Poznanės klubo gerbėjai ir prieš rungtynes, ir jų metu ne-
vengė užgaulių skanduočių: „Jestesmy u siebie” („Esame namie”) 
ir „Polskie Wilno” („Lenkijos Vilnius”). Iš tribūnų LFF stadione 
aidėjo ir skanduotės su lenkiškais keiksmais. Iki rungtynių pabaigos 
jokių pranešimų apie rimtesnius incidentus nebuvo. O Lietuvos ir 
Lenkijos pareigūnai suformavo gyvą sieną, kurios vienintelis tikslas 
buvo neleisti stadioną paliekantiems Vilniaus ir Poznanės klubų 
sirgaliams susitikti. Ši prevencinė priemonė davė vaisių: abiejų 
komandų gerbėjai LFF stadioną paliko taip ir nesusitikę.

Rusijos prez. Vladimir Putin atvyko į Ukrainą ir bandė įtikinti jos 
vyriausybę, kai šiuo metu Europos Tarybai pirmininkauja Lietuva, 
nepasirašyti lapkričio mėnesį Vilniuje partnerystės susitarimo su 
Europos Sąjunga. Nuotraukoje jis su patriarchu Kirill I, Ortodoksų 
Bažnyčios Kijeve vadovu.                                                          AP

Europos Sąjungos vadovų pasitarimas prekybos su JAV reikalais. Iš kairės ES Tarybos pirm. Herman 
Van Rompuy,, JAV prez. Barack Obama, ES Komisijos pirm. Jose Manuel Barroso ir Didžiosios 
Britanijos min. pirm. David Cameron. Prancūzijos prez. Francois Hollande nedalyvavo.              AP

JAV prasidėjo pirmosios 
Izraelio ir palestiniečių taikos 
derybos per trejus metus, pra-
neša „Reuters”.

Pagrindiniai Izraelio mi-
nistro pirmininko Benjamin 
Netanjahu ir palestiniečių 
prezidento Mahmoud Abbas 
padėjėjai derybas pradėjo per 
tradicinį vakaro valgį, kuriuo 
musulmonai per ramadano 
mėnesį nutraukia visą dieną 
trukusį badavimą. Susitikimą 
JAV valstybės departamente 
surengė valstybės sekretorius 
John Kerry. Izraelio delega-

PALESTINOS IR IZRAELIO TAIKOS 
DERYBOS

cijai vadovauja teisingumo 
ministrė Tzipi Livni, o pa-
lestiniečiams atstovauja vy-
riausiasis derybininkas Saeb 
Erekat. Prieš bendrą vakarienę 
J. Kerry atskirai susitiko su 
abiem delegacijomis.

J. Kerry per penkis mėne-
sius vyko į šešis oficialius vizi-
tus Izraelyje ir įtikino šalis at-
naujinti derybas. Planuojama, 
kad derybos truks devynis 
mėnesius. Iš šalių pareiškimų 
matyti, kad yra nesutarimų dėl 
derybų eigos. Izraelio pareigū-
nas sakė, kad visi klausimai 

bus svarstomi vienu metu, o 
Palestinos pareigūnas teigė, 
kad jie pradės nuo derybų dėl 
sienų ir saugumo.

JAV norėtų, kad Izraelis 
ir palestiniečiai susitartų, kad 
Izraelis gali taikiai sugyventi 
su Vakarų krante ir Gazos 
ruože įkurta nauja palestinie-
čių valstybe. Izraelis okupavo 
palestiniečių teritorijas per 
1967 metų karą.

Pagrindiniai derybų klausi-
mai bus valstybių sienos, žydų 
gyvenviečių Vakarų krante 
ateitis, palestiniečių pabėgėlių 
likimas ir Jeruzalės statusas.

LRT

Lietuvoje viešintis Izraelio 
prezidentas Shimonas Peresas 
liepos 31 d. pareiškė tikintis, 
kad naujos taikos derybos su 
palestiniečiais bus sėkmingos.

Kalbėdamas po susitikimo 
su Lietuvos prezidente Dalia 
Grybauskaite, Izraelio vado-
vas sakė turintis vilties, kad pa-
vyks pasiekti pagrindinį tikslą, 
jog „žydų valstybė Izraelis ir 
arabų valstybė Palestina ne 
kovotų viena su kita, bet gy-
ventų kartu draugaudamos ir 
bendradarbiaudamos”.

„Nėra alternatyvos taikai”, 
- sakė Izraelio prezidentas.

„Terorizmas neperduoda 
jokios žinios, jis negali iškepti 
duonos ar pasiūlyti gaivaus 
oro, kuriuo kvėpuotume. Jis 
brangus, bereikalingas ir nie-
ko nekuria. Artimieji Rytai 
gali pasikeisti, jei terorizmą, 
krizę, alkį, nedarbą ir pries-
paudą pakeis nauji ekonomi-
kos, socialinių reikalų laikai. 
Norėtume, kad mūsų visi kai-
mynai gyventų taikiai, pasitu-
rinčiai ir draugiškai”, - kalbėjo 
Sh.Peres. „Tai sudėtinga, bet 

„NORIME TAIKOS SU PALESTINIEČIAIS”
būtina. Manau, kad taikos pro-
cesas yra svarbus žingsnis pir-
myn. Norime taikos ne tik su 
palestiniečiais, bet su visomis 
arabų šalimis”, - pridūrė jis.

Liepos 29 d. po rytinių 
derybų Jungtinėse Valstijose 
abi derybų šalys sutarė, jog 

visi labiausiai ginčijami klau-
simai, kaip sienos, pabėgėliai, 
Jeruzalės likimas, bus derybų 
dienotvarkėje. D.Grybauskaitė 
sakė, kad Europos Sąjunga, 
kuriai šiuo metu pirmininkauja 
Lietuva, sveikina prasidėjusias 
taikos derybas ir yra pasiren-
gusi padėti.                    ELTA

Bėgliu tapęs JAV paslapčių 
viešintojas Edward Snowden 
paliko Maskvos oro uostą, ku-
riame išbuvo ilgiau nei mėnesį, 
o dabar jam suteiktas laikinas 
prieglobstis Rusijoje.         LRT
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ŠIMTAS METŲ!

Vyčiai, arba Lietuvos Vyčiai, Amerikos lietuvių įkurta kaip 
jaunimo organizacija 1913 m. balandžio 27 d. Lawrence, MA, 
tebeveikia ir dabar.

To meto lietuviai rūpinosi, kad jaunimas būtu auklė-
jamas lietuviškoje tautinėje aplinkoje ir sulaikomas nuo 
mišrių šeimų. Buvo įsteigtas „Lietuvos sakalų” sambūris, 
kuris apjungė 500 jaunimo. Steigiamajame suvažiavime 
priimtas laikinasis statutas, išrinkta valdyba - pirmininkas 
M. A. Norkūnas. Įsijungė dvasiškiai ir studentai K. Pakštas, 
A. Račkus, J. Poška, M. Zujus ir kiti. Tik 1913 m. rudenį 
pirmame suvažiavime buvo priimtas, kun. A. Kaupui pasiū-
lius, Lietuvos Vyčių pavadinimas, nes daugeliui „sakalai” 
nepatiko, primindami kitų kraštų jaunimo organizacijas. 
Lietuvių enciklopedija (XXXIII) rašo, kad to meto vyčių 
veiklą žymiai pagyvino muzikai A. Aleksis ir A. Pocius, lai-
kraštininkai F.Kemėšis, J. Kaupas, J. Karosas, M. Zaldokas, 
J. Kazanauskas, kunigai J. Vaičiūnas, I. Albavičius, M. 
Krušas, P. Serafinas bei kiti. Antrame suvažiavime dalyvavo 
Europos svečiai J. Gabrys ir kun. M. Gustaitis, kuris sukūrė 
Vyčių himną, o muziką - A. Aleksis.

Trečiasis suvažiavimas 1915 m. Čikagoje nutarė leisti 
vyčių žurnalą „Vytis”, gal tebeeinantį ir dabar.

Organizacija savo narius skaičiavo tūkstančiais, 1915 m. 
turėjo 103 kuopas su 4,100 narių. Jie pirmieji minėjo lietuvių 
spaudos atgavimo dieną, pasiuntė per lietuvių vietoves Matą 
Zujų kalbėti Lietuvos laisvės reikalais. Tuo metu vyčiai dau-
giausiai jėgų skyrė ne savo organizacijai, bet Lietuvos laisvės 
kėlimui ir Lietuvių tautos tarybai.

Daug vėliau, kai 1940 m. sovietų Rusija okupavo Lietuvą 
ir tuoj įsikūrė Amerikos Lietuvių Taryba, Lietuvos Vyčiai 
talkininkavo jai Lietuvos laisvinimo byloje, užversdami 
tūkstančiais laiškų JAV senatorius ir Atstovų rūmų narius 
dėl Lietuvos laisvės. Daug prisidėjo, kad JAV Kongresas 
paskelbtų Pavergtų tautų savaitę, nepripažintų Lietuvos įjun-
gimo į Sovietų Sąjungą, pritarė Kersteno komiteto sudarymui 
ištirti Pabaltijo valstybių pavergimo bylą ir atliko daug darbų 
Lietuvos laisvės klausimu.

Dera prisiminti, kad kairiųjų pažiūrų grupės skundė vy-
čius JAV vyriausybei, kad jie nėra lojalūs šiam kraštui, bet 
vyčiai buvo gerai žinomi savo darbais Amerikai ir Lietuvai, 
todėl skundikai nepasiekė, kad vyčių organizacija būtų 
uždrausta. Dar daug būtų galima rašyti apie vyčius, kurie 
per metus parašydavo 60 tūkstančių laiškų JAV valdžiai 
Lietuvos laisvės reikalu; dabar dar reiškiasi trečios ir ketvir-
tos kartos lietuviai, nors jau kalba angliškai, bet pasisako už 
mūsų tautos reikalus.

Šiais metais liepos 25 ir 26 dienomis Bostono apylinkėje 
Quiney, MA, įvyko Lietuvos Vyčių 100 metų jubiliejaus 
renginiai. Juos pasveikino Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, Užsienio reikalų ministras L. 
Linkevičius, JAV Senato narė E. Warren, Massachusetts, 
Illinois, New York, Wisconsin gubernatoriai ir Washington 
D.C. meras.

Taip pat ir Lietuvos ambasadoriaus atstovas Simonas 

Šatūnas ir Lietuvos generalinis konsulas Valdemaras Serapinas. 
„Dirva” sveikina Lietuvos Vyčius su šimto metų turiningos 

veiklos jubiliejumi. Dėkojame už jų darbus Lietuvos laisvei 
ir linkime toliau tęsti tą vertingą veiklą ne tik Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms, bet ir Lietuvai.

Vyt. Radžius

Istorijos baimė, menkas iš-
manymas, fantazijos ir talento 
stoka, blogai surašyti konkurso 
reikalavimai, abejotina komi-
sija? Kur slypi priežastis, kad 
paminklas Lietuvos laisvės 
kovotojams Lukiškių aikštėje 
bus, švelniai tariant, nelabai 
tinkamas? 

Je i  kas  nežinote ,  ta i 
Kultūros ministerija neseniai 
paskelbė: Lukiškių aikštėje 
bus statoma „Tautos dvasia”. 
Visiškai abstraktus kūrinys: 
lyg paukštis, lyg palaužtas 
diegas, lyg šiaip kreivė. Toks 
abstraktus kūrinys gali tikti 
ir jaunavedžiams, ir žemdir-
biams, ir sovietiniam darbo 
didvyriui pagerbti. 

Tą pažymi ir tie žmonės, 
kurie balsavo už šį sprendimą. 
Cituoju: „Paminklo simbolika 
universali ir abstrakti, todėl 
atitiktų daugelio skirtingų ver-
tintojų poreikius. Simbolis 
lakoniškas, tuo pačiu talpus 
tinkamomis temai prasmėmis”. 

Bet jei jis toks universalus, 
tai kuo dėtas mūsų laisvės 
kovotojų prisiminimas? Juk 
konkurso tikslas – sukurti 
paminklą laisvės kovoto-
jams. O ne paminklą, kuris vi-
siems tiks: ir ūkių statytojams, 
ir aviatoriams, ir povandeninių 
laivų kapitonams. 

Tie patys ekspertai tą labai 
aiškiai suvokia. Štai ką jie tei-
gia: „Šio konkurso tikslas – iš 
konkursui pateiktų projektų 
atrinkti geriausią, įtaigų, len-
gvai identifikuojamą, visuo-
tinai priimtą, tautos dvasią ir 
kovotojų už Lietuvos laisvę 
atminimą įprasminantį skulp-
tūrinės kompozicijos projektą 
Lukiškių aikštei Vilniuje”.

KAM SKIRTAS PAMINKLAS LUKIŠKĖSE? 
TIK JAU NE KOVOJUSIEMS UŽ LAISVĘ

Tačiau akivaizdu, kad šis 
projektas nei įtaigus, nei len-
gvai identifikuojamas, nei 
visuotinai priimtas. Tiesa, pats 
reikalavimas atspindėti tautos 
dvasią yra labai abejotinas. 
Kas gi yra ta tautos dvasia? 
Gal geriau dvasias palikime 
dvasioms, o mes kalbėkime 
apie tuos, kurie kovojo ir žuvo 
už mūsų laisvę. Tai nebuvo 
dvasios, tai buvo vyrai ir mo-
terys. Tai buvo konkretūs 
žmonės, kurie labai norėjo 
gyventi, tačiau jiems reikėjo 
mirti, kad šiandien mes visa 
tai turėtume. Ir jų tame pa-
minkle nei iš tolo nėra. 

Gal tai ir mūsų skulptorių 
problema? Juk kiek liko tokių, 
kurie sugebėtų sukurti ne abs-
trakcijas, bet išraiškingą, cha-
rakteringą žmogaus skulptūrą? 

Juokingiausias ir apgailė-
tinas vertinimo komisijos ar-
gumentas yra šis: pasirinktas 
projektas kaip kompromisas, 
kad visiems įtiktų. Tai tiesiog 
įžeidimas laisvės kovotojams. 
Juk jie kaip tik nepasirinko 
kompromiso. 1863 metų su-
kilėliai nepasirinko saugaus 
gyvenimo. Jie kovojo. Kaip 
kovojo ir pokario partizanai. Jie 
kovojo, kad dabar būtų Lietuvos 
valstybė, kad tie patys ekspertai 
ir architektai galėtų panašius 
konkursus organizuoti. 

Tiesa, pažvelgus į vertinimo 
ekspertų sudėtį ten nematome 
nei vieno istoriko, nei vieno kul-
tūrologo, nei vieno sociologo. 
Visuomenei svarbus projektas 
buvo atiduotas į siauros profe-
sijos būrelio rankas. Taip tikrai 
neturėtų būti. Šis paminklas 
nėra laisvės kovų atminimas, 
tai atminties apie jas numa-

rinimas. Labai tikėtina, kad 
žmonėms jis asocijuosis su kuo 
tik nori, bet ne su tais žmonėmis, 
kurie buvo šaudomi čia pat, 
NKVD rūsiuose, kurie žuvo 
miškuose. Ir pagalvokime: jei 
Lietuvą vėl okupuotų, ar reikė-
tų sunaikinti šį paminklą? Ne, 
naujiesiems okupantams jis ne-
trukdytų. Tik pervadintų kitaip. 

Ir tuoj girdžiu kontraargu-
mentus: mums jau nusibodo 
liūdesys, ašaros ir sielvartas. 
Tokiomis neigiamomis emo-
cijomis negalime užkrauti šios 
aikštės. Sutinku, tačiau kodėl 
nepagalvojama, kad laisvės 
kovotojai – tai ne tik sielvartas, 
liūdesys, bet pirmiausia drąsa, 
pasiryžimas, pasiaukojimas, 
ištikimybė. Tai ne liūdesys, 
tai kasdien reikalingos ver-
tybės, tai ir priesakas mums 
bei tiems, kurie gyvens po 
mūsų. Kodėl to neformuluoja 
Kultūros ministerija, eksper-
tai? Kodėl bijo šių vertybių? 

Klausimas iškyla svarbes-
nis: kodėl mes bijome savo 
istorijos? Kodėl nenorime 
priminti savo praeities, kurio-
je buvo žmonių, sugebėjusių 
prisiimti atsakomybę, drąsiai 
stojusių į bekompromisinę 
kovą? Kodėl istoriją paskan-
diname abstrakcijose, kurios 
tinka visais gyvenimo atvejais ? 
Atmintis nėra abstrakti, ji kon-
kreti. Ir konkretumo ištrynimas 
reiškia ir atminties ištrynimą. 

Prieškaryje Juozas Zikaras 
sukūrė knygnešio skulptūrą. 
Visi ją prisimename. Ir šį bei 
tą žinome apie knygnešius. Tai 
yra atminties išsaugojimas. O 
kokią atmintį perteikia pamin-
klas „Tautos dvasia”?

V. Savukynas, lrt.lt

NULEISTI RANKAS 
NEVALIA 

Lietuvos Respublikos Sei-
mas 1999 m. vasario 11d. priė-
mė nutarimą Nr. VII-1070 „Dėl 
valstybės sostinėje esančios 
Lukiškių aikštės funkcijų”, 
kuris įteisino Lukiškių aikštę 
pagrindine reprezentacine 
Lietuvos valstybės aikšte su 
laisvės kovų memorialiniais 
akcentais, kaip vientisą urba-
nistinę erdvę, turinčią atlikti 
valstybinę, reprezentacinę, o 
kartu ir visuomeninę funkciją.

Kultūros ministerija 2012 
m. pabaigoje organizavo kon-
kursą paminklui „Per amžius 
kovojusiems ir žuvusiems 
už Lietuvos laisvę” sukurti. 
Tačiau ministerijos sudarytos 
komisijos projektams vertinti 

atrinktas projektas-abstrakcija 
„Tautos dvasia” prilygo pasi-
tyčiojimui iš kilnios idėjos.

Karališkos kilmės valstybės, 
kokia yra ir Lietuva, turi savo 
herbą, vėliavą, himną. Šiuos 
simbolius turi Lietuva. Valstybės 
sostinėje Vilniuje Gedimino 
pilies bokšte plevėsuoja valsty-
binė, virš Prezidentūros istorinė 
vėliavos, himnas eksponuo-
jamas Kudirkos aikštėje, o 
herbui vietos vis dar nėra. Taigi 
raitelis su kalaviju – valstybinis 
simbolis – turėtų pasirodyti 
pagrindinėje reprezentacinėje 
aikštėje, kuri atspindėtų kovas 
už laisvę, su jomis susijusias 
aukas, įamžintų didžiavyrių 
atminimą. Deja, konkurso są-
lygų sudarytojai į užduotį tokios 
nuostatos neįrašė, tačiau tarp 

pateiktų projektų radosi Vyties 
atvaizdai, kas rodo, jog šis sim-
bolis į monumentą natūraliai 
prašosi. 

Pats konkurso organizavi-
mo būdas, vertinimo komisi-
jos sudarymas, visuomeninių 
patriotinių organizacijų nuo-
monių ignoravimas palieka 
slogų įspūdį, tačiau, pripažinus 
tariamą institucijų ir skulptorių 
negalią, atsisakius visų pateik-
tų projektų naujo aptarimo, 
beviltiškas rankų nuleidimas 
prilygtų eiliniam projekto 
įgyvendinimo sąmoningam 
žlugdymui. 

Lieka galimybė Kultūros 
ministerijai nedelsiant orga-
nizuoti Lukiškių aikštės ir 
paminklo reikalo aptarimą 
su kūrybinės visuomenės 
ir patriotinių organizacijų 
atstovais, įvykdyti naują 
atranką iš pateiktų projektų 
arba, nesidangstant biurokra-
tiniais reglamentais, organi-
zuoti kolektyvinės paminklo 
kūrybos grupę.

Algimantas Zolubas
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KOKIO PREZIDENTO NORĖTŲ 
SOCIALDEMOKRATAI?

Pastaruoju metu būtent so-
cialdemokratai pradėjo naują 
prezidentinę rinkiminę pro-
pagandinę kampaniją. Tokių 
ženklų daugiau negu reikia. 
Tai socialdemokratų partija 
paskelbia, jog Prezidentės 
išsakyta kritika dėl Seimo 
vadovybėje po teismo spren-
dimo palikto Darbo partijos 
pirmininko Vytauto Gapšio 
yra prezidento rinkimų kam-
panijos dalis ir įvertina tai 
kaip brandos trūkumą. Nors 
tas pats Algirdas Butkevičius 
savo „brandą” demonstruoja 
trečiuoju asmeniu komentuo-
damas savo partijos infocentro 
pareiškimą, lyg jis nebūtų jos 
faktiškasis vadovas. O gal ir 
nėra? Gal dabar jai vadovauja 
ne per seniausiai apsireiškusi 
„trojka”, kuri pasaulinės finan-
sinės krizės priežastis surado 
Lietuvoje?

Telieka konstatuoti faktą 
– valdantiems socialdemokra-
tams norėtųsi prezidento, kuris 
neįvardintų, jog Seimo vado-
vybėje toleruodama nuteistą 
Darbo partijos vadovą val-
dančioji centro-kairės koali-
cija kompromituoja save. Toks 
tegali būti A. Butkevičius, 
padaręs „esminį” pareiškimą: 
„tolesnis darbas Seimo vice-
pirmininko poste „yra pono 
Vytauto Gapšio apsisprendi-
mo klausimas”. Ir buvimas 
bendroje politinėje taryboje su 
sukčiavimu ir dvigubos buhal-
terijos tvarkymu apkaltintais 
asmenimis „ne jų kompetenci-
jos klausimas”! Taigi toks ta-

Darbo par t i jos  vadas 
Viktoro Uspaskich ir jo pa-
rankinės Vitalijos Vonžutaitės 
kaltė įrodyta: jie už neteisingą 
buhalterijos vedimą turės at-
lyginti mokesčių inspekcijai 
ir „Sodrai” daugiau nei 3 mln. 
litų nesumokėtų mokesčių, 
savo ruožtu Vytautas Gapšys 
irgi turės atlyginti valstybei so-
lidariai su kitais nuteistaisiais 
beveik 3 mln. litų nesumokėto 
gyventojų pajamų mokesčio.

Nepaisant to, bylą reikia 
vertinti ne kaip buhalterinių 
nusižengimų, o kaip stambios 
politinės korupcijos bylą, nes 
nusikaltimo esmę sudaro ne tai, 
kad nuo mokesčių inspekcijos 
buvo nuslėpti keli milijonai ne-
sumokėtų mokesčių, o tai, kad 
beveik 25 mln. litų nelegalių, 
neteisėtų, galimai su Rusijos 
specialiosiomis tarnybomis 
susijusių lėšų, buvo panaudota 
siekiant vieno tikslo – užgrobti 
valdžią, tam išnaudojant kons-
titucinius partinės veiklos ir rin-
kimų kampanijų instrumentus, 
juos ilgą laiką (2004–2006 m.) 
finansuojant didelės apimties 
neteisėtomis lėšomis.

Darbo partija nėra 
išteisinta

Nors V. Uspaskich džiaugia-
si, kad partija teismo sprendimu 
yra išteisinta, bet teismo spren-
dimas buvo tik nutraukti bylą 
Darbo partijai, nes tokio juridi-
nio asmens nebeliko. Prokurorai 
galėtų pagalvoti, ar tokios pačios 
juridinės atsakomybės nereikia 
kelti naujam dariniui – Darbo 
partijai (leiboristams).

Negalima nematyti ir to, 
kad jau paskelbtas teismo 
sprendimas iš esmės nepalie-
ka jokių abejonių dėl faktinių 
aplinkybių, kad Darbo partija 
2004–2006 metais nusikals-
tamai finansavo savo veiklą, 
per šį laikotarpį skirdama 
milžinišką, beveik 25 mln. litų 
neteisėtų pinigų sumą.

Todėl visiškai akivaizdu, 
kad juridinė gimnastika, ku-
rią atliko V. Uspaskich su V. 
Gapšiu, gelbėdami juridinį 
asmenį, visiškai nereiškia, kad 
Darbo partija, kaip juridinis 
asmuo, 2004–2006 m. nevyk-
dė nusikalstamos finansinės 
veiklos. Priešingai, teismo 
sprendimas akivaizdžiai pa-
rodo, kad tokia nusikalstama 
veikla buvo vykdoma.

Nusikalstama 
veikla įvertinta, bet 
jos pasekmės dar 

nepanaikintos
Teismas pripažino Darbo 

partijos veiklos finansavimą 
2004–2006 m. neteisėtu ir 
nusikalstamu. Teismas taip pat 
pripažino, kad nusikaltę asme-
nys turi atlyginti žalą, kurią 

Popiežius Pranciškus liepos 27 d. Brazilijos Rio de Janeiro Kopakabanos paplūdimyje meldėsi drauge 
su dviem milijonais jaunųjų maldininkų ir išreiškė paramą jaunimo protestams už permainas.      AP

patyrė Valstybinė mokesčių 
inspekcija ir „Sodra”.

Tačiau Darbo partijos nusi-
kalstama finansinė veikla turėjo 
ir kitų labai žalingų pasekmių, 
kurios iki šiol nėra panaikintos. 
Todėl kyla natūralus klausimas, 
kaip už tą žalą bus atlyginta? 
Juk neteisėtomis lėšomis buvo 
finansuojama veikla, kuria 
buvo siekiama užgrobti val-
džią. Ar galima ir toliau Darbo 
partijos rezultatus, pasiektus 
2004–2008 m. Seimo, savi-
valdos, Europos Parlamento 
rinkimuose, laikyti teisėtais, 
jeigu tokių rinkimų rezultatams 
pasiekti buvo panaudotos di-
džiulės neteisėtos lėšos?

Galų gale tai yra ne tik 
konstitucinės teisybės atkū-
rimo klausimas, bet ir labai 
materialus klausimas – ar bus 
priversta Darbo partija ar jos 
partinė įpėdinė atlyginti žalą 
mokesčių mokėtojams, kai 
Darbo partija, panaudoda-
ma neteisėtas lėšas rinkimų 
kampanijoms, vėliau tokias 
išlaidas kompensavo biudže-
tinėmis dotacijomis?

Nors Darbo partijos netei-
sėtas lėšų naudojimas, siekiant 
užgrobti valdžią, buvo sustab-
dytas dar 2006 metais, bet iki 
to laiko neteisėtomis lėšomis 
susikurtas partijos įvaizdis 
leidžia partijai ir dabar būti 
valdžioje. Toks buvimas šian-
dieniniame valdžios olimpe 
neturėtų būti vertinamas kaip 
teisėtas.

Įsivaizduokime banko plė-
šikus, kurie pagrobę automobi-
lius ir jais atvažiavę apiplėšia 
banką, vėliau yra baudžiami 
už automobilių vagystę, tačiau 
jiems leidžiama pasilikti tai, ką 
pavyko gauti apiplėšiant ban-
ką. Taip pat ir su partija, kuri 
yra baudžiama už neteisėtas 
lėšas, naudotas valdžiai užim-
ti, tačiau užimtą valdžią toliau 
leidžiama išlaikyti. Akivaizdus 
paradoksas, kurį aiškintis dar 
teks ateityje.

Priimti teismo sprendimai 
neapima visų šios bylos aspek-
tų, taigi jų laukia dar daug kitų 
sprendimų, kuriuose kiti teis-
mai, gal net ir Konstitucinis 
Teismas, turės įvertinti, kokia 
kita finansinė, civilinė, kons-
titucinė žala buvo padaryta 
Lietuvos piliečiams, rinkėjams 
ir mokesčių mokėtojams ir 
kaip ji turi būti atlyginta.

Dėl politikų 
atsakomybės

Teisėsauga ir teismai elgėsi 
atsakingai ir priėmė labai reikš-
mingus sprendimus, kuriais tei-
sinėmis priemonėmis įvertino 
tokio masto politinę korupciją.

Toliau tokia pati atsakomy-
bė laukia politikų: politinėmis 
priemonėmis įvertinti tokio 

riamai „nuoširdus” kandidatas 
jau lipdomas iš neaiškių inte-
resų ir įsipareigojimų sparčiai 
besikriminalizuojančiai koali-
cijai (pasėti daigai jau pradeda 
dygti per vicepirmininkus, 
viceministrus ir kitus neantra-
eilius politinius personažus...).

Kokį dar bruožą socialde-
mokratai norėtų matyti savo 
prezidente? Pasyvumą prii-
mant valstybei ir visuome-
nei reikalingus sprendimus. 
Kadangi visiems įtikti neį-
manoma, tai belieka žarstyti 
pažadus tikintis, kad laikas 
juos išplaus ir jie bus pamiršti. 
Ir vengti priimti sprendimus 
vien dėl galimai krisiančio 
įvertinimo. Taigi žadantis, bet 
pažadus kitą dieną keičiantis ir 
vertinimų arkliuku tempiantis 
socialdemokratų vežimėlį. 
Dabartinės Prezidentės po-
zicija, kad nėra ką vertinti 
Vyriausybės darbe, nes trūksta 
konkrečių sprendimų, soci-
aldemokratams taip pat ne-
priimtina. „Trojka” jau rado 
paaiškinimą, kas atsakingas 
ir šioje situacijoje: antikrizi-
nius įstatymus pasirašinėjusi 
Prezidentė (tiesa, pamiršo, kad 
ji Prezidente tapo tik galutinai 
įsisiūbavus krizei).

Taigi artėjame prie išvados, 
kokio gi prezidento reikia soci-
aldemokratams? Tylinčio, kai 
reikia priminėti sprendimus. 
Žadančio, kai pažadų jau ne-
beužtenka. Besiorientuojančio 
į savo ir savo partijos verti-
nimus, o ne valstybės ir jos 
piliečių esminius interesus. 
Politiškai mikčiojančio, kai 
reikia pasakyti, kas yra kas 
besikriminalizuojančioje koa-
licijoje ir, matyt, užmerkiančio 
akis flirto su monopolijomis 
akivaizdoje. Yra apie ką pa-
galvoti...

Dr. Arvydas Anušauskas, 
Seimo TS-LKD frakcijos na-
rys, TS-LKD partijos Politikos 
komiteto pirmininkas.

Bernardinai.lt

DARBO PARTIJOS BYLA –  
STAMBIOS POLITINĖS 

KORUPCIJOS BYLA

masto politinę korupciją. Ir tai 
pirmiausia egzaminas socialde-
mokratams – jei jie nedelsdami 
nepašalins Darbo partijos iš 
valdžios, kurią jie neteisėtai 
užgrobė naudodami neteisėtus 
pinigus, socialdemokratai taps 
Darbo partijos nusikaltimo 
neteisėtai užgrobiant valdžią 
bendrininkais.

Jei, kaip sako Algirdas 
Butkevičius, koalicija ir toliau 
gali gerai dirbti be jokių per-
mainų ir be jokios reakcijos į 
teismo sprendimą, bet kokia 
kova su korupcija Lietuvoje 
tampa beprasmė, nes ši val-
džia sako, kad korupciniai 
nusikaltimai siekiant valdžios 
netrukdo joje būti, net jei jie 
yra išaiškinti ir pripažinti 
teismo, nes pati valdžia yra 
korumpuota...

Viena iš socialdemokratų 
vadovų Irena Šiaulienė teisin-
gai kelia klausimą, kad politi-
kų reakcija į teismo sprendimą 
parodys, kokie politiniai stan-
dartai Lietuvoje yra taikomi. 
Tačiau ir ji pati bijo į šį klau-
simą aiškiai atsakyti – atsa-
kymas yra socialdemokratų 
rankose. Jei atsakymas bus 
nulinis, tai ir standartas bus 
nulinis, jis bus iki begalybės 
neigiamas.

Jei Seimo Pirmininko poste 
ši valdančioji koalicija ir toliau 
laikys už korupcinius nusikal-
timus siekiant neteisėtai užimti 
valdžią nuteistą V. Gapšį, tai 
bus taip pat naujas standartas. 
Liūdnas degradacijos ir ciniz-
mo standartas. Mūsų koali-
cijoje buvo taikomi šiek tiek 
kitokie standartai sau ir kitiems 
– Algis Kašėta pats pasitraukė 
iš Seimo Pirmininko pavaduo-
tojo pareigų, kai paaiškėjo, kad 
vairuodamas savo automobilį 
labai stipriai viršijo leistiną 
greitį, o Seimo Pirmininkas 
Arūnas Valinskas buvo atleistas 
iš pareigų dėl to, kad negalėjo 
tinkamai pasiaiškinti dėl žinias-
klaidoje skandalingai pavie-
šintos bendros nuotraukos su 
vienu iš nusikaltėlių autoritetų.

Tačiau socialdemokratai 

klysta, jei galvoja, kad vien 
atleisdami V. Gapšį iš pareigų 
jie galės save toliau laikyti 
švariais, dirbdami vienoje ko-
alicijoje su partija, kuri pateko 
į valdžią naudodama milžiniš-
kas neteisėtas lėšas.

Andrius Kubilius, Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos pirminin-
kas, Seimo opozicijos vadovas
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PASTABOS IR NUOMONĖS

Viena SSRS anekdotų is-
torija byloja apie pastatytą ir 
Volgos upėje įkurdintą laivą 
su pretenzingu pavadinimu „Į 
komunizmą”. Laivas tūnojo, 
nors inkarai buvo pakelti, o 
jo sirenos nepertraukiamai 
kaukė. Laivo kapitonas, klau-
siamas kodėl sirenos kaukia, 
atsakydavo, kad tokiu būdu 
atkreipiamas dėmesys į nepa-
prastos kelionės į komunizmą 
įvaizdį, o paklaustas, kodėl 
garlaivis iš vietos nepajuda, 
paaiškindavo, kad visas garas 
sirenų kauksmui sunaudoja-
mas.

Kaip skelbia žiniasklaida, 
pasaulyje Lietuvos įvaizdis 
esąs prastas. O įvaizdis – tai 
tikslingai sukurta arba sti-
chiškai atsiradusi forma, kuri 
atspindi tam tikrą objektą 
žmonių sąmonėje. Todėl mūsų 
galvočiai, užuot dėję pastangas 
Lietuvos vaizdą keisti, pluša 
prie įvaizdžio, kad juo paveik-
tų pasaulio žmonių sąmonę. 
Įvaizdžiui dedamos didžiulės 
pastangos, o jis nesikeičia, nes 
keisti tikrą vaizdą, kuris na-
tūraliai pagerintų įvaizdį, pa-
stangų ir lėšų trūksta. Trūksta, 
nes jos dešimtimis ir šimtais 
milijonų buvo švaistomos 
Lietuvos tūkstantmečio fantas-
tiniams projektams, Valdovų 
rūmų statybai ir kitokiems, 
švilpukams prilygstantiems 
kauksmams. 

Statydinti Valdovų rūmus, 
kurie simbolizuoja ne valsty-
bę, o valdžią, pirmučiausiai, 
– politinė klaida. Valstybės 
simbolis yra Gedimino pilis, 
tačiau ji neatstatoma; sovie-
tmečiu restauruotas ir nepilnai 
įrengtas tik vienas jos bokštas, 
kurį daugelis klaidingai vadina 
Gedimino pilimi. Trakų salos 
pilį mūsų patriotai sugebėjo 
atstatyti sovietinės okupacijos 
metais, o Gedimino pilis ne-
bepriklausomoje Lietuvoje 
palikta be deramo dėmesio.

Lietuviai didžiuojasi savo 
valstybės šlovinga praeitimi. 
Vertina to meto valdovų su-
manumą ir išmintį. Visiems 
aišku: buvo pilis, buvo val-
dovai – jiems buvo reikalingi 
rūmai. Ir jie buvo pastatyti. Tai 
kartu buvo ir kultūros paveldas 
ateities kartoms. Gaila, rusiš-
kieji užkariautojai juos išplėšė 
ir sunaikino. Istorijos bėgyje 
valdovų neliko ir statyti naują 
rezidenciją valdovams nebuvo 
tikslo. Tačiau dabar, atgavus 
nepriklausomybę, atsirado 
„valdovų”, norinčių piliečių 
sąskaita pasipelnyti ir tuo 
pačiu įsiamžinti. Prisidengus 
patriotiniais šūkiais, statoma 
tik viduramžių rūmų regi-
mybė. Visa tai pompastiškai 
vadinama Valdovų rūmų at-
statymu. Jokių rūmų brėžinių 
ar nuotraukų neliko, todėl ir 

NEI ĮVAIZDŽIO, NEI PAMINKLO

pastatyti ką nors autentiško 
neįmanoma. Statomi Valdovų 
rūmai – dar viena buvusių 
kolaborantų, besidedančių 
Tėvynės patriotais, finansinė 
afera. Pasinaudoję tautiečių 
meile savo kraštui, buvę kola-
borantai, vadovaujami Algirdo 
Brazausko, sparčiai šimtais 
milijonų tuštino valstybės 
iždą. Už tuos šimtus milijonų, 
kurie išleidžiami buvusiųjų 
kišenei ir ambicijoms tenkinti, 
būtų galima pastatyti tikrai 
didingus statinius (Laisvės 
rūmus, Tautos namus, pamin-
klus), kuriais galėtų didžiuotis 
ne tik mūsų karta, bet ir ateities 
kartos.

Prisidengus paslapties 
skrais te  (A.Brazauskas: 
Valdovų rūmų eksponatų kai-
nų skelbti negalima), Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriui 
Romualdui Budriui sudari-
nėjant sandorius ir mokant 
beprotišką kainą, superkamos 
visose Europos palėpėse liku-
sios senienos, kurios pristato-
mos kaip mūsų istorijos auten-
tika, statomi rūmai paverčiami 
Europos sendaikčių sandėliu. 
Tam skiriami nauji milijonai. 
Senienų restauravimui prireiks 
dar daugiau milijonų, pasak 
R.Budrio, „tai nesibaigiantis 
procesas, galintis užtrukti ir 
šimtą metų”.

Pravėrus didžiąsias rūmų 
duris, pasitinka A. Brazauskui 
skirta atminimo lenta, kurioje 
iškalti buvusio prezidento 
ištarti žodžiai, kuriais teigia 
rūmuose matąs valstybingu-
mo simbolį. Klydo ir klaidino 
velionis, nes rūmai, kaip aukš-
čiau minėjau, gali simbolizuoti 
tik valdžią, o ne valstybę. 

Anot  Valdovų  rūmų 
muziejaus vadovo Vydo 
Dolinsko, A. Brazauskas bus 
įamžintas nuolatinėje ekspozi-
cijoje, toje dalyje, kuri pasakos 
apie XX a. rūmų istoriją. Jis 
bus lyginamas su Žygimantu 
Senuoju, Žygimantu Augustu, 
Vytautu, Žygimantu Vaza, 
Vladislovu Vaza ir kitais val-
dovais, kurie statė šiuos rū-
mus. Jis taps vienu svarbiausiu 
šios ekspozicijos akcentu, pre-
zidentas yra įamžintas – rūmai 
yra jam paminklas. Ir priduria: 
„Po 100 ar 200 metų bus sa-
koma: Gediminas statė pilį, 

Žygimantas Augustas rūmus 
perstatė, Brazauskas atstatė. 
Kai kam tai turbūt labiausiai 
nepatinka”. Tik nepasakė, 
kodėl nepatinka?

Perskaičius rūmai yra jam 
paminklas, nevalingai peršasi 
aliuzija, susijusi su Egipto 
faraonų piramidėmis, Lenino 
mauzoliejumi prie Kremliaus. 
Ne tik kai kam, žinoma, ir ne-
patinka, kad Valstybės lėšomis, 
gyvas būdamas, A.Brazauskas 
siekė labai brangiu būdu įsiam-
žinti. Nepatinka ir kitas – pelno 
iš statybų siekis savo aplinkai. 

Antai tarp apdovanotojų 
Lietuvos pramonininkų konfe-
deracijos „Garbės aukso žen-
klu” yra Brazauskas Algirdas 
– Lietuvos Respublikos 
Prezidentas ir Brazauskas 
Gerardas – Statybos industrijos 
asociacijos prezidentas, fakti-
nis Panevėžio statybos tresto 
vadovas, A.Brazausko brolis. 
Valdovų rūmų statybą vykdė ir 
tebevykdo Panevėžio statybos 
trestas, o lėšų iš valstybės biu-
džeto nuo pradinės kainos, jau 
prisireikė keliskart daugiau. Iš 
tikrųjų brangus, labai brangus 
tas paminklas buvusiam prezi-
dentui...pinigine išraiška. 

Skaudu ir apmaudu, ypač 
perdėtoje buvusios valdžios 
garbinimo akivaizdoje, kad 
reprezentacinėje Lukiškių 
aikštėje iki šiol neiškilo pa-
minklas per amžius kovo-
jusiems ir žuvusiems tautie-
čiams už Lietuvos laisvę. Tarp 
jų buvo karaliai, kunigaikščiai, 
prezidentai, žinomi ir nežino-
mi kariai, palikę arklą, knygą, 
lyrą ir paėmę ginklą, Lietuvos 
savanoriai, partizanai.

Būtų neišmintinga nutrauk-
ti darbus ar paniekinti beveik 
pastatytus Valdovų rūmus, 
nors jie Lietuvos įvaizdžiui 
kelti su svetimų kultūrų sen-
daikčiais, kokių Vakaruose 
apstu, nepasitarnaus, tačiau 
pastatyti užkardą šešėlinei 
pinigų plovyklai būtina. O 
rūmų statybos iniciatoriaus ir 
globėjo A.Brazausko, žinant 
jo asmeninius/karjeristinius 
ir politiškai nemotyvuotus 
siekius, šlovinimą rūmuose 
derėtų nutraukti, neleisti pri-
sidengti garbingos lietuvių 
valstybės istorijos skraiste.

Algimantas Zolubas

PAREIŠKIMAS  
DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS

Mes, Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovai, nuolatos 
rėmėme ir remiame pastangas pasinaudojant visomis teisinėje 
valstybėje deramomis priemonėmis saugoti ir ginti prasidėjusią 
žmogaus gyvybę. Kiekviena žmogiška gyvybė yra didžiulė 
brangintina dovana, kuriai turi būti leista išvysti pasaulio šviesą, 
kad ir kokie sunkumai ar abejonės pasitaikytų.

Suprantame, kad žmogaus gyvybės apsauga tam tikrais 
atvejais gali kelti nelengvai išsprendžiamas dilemas. Tačiau tai 
nėra priežastis prarasti ryžtą labiau ginti gyvybę, kaip ir sunkūs 
pasirinkimai kitose gyvenimo srityse negali motyvuoti atsisa-
kymo siekti gėrio. Kartais diskusijose dėl negimusios gyvybės 
apsaugos bandoma sugretinti skirtingos svarbos vertybes bei tei-
ses, taip sukuriant tariamos pasirinkimų pusiausvyros įspūdį. Vis 
dėlto, pavyzdžiui, privatumas kaip teisėta bei saugotina vertybė, 
neprilygsta gyvybės vertei. Teisė į privatumą nėra pakankama 
ir moraliniu požiūriu pateisinama priežastis atimti žmogaus 
gyvybę. Lemiamu argumentu apsisprendžiant dėl negimusios 
gyvybės negali būti laikomas ir teiginys, jog jos apsauga pa-
žeidžia teisę į asmens fizinio vientisumo gerbimą. Užsimezgusi 
gyvybė yra ne moters organas, bet genetiškai unikalus žmogaus 
embrionas, kuris, kai jam nesutrukdoma augti ir vystytis, tampa 
savarankišku asmeniu. Todėl nėštumo nutraukimas visuomet 
yra gyvybės atėmimas konkrečiam žmogui.

Žmogaus gyvybės apsauga yra nelygstamos moralinės 
svarbos uždavinys, peržengiantis tautų, religijų, pasaulėžiūrų, 
ideologijų, partinės priklausomybės ribas. Todėl palaikome sie-
kius suteikti kuo didesnę apsaugą žmogaus gyvybei nuo pat jos 
prasidėjimo momento ir raginame visus geros valios politikus, 
visuomenininkus ir kitus piliečius prisidėti prie šių pastangų.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas 

Mindaugas Sabutis
Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių Arkivyskupas Inokentijus

Algirdas Mykolas ir Gerardas Brazauskai vykdė Valdovų rūmų  
statybą. Brolis tebevykdo ir dabar.                        LRT archyvo nuotr.

Popiežius Pranciškus lie-
pos 31 d. atleido du Slovėnijos 
katalikų hierarchus dėl finan-
sinio skandalo, kuris, kaip 
pranešama, vieną arkivysku-
piją paliko su 800 mln. eurų 
biudžeto trūkumu.

Vatikano pareiškime sa-
koma, kad popiežius priėmė 
abiejų Slovėnijos arkivysku-
pų – Liublianos arkivyskupo 
Antono Streso ir Mariboro ar-
kivyskupo Marjano Turnšeko 
„atsistatydinimą”. 

Mažytėje Slovėnijoje, kaip 
ir Lietuvoje, yra dvi Katalikų 
bažnyčios arkivyskupijos.

Abu arkivyskupai traukiasi 

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS DĖL IŠEIKVOJIMO 
ATLEIDO DU SLOVĖNIJOS ARKIVYSKUPUS 

pagal kanono teisės taisykles 
vyskupams, „kurie dėl ligos 
ar kokios nors kitos rimtos 
priežasties tampa nebetinkami 
vykdyti savo tarnystę”.

Slovėnijos žiniasklaida, 
kurią citavo Italijos naujie-
nų agentūra ANSA, pranešė 
apie įtarimus, kad rizikingas 
abiejų arkivyskupų finansų 
tvarkymas sukėlė Mariboro 
arkivyskupijos bankrotą.

M.Turnšeko pirmtakas 
Maribore Franc Kramberger 
2011 metais buvo priverstas atsi-
statydinti pirmą kartą kilus skan-
dalui dėl Katalikų Bažnyčios 
investicijų Slovėnijoje.

Bue nos Ai rių ka ted ros, kur 
prieš tap da mas po pie žiu mi 
Jor ge Ber gog lio kas dien au ko-
da vo mi šias, vi di nia me kie me 
pa sta ty ta na tū ra laus dy džio 
po pie žiaus Pra nciš kaus sta tu la. 

Sta tu la iš stik lap las ti kio ir 
der vos at si ra do už da ra me kie-
me ly je, ta čiau ją ga li ma ma ty ti 
iš gat vės. Pra nciš kus pa vaiz-
duo tas be si šyp san tis ir mo jan tis.

Šis pa mink las - da lis me-
ni nin ko Fer nan do Pug lie se 
pro jek to, ku riuo sie kia ma 
Bue nos Ai rė se su J.Ber gog lio 
gy ve ni mu Ar gen ti no je su si ju-
sio se erd vė se pa sta ty ti įvai raus 
dy džio skulp tū ras, vaiz duo jan-
čias pir mą jį po pie žių iš Lo ty nų 
Ame ri kos.

„Pa ži no jau J.Ber gog lio 14 

PAMINKLAS POPIEŽIUI PRANCIŠKUI 

me tų. Vi suo met juo ža vė jau-
si, ma ne ža vi jo la bai kuk li 
as me ny bė. Sa vo dar bu no riu 
per teik ti po pie žiaus bro ly bės 
ir mei lės fi lo so fi ją vi siems po 
mies tą vaikš tan tiems žmo-
nėms”, - sa kė me ni nin kas.

Pa mink las iš ki lo ne to li Ar-
gen ti nos glo bė jos Lu cha no 
Die vo Mo ti nos sta tu los, ku ri 
nuo va sa rio bus eks po nuo ja-
ma Va ti ka ne. Ma no ma, kad 
pa mink lą nau ja jam po pie žiui 
no rės pa ma ty ti dau gy bė žmo-
nių. Nuo ko vo 13-osios, kai 
Pra nciš kus ta po po pie žiu mi, 
Bue nos Ai rių ka ted ro je, ku rio je 
jis 15 me tų bu vo ar ki vys ku pu, 
ap si lan ko dau gy bė ti kin čių jų. 
Be to, ši ka ted ra yra is to ri nė je 
Ge gu žės aikš tė je.         AFP, LŽ
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Lietuvos Maria Montessori asociacija 2013 m. vasario 22 d. Kaune suruošė tarptautinę konferenciją „Vaikas - Dievo dovana”, skirtą Domicėlės Petrutytės (1913-2010) 
šimtosioms metinėms paminėti. Konferencijoje dalyvavo ilgametė Montessori auklėtoja Marytė Kucinienė iš JAV. Nuotraukoje: tarptautinės konferencijos dalyviai. Stovi 
(antra iš kairės): Lietuvos M. Montessori asociacijos (LMA) pirmininkė Rita Bružienė, sėdi (ketvirta iš dešinės) M. Kucinienė.

Ukrainoje iš keturių lietu-
viškų sekmadieninių mokyklė-
lių neliko nė vienos. Ukrainos 
lietuvių bendruomenės vadovė 
tikisi, kad problema yra laikina.

„Paskutiniu metu susi-
klostė gana sudėtinga pa-
dėtis, nes vaikučiai, kurie 
buvo, užaugo, o naujų vaikų 
neturime. Problema ta, kad 
finansiškai Lietuva rėmė tas 
mokytojas, kurios ateidavo 
sekmadienį mokyti. Dabar 
mes to negauname. Gal tai yra 
toks pereinamasis laikotarpis”, 
– svarsto Ukrainos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Dalia Makarova.

„Manau, kad turėtų būti 
bendra Lietuvos valstybės 
strategija, nukreipta į Lietuvą 
ir lietuvius, kurie praeina 
už formalios valstybės ribų. 
Reikėtų turėti programas, 
nukreiptas į bendravimą, su-
sižinojimą, į ypatingų sąlygų 
sudarymą emigrantams, išva-
žiavusiems”, – tikina Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje Petras 
Vaitiekūnas.

Tautiečiai sako, kad pasta-
ruoju metu daugėja ir ukrainie-

UKRAINOJE NELIKO NĖ VIENOS LIETUVIŠKOS 
SEKMADIENINĖS MOKYKLĖLĖS

čių, norinčių pramokti lietuvių 
kalbos, – verslininkų, diplo-
matų, menininkų.

„Turiu, pavyzdžiui, mokinį 
Olesių. Jis yra grynas ukrai-
nietis, ankstyvoje jaunystėje 
mylėjo lietuvaitę, kartu su ja 
pamilo ir Lietuvą, lietuvių 
kalbą. Jis penkerius [metus] 
mokosi ir gerai kalba lietuviš-
kai, bet jaudinantis momentas 
[šioje istorijoje] yra tas, kad 
su žmona ukrainiete jis turi 
dukrelę, kuri pavadinta Laima 
– dukra nuo dviejų metų yra 
mokoma lietuvių kalbos”, 
– pasakoja lietuvių kalbos 
mokytoja Džiulija Fedirkienė.

Ukrainoje  daugėja  i r 
Lietuvą bei jos istoriją me-
nančių ženklų. Kijeve ant 
Taraso Ševčenkos universiteto 
filologijos instituto, kuriame 
mokėsi poetas Maironis, per-
nai atidengta pirmoji atminimo 
lenta su Maironio bareljefu. 

Šį rudenį planuojama įam-
žinti dar vieną Lietuvos isto-
riją menantį objektą – ant šios 
kalvos XIV amžiuje stovėjusią 
lietuvių Vaivados medinę pilį. 

Lietuvos Vaivados kalvą 

R u g p j ū č i o  2 – 4  d . 
Ariogaloje (Raseinių r.) vyko 
Lietuvos tremtinių, politinių 
kalinių ir laisvės kovų dalyvių 
sąskrydis „Su Lietuva širdy”. 
Renginyje dalyvavo krašto 
apsaugos ministras Juozas 
Olekas, kariuomenės vadas 
generolas leitenantas Arvydas 
Pocius, Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų vadas pulki-
ninkas Romualdas Moldaris, 
taip pat kariuomenei atstovavo 
Lietuvos kariuomenės Karinių 
oro pajėgų orkestras, Garbės 
sargybos kuopos salvės grupė 
ir kiti kariai.

Šventė tradiciškai prasi-
dėjo jos dalyvių – buvusių 
Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių, rezistentų, Lietuvos 
kariuomenės, Seimo atstovų, 

ARIOGALOJE VYKO LIETUVOS TREMTINIŲ, 
POLITINIŲ KALINIŲ IR LAISVĖS KOVŲ DALYVIŲ 

SĄSKRYDIS „SU LIETUVA ŠIRDY”
Latvijos ir Estijos delega-
tų, Lietuvos šaulių sąjun-
gos, „Misija Sibiras” dalyvių, 
skautų, įvairių visuomeninių 
organizacijų atstovų ir kitų 
svečių eisena nuo Ariogalos 
Šv. Arkangelo Mykolo baž-
nyčios, Dubysos slėnio link. 
Eiseną lydėjo Garbės sargybos 
kuopos kariai ir Karinių oro 
pajėgų orkestras.

Sąskrydžio dalyviai tylos 
minute pagerbė režimo aukas, 
žuvusius už Lietuvos lais-
vę, negrįžusius iš tremties. 
Prie Kankinių memorialo 
Ariogalos kapinėse Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos 
kuopos kariai padėjo gėlių.

Renginio metu Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio štabo 
viršininkas dimisijos majoras 

Vytautas Balsys, švenčiantis 
90-ies metų jubiliejų, kartu 
su Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos valdy-
bos pirmininko pavaduotoja 
Jūratė Marcinkevičienė pakelė 
Lietuvos Respublikos vėliavą. 
Taip pat buvo iškeltos Latvijos 
ir Estijos vėliavos. Veikė pa-
roda, pristatanti Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos 25-erių metų veiklą.

„Misija Sibiras” dalyviai 
pristatė filmus apie į trėmimų 
vietas vykdytas ekspedicijas. 
Kaip ir ankstesniais metais, 
šiemet renginio dalyviai buvo 
kviečiami apsilankyti ir apžiūrė-
ti kariuomenės įrengtą partizanų 
stovyklą ir bunkerį, kurie tikro-
viškai atspindi partizanų kas-
dienio gyvenimo sąlygas.    LRT

Popiežius Pranciškus rug-
pjūčio 2 d. asmeniškai svei-
kindamas musulmonus su Id 
al Fitro švente paragino puo-
selėti „abipusę pagarbą” tarp 
krikščionybės ir islamo, taip 
pat – atsisakyti „neteisingos 
kritikos”.

„Esame raginami gerbti 
(vieni) kitų religiją, jos mo-
kymą, jos simbolius, jos ver-
tybes”, – sakoma popiežiaus 
Pranciškaus pareiškime, kurį 
išplatino Vatikano spaudos 
tarnyba.

„Nusprendžiau pats pasira-
šyti šį tradicinį sveikinimą ir 
nusiųsti jį jums, brangūs drau-
gai, kaip pagarbos ir draugiš-
kumo visiems musulmonams, 
ypač tiems, kurie yra religiniai 
vadovai, išraišką”, – rašė po-
piežius.

„Mes visi žinome, kad 

POPIEŽIUS ASMENIŠKAI PASVEIKINO 
MUSULMONUS

abipusė pagarba yra esminė 
visiems žmogiškiems santy-
kiams, ypač – tarp žmonių, 
kurie išpažįsta religinius įsiti-
kinimus”, – sakė jis.

Jo pareiškimas skiriamas 
„Musulmonams visame pa-
saulyje”, o Vatikanas paaiški-
no, kad toks sveikinimas yra 
tradicinis nuo 1967 metų, bet 
anksčiau tik Jonas Paulius II 
1991 metais buvo nusiuntęs 
panašią asmeninę žinią.

Id al Fitro švente baigiasi 
musulmonų šventasis mėnuo 
Ramadanas, kai tikintieji daug 
meldžiasi ir pasninkauja.

Pranciškus ragino palaikyti 
glaudesnius ryšius su islamu, o 
šv.Pranciškus Asyžietis, kurio 
vardą jis pasirinko išrinktas 
popiežiumi, yra plačiai gerbia-
mas ir islamo pasaulyje. 

bernardinai.lt

Italijos prezidentas Giorgio 
Napolitano pasirašė ratifikavi-
mo dokumentą dėl kompen-
sacijos už laisvos Lietuvos 
ambasados pastatą, kurį per 
Antrąjį pasaulinį karą perė-
mė šalį okupavusi Sovietų 
Sąjunga. Tai liepos 24 d. pa-
tvirtino Lietuvos diplomatai. 

Pagal sutartį, Lietuvai per-
duodamos patalpos Romos cen-
tre esančiuose „Blumenstihl” 
rūmuose. Jos neatlygintai su-

ITALIJOS PREZIDENTAS PATVIRTINO 
KOMPENSACIJĄ LIETUVAI

teikiamos kaip kompensacija 
už diplomatinės atstovybės 
pastatą „Villa Lituania”, kuria-
me iki šiol šeimininkauja rusų 
diplomatai. 

Vasarį Vilniuje pasirašytą 
sutartį Italijos parlamento aukš-
tieji ir žemieji rūmai ratifikavo 
birželį ir liepą. Antradienį rati-
fikavimo dokumentą pasirašė 
prezidentas. Susitarimas įsiga-
lios, kai jis artimiausiu metu 
bus išspausdintas Italijos ofi-

cialiajame leidinyje „Gazzetta 
Ufficiale”, sakė Lietuvos už-
sienio reikalų ministro atstovė 
spaudai Rasa Jakilaitienė. 

Pagal sutartį, garsaus italų 
architekto Luca Carimini XIX 
amžiaus pabaigoje projektuo-
tuose rūmuose Lietuvai atiten-
ka visas beveik 700 kvadratinių 
metrų ploto ketvirtasis aukštas. 
Beveik 9 mln. eurų vertės patal-
pos Lietuvai perleidžiamos 99 
metams neatlygintinai naudotis 
su galimybe 2112 metais šį 
laikotarpį pratęsti.              LRT

X DAINŲ ŠVENTĖ  
VYKS ČIKAGOJE

Čikaga (JAV LB KV inf.). 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba praneša, jog X 
Dainų šventė vyks Čikagoje. 
Šventės, vyksiančios 2015 m. 
liepos 3-5 dienomis, organiza-
cinio komiteto pirmininku iš-
rinktas JAV LB Detroit apygar-
dos narys Kastytis Giedraitis, 
meno vadovu - lietuvių meno 
ansamblio „Dainava” vadovas 
ir dirigentas Darius Polikaitis.

pačiame Kijevo centre jau 
kelerius metus tvarko vietos 
lietuviai.                  www.lrt.lt

2015 m. liepos 3–5 d. Čikagoje vyks X Šiaurės Amerikos lietu-
vių dainų šventė. Šventės organizacinio komiteto pirmininkas – 
Kastytis Giedraitis (d.), meno vadovas – Darius Polikaitis.
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NEMALONAUS ĮVYKIO 
ATGARSIAI

Š.m. liepos 23 dienos 
„Dirvos” laidoje buvo straips-
nis „Įvykis sukrėtė Clevelando 
lietuvių bendruomenę” apie 
Clevelando lietuvių koopera-
tyvo „Taupa” uždarymą. Iki 
šios dienos dauguma buvusių 
„Taupos” narių yra sumaištyje. 
Nenustatytas narių skaičius, 
turėjęs „Taupoje” Certificate 
of Deposit ar normalias tau-
pos sąskaitas, iš National 
Credit Union Administration 
(An Agency of the U.S. 
Governament) yra gavęs če-
kius tikrosioms jų sąskaitų 
sumoms buvusioms koopera-
tyve iki jo uždarymo. Tačiau, 
jei narių sąskaitos, dėl įvairių 
aplinkybių, buvo sudėtingos, 
užtruks laiko iki aukščiau 
minėta agentūra tas sumas 
išmokės.

Po kooperatyvo uždarymo, 
kai kurie vietiniai bankai, 
esantys netoli buvusio koo-
peratyvo, atskubėjo su pagal-
bą. Pirmiausia, Key Bank ir 
Huntington Bank kreipėsi į 
lietuvių šv. Kazimiero para-
piją ir jos rugpjūčio 24 die-
nos biuletenyje buvo abiejų 
bankų paslaugas siūlančios 
brošiūros ir tą pačią dieną, po 
sumos, parapijos svetainėje 
Key Bank vedėja atsakė į klau-
simus. Rugpjūčio 26 d.dieną, 
6 v.v. „Gintaro” restorane 
Clevelando latvių kooperaty-
vo atstovai išdalino brošiūras 
apie paslaugas ir atsakinėjo į 
klausimus. Rugpjūčio 28 d., 
Huntington bankas pakvietė 
visus lietuvius į „Gintaro” 
restoraną susipažinimui su 
banku ir jo siūlomomis pas-
laugomis. Maloni staigme-
na – bankas padengė visas 
karšto maisto išlaidas. Banko 
atstovė, Assistant Banking 
Office Manager Diana Nadinic 
sumaniai ir šiltai atsakė į vi-
sus klausimus. Pagal gautus 
atsiliepimus, malonus atstovės 
elgesys davė bankui nemažai 
naujų narių.

Šio straipsnio rengimo 
metu, „Taupos” vedėjo buvi-
mo vieta dar nebuvo žinoma, 
tačiau tai nesustabdė kai kurių 
Clevelando lietuvių bendruo-
menės narių nuo keisčiausių 
išvedžiojimų, įskaitant ir juo-
kingiausius spėliojimus kodėl 
šis „Taupos” uždarymas įvyko. 
Yra vilčių, kad, po išsamių 
tyrimų, atitinkami autoritetai 
nustatys ir paskelbs tikrąsias 
priežastis, tačiau, šiuo metu, 
didžiausia dorybė yra kan-
trybė.

Algirdas V. Matulionis

Šiemet, 66-oji „Vieno pa-
saulio diena” bus švenčiama 
rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 
nuo 1 v. p.p. iki saulėlydžio, 
Clevelando kultūriniuose 
darželiuose. Ją rengia The 
Cleveland Cultural Gardens 
Federation. Šiais metais ji 

A N G L I J A 

Rugpjūčio 10 d. 7:30 val. 
vak.  Justinos Kaminskaitės 
spektaklis „Unprescribed”. 
Tai pirmasis menininkės spek-
taklis Londone, kurį ji sukūrė 
kartu su kolegomis iš Royal 
Central School of Speech 
and Drama. Tai magistro stu-
dijų baigiamasis darbas ir 
pirmasis žingsnis į Londono 
teatro viešumas. Su spektaklio 
žiūrovais pateksite į kliniką, 
kurioje realybė išsilieja už 
kasdieniškų ribų. Čia ieškoma 
būdo išsinarplioti iš stabdančių 
baimių, kurios užgožia ar bent 
trumpam apglėbia bene kie-
kvieno žmogaus dienas. Taip 

F L O R I D A

Valdovų Rūmų atidary-
mas. Liepos 7 d., sekmadie-
nio popietėje Mečys Šilkaitis 
parodė įdomią Valdovų rūmų 
Vilniuje atidarymo iškilmių 
filmą.

Sukviesti svečiai, vietiniai 
ir kitų kraštų atstovai, suso-
dinti stebėjo iškilmių apei-
gas rūmų kieme. Prasminga 
Lietuvos prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kalba, įspū-
dinga senobiniais rūbais ap-
sirengusių aktorių atliekama 
programa ir šokiai, na ir at-
vykimas – atjojimas didikų 
žirgais į rūmų kiemą, nukėlė 
mus į senuosius amžius.

Ilgą laiką kontroversinė 
rūmų statyba pagaliau pra-
dėjo rodyti vaisius. Tai tikrai 
didingas ir tinkamai reprezen-
tuojas Lietuvos valstybingumą 
pastatas.

Kultūros būrelio popietė. 
Liepos mėn. 14 d. popietėje, 
būrelio narė Vita Patašiūtė-
Blough pateikė įdomią pro-
gramą, paįvairintą vaizdais 
ekrane. Savo paskaitoje pre-
legentė aplankė senuosius  ir 
naujuosius Trakus. Pašnekesys 
– „Trakai per šimtmečius 
– praeitis, dabartis ir atei-
tis”, maloniai pavedžiodama 
klausytojus gilios ir didingos 
Lietuvos valstybės istorijos 
takais.

Trakų miestas – rajono 

C H I C A G O ,  I L

Kunigunda Šilinienė ne-
seniai paminėjo 106-ąjį gim-
tadienį. Šiuo metu ji gyvena 
„Holy Family Villa” globos 
namuose. Ji neturi jokių gimi-
nių nei kokių nors artimesnių 
žmonių, kurie ją aplankytų ir 
paguostų. Vyras Henrikas mirė 
prieš daugel metų. Ji užaugo 
Žemaitijoje, Mažeikių apskri-
tyje. Baigė Utenos gimnaziją 
ir pasitraukė iš Lietuvos nuo 
Stalino „saulės”.

U ž  m i r u s i o  k u n i g o 
Kęstučio Trimako sielą šv. 
Mišias laikė vyskupas John 
R. Gorman Šv. Antano bažny-
čioje, Cicero mieste, kurioje 
velionis lietuviams teikė dva-
sinius patarnavimus. Dalyvavo 
ir keli amerikiečiai kunigai, 
kun. Antanas Gražulis, JS 
ir J. Kelpšas ir kt. Velionio 
kunigo pelenai bus palaidoti 
Lietuvoje.

Daytona Beach, Florida 
valstijoje, liepos 18 d. sulau-
kusi 91 metų amžiaus mirė 
Veronika Janušaitienė, ilga-
mete Čikagos gyventoja ir 
viena iš „Paramos” krautuvės 
savininkių. Palaidota Daytona 
Beach šalia vyro Jurgio 
Janušaičio. Velionė paliko 
tris dukras: Danguolę Teresę/
Terry Weed (Florida), Ramunę 
Badauskienę (Atlanta), Rasa 
Skvirblienę (Čikaga), tris anū-
kes bei du proanūkius.

Amerikos lietuvių Romos 
katalikų moterų sąjungos 3 
kuopos susirinkimas įvyks rug-
pjūčio 11 d. (sekmadienį), po 
11:00 val. ryto Šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 
Prašome visas nares dalyvauti. 
Laukiamos ir naujos narės taip 
sustiprinant kuopos veiklą.

Šiluvos atlaidai ir parapi-
jos pokylis. Kviečiami visi da-
lyvauti mūsų Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos veikloje. 
Kasmetiniai Šiluvos atlaidai 
prasidės rugsėjo 8 dieną (se-
kmadienį) ir baigsis rugsėjo 
15 d. Atlaidus praves Vyskupų 
konferencijos vicepirmininkas 
vyskupas Rimantas Norvila 
iš Vilkaviškio vyskupijos. 
Savaitės dienomis šv. Mišios 
bus aukojamos 10:00 val. ryto. 
Rugsėjo 15 d. (sekmadienis) - 
Šiluvos atlaidų procesija. Šiais 
metais parapija švenčia 86-rius 
metus, tad parapijos metinis 
pokylis bus paskutinę atlaidų 
dieną, rugsėjo 15d., po šv. 
Mišių parapijos salėje.

Žmonėms, ieškantiems 
pagalbos, nemokamas psi-
chologinės pagalbos telefonas: 
1-866-438-7400, pirmadienį ir 
ketvirtadienį nuo 6 iki 10 val. 
vak. Skambinti galima iš visų 
valtijų, susikalbėsite lietuviškai.

centras (apie 7 tūkst. gyven-
tojų) – vienas labiausiai lan-
komų Rytų Europos miestų, 
traukiantis dėmesį ne tik dėl 
savo architektūrinio savi-
tumo, bet ir kultūrinių ren-
ginių bei pramogų. Trakų 
istorija prasideda Senuosiuose 
Trakuose, nedideliame už 
trijų kilometrų esančiame kai-
me. Legendos pasakoja, kad 
S.Trakus XIV pradžioje įkūrė 
Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Gediminas. Manoma, apie 
1350 m. čia gimė žymiausias 
Lietuvos viduramžių valdo-
vas Lietuvos Didysis kuni-
gaikštis Vytautas. Pastačius 
pilis Naujuosiuose Trakuose, 
S. Trakų pilis neteko reikšmės 
ir nebuvo atstatinėjama.

Trakų istorija – tai pilių 
istorija, kurių viena stovi pu-
siasalyje tarp Galvės ir Lukos 
ežerų, kita – Galvės ežero 
viduryje, saloje. Lietuvos 
pasididžiavimas - Galvės eže-
ro saloje stūksanti XIV a. 
pabaigos pilis. Tai vienintelė 
Rytų Europoje pilis, pastatyta 
saloje. Ją sudaro konventi-
nio tipo rūmai su donžonu 
ir priešpilis. Manoma, kad 
Salos pilį XIV a. pab. pradėjo 
statyti Kęstutis, o XV a. pra-
džioje baigė jo sūnus Vytautas. 
Pilyje lankėsi žymūs Europos 
diplomatai: Vokietijos impera-
toriaus Zigmanto pasiuntinys 
Benediktas Makra, flamandų 
riteris, Livonijos ir kryžiuočių 

Liepos 2 d. Motiniškuose namuose 2601 W. Marquette Road Čikagoje šv. Mišių metu buvo pa-
skelbtos Šv. Kazimiero vienuolių kongregacijos naujosios vadovybės sudėtis: seselė Regina Marie 
Dubickas - vyresnioji (antra iš dešinės); Immacula Wendt - vyresniosios padėjėja/iždininkė (antra 
iš kairės); Margaret Zalot - generalinė sekretorė (kairėje) bei Theresa Dabulis - dvasinių klausimų 
patarėja (dešinėje). Kun. Bernard Scianna laikė šv. Mišias, kuriose dalyvavo kongregacijos draugai, 
bendradarbiai bei Kazimieriečių tarnautojai. Po iškilmių vyko vaišės.

ordinų magistrai. XV a. pir-
moje pusėje apie 13 kartų pi-
lyje viešėjo Lenkijos karalius 
Vladislovas Jogaila. Tradicijos 
tęsiamos. Mūsų dienomis pi-
lyje kasmet apsilanko kelios 
aukšto rango vyriausybinės 
delegacijos iš įvairių pasaulio 
šalių, čia pasirašomos svarbios 
tarpvalstybinės sutartys. 

Trakai – unikalus miestas 
dar ir tuo, kad jame gyveno ir 
jį kūrė lietuviai, lenkai, žydai, 
rusai, totoriai ir karaimai. Tai 
vienintelis Lietuvos miestas, 
turėjęs dvi savivaldas: nuo 
1409 m. – Didžiojo miesto, 
t.y. krikščioniškosios Trakų 
miesto dalies, ir nuo 1441 m. 
– Mažojo miesto, t.y. karaimų 
gyventos Trakų miesto dalies. 
Jų palikimas pasiekė mus ir 
stebina savo architektūros 
lakoniškumu ir tradiciškumu.

Scenos ekrane matėme 
pilyje ir jos muziejuose mases 
besilankančių turistų.

Padėka prelegentei Vitai 
Blough už įdomią paskaitą ir 
suteikusiai progą prisiminti, 
gal jau ir primirštus mūsų 
didingos senosios istorijos 
momentus. Padėka Aurelijui 
Kilbauskui visada suteikian-
čiam technikinę pagalbą 
Būrelio programose.

Karštų vasaros mėnesių se-
kmadieninėse popietėse Klubo 
valdyba stengsis mūsų scenos 
ekrane parodyti filmas.

Lietuvių žinios, Nr. 444 inf.

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

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

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

„VIENO PASAULIO DIENAI” ARTĖJANT

turės dvi pagrindines estradas 
ir 4-5 papildomas. Šio rašinio 
autoriui susisiekus su šios fe-
deracijos vadovu, paaiškėjo, 
kad federacija šventėje tikisi 
„daugumos” darželių narių, 
tačiau tikras jų skaičius šiuo 
metu dar nėra patvirtintas. 
Clevelando lietuvių kultūros 
darželis taip pat yra šios fede-
racijos narys, tačiau dar neaiš-
ku dėl jos šventinės programos 
sferos. Šių metų iškilmės bus 
lyg įžanga į šimtąsias kultūros 
darželių (įkurtų 1916 m.) me-
tines kurios bus švenčiamos 
2016 metais.

Algirdas V.Matulionis

pat šokama, lankstomi popie-
riniai laivai ir laistomi bonsai 
medeliai. Chelsea teatras.

Rugpjūčio 24 d. Baltijos 
kelio minėjimas. Organizuoja: 
Jungtinės Karalystės lietuvių 
jaunimo sąjunga. Hyde Park, 
London W2 2UH.

LR ambasada JK inf.
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L i e t u v o s  a m b a s a d a 
Washingtone tęsia esminių 
Lietuvos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai 
tikslų pristatymą jaunajai ame-
rikiečių ekspertų kartai. Liepos 
29–30 dienomis su Lietuvos 
principais už ES vairo supa-
žindinti JAV diplomatinės aka-
demijos studentai ir Kongreso 
stažuotojai.

Liepos 29 dieną su tran-
satlantinės partnerystės vieta 
pirmininkavimo darbotvarkėje 
pagrindiniuose JAV Kongreso 
rūmuose Kapitolijuje supa-
žindinti čia besistažuojantys 
jaunuoliai.

„Strateginė ES ir JAV par-
tnerystė būtina siekiant esmi-
nių Lietuvos pirmininkavimo 
tikslų – patikimos, augančios 
ir atviros Europos. Tiek ener-
getinė nepriklausomybė, tiek 
darbo vietų kūrimas, tiek gy-
vybinga ES Rytų partnerystė 
neįsivaizduojama be koordi-

Vilniaus garbės pilietis Shimon Peres gimė 100 km netoli 
Vilniaus esančiame mažame Višnevo miestelyje (Baltarusija), ku-
riame nuo viduramžių gyveno save priskiriantys litvakams žydai. 
Sh. Peres - Izraelio karinis ir politinis veikėjas, 1994 m. - Nobelio 
premijos laureatas, 1997 m. - Peres taikos centro steigėjas, nuo 
2007 metų - Izraelio prezidentas. Pasak Izraelio ambasados, Sh. 
Peresas prisidėjo plėtojant dvišalius Lietuvos ir Izraelio santy-
kius - santykiai tarp abiejų šalių yra labai geri. „Negali būti žydu, 
nepabuvęs lietuviu. Lietuva - jidiš kalbos motina, todėl sakoma 
- litvakas. Litvakas - ne tik geografinė sąvoka, tai charakteris ir 
kultūra. Litvakai garsūs dėl jų ypatingo charakterio - jie niekada 
nenusileis kitam, nei sau” (citata iš Izraelio prezidento kalbos, 
pasakytos 2006 m. Tel Avive minint Lietuvos ir Izraelio diplo-
matinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines). Šiemet Izraelio 
Valstybė švenčia 65-ąsias nepriklausomybės metines, o rugpjūčio 
2 d. jos prezidentas Sh. Peres šventė 90 metų sukaktį.

LR Užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi amba-
sadoriaus Azerbaidžane Artūro Žurausko, kuriam priskiriamas 
internete paviešintas privataus telefoninio pokalbio įrašas, 
prašymą atšaukti jį iš pareigų. „Tai ambasadoriaus sprendimas, 
kuriuo jis siekia užkirsti kelią galimam neigiamam poveikiui 
valstybės ir savo reputacijai. Diplomatas supranta, kad susida-
riusi situacija apsunkina galimybes tinkamai tęsti darbą esamoje 
pozicijoje”, rašoma ministerijos pranešime. Liepos 8 dieną pa-
viešinti keli įrašai, kuriuose, kaip nurodo įrašus įkėlęs „Youtube“ 
vartotojas, kalbasi Lietuvos ambasadorius Vengrijoje Renatas 
Juška, Lietuvos ambasadorius Azerbaidžane Artūras Žurauskas, 
Užsienio reikalų ministerijos Rytų partnerystės politikos de-
partamento direktoriaus pavaduotojas Zenonas Kumetaitis, šio 
departamento skyriaus vedėjas Gediminas Kasputis. Pasak L. 
Linkevičiaus, įrašai yra provokacija prieš Lietuvą.

Liepos 28–29 dienomis Afganistano nacionalinės armijos 
kariai, remiami Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūri-
mo grupės karių, atliko logistinio konvojaus apsaugos operaciją. 
Jos metu kariai saugojo iš Herato į afganistaniečių karinę bazę 
Čagčarane gabenamą krovinį. Operacijoje dalyvavo daugiau 
kaip 30 Afganistano nacionalinės armijos ir 16 Lietuvos karių.

Nuo 2010 m. Lietuvos kariai ir kitų Gore bendradarbiau-
jančių šalių kariai jau yra apmokę daugiau kaip 200 Afganistano 
nacionalinės armijos karių. Lietuva yra priėmusi sprendimą iki 
2013 metų pabaigos iš Afganistano Goro provincijos išvesti 
savo karius ir užbaigti Goro provincijos atkūrimo grupės misiją.

Ieškos dingusio M. K. Čiurlionio paveikslo. Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus darbuotojai vyksta į kelio-
nę, kurios tikslas - surasti dingusį žymaus lietuvių dailininko 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslą. Kaip rašo dienraš-
tis „Kauno diena”, paveikslo paieškos ves į Ukrainą. Yra žinoma, 
kad M. K. Čiurlionio paveikslas „Baladė (Juodoji saulė)” dingo 
1910 metais. Tuo metu jo savininkas buvo rusų kompozitorius 
Igoris Stravinskis. Jis paveikslą įsigijo Sankt Peterburge, vėliau 
persikėlė į Ukrainą, kartu išsivežė ir M. K. Čiurlionio kūrinį. 
„I. Stravinskis ilgą laiką gyveno Ukrainoje, Ustyluho mieste-
lyje. Vėliau persikėlė gyventi į Šveicariją, o paveikslą paliko 
Ustyluhe. Nuo to laiko paveikslas laikomas dingusiu”, - dien-
raštis cituoja Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
vyriausioji fondų saugotoją Nijolę Adomavičienę.

Už tai, kad nederlingose Saudo Arabijos žemėse žaliuoja 
parkai, alėjos, o dykumose plyti golfo aikštynai, šios šalies 
gyventojai turėtų būti dėkingi ir Lietuvos žemei. Pasirodo, lie-
tuviškos durpės pilnais laivais keliauja į šią ir dar kelias dešimtis 
pasaulio valstybių. Pasak Lietuvos durpių verslo atstovų, šiai 
iškasenai kol kas nėra lygių ir tik ji gali būti gyvybės garantu 
tokiose žemėse. 

LIETUVOS KONSTITUCIJA IŠLEISTA 13 KALBŲ
Mykolo Romerio universitetas išleido unikalų leidinį, ku-

riame pateikiamas 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos vertimas į trylika užsienio kalbų.

Leidinys parengtas anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, ita-
lų, estų, latvių, lenkų, čekų, rusų, kinų, korėjiečių kalbomis. 
Vertimai į kai kurias kalbas, pavyzdžiui, kinų, japonų, korėjie-
čių, publikuojami pirmą kartą Lietuvoje, rašoma Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime spaudai. Leidinio 
pratarmėje atskleidžiami pagrindiniai Lietuvos valstybės 
konstituciona-lizmo raidos etapai, pateikiami svarbiausi 1992 
m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruožai. 
Leidinys skirtas visiems, besidomintiems šiuo metu galiojančia 
Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos valstybės kons-
titucionalizmo raida, pirmiausia užsienio valstybių politikams, 
mokslininkams, tyrėjams, studentams ir kitiems skaitytojams.

Nuotraukoje: Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vytautas Gapšys, Izraelio valstybės prezidentas 
Sh. Peres, Seimo pirmininkas V. Gedvilas, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka, 
komiteto narys Emanuelis Zingeris, Seimo Pirmininko patarėjas Mantvydas Bekešius.        www.lrs.lt

LIETUVOS PIRMININKAVIMO PRISTATYMAS 
BŪSIMIESIEMS JAV VADOVAMS 

nuotų ES ir JAV pastangų”, 
– stažuotojams sakė Lietuvos 
ambasados JAV įgaliotasis 
ministras Rolandas Kačinskas.

Jis  atkreipė dėmesį  į 
Lietuvos pirmininkavimo metu 
prasidėjusias derybas dėl ES 
ir JAV laisvosios prekybos ir 
investicijų sutarties.

„Labai svarbu, kad tech-
ninės derybų detalės ne-
užgožtų svarbiausio tikslo 
– bendromis vertybėmis ir 
istorija paremtos strateginės 
partnerystės. Neatsitiktinai 
Europos saugumo strategijoje 
pabrėžiama, kad veikdamos 
kartu, ES ir JAV yra galinga 
jėga, padedanti siekti gėrio 
pasaulyje”, – strateginį ES 
dokumentą citavo Lietuvos 
diplomatas.

Kartu su nevyriausybine 
jaunuosius vadovus ugdančia 
organizacija „JAV-ES vyriau-
sybinių iniciatyvų fondas” 
ambasados organizuotame 

renginyje pranešimus taip 
pat skaitė JAV ir Europos 
Sąjungos santykių ekspertai, 
žinomų analitinių centrų at-
stovai.

Laisvosios prekybos sutar-
čiai bei kitiems svarbiausiems 
transatlantinės partnerystės 
darbotvarkės klausimams 
daugiausia dėmesio skirta ir 
pirmininkavimo pristatyme 
JAV valstybės departamento 
Užsienio tarnybos institute 
paskyrimams Europoje ren-
giamiems amerikiečių diplo-
matams.

Čia taip pat aktyviai disku-
tuota apie vieningą Europos 
energetikos rinką bei ekono-
minę situaciją.

Liepos 31 d. su Lietuvos 
darbais ir siekiais už Tarybos 
vairo buvo supažindinta ir 50 
ambasadą aplankiusių jaunuo-
lių iš organizacijos „Global 
Youth Leaders”.

LR URM inf.

Vilniaus savivaldybė, vado-
vaujama mero Artūro Zuoko, 
ruošiasi pradėti ant Žaliojo 
tilto paliktą sovietinių okupantų 
skulptūrų remontą. Prieš metus 
meras sakė, kad Žaliojo tilto 
remonto darbams prireiks ke-
tvirčio milijono litų. Už tuos pi-
nigus miestas galėtų atkurti so-
vietmečiu sunaikintą Šv. Rapolo 
koplyčią, šventųjų skulptūras 
ant Evangelikų reformatų šven-

tovės, atstatyti Pranciškonų 
šventovės varpinę ir kt.

Pagal Lietuvos naują įsta-
tymą dabar yra uždrausta 
viešose vietose statyti komu-
nistinius ir nacių simbolius. 
Bet Vilniaus meras tų įstaty-
mų nepaiso ir Vilnių teršia 
komunistinėm skulptūrom ir 
garsina komunizmą. Todėl jis 
turėtų būti uždarytas kalėjime. 
O JAV ir Kanados lietuviai ne-
turėtų remti pinigais Lietuvos, 
kol nebus pašalintos komu-
nistų skulptūros Lietuvoje. 
Juk čia nėra Tarybų Lietuva, 
bet Laisva Nepriklausoma 
Lietuva. Todėl visi JAV ir 
Kanados lietuviai turėtų pro-
testuoti prieš Žaliojo tilto 
balvonų remontą.

L. Stankevičius, Montreal, QC

SOVIETINĖS SKULPTŪROS ANT ŽALIOJO TILTOBALTARUSIJA 
NEĮSILEIDŽIA 

GALVIJŲ IŠ LIETUVOS
Baltarusija laikinai ap-

ribojo naminių ir laukinių 
atrajojančių gyvūnų įve-
žimą iš Lietuvos, praneša 
BELTA, remdamasi Žemės 
ūkio ir maisto ministerijos 
Veterinarijos ir maisto priežiū-
ros departamento duomenimis, 
skelbia naviny.by.

Departamento turima infor-
macija rodo, kad Lietuvos te-
ritorijoje gyvūnams nustatytas 
Schmallenbergo virusas. Dėl 
to Baltarusija dar rugpjūčio 
2 dieną įveda laikinus apri-
bojimus.

Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos dir. Jono 
Miliaus teigimu, Lietuvoje 
nėra patvirtinta susirgimų 

Šmalenbergo virusu atvejų, 
tačiau dalyje tiriamų galvijų 
kraujo mėginių nustatoma šio 
viruso antikūnių. Tokie tyrimų 
rezultatai parodo, kad gyvūnai 
turi susiformavusį imunitetą dėl 
kontaktų su viruso nešiotojais 
– mašalais, tačiau tai nereiškia, 
kad gyvūnai serga.
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Lietuvos Kultūros minis-
terijoje paaiškėjo, kad laisvės 
kovotojų atminimo įamžinimui 
Lukiškių aikštėje Vilniuje tu-
rėtų iškilti paminklas „Tautos 
dvasia”.

Vienas konkurso dalyvis 
metė šešėlį vertinimo ko-
misijai, kurios nariai, kitaip 
nei menininkai, neprivalėjo 
pateikti pažymos, jog neben-
dradarbiavo su KGB. 

Ekspertai iš 18 atrinko 
penkis darbus, geriausiai ati-
tinkančius konkurso sąlygas 
ir visuomenės interesą. Iš 
šių penkių darbų jie išsky-
rė „Tautos dvasią”, kurią ir 
rekomendavo įgyvendinti. 
Paminklo autoriai – Vidmantas 
Gylikis, Vytenis Hansell ir 
Ramunė Švedaitė. 

Antroji vieta skirta pro-
jektui „Šviesa” (aut. Kęstutis 
Antanėlis, Dalius Regelskis, 
Gintautas Tiškus), trečio-
ji – „Lietuvos laisvė” (aut. 
Gitenis Umbrasas), 4-a vie-
ta teko „Laisvės motinai” 
(autorius Algirdas Kuzma, 
Stanislovas Kuzma), penk-
tas liko „Proveržis” (aut. 
Kęstutis Lanauskas, Robertas 
Antinis, Linas Tuleikis, Paulius 
Vaitiekūnas). 

„Tautos dvasios šviesa 
– sielos paukštis – taip būtų 
galima įvardinti šio poetinio 
įvaizdžio idėją, įprasminančią 
istorinių, nacionalinių, politi-
nių ir bendražmogiškų ieško-
jimų kelią. Dvasios išraiška, 
sielos nerimas – iš narvo išle-
kiantis paukštis”, – taip kūrėjai 
apibūdina pasiūlytą idėją. 

Paminklas būtų statomas 
iš nerūdijančio plieno, metali-
zuoto anglies pluošto audinio, 
granito, bruko.

Pasak darbus vertinusių 
ekspertų, šio konkurso tikslas 
– iš konkursui pateiktų pro-
jektų atrinkti geriausią, įtaigų, 
lengvai identifikuojamą, vi-
suotinai priimtą, tautos dvasią 
ir kovotojų už Lietuvos laisvę 
atminimą įprasminantį skulp-
tūrinės kompozicijos projektą 
Lukiškių aikštei Vilniuje.

„Konkurso kontekste – tai 
labiausiai subalansuotas pasiū-
lymas. Paminklo simbolika uni-
versali ir abstrakti, todėl atitiktų 
daugelio skirtingų vertintojų 
poreikius. Simbolis lakoniškas, 
kartu talpus tinkamomis temai 

prasmėmis. Memorialinei daliai 
skiriamas reikiamas dėmesys. 
Paminklo projekto santykis su 
aikštės erdve yra geras. Mastelis 
tinkamas. Parterio sprendime 
naudojamos aikštę ir paminklą 
jungiančios kompozicinės prie-
monės, integruosiančios pamin-
klą į aikštės gyvenimą”, – darbą 
nugalėtoją apibūdina ekspertai. 

Teigiama, kad vertikalės 
viršutinė dalis bus matoma 
iš tolimųjų apžvalgos taškų – 
svarbių Tauro kalno, dešiniojo 
Neries kranto vietų. Pasak 
ekspertų, paminklas tarsi tirps 
erdvėje ir nekonkuruos su Šv. 
Apaštalų Pilypo ir Jokūbo baž-
nyčios bokštais, tuo pat metu 
jo dinamiškas siluetas taps 
reikšminga Lukiškių aikštės 
erdvės dominante. Pasirinkta 
pagrindinė medžiaga gerai 
derės prie akmens grindinio, 
taip pat bus ilgaamžė ir lengvai 
prižiūrima. Ši medžiaga taip 
pat bus tinkama atskleidžiant 
objekto siluetą tamsiu paros 
metu dirbtinio apšvietimo 
pagalba.

Lukiškių a. stovės „Tautos 
dvasia”, menininkas įžvelgia 

„penktosios kolonos” pirštus.

Veikė „penktoji kolona”? 
Pagal konkurso nuostatas, 

skulptoriai, norėję dalyvauti 
paminklo konkurse, turėjo 
pateikti pažymą, kad neben-
dradarbiavo su KGB. 

11-ą vietą konkurse už-
ėmęs dailininkas architek-
tas Valdas Jurevičius iškėlė 
klausimą, ar specialias pa-
žymas turėjo pristatyti ir 
komisijos nariai. „Ar mes, 
kūrėjai, ir tamstos esame vie-
name lygmenyje? Mums teko 
pristatyti iš KGB archyvų 
pažymas, kad nebendradar-

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE „TAUTOS DVASIA”?
biavome su specialiosiomis 
tarnybomis. Todėl norėčiau, 
kad man atsakytumėte tiesiai 
šviesiai – kokioje sistemoje 
ir kokioje visuomenėje mes 
gyvename, jeigu vieni yra 
desovietizuoti, kiti dar ne. 
Ar jūs esate pristatę tokias 
pažymas kaip mes, kūrėjai”, 
– komisijos narių ir ministe-
rijos darbuotojų klausė V. 
Jurevičius. Jo nuomone, kon-
kursas neteisėtas, pažeidžiami 
kūrėjų ir daugelio Lietuvos 
žmonių teisės ir interesai. 

Komis i jo s  na r iu  bu -
vęs kultūros viceministras 
Darius Mažintas teisinosi, 
kad visi valstybės tarnyboje 
dirbantys žmonės tikrinami 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT). Tačiau to jis negalėjo 
pasakyti apie sprendžiamąjį 
balsą turėjusius ekspertus. 
Esą reikalavimą dėl pažymų 
nebendradarbiavus su KGB 
sugalvojo ne ministerija, 
o prie Vyriausybės veikusi 
komisija. „Tikrai niekada 
nebendradarbiavau. Jeigu 
žiūrint plačiau, man ir šis 
reikalavimas pateikti pažy-
mas kėlė abejonių, pasirodė 
nelogiškas. Mes buvome 
pakviesti ekspertuoti ir tie-
siog atlikome savo pareigą”, 
– priekaištus atrėmė komisi-
jos pirmininkas architektas 
Rolandas Palekas. 

Kartu su juo, konkurso dar-
bus vertino architektai Artūras 
Blotnys ir Tomas Grunskis, me-
notyrininkai Kęstutis Kuizinas 
ir Skaidra Trilupaitytė, skulp-
toriai Alfonsas Vincentas 
Ambraziūnas ir Algirdas 
Bosas.

„Vyriausybės sprendimas, 
manyčiau, buvo labai teisingas 
– tokios pažymos kūrėjmas 
būtinos, bet būtinos ir visiems 
kitiems, kurie dalyvauja kon-

Pirmoji vieta skirta projektui „Tautos dvasia” (aut. Vidmantas 
Gylikis, Vytenis Hansell, Ramunė Švedaitė).

kurse. Kas dedasi ir šiandien 
Lietuvoje – puikiai supranta-
ma, kad antra jėga, pasilikusi 
penktoji kolona, veikia sti-
priai ir dar ilgai veiks. Tai yra 
nenuginčijama”, – neatlyžo V. 
Jurevičius. 

Praė jus ių  metų  spa l į 
Kultūros ministerija paskel-
bė Lietuvos laisvės kovo-
tojų atminimo įamžinimo 
Lukiškių aikštėje Vilniuje 
meninės idėjos projektų 
konkursą. Principines šios 
konkurso sąlygas suformavo 
Lukiškių aikštės sutvarkymo 
ir Lietuvos laisvės kovotojų 
atminimo įamžinimo komisija 
prie Vyriausybės.

Menininkai turėjo gali-
mybę daugiau nei pusę metų 
rengti projektus ir 2013 m. ba-
landžio mėn. pateikė Kultūros 
ministerijai 28 projektus, iš 
kurių 18 atitiko projektų kon-
kurso dokumentuose nusta-
tytus reikalavimus. Galutinis 
sprendimas dėl konkurso lai-
mėtojų bus paskelbtas patikri-
nus projektų teikėjų kvalifika-
ciją įrodančius dokumentus ir 
išnagrinėjus pretenzijas, jeigu 
jos bus pateiktos. 

Lukiškių aikštės Vilniuje 
sutvarkymo ir paminklo joje 
pastatymo klausimas spren-
džiamas nuo 1999 metų. 
Pernai buvo išrinktas nugalė-
tojas aikštės sutvarkymo pa-
siūlymui, jame numatyta vieta 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
kovotojų atminimo įamžinimo 
monumentui.

Lukiškių aikštė susifor-
mavo XX amžiaus pradžioje. 
1953 metais čia pastatytas 
paminklas bolševikų vadui 
Leninui, 1991 metais jis de-
montuotas. Nuo to laiko aikštė 
nebuvo tvarkyta.

Mindaugas Jackevičius, 
delfi.lt

Antroji vieta skirta projektui „Šviesa” (aut. Kęstutis Antanėlis, Dalius Regelskis, Gintautas Tiškus). 
Jo autoriai kompozicinę idėją grindžia pasikartojančiu „T” formos kryžiumi, simbolizuojančiu auką 
ir prisikėlimą. Trijų kolonų ritmas, be savo meninės išraiškos ir konstrukcinio krūvio, suvokiamas 
kaip magiškas skaitmuo „3”, įprasminantis tris lemtingus bandymus sukurti Lietuvą. Žalčio ženklas, 
sujungiantis tris kolonas, susieja šiuolaikinės stilistikos kūrinį su senąją lietuvių mitologija.  Medžiaga: 
metalo karkasas, grūdinto matinio stiklo apdaila.                                                                       lrytas.lt

Lietuvoje  v ieš inčiam 
Izraelio Prezidentui, Nobelio 
premijos laureatui Shimon 
Peres suteiktas Vilniaus garbės 
piliečio vardas. Ceremonija 
vyko Vilniaus rotušėje.

Suteikti Sh. Peres sostinės 
garbės piliečio vardą Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba 
nusprendė liepą.

Pasiūlymą suteikti šį vardą 

SUTEIKTAS VILNIAUS GARBĖS PILIEČIO VARDAS

pateikė Lietuvos žydų bendruo-
menė. Rašte pabrėžiama, kad 
Izraelio Prezidentą Lietuvos 
žydų bendruomenė laiko vienu 
garsiausių pasaulio litvakų - 
kartu su Vilniaus Gaonu, Jaša 
Heifecu, Romanu Gari ir ki-
tomis iškiliomis asmenybėmis 
jis, kaip litvakas, įeina ne tik į 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
istoriją ir kultūrą.             ELTA
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Prieš 57 me tus, 1956-ųjų 
bir že lio 30-ąją, SSKP CK ple-
nu mas pri ėmė nu ta ri mą, ku ris 
at vė rė ke lią į lais vę mi li jo nams 
sta li ni nio gu la go ka li nių ir trem-
ti nių. Ta čiau so vie ti nės Lie tu vos 
val džia pa da rė vis ką, kad iš lais-
vin tų lie tu vių ke lias na mo bū tų 
nu klo tas erš kė čiais. 

Iš pir mo žvilgs nio at ro dy tų, 
kad SSKP CK bir že lio ple nu mo 
nu ta ri mas tik pa kar to jo (be je, 
ge ro kai švel nes ne for ma) gar-
sio sios Ni ki tos Chruš čio vo 
kal bos XX SSKP su va žia vi me 
te zes. Vis dėl to tai, kas li ko 
už fik suo ta ple nu mo do ku men-
tuo se, iš es mės už bai gė tre jus 
me tus tru ku sį ne apib rėž tu mo 
lai ko tar pį ša ly je ir at sklei dė ti-
krą ją jė gų pu siaus vy rą par ti jos 
vir šū nė se.

Ru sų is to ri kas Ro jus Med-
ve de vas ma no, kad ple nu mo 
nu ta ri mas bu vo žings nis at gal, 
pa ly gin ti su tuo, ką už da ra me 
XX SSKP su va žia vi mo po sė-
dy je kal bė jo ko mu nis tų par ti jos 
va do vas. Su tuo su nku ne su tik ti 
- ple nu mo do ku men tai iš tie sų 
bu vo ke tu ris mė ne sius tru ku sios 
ne ma to mos ko vos ir tam ti kro 
komp ro mi so re zul ta tas. 

Apie Jo si fo Sta li no lai kų 
ma si nes rep re si jas po 1956-ųjų 
va sa rį vy ku sio XX par ti jos 
su va žia vi mo dau giau sia dis-
ku tuo ta SSKP CK Pre zi diu mo 
po sė džiuo se ar dar siau res nia me 
ra te. Ten N.Chruš čio vas be veik 
iš kar to su lau kė rim to pa sip rie-
ši ni mo. At sar giau siai pir mo jo 
se kre to riaus po zi ci ją ver ti no 
to kie vei kė jai kaip už sie nio 
rei ka lų mi nis tras Via čes la vas 
Mo lo to vas, Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos Pre zi diu mo pir mi nin-
kas Kli men tas Vo ro ši lo vas ir 
Mi nis trų Ta ry bos pir mi nin ko 
pir ma sis pa va duo to jas La za ris 
Ka ga no vi čius. Ir tai ne nuos ta bu 
- juk bū tent šių žmo nių par ašai 
nu lė mė tūks tan čių su šau dy tų jų, 
įka lin tų jų ir iš trem tų jų li ki mą. 

Ki ta ver tus, vie nas ga lin-
giau sių N.Chruš čio vo ša li nin kų 
bu vo KGB va do vas Iva nas Se-
ro vas. Nors šio vei kė jo ran kos 
taip pat bu vo su tep tos sta li ni nių 
rep re si jų au kų krau ju, I.Se ro vas 
se niai dir bo su par ti jos vadu ir 
bu vo jo ko man dos na rys. Vi si 
ži no jo, kad prie rep re si jų pri-
si dė jo ir pats N.Chruš čio vas, 
ta čiau dis ku si jo se jis ne si gė-
dy da vo pri si pa žin ti ne tu rė jęs 
ki to kio pa si rin ki mo, nes kaip ir 
ki ti, bi jo jęs J.Sta li no. 

Nors jė gų pu siaus vy ra par ti-
jos vir šū nė se bu vo tra pi, bir že lio 
ple nu mo re zul ta tus su tam ti-
kro mis iš ly go mis ga li ma lai ky ti 
N.Chruš čio vo per ga le ir žings niu 
į prie kį. Mat par ti jos vado pra ne-
ši mas už da ra me XX su va žia vi-
mo po sė dy je tik at spin dė jo nau ją 
po žiū rį į ne se ną pra ei tį. Tuo 
tar pu vie šai pa skelb tas ple nu mo 
nu ta ri mas ta po di rek ty va, ku rią 

Tremtinių šeimos sugrįžta į Lietuvą. Zima, Irkutsko sritis, 1958 m.           Vilhelmas Janiselis./LCVA nuotr.

KAI BUVO UŽDRAUSTA 
TREMTINIAMS GRĮŽTI Į LIETUVĄ

vyk dy ti pri va lė jo vi sos par ti nės 
or ga ni za ci jos. 

Iš gąs di no A.Sniečkų
Tai gi, 1956-ųjų va sa rą spe-

cia lios ko mi si jos pra dė jo ma-
siš kai per žiū ri nė ti nu teis tų jų 
by las. Dau gu ma jų iš kart bu vo 
pa leis ti į lais vę. Ne tru kus iš Ka-
ra gan dos, Vor ku tos, Ir kust ko ir 
ki tų ka li ni mo bei trem ties vie tų 
vyks tan tys trau ki niai bu vo pil ni 
su grįž tan čių į na mus žmo nių. 

Kaip ra šo kny gos „Gu la go 
is to ri ja” au to rė An ne App le-
baum, „šis reiš ki nys tu rė jo aps-
tul bin ti mi li jo nus ki tų So vie tų 
Są jun gos gy ven to jų, su ku riais 
grį žu sie ji su si ti ko. N.Chruš čio-
vo slap to ji kal ba su krė tė ša lį, 
bet ji bu vo to li mas įvy kis, vy kęs 
par ti jos vir šū nė se. Grįž tan tys 
na mo žmo nės, ku rie se niai bu-
vo lai ko mi mi ru siais, lei do daug 
kam as me niš kiau su vok ti šios 
kal bos pra smę. Sta li no lai kais 
kles tė jo slap ti kan ki ni mai ir 
ne re gi mas smur tas. Stai ga pa si-
ro dę bu vę la ge rių ka li niai ta po 
gy vais tų įvy kių liu dy to jais”. 

Gu la go is to ri kė pa brė žia, 
kad „su grį žę ka li niai dar kė lė ir 
siau bą, pir miau sia vir ši nin kams, 
bend ra dar biams, vi siems tiems, 
dėl ku rių jie at si dū rė la ge riuo-
se”. Šis pa ste bė ji mas, ma tyt , 
la biau tin ka Ru si jai ir ki toms 
se niau į So vie tų Są jun gos su dė tį 
įtrauk toms res pub li koms. Lie tu-
vo je pa dė tis bu vo kiek ki to kia 
- su grįž tan tie ji la biau gąs di no 
ne pa pras tus skun di kus, o pa čią 
res pub li kos va do vy bę, ku rio je 
aiš kią pers va rą tu rė jo sta li ni nės 
gvar di jos vei kė jai. 

Rei kia pa žy mė ti, kad tarp 
iš leis tų į lais vę trem ti nių ir po-
li ti nių ka li nių lie tu vių bu vo ne 
tiek jau daug. XX par ti jos su va-
žia vi mas ne tu rė jo jo kios įta kos 
1956 me tų ko vo 12 die ną pri-
im tam SSRS Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos Pre zi diu mo nu ta ri mui, 
lei du siam to liau lai ky ti trem ty-
je „ban di tus ir na cio na lis tus”, 
„ban di tų ir na cio na lis tų šei mų 
na rius” „ban di tų rė mė jus”, „rė-
mė jų šei mų na rius” bei „buo žes 
na cio na lis tus su šei mo mis”. 
Tai gi, 1957 me tų lie pos 1-ąją 
trem ty je te be bu vo lai ko mi 
be veik 55 tūkst. lie tu vių, ku rie 
tuo me tu su da rė ko ne treč da lį 
vi sų So vie tų Są jun gos trem ti-
nių. Pa ly gin ki me šį skai čių su 
1953-iai siais, kai lie tu vių tarp 
ki tų trem ti nių bu vo tik 3.5 proc.

Vis dėl to ir tie 17 tūkst. žmo-
nių, per pir muo sius des ta li ni za-
ci jos me tus su grį žu sių į Lie tu vą, 
kė lė bai mę vie tos ko mu nis ti nei 
va do vy bei. Šie žmo nės bu vo 
nu teis ti ar iš trem ti iš Lie tu vos už 
va di na mą ją an ti so vie ti nę veik lą. 
O svar biau sia, kad tarp grį žu sių-
jų bu vo maž daug tūks tan tis žy-
mių tar pu ka rio ne prik lau so mos 
Lie tu vos vei kė jų, to kių kaip 
bu vęs mi nis tras pir mi nin kas 

Leo nas Bis tras, vi daus rei ka lų 
mi nis tras Pe tras Leo nas, Va sa rio 
16-osios Ak to sig na ta ras dip lo-
ma tas Pe tras Kli mas, Tau ti nin kų 
są jun gos vei kė jas Do mas Ce se-
vi čius ir dau ge lis ki tų. Tai gi, nuo 
pir mų jų ma si nės rea bi li ta ci jos 
die nų so vie ti nės Lie tu vos val-
džia ėmė si vi sų įma no mų žy gių, 
kad at si kra ty tų pa trio tiš kai nu si-
tei ku sių lie tu vių. 

Vė lų 1956-ųjų ru de nį ir žie-
mos pra džio je LKP va do vas 
An ta nas Snieč kus ėmė bom bar-
duo ti SSKP CK laiš kais. Tiek 
juo se, tiek vė liau Mask vo je 
vy ku siuo se su si ti ki muo se jis 
gąs di no Krem lių, jog po li ti nių 
ka li nių, o ypač bu vu sių par ti za-
nų su grį ži mas pa blo gins po li ti nę 
pa dė tį res pub li ko je, at gai vins 
„na cio na lis ti nes” nuo tai kas ir 
net su kels nau jas gink luo tas 
pog rin džio ko vas. To dėl esą 
jo kiu bū du ne ga li ma leis ti, kad 
bu vę lais vės ko vo to jai ap si gy-
ven tų Lie tu vo je ir net ne to li 
jos. Vi sa tai vy ko tuo me tu, kai 
į tė vy nę jau bu vo grį žę dau giau 
nei 8 tūkst. žmo nių. 

Ma tyt, to kie A.Snieč kaus 
ar gu men tai pa si ro dė įti ki na mi 
- Mask va jo už mo jus pa lai mi-
no. 1957 me tų sau sio 21 die ną 
LSSR Aukš čiau sio sios Ta ry bos 
Pre zi diu mo pir mi nin kas Jus tas 
Pa lec kis pa si ra šė įsa ką, ku riuo 
„bu vu siems Lie tu vos bur žua zi-
nių vy riau sy bių va do vams, lie-
tu vių na cio na lis ti nio pog rin džio 
ak ty viems da ly viams, an ti ta ry-
bi nių or ga ni za ci jų va do vams” 
bu vo užd raus ta be spe cia laus 
lei di mo su grįž ti į Lie tu vą. Už 
šio įsa ko ne si lai ky mą nu ma ty ta 
pa kar to ti nė trem tis iki 5 me tų. 

Rem da ma sis šiuo įsa ku, Lie-
tu vos KGB per tris jo vei ki mo 
mė ne sius su lai kė 40 žmo nių, 
iš ku rių 13 bu vo iš siųs ti at gal 
į trem tį. Toks nau jų rep re si jų 
mas tas A.Snieč kaus ir jo ap-
lin kos aiš kiai ne ten ki no. Tai gi, 
Lie tu vos KGB va do vas Ka zi-
mie ras Liau dis su ma nė pla ną, 
ga lė ju sį virs ti nau jais ma si niais 
trė mi mais. Pa žei džiant net ir so-
vie ti nį tei sė tu mą, J.Pa lec kio įsa-
ką ke tin ta tai ky ti at ga li ne da ta. 
Tu rint gal vo je, kad 1953-1958 
me tais iš trem ties ir įka li ni mo 
vie tų į Lie tu vą grį žo per 40 
tūkst. žmo nių, ga li ma nu ma ny ti, 

kad nau jų trė mi mų, so vie ti nės 
val džios pa va din tų” ad mi nis tra-
ci niu pa ša li ni mu”, mas tas ga lė jo 
ne nu si leis ti nei pir mo sioms 
prieš ka rio trem tims, nei po ka rio 
rep re si joms. Lai mei, šiam įsa kui 
ne pri ta rė net ir A.Snieč kus. Ži-
no ma, LKP va do vas at si sa kė šio 
su ma ny mo ne dėl hu ma niz mo, 
o bi jo da mas, kad to kie veiks mai 
pa ska tins nau ją pa sip rie ši ni mo 
ban gą, o tai be veik ga ran tuo tai 
iš vers tų jį iš pos to. 

Ki ta ver tus, net ir ne pa vy kus 
KGB va do vo pla nui, J.Pa lec kio 
įsa kas pri stab dė trem ti nių ir ka-
li nių grį ži mą. Dau ge lis lie tu vių 
bu vo pri vers ti kur tis Lat vi jo je, 
Bal ta ru si jo je, ar Ru si jos val do-
mo je Ka ra liau čiaus sri ty je. 

Vie na ran ka duo da,  
ki ta - atima

Ne tru kus pra kti ka, kai vie-
na ran ka bu vo duo da ma lais-
vė, o ki ta - ati ma ma ga li my bė 
su grįž ti į na mus, įga vo nau ją 
mas tą. 1958 me tų ge gu žės 19 
die ną SSRS Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos Pre zi diu mas pa skel bė 
įsa ką, ku riuo bu vo pa leis ti vi si 
trem ty je bu vę so vie tų val džios 
prieš ai, iš sky rus par ti za nus ir jų 
šei mas. Ta čiau tei sę leis ti jiems 
ap si gy ven ti tė vy nė je tu rė jo tik 
LSSR Mi nis trų Ta ry ba, o ši da rė 
vis ką, kad tik ap sun kin tų grį ži-
mą ar pa da ry tų jį ne įma no mą. 

Gau ti lei di mą gy ven ti Lie-
tu vo je ne bu vo leng va, o net ir jį 
ga vu sių jų lau kė nau jos kliū tys - 
su si ras ti dar bą ar pri si re gis truo ti 
bu vu siems „liau dies prieš ams” 
bu vo be veik ne įma no ma. Tai gi, 
1958 me tais na mo su grį žo tik 
22 tūkst. iš 32 tūkst. šei mų. Ki ti 
tie siog pa si li ko Si bi re ar ki to se 
trem ties vie to se. 

Su grį žu sių trem ti nių lau kė 
nau ji per se kio ji mai. 1959 me tų 
bir že lio 20 die ną LKP CK ir 
LSSR Mi nis trų Ta ry bai pri ėmus 
nu ta ri mą „Dėl prie mo nių, su si-
ju sių su pi lie čių, at leis tų iš spec. 
nu trė mi mo, grį ži mu į se ną ją gy-
ve na mą ją vie tą”, dau ge lis iš jų 
bu vo pa smerk ti be na mių da liai. 
Re mian tis šiuo nu ta ri mu, net 86 
proc. grį žu sių trem ti nių ne bu vo 
grą žin ti „tei sė tai” kon fis kuo ti jų 
na mai ir so dy bos. To dėl vie tos 
val džia grį žu sių jų na mo pa pras-
čiau siai ne re gis truo da vo. 

Ma ža to, mi nė tas nu ta ri mas 
įda vė vie tos val džiai į ran kas 
dar vie ną vėz dą - juo pro ku-
ra tū ra, KGB ir Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri ja įpa rei go ta „ryž tin gai 
ko vo ti su prieš iš kais ir an ti ta ry-
bi niais grį žu sių iš nu trė mi mo 
vie tų as me nų iš si šo ki mais”. 
Tuo met LKP CK biu ro po sė-
dy je A.Snieč kus aiš ki no, kad 
grį žu sie ji ban do „telk ti ap link 
sa ve na cio na lis tiš kai nu si tei ku-
sius as me nis”, pa lai ko ry šius su 
me ni nin kais ir stu den tais, be si-
do min čiais prieš ka rio Lie tu vos 
kul tū ri niu, po li ti niu ir vi suo-
me ni niu gy ve ni mu bei so vie tų 
drau džia ma li te ra tū ra. 

Be abe jo, šiuo se žo džiuo se 
bu vo tie sos, ta čiau an ti so vie-
ti nes nuo tai kas Lie tu vo je ska-
ti no ne tiek su grį žę „liau dies 
prieš ai”, kiek pats fo nas, ku riam 
esant vy ko chruš čio vi nės des ta-
li ni za ci jos pro ce sas. 1956-ųjų 
va sa rą Len ki jo je įvy ko an ti ko-
mu nis ti nis dar bi nin kų strei kas, 
o tų pa čių me tų ru de nį SSRS 
ka riuo me nė pa skan di no krau-
jy je an ti so vie ti nį Veng ri jos su-
ki li mą. Šie įvy kiai ra do at gar sį 
tiek spon ta niš ko se jau ni mo de-
mons tra ci jo se Kau ne per 1956-
ųjų Vė li nes, tiek ir vis gar siau 
skam bė ju sio se lie tu vių kal bo se, 
jog lai kas at si kra ty ti so vie ti nės 
prie spau dos ir da ry ti taip, kaip 
pa da rė veng rai.

Šiaip ar taip, au gan čios an-
ti so vie ti nės nuo tai kos bu vo dar 
vie nas pre teks tas per se kio ti 
ir var žy ti iš la ge rių ir trem čių 
su grį žu sius lie tu vius. Tuoj po 
gar sių jų Vė li nių ma ni fes ta ci jų 
so vie ti nės Lie tu vos va do vai 
krei pė si į SSRS Mi nis trų Ta ry-
bą, pra šy da mi užd raus ti Kau ne 
ap si gy ven ti as me nims, teis tiems 
už an ti so vie ti nę veik lą. Pra šy-
mas bu vo ne del siant pa ten kin-
tas. Re mian tis šiuo nu ta ri mu, 
iki 1959 me tų pra džios iš Kau no 
bu vo iš kel din ti 443 bu vę trem-
ti niai. 

Nau ja re for mų banga
Tuo me tu Mask vo je bren do 

nau ja re for mų ban ga. Dar 1957 
me tų lie pą N.Chruš čio vui pa-
si tai kė pui ki pro ga at si kra ty ti 
svar biau sių sa vo opo nen tų. To-
kią ga li my bę par ti jos reak cio-

(Nukelta į 11 psl.)
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

nie riai su tei kė pa tys. N.Chruš-
čio vui lan kan tis Suo mi jo je, jie 
su šau kė SSKP CK Pre zi diu mo 
po sė dį. Ja me sep ty ni biu ro na-
riai, tarp ku rių bu vo Mi nis trų 
Ta ry bos pir mi nin kas Ni ko la jus 
Bul ga ni nas ir K.Vo ro ši lo vas, 
L.Ka ga no vi čius, N.Ma len ko-
vas, V. Mo lo to vas, bal sa vo už 
N.Chruš čio vo at sta ty di ni mą. 
Ta čiau nu ša lin ti par ti jos vado 
biu ro na rių dau gu mai taip ir 
ne pa vy ko: N.Chruš čio vui par ei-
ka la vus, kad ga lu ti nį žo dį tar tų 
CK ple nu mas, nu ta ri mas po 
ke tu rių die nų bu vo at šauk tas, o 
„an ti par ti ne gru pe” ap šauk ti jo 
na riai pa ša lin ti iš pos tų. 

Da bar N.Chruš čio vui nie kas 
ne truk dė tęs ti pra dė tų re for mų ir 
at nau jin ti at akų prieš J.Sta li ną 
ir sta li niz mą. Tie sa, 1961 me tų 
spa lio 17-31 die no mis vy ku sia-
me SSKP XXII su va žia vi me 
šis puo li mas jau ne be ža dė jo 
ryš kes nių so vie ti nės ideo lo gi-
jos po ky čių. Jis tie siog įga vo 
la biau tea tra liš ką for mą: po 
su va žia vi mo J.Sta li no pa lai kai 
bu vo iš mes ti iš mau zo lie jaus, 
o Sta ling ra das per krikš ty tas į 
Vol gog ra dą. No rė da mas dar 
di des nio efek to, SSKP vadas 
net pa siū lė pa sta ty ti pa mink lą 
sta li niz mo au koms, ta čiau su-
va žia vi mas tam ne pri ta rė. 

Ga li ma spė ti, kad to kiais 
ges tais N.Chruš čio vas no rė jo 
par ody ti li ku siems opo zi cio-
nie riams, kas yra ti kra sis ša lies 
šei mi nin kas. Vis dėl to, kad ir 
ko kie bu vo jo ke ti ni mai, nau jas 
puo li mas prieš J.Sta li ną tu rė jo 
di des nį po vei kį, nei per XX 
su va žia vi mą. Da bar ši at aka 
vi siš kai ati ti ko in te li gen ti jos, 
stu den tų ir bu vu sių po li ti nių ka-
li nių nuo tai kas. Bū tent po XXII 
su va žia vi mo ta po įma no ma 
vie šai kal bė ti ir ra šy ti apie tra-
giš kus J.Sta li no val dy mo me-
tus ir ne tik įvar dy ti rep re si jų 
au kas, bet ir at skleis ti jų žū ties 
ap lin ky bes. Cen zū ra ir ofi cia-
lio ji ideo lo gi ja, bent jau lai ki nai, 
bu vo pri vers tos trauk tis. 

De ja, Lie tu vo je at od rė kiu 
taip ir ne pad vel kė. Grį žęs iš 
su va žia vi mo, A.Snieč kus 1961 
me tų lap kri čio 17 die ną su šauk-
ta me „res pub li ki nio par ti nio ak-
ty vo” pa si ta ri me tik pri pa ži no, 
kad „as me ny bės kul to lai ko tar-
piu bu vo ki lę di de lių su nku mų 
Lie tu vos ko mu nis tų par ti jo je”, 
ta čiau nė žo džiu ne už si mi nė 
nei apie pir mų jų oku pa ci jos 
me tų areš tus ir trė mi mus, nei 
apie po ka rio rep re si jas, nei apie 
par ti za ni nį ka rą. 

Sa vai me su pran ta ma, kad 
ši te ma li ko ta bu ir vie ša ja me 
gy ve ni me. Ru si jo je tuo me tu 
jau bu vo gar siai kal ba ma apie 
po ka rio au kas, o Lie tu vo je ši 
te ma ne pra sisk verb da vo pro 
cen zū ros už kar das. 

Čia rei kia pa brėž ti, kad to-
kia pa dė tis Lie tu vo je su sik los tė 

ne vien to dėl, kad jos val džios 
vir šū nė se iš li ko se no ji sta li ni nė 
gvar di ja, bet ir to dėl, kad jos bu-
vi mas ir veiks mai bu vo nau din-
gi Krem liui. Taip, N.Chruš čio-
vas XXII su va žia vi me pa skel bė 
ga lu ti nę so cia liz mo per ga lę, 
kar tu - ir pro le ta ria to dik ta tū-
ros, ir kla sių ko vos. Vi sa tai ti ko 
Ru si jai, kur vyk dy tą vals ty bi nį 
te ro rą bu vo ga li ma pa aiš kin ti 
ko va su „kla si niu prieš u”, bet 
jo kiu bū du ne Lie tu vai, kur 
rep re si jos tu rė jo vi siš kai ki to kį 
po bū dį. Čia jos bu vo nu kreip tos 
ne prieš ku rią nors vi suo me nės 
gru pę, o prieš vi są oku puo tos 
tau tos lais vės sie kį. N.Chruš čio-
vas, ma tyt, pui kiai su pra to, kad 
pri pa ži nus sta li ni nius nu si kal ti-
mus Lie tu vo je vėl ga li iš kil ti ir 
oku pa ci jos tei sė tu mo klau si mas. 
Tai gi, SSRS va do vas, nors ir 
la bai ne mė gęs A.Snieč kaus, 
su tei kė jam ne ma žą lais vę tęs ti 
ne vie šas rep re si jas. 

Tuo me tu, va do vau jan tis 
SSRS Aukš čiau sio sios Ta ry bos 
Pre zi diu mo 1960 me tų sau sio 7 
die nos įsa ku iš trem ties jau bu vo 
pa leis ti 279 pa sku ti nie ji 1941-
ųjų trem ti niai, pri skir ti „bu vu sių 
bur žua zi nių vy riau sy bių ir po-
li ti nių par ti jų na rių” ka te go ri jai 
bei 3632 bu vu sių par ti za nų šei-
mų na riai. Pa tys lais vės ko vo-
to jai - dar 1275 žmo nės - bu vo 
pa leis ti tik bai gian tis 1963-ie-
siems, li kus ma žiau nei me tams 
iki N.Chruš čio vo eros pa bai gos. 

LKP CK do ku men tuo se 
mi ni ma, kad iš vi so iš trem ties 
ir la ge rių į Lie tu vą su grį žo apie 
80 tūkst. žmo nių, ta čiau iki 
1970-ųjų tik 5667 iš jų bu vo 
rea bi li tuo ti, o dar be veik 9 tūkst. 
as me nų dėl įvai rių prie žas čių 
te ko ap si gy ven ti ne tė vy nė je. 
Ypač su nku bu vo tiems, ku rių 
na mai bu vo na cio na li zuo ti ar 
kon fis kuo ti. Mė gin ti at gau ti 
tur tą ga lė jo tik kas de šim tas 
su grį žu sy sis, ir tik tu rin tis rea-
bi li ta ci jos pa žy mė ji mą. O rea-
bi li ta ci jai bu vo da ro mos di de lės 
biu ro kra ti nės kliū tys. Įteik ti 
pra šy mą dėl rea bi li ta ci jos ir par-
eikš ti pre ten zi jas dėl tur to bu vo 
ga li ma tik pra ėjus ne dau giau 
nei pus me čiui nuo įka li ni mo 
ar trem ties lai ko pa bai gos. Tai 
pa da ry ti su ge bė da vo to li gra žu 
ne vi si: trem ties ir įka li ni mo 
vie tos bu vo to li nuo Lie tu vos, 
su si sie ki mas pra stas, trau ki niai 
- sau sa kim ši, pa ga liau ne vi si 
su krapš ty da vo pi ni gų ke lio nei. 
Dau ge liui te ko iš par duo ti sa vo 
ne įman trią man tą ar pa mė gin ti 
už si dirb ti, o tai užim da vo ne-
ma žai lai ko.

„A tod rė kiui” pasibaigus
Tuo met nie kas dar ne nu jau-

tė, kad N.Chruš čio vo re for mos 
ar tė ja prie fi ni šo. For ma liai 
SSRS ly de ris vis dar tu rė jo di-
de lę val džią, ta čiau tai bu vo tik 
iliu zi ja: per pa sku ti niuo sius val-
dy mo me tus N.Chruš čio vas taip 
ir ne pa da rė nie ko, kas pa lik tų 
bent kiek pa ste bi mą pėd sa ką vi-

suo me nė je. Re gis, ener gin ga sis 
re for ma to rius taip ir ne at si ga vo 
nuo Ka ri bų kri zės, ne sėk mių 
že mės ūky je, konfl ik to su Ki ni ja 
ir SSKP ideo lo gų bei par to kra tų 
puo li mo. 

Šie kal ti no sa vo va do vą 
dau gy be nuo dė mių, ta čiau svar-
biau sia 1964-ųjų ka bi ne ti nio 
per vers mo prie žas tis taip ir li ko 
ne įvar dy ta. Kas gi pa ska ti no 
skir tin gų pa žiū rų CK na rius 
su si vie ny ti ir at si kra ty ti „šei mi-
nin ko”? No rė da mi at sa ky ti į šį 
klau si mą, at kreip ki me dė me sį į 
tai, kad N.Chruš čio vą nu ša li nęs 
1964 me tų spa lio 14-osios CK 
ple nu mas tą pa čią die ną lik vi da-
vo jo re for mą, pa lie tu sią pa čios 
so vie ti nės vals ty bės eg zis ta-
vi mo es mę. Par ti ja, pa da ly ta į 
ag ra ri nį ir pra mo nės sek to rius, 
vėl bu vo pa vers ta vie nin ga 
or ga ni za ci ja. Krem liaus par-
to kra tai ga lė jo su si tai ky ti su 
des ta li ni za ci ja, ta čiau par ti jos 
pa da li ji mą jie su vo kė kaip pa-
si kė si ni mą į jų pa čių po zi ci jas. 
Tai gi, prieš N.Chruš čio vą sto jo 
net tie bend ra žy giai, ku riais jis 
la biau siai pa si ti kė jo. 

Per ar ti miau sius me tus bu-
vo ty liai nu ma rin tos ir ki tos 
N.Chruš čio vo pra dė tos re for-
mos, įskai tant ir mū sų ap ta ria-
mą des ta li ni za ci ją. Par to kra tų 
per ga lė dar la biau su stip ri no 
A.Snieč kaus po zi ci jas - da-
bar jam ne be rei kė jo la vi ruo ti. 
Iš gy ve nu si chruš čio vi nį at ly-
dį sta li ni nė so vie tų Lie tu vos 
va do vy bė bent jau bu vu sių 
„kla si nių prieš ų” at žvil giu ga-
lė jo elg tis kaip tin ka ma. Juo lab 
kad svar biau sias ty lių rep re si jų 
įran kis - LSSR KGB - bu vo su-
stip rin tas dar 1956-ai siais, tuoj 
po Veng ri jos įvy kių ir jau ni mo 
bruz dė ji mų Kau ne. 

Da bar pre teks tu su stip rin ti 
spau di mą bu vu siems po li ti-
niams ka li niams ir trem ti niams 
ta po 1968-ųjų „Pra hos pa va sa-
ris”. Tuo met Var šu vos pa kto ka-
ri nės pa jė gos žiau riai nu slo pi no 
če kų ko mu nis tų re for ma to rių 
mė gi ni mą su kur ti „so cia liz mą 
su žmo giš ku vei du”. 

Bi jo da mi, kad po Če kos-
lo va ki jos įvy kių ne pa si kar to tų 
1956-1958 me tų bruz dė ji mai, 
sau gu mie čiai ėmė sek ti kiek vie-
ną bu vu sių ka li nių ir trem ti nių 

žings nį. Do mė ta si jų vie šuo ju 
ir pri va čiu gy ve ni mu, nuo tai-
ko mis, pa žiū ro mis, įta ka ap-
lin ki niams. Tuo pat me tu KGB 
sten gė si, kad šie žmo nės bū tų 
kuo ma žiau ma to mi, ne gau tų jų 
iš si la vi ni mo ati tin kan čio dar bo 
ir lik tų vi suo me nės gy ve ni mo 
par aš tė je.

Bu vu siems ka li niams ne tgi 
bu vo su da ry tas drau džia mų 
pro fe si jų są ra šas. Jie bu vo ne-
pa gei dau ja mi ne tik va do vau ja-
muo se pos tuo se, bet ir aps kri tai 
stra te giš kai svar bio se įmo nė se 
- trans por to, sta ty bos, pra mo nės. 
Sau gu mie čiai ban dy da vo „iš ės-
ti” ne pa gei dau ja mus as me nis ir 
iš mo ky mo bei me di ci nos įstai-
gų. Vi sa tai bu vo da ro ma ty liai, 
da rant spau di mą šių dar buo to jų 
va do vams, ku rie, at si sa kę at leis-
ti to kį žmo gų, pa tys pa tek da vo 
į KGB aki ra tį. Spau di mas bu vo 
toks di de lis, kad ne ma ža da lis 
pa čių bu vu sių „liau dies prieš ų” 
sten gė si per daug ne si pai nio ti 
val džiai po aki mis, slėp ti sa vo 
pra ei tį ar net iš va žiuo da vo iš 
Lie tu vos į ki tas so vie ti nes res-
pub li kas. 

Kai ku rie KGB veiks mai net 
ba lan sa vo ties par ano jos ri ba. 
Pa vyz džiui, KGB Pa ne vė žio 
mies to sky riaus vir ši nin ko pa va-
duo to jo pra ne ši me KGB 5-ojo 
sky riaus vir ši nin kui Me čiui 
Ščens no vi čiui ra šo ma, kad 1970 
me tais pa ste bė ta, jog ra jo no 
me džio to jų drau gi jai pri klau so 
as me nys, teis ti „už su nkius vals-
ty bi nius nu si kal ti mus”. Uo lūs 
Pa ne vė žio sau gu mie čiai nu ta rė 
ati mti iš jų gink lus, pri si deng da-
mi me džio to jų at es ta ci ja. Taip 
iš drau gi jos bu vo pa ša lin ti 72 
žmo nės. 

Ne ma žiau keis tai at ro do 
ir Kai šia do rių ra jo no KGB 
sky riaus 1980 me tų agen tū ri-
nių-ope ra ty vi nių veiks mų pla-
nas. Ja me nu ma ty ta sek ti prie 
ge le žin ke lio li ni jos, ve dan čios 
Kė dai nių link, gy ve nan čius as-
me nis, teis tus už an ti so vie ti nę 
veik lą ir grį žu sius iš trem ties, - 
mat juos ga li do min ti per ve ža mi 
ka ri niai kro vi niai. 

So vie ti nės Lie tu vos val džia 
ypač bi jo jo ga li mų vie šų bu vu-
sių trem ti nių ma ni fes ta ci jų, tad 
vi sais įma no mais bū dais sten gė-
si už kirs ti joms ke lią. Ši bai mė 

at sis pin di KGB „Agen tū ri nių-
ope ra ty vi nių prie mo nių pla ne 
už ti kri nant vals ty bės sau gu mą 
Ge gu žės 1-osios ir Per ga lės 
die nos šven čių me tu”. Ja me nu-
ma ty ta „bu vu siems trem ti niams 
ir ka li niams, teis tiems už an ti-
so vie ti nę veik lą, ne leis ti vyk ti 
į Mask vą, Le ning ra dą ir ki tas 
są jun gi nių res pub li kų sos ti nes”.

Ma ža to, sau gu mas pla-
na vo ir nau jus ma si nius su-
ėmi mus, ne pa tei kiant jo kio 
kal ti ni mo. Vie na me iš KGB 
do ku men tų nu ma ty ta, esant 
ne pap ras ta jai pa dė čiai, su im ti 
ir ne ri bo tam lai kui už da ry ti į 
Kau no, Pra vie niš kių ir Aly-
taus tar dy mo įstai gas as me nis 
iš „so cia liai pa vo jin gos ap lin-
kos”, prie ku rių bu vo pri skir ti 
ir ka li niai bei trem ti niai. Net ir 
pra si dė jus Mi chai lo Gor ba čio vo 
„pe res troi kai”, po li ti niai ka li niai 
ir jų vai kai Lie tu vo je ne tu rė jo 
ra my bės. Tie sa, iki 1988-ųjų 
bu vo pri pa žin ta, kad 3998 šei-
mos bu vo iš trem tos ne pag rįs tai. 
Ta čiau net ir tre čiai siais per mai-
nų me tais Lie tu vos val džia vis 
dar bi jo jo tiek pa čių „liau dies 
prieš ų”, tiek jų at mi ni mo: 1988 
me tų ge gu žės 22-ąją mi li ci ja 
jė ga nu trau kė di džių jų trė mi mų 
40-me čio mi nė ji mą Vil niu je. 

Tai bu vo prieš pas ku ti nis kar-
tas, kai prieš su si rin ku sius žmo-
nes pa nau do ta jė ga. Tais pa čiais 
me tais ini cia ty vą po li ti niuo se 
pro ce suo se ga lu ti nai pe rė mė 
Są jū dis. Ta čiau vi siš kos rea bi li-
ta ci jos so vie ti nio re ži mo au kos 
su lau kė tik iš at kur tos ne prik lau-
so mos Lie tu vos vals ty bės.

Aras Lukšas, LŽ

Saugodamos veidus nuo šalčio, seserys Bronislava Žaldokienė ir 
Cecilija Maldutienė veža malkas. Kolominskije Grivai, Tomsko 
sr., apie 1944 m.                               Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

(Atkelta iš 10 psl.)

KAI BUVO...
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Liepos 30 d. kovą dėl 2013 
metų pasaulio plaukimo pirme-
nybių Barselonoje, Ispanijoje, 
medalių tęsė didžiausia Lietuvos 
viltis - 16-metė Londono olim-
pinė čempionė Rūta Meilutytė. 
Lietuvė dalyvavo moterų 100 
m plaukimo krūtine finale. 
Lietuvaitė nuotolį įveikė per 
1:04.42, finišavo pirma ir iško-
vojo aukso medalį. Iki dar vieno 
pasaulio rekordo jai pritrūko vos 
7 šimtųjų.

Po finišo R. Meilutytė į tele-
vizijos kamerą parodė Lietuvos 
Trispalvę ant savo kepurėlės. 

Antrą vietą užėmė rusė Julija 
Jefimova (1:05.02), o trečia 
liko amerikietė Jesica Hardy 
(1:05.52).

R. Meilutytę aukso meda-
liu apdovanojo Tarptautinės 
plaukimo federacijos (FINA) 
atstovas Gennadij Fišin ir 
Ispanijos plaukimo federaci-
jos prezidentas Juanas Viota. 

R. MEILUTYTĖ IŠKOVOJO SAVO PIRMĄ PASAULIO AUKSO MEDALĮ!

Jai buvo įteiktas ir specialus 
prizas už išvakarėse pasiektą 
pasaulio rekordą. Vėliau Rūtos 
garbei nuskambėjo Lietuvos 
himnas - ne trumpinta - o visa 
versija. 

Sveikina Prezidentė  
ir Premjeras

Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasveikino plaukikę Rūtą 
Meilutytę Pasaulio plaukimo 
Ispanijoje iškovojus aukso me-
dalį 100 metrų plaukimo krūtine 
rungtyje. „Mieloji Rūta, esi 
su Lietuva širdyje, o Lietuva 
- visa širdimi su Tavimi. Tavo 
susitelkimas, tikėjimas savo 
jėgomis dar kartą sujungė mus 
visus - šalį, kurios vardas Tavo 
dėka šiandien tariamas garsiai 
ir pagarbiai”, - sakoma šalies 
vadovės sveikinime.

Pasak Prezidentės, praėjus 
metams nuo olimpinio trium-

fo, plaukikė nesustoja stebinti 
viso pasaulio plaukimo ben-
druomenės ir šios sporto šakos 
gerbėjų, vieną po kito gerin-
dama rekordus bei rodydama 
begalinį ryžtą ir norą plaukti 
dar greičiau.

„Tavo nusiteikimas,” – teigė 
šalies vadovė, „pažadina didžiu-
lius mūsų lūkesčius ir pačias 
šviesiausias viltis. Ačiū, kad jas 
pateisini su kaupu. Kad stengiesi 
vardan mūsų visų Lietuvos.”

Prezidentė palinkėjo R. 
Meilutytei sėkmės kituose 
plaukimuose šiame čempio-
nate.

Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius svei-
kina R. Meilutytę, tapusią 
pasaulio laimėtoja 100 m 
plaukimo krūtine distanci-
jo j e .  „Nepra lenk iamoj i 
Rūta, dvi tavo triumfo die-
nos Barselonoje prabudino ir 
pradžiugino atostogaujančią 
Lietuvą. Esame sužavėti tavo 
talentu, tavo ryžtu skinti per-
galę po pergalės, nepaliekant 
stipriems varžovams nei vil-
čių, nei šansų. 

Nuoširdžiai sveikinu tave, 
mieloji Rūta, vakar (liepos 29 
d.) pasiekus pasaulio rekordą, 
o šiandien (liepos 30 d.) finale 
pasidabinus garbingu aukso 
medaliu. Didžiuojamės tavo 
laimėjimais ir esame tikri, kad 
tau pavyks perrašyti pasaulio 
plaukimo istoriją ir tapti ge-
riausia visų laiku plaukike. 
Sėkmingų tau likusių startų, 
iškilių pergalių čia, Barselonoje, 
ir ateities sporto varžybose. 
Išties didelis džiaugsmas mums 
Lietuvoje, kad savo neįtikėtinais 
pasiekimais tu garsini Tėvynę. 
Lai Fortūna ir toliau būna dosni 
pergalių daugelyje pasaulio 
varžybų”, – sakoma premjero 
sveikinime.

Pusfinalyje - pasaulio 
rekordas

Liepos 29 d. šios rungties 
pusfinalyje mūsiškė nuotolį 
įveikė per 1 min. 04.35 sek. 
ir pagerino planetos rekordą. 
Naujas pasiekimas 10 šimtųjų 
sekundės geresnis už anks-
tesnį 2009 metų amerikietės 
Jessicos Hardy rezultatą. Tai 
- buvo pirmas pasaulio rekor-
das Barselonoje. Liepos 30 d. 
antrą rekordą pasiekė 16-metė 
amerikietė Katie Ledecky. Ji 
1500 m laisvu stiliumi įveikė 
per 15:36.56.

R. Meilutytė liepos 29 d. 
rytą įspūdingai startavo ir at-
rankos varžybose, kur pagerino 
Europos ir planetos pirmenybių 
rekordą - 1:04.52 min. bei pir-
mu numeriu žengė į pusfinalį. 
Ji Barselonoje iš viso dar da-
lyvaus trijose rungtyse - 50 m 
krūtine bei 50 ir 100 m laisvu 
stiliumi. 

2012 metų pasaulio čempio-
nate 25 metrų baseine Stambule 
(Turkija) R. Meilutytė tapo du-
kart pajėgiausia planetoje - 50 
ir 100 m rungtyse krūtine bei 
iškovojo sidabrą 100 m plauki-
me kompleksiniu būdu.

16-metė Rūta Meilutytė 
Barselonoje vykstančiame 
FINA pasaulio plaukimo pirme-
nybėse per dvi dienas nuveikė 
tiek, kiek jos bendraamžiams 
nė nesusisapnuotų.

Pasaulio rekordas - 
vertingesnis  

už aukso medalį
Nepaprastą talentą ir įspū-

dingą sportinę formą demons-
truojanti lietuvė pirmadienį ir 
antradienį laimėjo tris plau-
kimus (moterų 100 m krūtine 
atrankos, pusfinalio ir finalo 
varžybas), pagerino Europos ir 
pasaulio rekordą bei geriausių 
planetos pirmenybių rezultatą, 
iškovojo aukso medalį ir iš viso 
susižėrė jau daugiau nei 100 
tūkst. Lt. O juk dalyvavo dar tik 
vienoje iš keturių planuojamų 
rungčių.

Nepaisant to, R. Meilutytė 
jau atsiriekė dalį pyrago iš 
Tarptautinės plaukimo federa-
cijos (FINA) organizuojamo 
planetos pirmenybių prizų fon-
do, kurį sudaro daugiau nei 3,1 
mln. JAV dolerių.

Lietuvaitei liepos 29 d. už 
pagerintą moterų 100 m plau-
kimo krūtine pasaulio rekordą 
(1:04.35 min.) atiteko 25 tūkst. 
JAV dolerių premija, o už liepos 
30 d. toje pačioje distancijoje 
iškovotą aukso medalį - dar 15 
tūkst. JAV dolerių. Taigi bendras 

pirmų dviejų R. Meilutytės lai-
mikis - jau 40 tūkst. JAV dolerių.

R. Meilutytė Barselonoje 
startuos dar trijose rungtyse - 
50 m krūtine bei 50 ir 100 m 
laisvu stiliumi. Jei pastarosiose 
dviejose ji teigia jokių ypatingų 
tikslų sau nekelianti, tai 50 m 
plaukime krūtine yra laikoma 
pagrindine favorite.

Kiti Lietuvos atstovai 
finalų nepasiekė

Liepos 30 d. vyrų 50 m 
krūtine rungties kvalifikacinėse 
varžybose 29-as tarp 83 dalyvių 
finišavo bei į šešiolikos plauki-
kų pusfinalį nepateko Giedrius 
Titenis.

Moterų 200 metrų laisvu 
stiliumi rungties atrankos var-
žybose antradienį startavo ir 
Jūratė Ščerbinskaitė. Ji takelyje 
užtruko 2:03.88 min. ir savo 
plaukime buvo trečia, o ben-
droje įskaitoje - 32-a tarp 44 
dalyvių. 

Liepos 29 d. nepasisekė 
18-mečiui panevėžiečiui Danui 
Rapšiui, kuris vyrų 100 m plau-
kimo nugara kvalifikacinėse 
varžybose takelyje užtruko 
55:68 sek. ir tarp 16-os pusfi-
nalininkų neprasibrovė - liko 
25-as. Tiesa, jis dar dalyvaus ir 
perpus ilgesnėje distancijoje - 
200 m plaukime nugara.

Vyrų 200 laisvo stiliaus 
kvalifikacinėse varžybose 
tarp 69 dalyvių 37-as finišavo 
ir tarp šešiolikos pusfinalio 
dalyvių nepateko 17-metis 
Povilas Strazdas. Jis trečiame 
atrankos plaukime buvo antras 
- 1:50.86 min.

Liepos 28 d. į vyrų 100 m 
krūtine rungties finalą nepavyko 
patekti 24-erių metų G. Titeniui, 
kuris pusfinalyje (1 min. 00,14 
sek.) tarp šešiolikos dalyvių 
buvo dvyliktas.

Kiti Lietuvos plaukikai 
neįveikė atrankos barjero: P. 
Strazdas vyrų 400 m plaukimo 
laisvu stiliumi kvalifikacijoje 
tarp 48 dalyvių finišavo 28-as 
(3 minutės 56,29 sekundės - 
asmeninis plaukiko rekordas). 
Tadas Duškinas vyrų 50 m 
peteliške rungties kvalifikaci-
nėse varžybose liko 30-as tarp 
78 dalyvių.

Lietuvai pirmenybėse 
Barselonoje atstovauja devy-
ni plaukikai. 

Lietuvos plaukimo rinktinės 
sudėtis: Rūta Meilutytė (50 ir 
100 m krūtine, 50 ir 100 m lais-
vu stiliumi); Giedrius Titenis 
(50, 100 ir 200 m krūtine); 
Mindaugas Sadauskas (50 ir 
100 m laisvu stiliumi); Raminta 
Dvariškytė (200 m krūtine); 
Ugnė Mažutaitytė (200 m 
nugara); Jūratė Ščerbinskaitė 
(200 m laisvu stiliumi); Tadas 
Duškinas (50 ir 100 m pete-
liške); Danas Rapšys (200 m 
nugara); Povilas Strazdas (200 
ir 400 m laisvu stiliumi).
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