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Vašingtonas, vasario 18 d. 
(dpa-ELTA). 60 metų Ashton 
Carter prisaikdintas naujuoju 

PLAZDĖJO 
BALTIJOS SESIŲ 

VĖLIAVOS
Vilnius, vasario 16 d. 

(ELTA). Minint Valstybės at-
kūrimo dieną Vilniuje, Simono 
Daukanto aikštėje, įvyko trijų 
Baltijos valstybių vėliavų pakė-
limo ceremonija.

Tradicinėje ceremonijoje pir-
madienio vidurdienį dalyvavo 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Seimo Pirmininkė Loreta Grau-
žinienė, Premjeras Algirdas 
Butkevičius su žmona Janina, 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
Aukščiausiosios Tarybos - Atku-
riamojo Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, diploma-
tai, Vyriausybės ir Seimo nariai, 
Europos Parlamento nariai, 
Lietuvos kariuomenės vado-
vybė, užsienio šalių gynybos 
korpuso atstovai, visuomeninės 
organizacijos, vilniečiai ir mies-
to svečiai.

Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremoni-
ją atliko Lietuvos kariuome-
nės Garbės sargybos kuopa ir 
Lietuvos kariuomenės orkestras. 
Rikiuotėje taip pat dalyvavo 
Lietuvos NATO sąjungininkų, 
šiuo metu Lietuvoje dislokuotų 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
karių būrys.

„Vasario 16-oji visada ypa-
tinga diena, ji mums primena 
griuvėsius, iš kurių buvo atstaty-
ta mūsų valstybė, ir jos pamatus, 
kurie niekada nebuvo sugriauti, 
mūsų lietuvišką dvasią. Ši diena 
mums primena ir apie išskirtinę 
dvasią, kurios reikėjo Lietuvai 
praėjusio amžiaus pradžioje, 
pakilusiai vaduotis iš imperi-
nės Rusijos gniaužtų. Šiandien 
mums ir vėl reikia tos pačios 
didvyrių dvasios ir tos pačios 

Lietuva šventė Valstybės atkūrimo 97-ąsias metines, prisiminti prieš 97 metus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašę signatarai, 
pagerbti šaliai nusipelnę šių laikų žmonės. Vidurdienį sostinės Simono Daukanto aikštėje vyko Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo 
šventė.                                                                                                                                                               Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

drąsos, kad išsaugotume viską, 
ką esame pasiekę, kad galėtu-
me toliau kurti ir stiprinti savo 
valstybę, kad Vilnius visada 
būtų Lietuvos širdis, o Klaipėda 
- Lietuvos jūriniai vartai, kad 
niekas nesikėsintų nė į vieną 
mūsų žemės pėdą”, - kalbėjo 
Prezidentė D. Grybauskaitė. 

Pasak šalies vadovės, pel-
nytai galime didžiuotis savo 
valstybe, kurią prieš šimtmetį 
pasaulis jau buvo spėjęs pamirš-
ti ir nelabai skubėjo prisiminti, 
o dabar Lietuva - lygiateisė 
garbingų valstybių partnerė. 
D. Grybauskaitės teigimu, 
Lietuvos balsą ne tik girdi, bet į 
jį įsiklauso dėl ypatingos mūsų 
patirties. „Žinome, ką reiškia 

netekti savo žemės. Prarasti na-
mus ir artimuosius. Mus mėgino 
nutildyti - atimti gimtąją kalbą. 
Suskaldyti visuomenę. Tačiau 
mūsų tauta sugebėjo atsitiesti. 
Laisvės kovose ir vienybėje. 
Atsiremdama į didingą istoriją 
ir kultūrą. Vėl esame savaran-
kiški, bet nesame vieni. Mus 
vertina ir saugo. Su džiaugsmu 
šiandien keliame savo Trispalvę, 
atsineštą iš tūkstantis devy-
ni šimtai aštuonioliktų metų. 
Pirmą kartą į dangų ji buvo 
iškelta Gedimino pilies bokšte. 
Dabar ji plazda prie Jungtinių 
Tautų Niujorke, prie Europos 
Parlamento Briuselyje ir dau-
gelyje kitų reikšmingiausių 
pasaulio vietų. Mums reikės dar 

labai daug nuveikti savo šalyje, 
kad kiekvienam žmogui čia būtų 
gera ir saugu gyventi, auginti 
vaikus ir anūkus, planuoti ateitį. 
Sieti ją su Lietuva”, - kalbėjo D. 
Grybauskaitė. 

Prezidentė priminė, kad 
Tautinė giesmė ragina būti išti-
kimais savo Tėvynės vaikais. Ji 
susirinkusius ragino būti mylin-
čiais, rūpestingais, visada pasi-
rengusiais ją puoselėti ir saugoti. 
Esą tegul tai bus svarbiausias 
mus vienijantis jausmas. D. 
Grybauskaitė ragino kiekvieną 
tapti Lietuvos istorijos autoriais, 
imtis atsakomybės už savo vals-
tybę, didžiuotis ir tikėti Lietuva.

„Vasario šešioliktoji - tai 
laisvos Lietuvos ir laisvų jos pi-

liečių šventė. Tegul mūsų laisvė 
skamba, suvienydama lietuvius 
visame pasaulyje! - sveikino 
Prezidentė. 

Šventės metu nuaidėjo 
Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos kuopos karių iššau-
tos salvės. Jos buvo skirtos 
Lietuvos Nepriklausomybei, 
Lietuvos valstybės patriar-
chams, Baltijos valstybių vie-
nybei. Susirinkusius pasveikino 
keturi NATO naikintuvai. 

Po vėliavų pakėlimo ce-
remonijos vyko šv. Mišios 
Vilniaus arkikatedroje ba-
zilikoje , tradicinis Vasario 
16-osios minėjimas prie Ne-
priklausomybės Akto signata-
rų namų Vilniuje. 

60 metų Ashton Carter (d) prisaikdintas naujuoju Pentagono vadovu. 
Baltuosiuose rūmuose jo priesaiką priėmė viceprezidentas Joe Biden (k). 
Viduryje - A. Carter žmona Stephanie.                                                    AP

PRISAIKDINTAS NAUJASIS PENTAGONO VADOVAS

Pentagono vadovu. Per cere-
moniją Baltuo-siuose rūmuose 
Vašingtone jo priesaiką priė-

mė viceprezidentas 
Joe Biden. A. Carter 
Gynybos departamen-
to vado poste pakeitė 
Chuck Hagel, kuris 
lapkritį paskelbė apie 
savo atsistatydinimą 
nepraėjus nė dvejiems 
metams nuo kadenci-
jos pradžios.

A. Carter, pagal iš-
silavinimą yra fizikas, 
nuo 2011 metų spalio 
iki 2013-ųjų gruodžio 
buvo JAV gynybos se-
kretoriaus pavaduoto-
jas. Jis yra jau ketvirtas 
Pentagono vadas per 
Barack Obama prezi-
dentavimo laikotarpį. 
Pagrindinis jo uždavi-

nys bus tęsti karą prieš „Islamo 
valstybės” ekstremistus.

TVF skirs 40 milijardų finansinę paramą Ukrainai
Vašingtonas, vasario 19 d. (ELTA). Tarptautinis valiutos 

fondas (TVF) pranešė, kad Ukrainai skirs 40 milijardų eurų 
paramą, kurios turėtų užtekti paremti šalies ekonomiką, skelbia 
„Reuters”. TVF personalas susitarė su Ukrainos vyriausybe dėl 
naujos ekonominės programos, 17,5 milijardų dolerių bus iš 
fondo,o likusią sumą skirs tarptautinė bendruomenė.

Ši programa skirta atgaivinti Ukrainos ekonomiką, kadangi 
po politinės suirutės ir konfliktų su Rusijos remiamais separatis-
tais, šalis atsidūrė labai sunkioje finansinėje padėtyje. TVF tary-
ba balsuos dėl Kijevui skiriamos paramos. Kol kas neskelbiamos 
jokios kitos susitarimo detalės. TVF atstovas pakomentavo, 
kad iki tarybos susitikimo svarbiausia, pilnai paruošti paramos 
programą. Tikimasi, kad 40 milijardų dolerių pagalbos užteks.

Kanada padės Ukrainai pinigais
Otava, vasario 14 d. (ELTA). Kanados Gynybos ministras 

Jason Kenney pareiškė, kad Kanada suteiks Ukrainai finansinę 
paramą bei dalinsis palydovų darytomis nuotraukomis, rašo „cbc.
ca”. J. Kenney teigė, kad Kanada ruošia naują finansinės para-
mos Ukrainai paketą. Finansinę paramą savo vizito Ukrainoje 
metu pažadėjo Kanados premjeras Stephen Harper. Nuo tada, 
kai prasidėjo konfliktas, Kanada Ukrainai jau nusiuntė naktinio 
matymo prietaisų, įrangos pritaikytos šaltiems orams bei kitokios 
neletalinės paramos už 66 milijonus Kanados dolerių.
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Vengrijoje apsilankęs Ru-
sijos prezidentas Vladimir 
Putin sukėlė šioje šalyje di-
džiulį skandalą tiek visuome-
nėje, tiek tarp politikų. Ypač 
pasipiktinimo sulaukta dėl 
to, kad V.Putin pagerbė ne tik 
Antrojo pasaulinio karo metu 
žuvusius, bet ir 1956 metų 
Budapešto sukilimą malšinu-
sius sovietų karius, remdama-
sis politics.nu rašo by24.org. 

Lankydamasis Budapešte 
V.Putinas padėjo vainiką ir ant 
šių sovietų karių, žuvusių mal-
šinant 1956 metų Budapešto 
sukilimą, kapo. Tai tapo pa-
grindine vengrų nepasitenki-
nimo priežastimi, kadangi net 
Vengrijos Konstitucijoje įrašyta 
„Mūsų dabartinė laisvė pražydo 
po 1956 metų revoliucijos”. O 
ant paminklo sovietų kariams, 

JAV valstybės sekretorius 
John Kerry vasario 21 d. pa-
reiškė, kad Jungtinės Valstijos 
su savo sąjungininkėmis ne-
ketina žaisti žaidimus su 
Rusija ir aptaria papildomas 
sankcijas Maskvai dėl jos vai-
dmens, trukdančio Europos 
tarpininkautoms paliauboms 

Dž. Britanijos užsienio reikalų sekretorius Philip Hammond ir JAV valstybės sekretorius John Kerry 
spaudos konferencijoje.                                                                                                             AP nuotr.

JAV GALVOJA APIE NAUJAS SANKCIJAS RUSIJAI

Ukrainos rytuose. 
„Rusija pastarosiomis die-

nomis įsitraukė į visiškai įžūlų 
ir cinišką procesą”, – sakė 
J.Kerry, susitikęs su savo 
kolega Britanijos užsienio 
reikalų sekretoriumi Philip 
Hammond.

„Mes kalbame apie papil-

domas sankcijas, papildomas 
pastangas, ir esu įsitikinęs, 
kad pastarosiomis dienomis 
žmonės pamatys, kad mes ne-
ketiname žaisti šio žaidimo... 
ir būti šitokio itin bailaus 
elgesio dalimi”, – pabrėžė 
J.Kerry.

LRT

VENGRIJĄ DREBINA VLADIMIR PUTIN 
SUKELTAS SKANDALAS

kurie šaudė į taikius Budapešto 
gyventojus tais metais, iškaltas 
toks tekstas: „Amžinas dėkin-
gumas ir šlovė tarybiniams 
kariams, atidavusiems savo 
gyvybes už Vengrijos tautos 
laisvę per kontrarevoliuciją 
1956 metų spalį”.

Tad dauguma vengrų si-
tuaciją, kai V.Putin prie šio 
paminklo padėjo vainiką, įver-
tino ne tik kaip asmeninį įžei-
dimą, bet ir kaip spjūvį į savo 
šalies Konstituciją.

Manoma, kad V.Putin nu-
spėjo, kokį nepasitenkinimą 
sukels šis jo žingsnis, todėl 
iš anksto buvo pareikalauta 
prie memorialo neleisti jokių 
žiniasklaidos atstovų, išsky-
rus Rusijos, kurie nepatogius 
situacijos momentus papras-
čiausiai nutylėjo.

Visoje šioje istorijoje Veng-
rijos žurnalistai akcentuoja ir 
dar vieną aspektą – krimina-
linį. Pasirodo, visos sovietų 
karių kapinės ir monumentai 
jiems už 1956 metų įvykius 
Budapešte buvo atnaujintos 
už Rusijos verslininko Andrej 
Skoč pinigus. Šis žmogus 
siejamas su nusikalstamomis 
grupuotėmis.

Vizito išvakarėse dešim-
tys tūkstančių vengrų savo 
nepasitenkinimą išsakė mi-
tinguose Budapešto gatvėse. 
Tačiau visa tai šalies premjerui 
Viktor Orban įspūdžio, atrodo, 
nepadarė. Jis viso vizito metu 
laikėsi itin oriai. Žiniasklaidos 
teigimu, dėl to, kad V.Putin į 
Budapeštą atvežė ne tik vai-
niką, sukėlusį skandalą, bet ir 
didelius pinigus bei naudingos 
dujų tiekimo sutarties galimy-
bes.                                   LRT

Deklaruojantis kovą su korupcija „Transparency International” 
Lietuvos skyrius (TILS) pasiskelbė atlikęs šalies savivaldybių skai-
drumo tyrimą. Šimtaprocentinio skaidrumo nerasta. Tyriausiomis 
paskelbtos Alytaus (78 balai iš 100), Šakių (74) ir Plungės (74) ra-
jonų savivaldybės. Drumzliniausiomis įvardytos Skuodo (37 balai), 
Rokiškio (36) ir Pasvalio (33) rajonų savivaldybės. Kai kurias iš jų 
toks vertinimas nejuokais suerzino. Pavyzdžiui, paskutinėje TILS 
atlikto tyrimo vietoje atsidūrusio Pasvalio rajono merui Gintautui 
Gegužinskui knietėtų sužinoti, kokių tikslų siekia ši organizacija 
ir kodėl tyrimas paskelbtas prieš pat rinkimus.

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) raginama kuo greičiau 
parengti krašto gynybos ugdymo programą ir sudaryti galimybę 
moksleiviams pagilinti žinias šioje srityje. ŠMM vadovas Dainius 
Pavalkis žada, kad artimiausiu metu bus sudėlioti taškai ant i. 
Apklausos rodo, kad didelei daliai Lietuvos moksleivių trūksta 
informacijos apie šalies saugumo reikalus, krašto apsaugą ir ka-
riuomenę. Seimo narys Liutauras Kazlavickas dar pernai rugsėjį 
kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrą dėl būtinybės parengti krašto 
gynybos modulį. „Moksleiviai supranta geopolitinę situaciją ir aiš-
kiai įvardija, kad jiems trūksta krašto gynybos žinių”, - įsitikinęs jis.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą dėl galimo tautinės nesantaikos kurstymo Mindaugo 
Gervaldo (buvusio Murzos) ir jo susivienijimo rinkimų agitacijoje. 
VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas Generalinei prokuratūrai 
pateikė Visuomeninio rinkimų komiteto „Mindaugo Gervaldo 
susivienijimas „Prieš korupciją” rinkimų lankstinuką, kuriame M. 
Gervaldas išvardija, kieno balsai jiems nereikalingi. Šalia išdavikų, 
korupcionierių, iškrypėlių, banditų, Lietuvos priešų ir kitų mini 
ir žydus. „Perdavėme prokurorams pasižiūrėti, kaip tai atrodo 
Baudžiamojo kodekso prasme. Mano įsitikinimu, tai neatsakinga 
ir nepadoru dvidešimt pirmajame amžiuje šitaip elgtis”, - „Šiaulių 
kraštui” nuomonę išsakė Z. Vaigauskas. Jo teigimu, Rinkimų įsta-
tyme yra numatyta, kad įstatymams prieštaraujanti politinė reklama 
negali būti naudojama.

Nors Kaune mažėja gyventojų, savivaldybės valdininkų skai-
čius išlieka stabilus. Jų išlaikymas kasmet brangsta, tačiau prieš 
beveik ketverius metus pradėta reforma, turinti sumažinti tarnau-
tojų, žlugo. Svarstant 201 m. biudžeto projektą kai kurie politikai 
siūlė sutaupyti ne vieną milijoną eurų mažinant administracijos ir 
tarybos sekretoriato darbuotojų skaičių, bet dabartiniai Kauno val-
dantieji mūru stoja už administraciją, esą darbuotojų yra tiek, kiek 
reikia. Buvusio administracijos direktoriaus Antano Navakausko 
dar prieš 4 metus pradėta reforma, pasak jo paties, žlugo pradėjus 
svarstyti konkrečių darbuotojų likimą. „Kai kurie miesto tarybos 
nariai nenorėjo prarasti lojalių tarnautojų”, - sakė jis. A. Navakausko 
įsitikinimu, pagal dabartinį Kauno gyventojų skaičių savivaldybės 
administracijoje turėtų dirbti apie 600-650 darbuotojų.

Užsienyje vis garsiau kalbama, kad kitas Kremliaus taikinys 
gali būti Baltijos šalys. Dalis įtakingų šalies politikų sutinka, kad 
grėsmės esama. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) 
komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas pažymėjo, kad apie 
gerokai padidėjusią grėsmę Baltijos šalims kalba rimti ir atsakingi 
žmonės, turintys priėjimą prie žvalgybos pranešimų, NATO doku-
mentų. „Mes savo ruožtu taip pat turime galimybę viską įvertinti. 
Sakyčiau, kad grėsmės alsavimas į nugarą iš tikrųjų yra. Ar Rusija 
žengs tą žingsnį, ar ji pasiruošusi tai daryti, pasakyti negaliu. Tačiau 
tai, kas vyksta Ukrainoje, kur įžūliai paminamos visos tarptautinės 
normos, susitarimai, nusistovėjusi pasaulio tvarka, verčia abejoti. 
Kai žmogus peržengia tam tikrą ribą, jį sulaikyti būna labai sunku”, 
- sakė parlamentaras.

Klaipėdoje gegužės pradžioje vyks didžiausios nacionalinės 
karinės pratybos „Žaibo kirtis”. Jų metu bus mokomasi gintis nuo 
priešo, esančio mieste, arba grėsmių išorėje. Pratybų scenarijus bus 
paremtas kaimynystėje besiklostančiais įvykiais. Pratybos gegužės 
4-10 d. organizuojamos trijose Lietuvos savivaldybėse - Klaipėdos, 
Kaišiadorių ir Švenčionių. Pabrėžiama, kad mokomieji veiksmai 
vyks arti miestų ar net juose. „Šių dienų įvykiai rodo, kad mūšiai 
gali vykti ir miestuose”, - pastebėjo Lietuvos kariuomenės Jungtinio 
štabo Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus viršininkas ma-
joras Renatas Spėčius.

Po Pasvalio rajono apylinkės teismą supurčiusio skandalo, 
kai dėl bylų vilkinimo ir klastojimo buvo nušalinti teisėja Dalia 
Stankevičiūtė ir jos globėjas teismo pirmininkas Vitalijus Šidagis, 
šiame teisme susiklostė katastrofiška padėtis. Jame liko tik du tei-
sėjai, tačiau ir dėl jų veiklos kreiptasi į Teisėjų etikos ir drausmės 
komisiją. Šią savaitę Prezidentė iš teisėjų korpuso išbraukė D. 
Stankevičiūtę. Patikrinimą atlikusi Panevėžio apygardos teismo 
komisija nustatė, kad ši teisėja neišnagrinėjo 75 administracinių 
bylų, taip pat vilkino ir baudžiamąsias, ir civilines. Todėl kai ku-
rie pažeidėjai išvengė atsakomybės. Netekusiai teisėjo pensijos 
pasvalietei dar gresia baudžiamoji byla dėl klastojimo.  ELTA, LRT

Londonas, vasario 21 d. 
(ELTA). NATO turi ruošis dide-
liam Rusijos įsiveržimui į Rytų 
Europos valstybę-Aljanso narę. 
Tai Didžiosios Britanijos kara-
liškajame jungtiniame gynybos 
tyrimų institute pareiškė NATO 
jungtinių pajėgų Europoje 

NATO TURI RUOŠTIS DIDELIAM RUSIJOS 
ĮSIVERŽIMUI

vyriausiojo vado pavaduotojas 
Adrian Bradshaw, praneša 
„The Financial Times”.

Generolo nuomone, Rusija 
gali griebtis tokių veiksmų, tikė-
damasi netikėtai užklupti NATO 
ir pasisavinti kurią nors terito-
riją. „Vadinamojo eskalacinio 

dominavimo taikymas buvo 
klasikinis sovietų metodas”, - 
sakė kariškis, aiškindamas savo 
hipotezę.

Anksč iau  Didž ios ios 
Britanijos gynybos ministras 
Michael Fallon pareiškė, jog 
gresia realus pavojus, kad 
Maskva gali bandyti destabi-
lizuoti padėtį Baltijos šalyse.

Ryga, vasario 20 d. (LETA-
ELTA). Latvijos užsienio rei-
kalų ministerija pranešė, kad 
palaiko idėją į Ukrainą atsiųsti 
Jungtinių Tautų (JT) taikdarius.

Ministerijos atstovas pa-
brėžė, kad dėl tokių pajėgų 
ir jų vykdomos veiklos pir-
miausiai turi apsispręsti JT 

Saugumo Taryba. Be to reikia 
ir toliau tęsti Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) misijas 
Ukrainoje.

Kaip jau anksčiau minėjo 
Latvijos užsienio reikalų mi-
nistras Edgaras Rinkevičius, 
jei galiausiai bus sutarta dėl 

taikdarių dislokavimo Donbase, 
šie žmonės negali būti nei iš 
Rusijos, nei iš NATO. Vis dėlto 
kyla klausimas, kurios šalys 
turėtų atsiųsti savo taikdarius. E. 
Rinkevičius dar kartą pabrėžė, 
kad tai jokiu būdu negali būti 
Rusijos gyventojai. Rusija, savo 
ruožtu, priešinasi NATO atstovų 
siuntimui į konfliktinę zoną.

LATVIJA REMTŲ JT TAIKDARIŲ MISIJĄ UKRAINOJE



3. DIRVA . 2015 m. vasario 24 d. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

AR SUGRIAUSIME TILTUS  
Į SOVIETŲ LAIKUS?

Kelias į sovietų valdžią Lietuvoje buvo įmanomas tik per 
okupaciją – tai ir įrodė 1940 metai, kai šalį užgrobusi Sovietų 
sąjunga, padedama vietinių kolaborantų, „įtvirtino” čia sovietų 
valdžią. Paskui sekė baisiausias žmonijos istorijoje Antrasis 
pasaulinis karas ir, jam pasibaigus, dešimtmetį trukusi  geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukterų kova su okupantu iš Rytų. Atrodė, kad 
paskandinęs kraujyje patriotų kovą sovietinis režimas įsitvirtino 
ilgam. Tačiau bloga sistema yra pasmerkta nuo pat jos užuomaz-
gų – toks likimas ištiko ir Sovietų sąjungą, kuri neatlaikė Vakarų 
civilizacijos pranašumo ir žlugo. Lietuva vėl atgavo nepriklauso-
mybę, tiesa, ir vėl kraujo kaina, nes griūvanti Sovietų sąjunga dar 
buvo gyvybinga savuoju rusiško imperializmo stimulu. Po Kovo 
11-osios akto tikėtasi, kad šįkart bus atsikratyta sovietinio 
balasto, deja, komunistai, keisdami partijos pavadinimus ir su-
radę atpirkimo ožius, šiltai įsitaisė visose visuomenės gyvenimo 
srityse ir siekia išlaikyti savo įtaką. Kartais tokios pastangos 
stebina įžūlumu ir ciniškumu – taip galima vertinti jau trečią 
dešimtmetį besitęsiančią kovą dėl sovietinės simbolikos reliktų. 
Vienas iš jų – Vilniuje esančio Žaliojo tilto skulptūros, žmonių 
pavadintos „balvonais”. 

Simboliška, kad nuo seniausių laikų vienas pagrindinių 
Vilniaus tiltų per Nerį dažniausiai buvo griaunamas rusų... Gal 
kas pasidžiaugs, kad rusai jį ir atstatė, tačiau tokiam piktdžiugai 
galima pasakyti – kur įrodymas, kad tai jie darė norėdami gero 
lietuvių tautai? Sau statė, ne mums. 

Atgavus nepriklausomybę, stalinizmą šlovinantys paminklai 
buvo nuversti. Bet ne visi, nes kai kuriuos suspėta pavesti 

„kultūros vertybėmis”. „Vertybėmis” buvo paverstos ir Žaliojo 
tilto skulptūros. Kas tai padarė – pirštais nerodysime, jie ir dabar 
kūju ir pjautuvu gula už jas. 

Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė knygoje „Nacionalinės etikos 
griuvėsiai, arba kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis” 
šių skulptūrų reikšmę įvardijo paprastai ir aiškiai – jos žeidžia 
stalinizmo aukas ir jų atminimą. Vakarų Europoje tai būtų 
tas pats, kas palikti monumentus, šlovinančius nacizmą ir 
Hitlerį. Deja, Lietuvoje analogiški monumentai ne tik nesunai-
kinami, bet dar ir patenka į valstybės apsaugą.

Prieš Vasario 16-osios šventes Lietuvoje vėl nerimo 
aistros – tikėtasi, kad Vasario 16-tąją sutiksime jau išvaduo-
tame nuo Žaliojo tilto „balvonų” Vilniuje. Taip neįvyko, nes 
Nekilnojamojo turto paveldo vertinimo taryba, vasario 10 d. 
svarsčiusi Žaliojo tilto skulptūrinių grupių teisinės apsaugos 
panaikinimo klausimą, paliko galioti senesnį sprendimą, t. y. 
nepanaikino teisinės skulptūrų apsaugos, reiškiančios, jog jos ir 
toliau bus „kultūros paveldo” objektas. Kas bent kiek domėjosi 
šiuo posėdžiu, negalėjo nepastebėti labai keisto tarybos narių 
elgesio – jie sėdėjo nugaras atsukę į susirinkusius salėn žmones, 
tarsi negirdėjo jų argumentų ir t. t., o svarbiausia, patys nekomen-
tavo, kodėl vieningai balsavo, kad skulptūrų apsauginis statusas 
nebūtų panaikintas. Išskyrus tarybos pirmininką Romą Pakalnį, 
kuris balsavo už tokio statuso panaikinimą ir vėliau paaiškino 
savo pasirinkimą. Paaiškino ir pasielgė padoriai – kitą dieną 
atsistatydino.  Na, o ant likusių tarybos narių pasipylė ne tik 

Separatizmas (lot. separa-
tus – atskirtas, pavienis) yra 
siekimas atsiskirti tautiniu, 
politiniu, etniniu ar religiniu 
atžvilgiu nuo partnerių ar 
visumos. Tačiau, jei gilin-
simės į atsiskyrimo tikslus, 
rasime įvairių separatizmo 
atmainų – nuo separatizmo 
valstybėje iki separatizmo 
šeimoje. Vieną jų, – politi-
nio separatizmo Lietuvoje 
– atmainą verta išskirti, kaip 
itin aktualią Lietuvos politinei 
erdvei, kurios esmę rasime 
Eduardo Eigirdo straipsnyje 
„Įtakingiausi ir pavojingiausi 
Lietuvos oligarchai” (žurna-
las „Valstybė” 2015 vasaris 
Nr. 2). Anot straipsnio au-
toriaus, „politinis separa-
tizmas Lietuvoje – tai mūsų 
redakcijos sukurtas termi-
nas reiškiniams, skirtiems 
trukdyti priimti sprendimus, 
kurie negrįžtamai įtvirtintų 
mūsų šalies nepriklausomybę 
Vakarų demokratinių valsty-
bių erdvėje, apibūdinti”.

Turime terminą korupcija 
(lot. corruptio – gadinimas, 
papirkimas), kuris yra įsi-

POLITINIS SEPARATIZMAS LIETUVOJE
šaknijęs mūsų politikoje ir 
versle, tarsi jis ir apibūdina 
ydingus verslo ir politikos 
santykius. Tačiau korupcija 
tėra politinio separatizmo 
įrankis, vartojamas kliūtims 
šalinti politinio separatiz-
mo, siekiančio trikdyti po-
litinę valstybės veiklą, ke-
lyje. Politinio separatizmo 
Lietuvoje šaknys, daigai ir 
ūgliai radosi iš komunistinio 
nomenklatūrinio paveldo ir 
akivaizdžios Rusijos įtakos, 
kurpiant jai palankias naujas 
partijas Lietuvoje.

D idž i aus iu  po l i t i nė s 
veiklos drumstėjais mūsų 
valstybėje turėtume laikyti 
Teisingumo ministeriją ir 
Vyriausiąją rinkimų komi-
siją (VRK), nes jos, užuot 
stovėjusios politinės erdvės 
švaros sargyboje ir staty-
damos užkardą partijoms, 
pasivadinusioms skambiais 
populistiniais vardais, be 
kliūčių jas registruoja, leidžia 
dalyvauti rinkimuose, kurpti 
koalicijas. Partijų Lietuvoje 
užregistruota per 40, todėl 
akivaizdu, kad jos nėra tikros, 

o kurpiamos politinio verslo 
ar politinio separatizmo tiks-
lu, nes tiek valstybės kūrimo 
ir tvirtinimo ideologijų tiesiog 
negali būti. Teisingumo mi-
nistrai, nors ir keičiasi, tačiau 
juose, kaip ir VRK komisijos 
pirmininko, užsisėdėjusio iš 
kadencijos į kadenciją poste, 
išlikęs sovietinis mentalitetas. 
Tokioje terpėje, žinoma, ne tik 
kokie gružliai, bet net šamai ir 
rykliai gali politikos reikalus 
tvarkyti. Profesionaliems po-
litikams lieka stebėtojo, kaip 
buvusieji kerštauja už SSRS 
griūtį, už nepriklausomybės 
atgavimą, vaidmuo.

Buvusios komunistinės 
nomenklatūros paveldo Seime 
iš narių elgesio ir veiklos, 
palankumo Rusijai jokia mas-
kuotė po patriotinėmis kau-
kėmis nuslėpti nebegali. Jie 
lengvai pasiduoda korupcijai, 
oligarchų norima kryptimi po-
veikiui, todėl pačiame Seime 
be šalutinio poveikio tarpsta 
vidinis politinis separatizmas. 
Tačiau tiesioginį, įtakingiau-
sią ir pavojingiausią politi-
nį separatizmą organizuoja 
Lietuvos oligarchai.

Minimo straipsnio autorius 
oligarchų dešimtuką išvardija 
eilės tvarka pavardėmis: V. 
Uspaskichas, A. Janukonis, 
D. Mockus, Garbaravičiai, N. 
Numavičius, V. Matijošaitis, 
R. Karbauskis, G. Žiemelis, R. 
Dargis, A. Rakauskas. Šie pi-
nigų ar žiniasklaidos papade-
dami tiesiog įsibrauna į Seimą 
arba paperka žiniasklaidą po-
litinius reikalus tvarkyti, kelia 
sumaištį Seime, trukdo poli-
tikos profesionalams priimti 
valstybei svarbius sprendimus. 

Straipsnio autoriaus per 
daug metų sukauptos įžvalgos 
leidžia identifikuoti, kaip vei-
kia egoistinius interesus ten-
kinanti sistema, kurią peni ir 
kontroliuoja Rusija. Valdymo 
struktūrose neprofesionalūs 
politikai, išskyrus sumaištį 
ir trukdymą valstybės reika-
lus deramai tvarkyti, nieko 
pozityvaus negali nuveikti. 
Lietuvos valstybei to nereikia, 
tačiau Rusijai reikia. Ar tinka 
tokia padėtis Lietuvos pilie-
tinei visuomenei? Girdime 
tik keiksnojimus, matome 
ašarojimus, tačiau nesusi-
mąstoma, kad profesionalių 
politikų išrinkimas priklauso 
nuo pilietinės visuomenės 
sąmoningumo. 

Profesionaliai politikai po-
litinis separatizmas nebūtų pa-
vojingas, o per profesionalią 
politiką galėtų būti pasiektas 
visuomenės gėris valstybėje. 
Todėl šviesti ir ugdyti pilietį 
–valstybės, visuomeninių or-
ganizacijų, Bažnyčios, vietos 
bendruomenių, mokyklos, 
šeimos šventa priedermė. 

Algimantas Zolubas

priekaištai, bet ir nelabai padorūs žodžiai. Savaime suprantama, 
pagyrimo jie nenusipelnė, tačiau ir abejoti tarybos narių kom-
petencija jokiu būdu negalima, nes tai tikrai savo srities žinovai 
profesionalai. Tad kas nutiko, kas žino, išskyrus juos pačius, 
kokios buvo priežastys, privertusios tarybos narius taip balsuoti?

Sprendimas – palikti ant tilto stalinizmą simbolizuojančias 
skulptūrines grupes – kaip bežiūrėtume, yra politinis, tačiau jį 
priėmė ne politikai. Ne pirmą kartą matome, kad politikai sto-
koja valios patys priimti politinius sprendimus ir dažnai patiki 
juos Konstituciniam Teismui ar kokiai nors sudarytai komisijai. 

Taip buvo ir šį kartą –  darbą „nuleido” ant menotyrininkų 
pečių, negana to, užtenka pagrindo manyti, kad pastarieji nebuvo 
laisvi priimti sprendimą savo nuožiūra. Viena, ką galima pasakyti, 
prieš tai pabrėžus, kad negalima suversti visos kaltės ant tarybos 
narių, yra į akis krentantis jų prisitaikėliškumas: jeigu tarybos 
nariai nebuvo laisvi priimti savarankišką sprendimą, jie galėjo 
pasielgti principingai ir atsistatydinti (kaip padarė pirmininkas 
R. Pakalnis). 

Yra ir dar viena priežastis, kurios niekas viešai neįvardijo, 
bet tikrovėje (nors ir iš „sąmokslų teorijos” srities) tokia visai 
tikėtina. Be to, tai būtų visai logiškas paaiškinimas, kodėl 
esant tokiai nepalankiai tarptautinei situacijai šis sprendimas 
būtų strategiškai motyvuotas.  Reikalas tas, kad dar iki vasario 
10 dienos posėdžio pasirodė grasinimų sulaukti atsako, jei 
skulptūros nuo Žaliojo tilto bus pašalintos – Kaliningrade ant 
Liudviko Rėzos paminklo atsirado užrašai, nukreipti prieš 
Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, taip 
pat pagrasinta sunaikinti patį paminklą. Žinoma, niekas nepajė-
gus uždrausti Kremliui naikinti mūsų paveldo vertybes, tačiau 
šiuo atveju neatmeskime kad  ir tokio scenarijaus prielaidos: 
Vilniuje nuo Žaliojo tilto nukeliamos statulos, tada prasideda 
„pasipiktinusių istorijos perrašinėjimu” „didžiojo tėvynės karo” 
veteranų protestai, kažkokie „nacionalistai” (štai kam Lietuvoje 
reikalingi Vasario 16-osuios išvakarėse Kaune, Laisvės alėjoje, 
matyti „nacionalsocialistai” ir Šustauskas) juos užpuola, ke-
lis senukus užmuša... na, o jau tada Kremlius pareiškia, kad 
šito toleruoti jokiu būdu negalima. Galimi ir kitokie riaušių 
variantai (prisiminkime, pavyzdžiui, įvykius Taline), tačiau 
Kremliui aukos būtinos.

Paskutiniomis žiniomis, racionalų pasiūlymą dėl Žaliojo tilto 
skulptūrų pateikė šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos ma-
nymu, nušiurusias tilto skulptūras reikėtų nukelti restauravimui, 
nes avarinės būklės skulptūros jau kelia pavojų praeiviams. O 
ar suremontuotos skulptūros grįš į savo vietą, lems jų teisinis 
statusas. 

Kęstutis Šilkūnas
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Vasario 16-osios minėjimo prie Nepriklausomybės Akto signatarų 
namų dalyviai.                                        Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vi l n i u s ,  v a s a r i o  1 6 
d. (ELTA). Tradiciniame 
Vasario 16-osios minėjime 
prie Signatarų namų Vilniuje 
kalbą sakęs Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas profesorius 
Vytautas Landsbergis atkreipė 
dėmesį į aršią Rusijos politiką 
ir, pasauliui išgyvenant naują 
išmėginimą, Lietuvą ragino 
dar kartą atlikti savo pareigą. 

V. Landsbergis susirinku-
sius sveikino gražia proga, 
nors pabrėžė, kad „laikai 
negražūs”. 

Susirinkusius vadinda-
mas „piliečiais gynėjais”, V. 
Landsbergis kalbėjo, jog kai 
kas siūlė ir siūlo pabūti tam 
tikro laivo keleiviais ir negir-
dėti šaukinių iš laisvės kranto. 
Esą tai dabar jau siūlo ne tik 
mums, bet ir mūsų draugams, 
toli už Atlanto, nebemanan-
tiems, kad jie ramiai įsikūrę 
laisvės krante, nes ten pasi-
statę laisvės paminklą. 

„Mes Vilniuje dar tokio 
neturime, 25 metų nepakako. 
Užtat suskilę garbinam surū-
dijusius nelaisvės paminklus. 
Neduok Dieve, jei tie propa-
gandos balvonai pasitrauktų 
iš okupuotų vietų, kažkam ne 
laikas dar užbaigti okupaciją. 
Gerai nors, kad signatarų 
namas išliko nesudirbtas, 
nepaverstas kokiu kazino”, 
- kalbą iš Signatarų namų 
balkono pilies gatvėje pradėjo 
politikas.

V. Landsbergis teigė, kad 
šioje vietoje dera kalbėti apie 
tai, kur esame dabar, visi pri-
simename, kiek aukų, kovų ir 
pastangų teko padėti Vasario 
16-osios švento priesako įgy-
vendinimui. 

„Taip Europoje vėl yra 
pažadėtoji ir atsikovotoji 
mūsų visų valstybė, bet auga 

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. V. 
Landsbergis - Vasario 16-osios minėjime prie Nepriklausomybės 
Akto signatarų namų.                           Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Va s a r i o  1 6 - o s i o s  – 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos išvakarėse prezidentė 
Dalia Grybauskaitė sulaukė 
pasaulio vadovų sveikinimų, 
pranešė prezidentės spaudos 
tarnyba.

Šalies vadovę ir visus 
Lietuvos žmones pasveikino 
Jungtinės Karalystės kara-
lienė Elžbieta II, Kanados 
generalgubernatorius David 
Johnston, JAV prezidentas 
Barack Obama, Vokietijos 
p r e z i d e n t a s  J o a c h i m a s 
Gauckas, Airijos, Austrijos, 
K i n i j o s ,  P o r t u g a l i j o s , 
Italijos, Indijos, Turkijos ir 
Singapūro vadovai, Saudo 
Arabijos karalius Salmanas 
bin Abdulazizas Al Saudas ir 
kiti pasaulio vadovai.

Karalienė Elžbieta II, 
sveikindama Lietuvos žmo-
nes, linkėjo jiems daug lai-
mės, sėkmės ir gerovės. JAV 
prezidentas B.Obama pabrė-
žė, jog Lietuvą ir JAV sieja 
tvirti draugystės ryšiai ir par-
tnerystė NATO atremiant su-
dėtingus saugumo iššūkius.

„Iškovojusi Nepriklauso-
mybę Lietuva sukūrė gyvy-
bingą demokratiją ir imasi 
atsakingo vaidmens tran-
satlantinėse bei pasaulinė-
se institucijose. Šiandien 
Lietuva yra svarbi NATO ir 
ES narė, svariai gina demo-
kratines vertybes JT Saugumo 
Taryboje. Jungtinės Valstijos 
labai vertina Lietuvos indėlį 
ir dar kartą užtikrina savo įsi-
pareigojimą mūsų besitęsian-
čiai partnerystei. Tikiuosi ir 
toliau tęsti artimą mūsų šalių 

draugystę ir bendradarbia-
vimą”, – rašoma B.Obamos 
sveikinimo laiške.

Vokietijos prezidentas 
J. Gauckas pažymėjo, jog 
Lietuvos ir Vokietijos dviša-
liai santykiai bei bendradar-
biavimas Europos ir saugumo 
politikos srityje yra inten-
syvūs bei pagrįsti tarpusa-
vio pasitikėjimu. Vokietijos 
vadovas palinkėjo Lietuvos 
žmonėms geriausios kloties 
ir laimingos ateities.

Kitų pasaulio valstybių 
vadovai Lietuvos žmonėms 
linkėjo daug sėkmės, laimės, 
sveikatos ir gerovės.

.             LRT

KREMLIUS SAVO VERSIJĄ  
NORĖTŲ PRIMESTI VISAM PASAULIUI

ir grėsmės, kad žmonių kūry-
ba ir statyba vėl bus verčia-
mos degančiais griuvėsiais 
kaip Ukrainoje. Kas tuos 
griuvėsius atnešė į Ukrainą? 
Gal Kijevas? Gal Briuselis? 
Visiems akivaizdu, kad ginklo 
karą ir sugriovimus atnešė 
Maskva, Kremlius. Invazijos 
ir apsimesto separatizmo ne-
buvo, kol aukso kepalų vagis 
ir savo piliečių šaudytojas 
Janukovyčius nepabėgo į 
Maskvą. Tik tada iš ten atva-
žiavo ir draugai separatoriai, 
keleivinių lėktuvų budeliai... 
(...)”, - sakė jis.

V. Landsbergis Briuselį 
vadino vargšu, nes jis iki šiol 
nedrįsta garsiai to iki galo 
pasakyti, nes pasakius reiktų 
daryti. Dėl to esą kur kas pa-
togiau yra kolektyviai meluoti 
ir „žaisti turgaus domino su 
pasauliniais melagiais”.

„Jie vis ką nors pažada ir, 
kaip paprastai, nė nemano 
tesėti. Ko dar mes iš jų negir-
dėjome? Tūkstančiai lietu-
vaičių baltomis pėdkelnėmis 
kariaujančių prieš Rusiją 
- juk net ir tai girdėjome. 
Prisiminiau vaikystės knygutę 
apie meškiuką Rudnosiuką. 
Ten aprašyta mokykla ir kla-
sėje kažkas klausia: „mokyto-
jau, kalba jūsų mokiniai, kad 
skaityti jums nereikia - skaito 
jūsų akiniai”. Taip dabartinės 
karo velniavos mokytojas ir 
aiškina, ramiai dumia „ki-
sieliaus” dūmus”, - tęsė jis. 
Profesorius citavo Rusijos 
lyderių žodžius, kad jie ne 
agresoriai, Rusija nekariauja, 
tankai atvažiuoja patys, patys 
„tornadai” atskrenda ir daužo 
ligonines, kartais „pabukina” 
kokį keleivinį lėktuvą su 300 
keleivių, o rusų karių doku-
mentai atsiranda užsienyje 
nežinomais keliais - gal pasi-
klydo, gal stepių pesliai juos 
iš Maskvos į Kazanę prinešė. 
„Esą būtent štai tokias de-
klaracijas pasaulio tautoms 
skaito mano akiniai, o aš 
nieko dėtas”. 

„Ateina aršiai revanšistinė 
šalis, svajojanti apie buvusias 
kolonijas, net „pribaltus”. Ji 
nuosekliai, ideologiškai, prie-
šiškumo jausmais atsiskyrė, 
„separavosi” nuo Europos, 
nuėjo į meškų kampą ir siekia 
primesti likusiam pasauliui 
savo džiunglių įstatymus. Štai 
bent du iš jų - numeris pir-
mas: ką primušė, tas ir kaltas. 
Numeris antras: jeigu aš ką 
nors užpuolu ir mušu, tai tam 
užpultajam neleistina gintis, 
ir šiukštu neleista jam padėti 
nuo manęs gintis. Šalin, supu-
vę Vakarai! Boko Haram! Tie 
Vakarai, regis, dar nesuprato, 
kad meškų įstatymai jau vir-
šesni už žmonių, net Jungtinių 
Tautų įstatymas. „Zakon - 

taiga, sudja - medved” - tai 
Sibiro katorgininkų išmintis. 
Be abejo, ji žinoma, priimtina 
ir buvusiems katorgos pri-
žiūrėtojams”, - iš Signatarų 
namų balkono Pilies gatvėje 
susirinkusiems kalbėjo jis.

Pasak V. Landsbergio, 
„įstatymas yra džiunglės, 
o teisėjas jose - lokys”, šią 
doktriną Kremlius arba krem-
linę „Boko Haram” versiją 
norėtų primesti visam pasau-
liui visokiais kanaliukais... 
Profesorius prisiminė prieš 
gerą savaitę išgirdęs rusiš-
ką, kremlišką Baltijos radi-
ją, kuris esą rinkimų proga 
kursto, jog niekas neuždraus 
kalbėti, kas norima, dainuoti 
tik savo dainas apie, pavyz-
džiui, didįjį vadą, jo meilę ir 
valią. Anot Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
Pirmininko, iš esmės tai vie-
tinis „Boko Haram”, kas 
reiškia, jog Vakarai prakeikti, 
juos reikia sunaikinti. 

„Niekas  mums neuž -
draus, taip supraskite, ne-
kęsti Vakarų, demokratijos, 
Ukrainos ir Lietuvos. Atmesk 
juos, narsūs klausytojai, kurie 
klausote tokių radijų ir tegy-
vuoja pacientų kiseliovizija! 
Todėl dabar aš sakau Jums: 
visi lietuviai, pabuskite, ei-
kite balsuoti ir visi dar ne-
suzombinti rusai ir lenkai, 
eikit balsuoti už europiečių 
solidarumą, ne už Georgijaus 
juosteles! Ukraina dar ginasi 
nuo jų, jie gina Europą, gina 
už visus. Ten tikrai ne „puti-
novcų” karas prieš „bandero-
sus”. Įžvelkime esmingiau, 
juk stebi ne Obama, o apvaiz-
da”, - sakė V. Landsbergis. 
Profesorius priminė, kad kai 
buvo puolami Vilniuje, jis 
gavo dovaną plačią juostą 
su moterų įaustais žodžiais 
„Palaimink, Viešpatie galin-
gas, lietuvių pastangas teisin-
gas”, kuri vėliau užtiesta ant 
stalo, prie kurio posėdžiavo 
laikinasis Gynybos komitetas. 
Jis neatmetė, kad apie tokio 
komiteto steigimą būtų gali-
ma pagalvoti ir dabar. 

„Tada tikėjome ir laimė-
jome. Dabar vėl atėjo lem-
ties metas, koks toliau bus 
pasaulis, jeigu norime tempti 
ilgiau nei iki pirmadienio. 
Nepratemps, jeigu rengsis 
neapykanta. Arba žmonišku-
mas, arba nežmoniškumas. 
Nepamirškime šios dienos 
Evangelijos ir arkivyskupo 
homilijos: kam nerūpi žu-
domas brolis, tas yra Kaino 
talkininkas. Apsidairykime 
aplink save ir savyje, nes 
visi esame naujojo pasau-
linio išmėginimo dalyviai. 
Tegul Lietuva dar sykį atlieka 
savo pareigą!”, - ragino V. 
Landsbergis.

PASAULIO VADOVAI SVEIKINA LIETUVĄ  
VASARIO 16-OSIOS PROGA
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Pirmadienis, vasario 16 d. 
(Vilnius). Valstybės atkūrimo 
dienos proga už nuopelnus 
Lietuvos Respublikai ir už 
Lietuvos vardo garsinimą pa-
saulyje Lietuvos valstybės or-
dinais ir medaliais Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė apdova-
nojo 38 Lietuvos ir užsienio 
valstybių piliečius. Už ryžtą 
gelbstint žūvančius žmones 
Žūvančiųjų gelbėjimo kry-
žiumi apdovanoti 2 Lietuvos 
piliečiai.

„Lietuva turi kuo didžiuo-
tis. Vasario 16-ąją pasitinka-
me sustiprinę savo valstybės 
savarankiškumą ir saugumą. 
Sugebėjome priimti sprendi-
mus ir įgyvendinti strateginius 
projektus. Darome tai dėl 
Tėvynės, dėl mūsų žmonių 
ateities. Už šią stiprybę esame 
dėkingi tiems, kurie sugebėjo 
įvertinti tai, kas svarbu valsty-
bei ir prisiėmė atsakomybę”, 
– sakė Prezidentė.

Pasak Prezidentės, įtvir-
tintos partnerystės pavyzdys 
– Suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) terminalas, svarbus 
strateginis projektas Lietuvai 
ir visam Baltijos regionui. 
Laivas „Independence” tapo 
mūsų energetinės laisvės le-
dlaužiu.  Tarp strateginių lai-
mėjimų – Lietuvos priėmimas 
į euro zoną. Taip pat šalies 
saugumo stiprinimas. Mūsų 
valstybę saugo NATO par-
tneriai, o netrukus turėsime ir 
NATO vadavietę.

Už sėkmingų valstybės 
strateginių projektų įgyven-
dinimą Prezidentė apdovano-
jo Vytauto Didžiojo ordino 
Komandoro didžiuoju kry-
žiumi Ministrą Pirmininką 
Algirdą Butkevičių, Seimo 
nar į  i r  buvusi  Minis t rą 
Pirmininką Andrių Kubilių 
bei užsienio reikalų ministrą 
Liną Linkevičių.

Vytauto Didžiojo ordino 
Karininko kryžiumi apdo-
vanoti energetikos ministras 
Romas Masiulis ir buvęs 
energetikos ministras Arvydas 
Sekmokas. Šis apdovanojimas 
taip pat skirtas finansų minis-
trui Rimantui Šadžiui, buvu-
siai finansų ministrei Ingridai 
Šimonytei ir Lietuvos banko 
valdybos pirmininkui Vitui 
Vasiliauskui.

Švedijos pilietis Karlas 
Gustafas Edbergas, aktyvus 
Lietuvos energetinės nepri-
klausomybės siekio puoselėto-
jas, Lietuvos ir Švedijos elek-
tros jungties idėjos autorius, 

SĖKMINGOS LIETUVOS KŪRĖJAMS – VALSTYBĖS APDOVANOJIMAI
bei Philipas Martinas Love, 
buvęs Europos Komisijos 
energetikos direktorato ge-
neralinis direktorius, apdo-
vanoti ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Karininko kryžiumi.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
medalis skirtas sėkmingo su-
skystintųjų gamtinių dujų ter-
minalo projekto vykdytojams 
Mantui Bartuškai, akcinės 
bendrovės „Klaipėdos nafta” 
generaliniam direktoriui, ir 
Rolandui Zukui, akcinės 
bendrovės „Klaipėdos nafta” 
Suskystintųjų gamtinių dujų 
terminalo departamento di-
rektoriui.

Prezidentė taip pat dėkojo 
Lietuvos piliečiams ir bičiu-
liams iš užsienio, kurie nuose-
kliai padeda šaliai integruotis 
į tarptautinę demokratinę ir 
taikią bendruomenę, taip pat 
padeda didinti Lietuvos sau-
gumą.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Komandoro di-
džiuoju kryžiumi apdovanotas 
Petras Vaitiekūnas, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signa-
taras, buvęs užsienio reikalų 
ministras, nepaprastasis ir įga-
liotasis ambasadorius, aktyvus 
europinių vertybių Ukrainoje ir 
dvišalių Lietuvos ir Ukrainos 
santykių puoselėtojas.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Komandoro kryžiu-
mi apdovanotas Jacquesas 
Martinas Henri Marie de 
Larosiere de Champfeu, 
Mokslinio forumo Eurofi 
vadovas, buvęs Prancūzijos 
centrinio banko vadovas, oku-
puotos Lietuvos aukso atsargų 
originalaus pavidalo saugo-
tojas ir grąžinimo Lietuvai 
iniciatorius.

Lietuvos kariuomenės ka-
rininkas, pulkininkas leite-
nantas Gintaras Koryzna 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
ordino Karininko kryžiumi. 
Majorui Linui Pociui skirtas 
Vyčio Kryžiaus ordino Riterio 
kryžius.

Pasak Prezidentės, stipri 
valstybė yra ta, kurios žmonės 
išlaiko ryšį su savo šalies ir 
jos atskirų regionų istorija bei 
puoselėja tradicijas. Valstybės 
apdovanojimais pagerbti ir už-
sienio lietuvių bendruomenių 
atstovai – už tai, kad Lietuva 
yra globali, o jos papročiai ir 
kalba išlaikomi visuose že-
mynuose.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 

Karininko kryžiumi apdova-
nota Birutė Fedaravičienė, 
aktyvi Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės siekio ir 
Pietryčių Lietuvos regiono 
istorijos puoselėtoja, bei Vytas 
Milius, Konstitucinio Teismo 
teisėjas, reikšmingai prisidėjęs 
prie Lietuvos teismų sistemos 
kūrimo ir tobulinimo.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžius įteiktas pi-
anistui Petrui Geniušui ir 
Gabijai Marijai Petrauskas, 
ilgametei Kanados lietuvių 
bendruomenės pirmininkei.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžiumi 
apdovanoti iškilūs kultūros 
ir mokslo žmonės: rašytojas 
Rolandas Rastauskas, tai 
pat Vytautas Didžpetris, 
viešosios įstaigos „Žiemgalos 
leidykla” direktorius ir ak-
tyvus Šiaurės Lietuvos kraš-
to istorijos ir kultūros pa-
veldo vertybių puoselėtojas, 
Rimantas Petras Kareckas, 
Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos centro direktorius,  
Vytas Rutkauskas, Rietavo 
Oginskių kultūros istorijos 
muziejaus direktorius ir Erika 
Sausverdė, Vilniaus universi-

Po Valstybės apdovanojimų įteikimo (iš kairės): Seimo narys ir buvęs Ministras Pirmininkas Andrius 
Kubilius, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Lietuvos Respublikos Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius.                                    LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos (R. Dačkus)

teto Skandinavistikos centro 
įkūrėja.

Taip pat šis apdovanoji-
mas skirtas Vokietijos pilie-
čiams Hans Michael Hager, 
Lietuvos energetinės nepri-
klausomybės ir energetinių 
interesų propaguotojui ir gy-
nėjui, Europos Komisijos 
skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės komisaro kabi-
neto vadovui, anksčiau dir-
busiam Europos Komisijos 
energetikos komisaro kabi-
neto vadovu bei Gerhard 
Luttmer, Vokietijos labdaros 
fondo „Vaikai turi matyti” val-
dybos pirmininkui, aktyviam 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centro, Vilniaus uni-
versiteto Santariškių klinikų 
Vaikų ligoninės ir Neišnešiotų 
naujagimių asociacijos rė-
mėjui.

Vyčio Kryžiaus ordino 
medaliu apdovanoti Audrius 
Abromaitis ir Vilmantas 
Vitkauskas iš Antrojo ope-
ratyvinių tarnybų departa-
mento prie Krašto apsaugos 
ministerijos bei Leonardas 
Zigmantas Vašatkevičius, 
aktyvus neginkluoto pasi-
priešinimo sovietų okupacijai 
dalyvis, jaunimo pogrindžio 

organizacijos narys, politinis 
kalinys.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” medaliu apdovano-
tas Maksimas Melmanas, 
Lietuvos roko grupės „Biplan” 
lyderis, vokalistas, gitaristas, 
muzikos ir tekstų autorius, ak-
tyvus akcijos Ukrainai palaikyti 
Lietuvoje ir Ukrainoje dalyvis, 
Aldona Elena Augustaitienė, 
Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Vaikų 
literatūros centro direktorė, 
Audronė Steponavičiūtė 
Zupkauskienė, moterų choro 
„Liepos” bei „Liepaičių” moky-
los jaunių choro vadovė, Tadas 
Šumskas, Lietuvos kariuome-
nės Vilniaus įgulos karininkų 
ramovės vyrų choro „Aidas” 
meno vadovas ir dirigentas, 
Vladislovas Molis, valsty-
bės įmonės „Automagistralė” 
direktorius ir Romas Petras 
Šaulys, visuomeninės orga-
nizacijos „SOS Vepriuose” 
direktorius.

U k m e rg i š k i a i  A l i u s 
Rasimavičius ir  Vladas 
Rasimavičius, išgelbėję tven-
kinyje skendusius du vyriš-
kius, apdovanoti Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos ambasada Ukrai-
noje su partneriais vasario 15 
dieną Kijevo centre kartu su 
keliais tūkstančiais ukrainie-
čių surengė unikalią Vasario 
16-ajai ir Lietuvos solidaru-
mui su Ukraina skirtą akciją 
„Vienybės širdis”.

Jos metu 200 metrų ilgio 
Lietuvos ir Ukrainos vėlia-
vos, kurios vidurdienį buvo 
išskleistos prie Kijevo miesto 
savivaldybės, tūkstančių ukrai-
niečių buvo nešamos pagrindi-
ne Kijevo gatve Kreščiatik ir 

VASARIO 16-OSIOS PROGA KIJEVE – TŪKSTANČIŲ UKRAINIEČIŲ 
„VIENYBĖS ŠIRDIS” SU LIETUVA

Europos aikštėje sujungtos į 
vieną simbolinę širdį.

Čia unikalios lietuvių ir 
ukrainiečių tautų bendrys-
tę rodančios akcijos daly-
vius pasveikino Ukrainos 
Ministrų kabineto narė Anna 
Oniščenko, Lietuvos laikinasis 
reikalų patikėtinis Ukrainoje 
Gvidas Kerušauskas, įvairūs 
viceministrai, taip pat šios 
pilietinės akcijos koordina-
torė, Kovo 11-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto  si-
gnatarė Irena Andrukaitienė ir 

režisierius Erikas Druskinas.
Akcijoje dalyvavo keli 

tūkstančiai Ukrainos moks-
leivių, aukštųjų mokyklų stu-
dentų, jaunimo organizacijų 
atstovų, Ukrainos politikų, 
miesto gyventojų bei svečių. 
Akciją lydėjo karinis orkestras, 
o jos pabaigoje Ukrainos atli-
kėjai surengė koncertą, kurio 
metu dėkojo Lietuvai už jos 
solidarumą su Ukraina Rusijos 
agresijos metu bei sveikino 
Lietuvos piliečius Valstybės at-
kūrimo dienos proga.  LR URM
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Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija kartu su ambasada 
Kanadoje kovo 6-7 dienomis 
rengia išvažiuojamąją konsu-
linę misiją Toronto mieste.

Jos metu Kanados lietuvių 
bendruomenės patalpose bus 
priimami Lietuvos piliečių 
prašymai ir dokumentai dėl 
pasų keitimo ir išdavimo, 
užsienyje sudarytų civilinės 
būklės aktų įtraukimo į aps-
kaitą Lietuvoje, konsulinių 
pažymų išdavimo, konsulinio 
dokumentų legalizavimo, gy-
venamosios vietos deklaraci-
jos, atliekami kiti konsuliniai 

A R G E N T I N A

2015 m. vasario 16 dieną 
Berisso miesto (Argentina) lie-
tuvių bendruomenė, sudaryta 
iš lietuvių draugijų „Nemunas” 
ir „Mindaugas”, kartu su lietu-
viška radijo valandėle „Ecos 
de Lituania” šventė Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną – pa-
minėjo Vasario 16-ąją.

Ceremonija vyko prie lietu-
viško paminklo „Rūpintojėlis”, 
pačiame Berisso miesto cen-
tre, Argentinoje. Lietuvių 
šventėje dalyvavo lietuvių 
draugijos „Nemunas” atstovai, 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės valdybos Pietų Amerikos 
atstovas ir radijo valandėlės 
„Ecos de Lituania” vedė-
jas Juan Ignacio Fourment 

Šventės dalyviai prie „Rūpintojėlio”.                                                           LSK dr-jos. „Nemunas” nuotr.

Kalvelis, lietuvių draugijos 
„Mindaugas” valdybos pir-
mininkė Vanina Palucas ir 
bendruomenės nariai.

Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės sukakties 
97-ųjų metinių šventę pradėjo-
me Argentinos ir Lietuvos him-
nais. Po to Catalina Melnesiuk 
Gabriūnas (Gabriūnaitė) per-
skaitė LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sveikinimą. 
Apie šią istorinę datą Lietuvai 
kalbą sakė jaunimo atstovės 
Evelin Melnesiuk Gabriūnas 
(Gabriūnaitė). Šventė tęsėsi 
Lietuvių draugijos „Nemunas” 
patalpose, kur buvo padengtas 
švediškas stalas, visi kartu dai-
navome Ilgiausių metų!

Lietuvių savišalpos ir kultū-
ros draugijos „Nemunas” inf.

Kol chorai repetuoja, vaiz-
do kūriniai montuojami, sce-
nografija ruošiama, o šventės 
rengėjai rūpinasi, kad viskas 
vyktų sklandžiai, pasukime 
dainų šventės laikrodį atgal ir 
prisiminkime, kada ir kaip pra-
sidėjo ši graži lietuviškų dainų 
švenčių tradicija, tebesitęsianti 
iki šiandien.

O kad laiko ratą sukti 
būtų lengviau, pasidairykime 
po Čikagoje įsikūrusiame 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre esantį Juozo Žilevičiaus 
ir Juozo Kreivėno muzikos 
archyvą. Nepatikėsite – ten 
sukaupta tokia gausybė mūsų 
tautos meilę muzikai liudi-
jančių muzikos įrašų, gaidų, 
koncertų programų, laiškų, 
instrumentų, nuotraukų, kad 
prireiks dar ne vienerių metų 
visam šiam turtui aprašyti, 

GYVENTI DAINA
Loreta Timukienė

I dalis
Ar matėm, ar girdėjom? X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų 

šventės tinklapyje https://dainusvente.org/lt/ tiksintis laikrodis 
skaičiuoja, kiek liko dienų, valandų, minučių ir sekundžių 
iki liepos trečiosios. Tądien Čikagoje į trijų dienų lietuviškos 
muzikos šventę susirinks daugiau nei 1400 balsų, 67 chorai 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Lietuvos ir Anglijos. 
Tūkstančiai lietuvių su šeimomis atvyks į šventę, esame visi 
kviečiami ir laukiami – nepraleiskime progos pabendrauti su 
draugais, pasidžiaugti lietuviška muzika ir pabūti Čikagoje 
Amerikos Nepriklausomybės dienos minėjimo šventės savaitgalį. 

suskaitmeninti, ištyrinėti. Bet 
šįkart vartysime tik dainų 
švenčių istorijos puslapius – 
laikraščių iškarpas, švenčių 
rengimo komitetų dokumen-
tus, dalyvių sąrašus ir, be abe-
jo, nuotraukų albumus. Gaila, 
į laikraščio puslapius nega-
lima įkelti archyve saugomų 
švenčių muzikinių įrašų – jie 
geriausiai perteiktų kiekvienos 
dainų šventės nuotaiką, skam-
besį. Bet... niūniuodami kokią 
smagią lietuvišką dainelę (o jų 
juk visi mokam tikrai ne vie-
ną), bandykime nupūsti laiko 
dulkes ir kartu pavartykime 
to meto spaudą, archyvinius 
dokumentus, pajuskime jau 
nuskambėjusių dainų švenčių 
dvasią.

Be abejo, būtume netei-
sūs, kalbėdami apie lietuvių 
dainų šventes ir neprisiminę 

jų ištakų – mūsų protėvių 
meilės dainai, jų begalinio 
noro išsaugoti tautos tradiciją 
dainuoti susibūrus, nepaisant 
sunkių politinių, ekonominių, 
socialinių aplinkybių. Tiesiog 
– noro ir unikalaus sugebėjimo 
gyventi daina... 

„Lietuvį daina lydėdavo ir 
darbe, ir poilsyje, ir kare. Lietuva 
– dainų kraštas. Lietuvių tauta 
gali didžiuotis savo tautosaka: 
dainomis, pasakomis, legendo-
mis, padavimais, mįslėmis ir pa-
tarlėmis. Tai kurta tūkstančiais 
metų. Karta iš kartos senovėje šį 
lobį pagarbiai perimdavo, papil-
dydavo ir perduodavo ainiams. 
„Čiūčia liūlia, mažulėli, a, a, 
a, miegok, kūdikėli”, „Kai aš 
mylėjau kaime mergelę, ėjau 
lankyti kas vakarėlį”, „Gul 
motulė ant lentelės, oi, oi, oi”, 
„Sugrįžo žirgelis be kamanėlių, 

negrįžo mano mylimas berne-
lis”, „Perkūne, dievaiti, nemušk 
į žemaitį...” dar ir dabar skamba 
mūsų ausyse. <...>  Kaimuose, 
mieste, visoje Lietuvoje daina 
buvo lyg kasdieninė duona, dva-
sinis maistas, be kurio lietuvis 
negalėjo gyventi. Laisvė ir daina 
žengė per Lietuvą kartu”, – rašė 
Jonas Karka „Drauge” (1978-
03-18) straipsnyje  „Dainų šven-
tė – lietuvių tautos kultūrinių 
lobių atskleidimas”. 

Nors Lietuvos žmonės 
mėgo dainuoti, organizuoti 
chorus tepradėjo XIX am-
žiaus gale. Nepriklausomoje 
Lietuvoje beveik kiekvienas 
valsčius, parapija, mokykla, 
kariuomenės daliniai, uni-
versitetai turėjo savo chorus 
ir orkestrus. Atsirado noras 
šiems chorams susirinkti į 
vieną vietą, kartu užtraukti 

lietuvišką dainą. 
„Pirmoji dainų šventė – 

lietuvių dainų diena suruošta 
1895 m. Rambyno kalne, 
žinomam Mažosios Lietuvos 
liet. rašytojui Vydūnui diriguo-
jant”, - rašė B. Kv. straipsnyje 
„Dainų šventė” („Draugas”, 
1970-08-05). „Kaip matome 
iš Lietuvos spaudos, Lietuvoj 
dainų švenčių ruošimo idėja 
pirmiausiai buvo kilusi iš 
Varšuvos konservatorijos au-
klėtinių lietuvių mažo būrelio 
1913 metais, o 1914 metais 
Marijampolėje ir buvo suda-
rytas dainos šventės ruošimo 
komitetas. Tik karui užėjus 
darbas susitrukdė. Bet po karui 
1923 metais buvo neva suruoš-
tas liaudies dainos vakaras”, 
- rašė Adagio „Garse” 1934 
m. Nr. 24.

RENGIAMA KONSULINĖ MISIJA TORONTE
veiksmai.

Pageidaujančius kreip-
tis dėl konsulinių paslaugų 
maloniai prašome iš anksto 
registruotis Lietuvos amba-
sadoje Otavoje tel. 613 567 
5458 (papildomas Nr. 22) bei 
el. paštu jonas.skardinskas@
urm.lt, nurodant savo vardą, 
pavardę, asmens kodą arba 
gimimo datą, kokios konsu-
linės paslaugos pageidaujate 
ir kuriuo laiku Jums būtų pa-
togiau atvykti. Bus priimami 
tik iš anksto užsiregistravę 
asmenys.

LR URM

(Bus daugiau)

Dainų šventė Wuzerburge, Vokietijoje, 1947 m.         LTSC Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvo nuotr.

LR Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius 
Valstybės atkūrimo dienos 
proga sveikindamas užsienio 
lietuvius ragino telktis šian-
dienos iššūkių akivaizdoje ir 
kasdieniais darbais stiprinti 
laisvą ir demokratišką Lietuvą.

„Vasario 16-oji priverčia 
stipriau plakti mūsų širdis. 
Tai proga sustoti ir prisiminti 
tai, kas mums brangiausia – 
laisvę, Tėvynę ir artimuosius, 
su kuriais kartu dalijamės 

VASARIO 16-OSIOS SVEIKINIME UŽSIENIO LIETUVIAMS  
RAGINIMAI STIPRINTI LAISVĄ IR DEMOKRATIŠKĄ LIETUVĄ

Lietuvos džiaugsmais ir rū-
pesčiais. Kelias nepriklauso-
mybės atgavimo link buvo 
pilnas išbandymų ir kovų, 
kurios užgrūdino mūsų Tautą. 
Šiandien atiduodame pagarbą 
visiems, kurie kovojo, kūrė ir 
stiprino Lietuvą – tiek savo 
žygdarbiais, tiek ir kasdie-
niais darbais”, – rašoma L. 
Linkevičiaus sveikinime.

Ministro teigimu, iškovota 
nepriklausomybė ir patirtis 
įpareigoja mus padėti tiems, 

kurie šiandien kovoja už laisvę.
„Šie 2015-ieji metai mūsų 

valstybei kelia naujus iššūkius 
– esame agresijos Europos 
žemyne liudininkai. Matome, 
kaip sunku apginti laisvę net 
XXI amžiuje. Privalome pa-
dėti Ukrainai kovoje už laisvę, 
nes tai yra ir mūsų laisvė”, – 
teigė ministras.

L. Linkevičius taip pat 
palinkėjo, kad Vasario 16-oji 
toliau telktų lietuvius visose 
pasaulio šalyse.          LR URM
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Š. m. vasario 7 d. Klyvlendo 
lietuvių bendruomenės valdy-
ba šv. Kazimiero parapijos sa-
lėje surengė Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios minėjimą. 
Nors į šį minėjimą iš anksto 
buvo parduodami bilietai, 
vakaro programoje tilpo toks 
įrašas: „Džiaugiamės ir di-
džiuojamės galėdami paremti 
šį mūsų bendruomenei taip 
svarbų renginį, Lithuanian 
Center, Inc. valdyba”. Tiksliau 
sakant, skirtas padengti bilietų 
kainas ir gal kitas su minėjimu 
susijusias išlaidas. Spėju, kad 
šis gražus, netikėtas ir dosnus 
mostas įvyko todėl, kad netoli 
Klyvlendo esantis pensininkų 
pastatas, kuriam ir dabar va-
dovauja „Lithuanian Center, 
Inc.” valdyba, buvo neseniai 
parduotas.

Nors daugiau kaip dviejų 
valandų trukmės minėjime 
kartojosi tos pačios praeities 
klaidos, jame netrūko ir „links-
mybių”. Daugumai dalyvių ir 
garbės svečių užėmus vietas, 
LB valdybos nariai skubėdami 
statė JAV ir Lietuvos vėliavas 
kairėje scenos pusėje. Išskyrus 
raudona, žalia ir geltona spal-
va apšviesta scenos giluma, 

joje nebuvo nei Vyties, nei 
Gedimino stulpų, o minėtos 
spalvos nublankdavo uždegus 
scenos lubų šviesas.

Va k a r a s  p r a s i d ė j o 
Klyvlendo LB apylinkės val-
dybos pirm. Algio Gudėno 
sveikinimu ir trumpa kal-
ba angliškai ir lietuviškai, 
paaiškinant šios dvigubos 
šventės reikšmę. Muz. Ritos 
Kliorienės vadovaujamam 
„Exultate” chorui sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
Joseph Bacevice lietuviškai ir 
angliškai sukalbėjo šiai progai 
skirtą maldą. Nuolatinis pro-
klamacijų skaitytojas ir garbės 
svečių pristatytojas, Klyvlendo 
LB apylinkės garbės narys dr. 
Viktoras Stankus, neišveng-
damas nukrypimų į nieko 
bendro su švente neturinčias 
temas, pristatė Klyvlendo 
miesto šio rajono narį Michael 
Polensek, kuris įteikė miesto 
proklamaciją ir priminė, kad 
šioje šventėje jis dalyvauja jau 
37-tą kartą ir padėkojo klebo-
nui kun. Bacevice už apdairų 
tuščių parapijos patalpų išnuo-
mavimą. Dr. Viktoro Stankaus 
pristatyti garbės svečiai – JAV 
kongresmano atstovas ir kitų 
tautybių organizacijų atstovai 
– buvo pagerbti plojimais. Po 
to, Algio Gudėno pakviesta, 
LR garbės konsulė Ingrida 
Bublys pasveikino visus lie-
tuvių ir anglų kalbomis, savo 
trumpame žodyje iškeldama 
vilties ir ištikimybės savo 
tautai svarbą.

Praeityje šių minėjimų 
rengėjų kviečiami kalbėto-
jai nebuvo įspūdingi, dažnai 
nuklysdavo į kraštutinumus, 
į tik jiems svarbias temas. 
Reikia padėkoti LB Klyvlendo 
apylinkės valdybai, kuri šiais 
metais tą nesklandumą atitaisė, 
pakviesdama šios šventės kal-
bėtoju LR gen. kon. iš Čikagos 

Marijų Gudyną. Kalbėtojas 
tarė trumpą žodį anglų kalba, o 
toliau dvidešimt minučių kal-
bėjo lietuviškai apie Lietuvos 
Respublikos 25 metų (nuo 
1990 m. aut.) valdžios mėgini-
mus ir pasiekimus, duodamas 
atitinkamų pavyzdžių, kartu 
nustebindamas klausytojus 
teiginiu, kad per tą laikotarpį 

buvo padaryta klaidų ir kad 
nepaisant to būtina žengti 
pirmyn. Kadangi tos klaidos 
nebuvo išvardintos, galima 
spėlioti, kad vadovaujantys 
Lietuvos Respublikos sluoks-
niai tas klaidas ir jų padarytą 
žalą sugebėjo vykusiai paslėpti 
nuo piliečių akių. Kalbėtojas 
dar pridūrė, kad nors mūsų 

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

VASARIO 16-TOS IR KOVO 11-TOS 
MINĖJIMAS

Minėjimui pasibaigus - nuotrauka atminimui.                                                        A. V. Matulionio nuotr.

valstybė yra maža, mes da-
lyvaujam visur. Po Marijaus 
Gudyno kalbos Klyvlendo 
lietuvių mokyklų atstovėms 
buvo įteikti paramos čekiai. 
Klyvlendo LB apylinkės kul-
tūrinių reikalų atstovė Nomeda 
Vucianienė priminė ir padė-
kojo buvusioms dviejų lietu-
viškų radijo programų vedė-
joms Aldonai Stempužienei ir 
Kristinai Kuprevičiūtei už jų 
ilgų metų darbą.

Vieną valandą trukusi an-
troji (meninė) šio vakaro dalis 
buvo ir sudėtinga, ir pras-
minga, įdomi, džiaugsminga. 
Programą atliko du „Exultate” 
chorai: suaugusiųjų, vadovau-
jamas Ritos Kliorienės, ir vai-
kų, kurio vadovė yra Virginija 
Muliolienė. Šie chorai pa-
dainavo 15 dainų. Kai kurias 
dainas klausytojai buvo pa-
kviesti dainuoti kartu, sekant 
programoje įrašytais žodžiais. 
Vaikų choro nariai dėvėjo gel-
tonus marškinėlius su ant krū-
tinės įrašytu: „Exultate”. Buvo 
džiugu matyti, kad dainuodami 
kai kurias dainas visi vaikai 
mojavo mažomis trispalvėmis. 
Tai choro vedėjos nuopelnas.

Apmaudu, kad daugumą 
šios šventės dalyvių sudarė 
chorų narių tėvai ir kiti giminės 
bei nuolatiniai panašių šven-
čių dalyviai, suprantantys jų 
svarbą. Nesuprantama, kodėl 
neatvyko daugiau save laikan-
čių lietuviais, juo labiau, kad 
įėjimas buvo laisvas ir oras 
pasitaikė neblogas. Atrodo, kad 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje 
tapo antraeiliu, vyrauja kaž-
koks nusivylimas, pirmenybė 
atiduodant dvigubai pilietybei 
ir grynai piniginei gerovei. O 
kur ištikimybė tautai?

Pagal išankstinius skel-
bimus spaudoje, radijo pro-
gramose bei plakatuose, vė-
liavos iškėlimas turėjo įvykti 
sekmadienį, vasario 15 d. Šv. 
Kazimiero šventovės aikštėje, 
tačiau dėl šalto oro ir gausaus 
sniego jis nebuvo įmanomas. 
Todėl tą dieną, prieš šv. Mišias, 
vėliava buvo įnešta tiesiai į 
šventovę. Šventės rengėjai 
turėtų dar labiau pasistengti, 
kad šventė būtų sklandesnė, 
išvengiant pasikartojančių 
klaidų, ir pagerėtų šventės 
nuotaiką.

Algirdas V. Matulionis

Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulas Marijus Gudynas 
apžvelgė Lietuvos valdžios dar-
bus per 25 Nepriklausomybės 
metus.         A. V. Matulionio nuotr.

Klebonas kunigas Joseph Bace-
vice sukalbėjo šiai progai skirtą 
maldą.          A. V. Matulionio nuotr.

VISI LIETUVIAI,  KOVO 1-ĄJĄ KARTU 
ŠVĘSKIME MALDOS DIENĄ

Pirmąjį kovo sekmadienį, 
kovo 1 dieną, šiemet antri 
metai švęsime Lietuvos vys-
kupų konferencijos paskelbtą 
Maldos dieną lietuviams 
pasaulyje. Tai kvietimas dė-
koti Dievui ir vieni kitiems, 
prisiminti visus vienos tautos 
vaikus, kurių pastaruoju metu 
išeivijoje gyvena 42 kraštuo-
se. Katalikai buriasi iš viso 
66 parapijose arba misijose, 
kur darbuojasi lietuviai ku-
nigai, pašvęstojo gyvenimo 
seserys ir broliai bei kiti 
bendradarbiai.

Šį sekmadienį lietuviai vi-
same pasaulyje iš kartos į kartą 
švenčia lietuvių tautos globėjo 
švento Kazimiero šventę. Jo 

globai išeivijoje pavadintos 
devynios parapijos arba mi-
sijos, taip pat Šv. Kazimiero 
kolegija Romoje, kapinės 
Čikagoje, dvi šeštadieninės 
lietuvių mokyklos, taip pat 
Mažesniųjų brolių pranciš-
konų provincija. Nuo 1636 
m. šv. Kazimieras Bažnyčios 
paskelbtas mūsų tautos užtarė-
ju, o nuo 1948 m. ir Lietuvos 
jaunimo globėju. Pastaruoju 
metu kaip niekad istorijoje 
mūsų tautai, ypač jaunimui, 
taip plačiai ir gausiai pasklidus 
po visą pasaulį, šv. Kazimiero 
artumas bei atrama yra svar-
būs ir reikalingi, kad Viešpats 
visus mus surinktų maldoje ir 
stiprintų savo Dvasia.

Lietuvius visais laikais 
prasmingai jungia ištisa isto-
rinė atmintis. Liepos 17-ąją, 
S. Dariaus ir S. Girėno atlan-
tinio skrydžio atminimo dieną, 
Lietuvos Respublikos Seimas 
yra paskelbęs Pasaulio lietuvių 
vienybės diena, kuri kviečia 
stiprinti pasaulyje gyvenančių 
lietuvių ir Tėvynės Lietuvos 
artumą. Mūsų iškilių lakūnų 
lietuviškas ryžtas, kūrybingas 
darbas ir darbščios pastangos 
visiems laikams tapo lietuvių 
JAV ir pasaulyje jungties su 
Tėvyne Lietuva simboliu. 
Šiandien kaip niekad reika-

lingi vienijantys sumanymai 
ir bendros pastangos visose 
kartose gilinti mūsų tauti-
nės savasties patirtį, stiprinti 
laisvos Lietuvos valstybės 
gyvenimą ir jos pareigą savo 
tautos žmonėms bei lietuvių 
bendruomeninį gyvenimą vi-
same pasaulyje.

Ši Maldos diena, skirta 
lietuviams pasaulyje, praeitais 
metais buvo švenčiama iškil-
mingomis Mišiomis Vilniaus 
arkikatedroje su arkivyskupu 
G. Grušu, Užsienio lietuvių 
katalikų sielovados delegatu 
prel. E. Putrimu bei kitais 

dvasininkais. Šiemet prel. 
E. Putrimas Maldos dieną 
kovo 1-ąją švęs 11 v. ryto (7 
v. vakaro Lietuvos laiku) šv. 
Mišiomis Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje Marquette 
Parke, Čikagos arkivyskupijo-
je kartu su parapijos klebonu 
kun. Jauniumi Kelpšu ir kun. 
Gediminu Keršiu. Šv. Mišias 
transliuos „Marijos radijas” 
klausytojams Lietuvoje ir 
pasaulyje tinklo ryšiu (www.
marijosradijas.lt). Visi lietu-
viai pasaulyje, – ir tėvynėje 
Lietuvoje, ir išeivijos kraštuo-
se – susiburkime šią ypatingą 
dieną maldai ir bendrystei 
savo parapijose, misijose ir 
bendruomenėse. Šventasis 
Kazimierai, melski už mus!

Užsienio lietuvių katalikų 
sielovados delegatūra

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
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo 

ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino išrinktąjį Graikijos 
Respublikos Prezidentą Prokopį Pavlopoulą. „Naudodamasi 
proga noriu Jums ir visiems Graikijos piliečiams palinkėti susitel-
kimo ir klestėjimo. Džiaugiuosi tvirtėjančiais dvišaliais Lietuvos ir 
Graikijos santykiais ir tikiuosi, kad jie ir toliau nuosekliai stiprės, 
atverdami naujų abipusiškai naudingų bendradarbiavimo galimy-
bių”, – sakoma Prezidentės sveikinime.

Vasario 19 d. Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo 
paraštėse krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Vokietijos 
gynybos ministerijos parlamentinis valstybės sekretorius dr. Ralf 
Brauksiepe aptarė Lietuvos ir Vokietijos dvišalio bendradarbia-
vimo iniciatyvas. Pagrindinis dėmesys susitikime buvo skirtas 
galimam savaeigių haubicų „Panzerhaubitze 2000” (PzH 2000) 
įsigijimui.

LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius vasario 20 
dieną Vilniuje susitiko su naujuoju Kanados ambasadoriumi 
Lietuvai Alainu Hausseriu, su kuriuo aptarė dvišalį bendradar-
biavimą, saugumo situaciją regione, bendradarbiavimą  NATO, 
Jungtinėse Tautose ir kituose daugiašaliuose forumuose.

Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas susitikęs 
su naujuoju Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje Amir Maimon 
akcentavo, kad Izraelio ambasados Vilniuje įsteigimas sustiprins 
dvišalius ryšius, taip pat ir gynybos srityje. Izraelio ambasada 
Vilniuje darbą pradėjo šių metų sausio 26 d.

Lietuva Vokietijos pozicijai palaikyti tik tokį finansinį planą, 
pagal kurį Graikija laikysis ankstesnių įsipareigojimų Europos 
Sąjungai, teigia Lietuvos finansų viceministras. Pasak Algimanto 
Rimkūno. Vasario 20 d. euro grupės ministrai sprendė dėl Atėnų 
prašymo pusmečiui pratęsti ES paskolos programą. Vokietija teigė, 
kad pritars tik tokiam planui, kuriuo Graikija laikysis anksčiau 
priimtų įsipareigojimų. Slovakijos ir Estijos vyriausybių atstovai 
šiomis dienomis pareiškė, kad Graikijos pasitraukimas iš euro zonos 
nesukeltų labai skaudžių padarinių.

Lietuvos pramonininkai pasirašė susitarimą su Ukrainos 
verslininkais, kuriuo įsipareigojama teikti ekspertinę ir kon-
sultacinę pagalbą Ukrainai plėtojant verslo atstovybę Europos 
Sąjungoje. Ukrainiečiai tikina norintys ne tik Lietuvos paramos, 
bet ir patirties, kaip realizuoti pramonės ir žemės ūkio produkciją 
Bendrijos šalyse. Lietuvos verslas kviečiamas dalyvauti Ukrainoje 
vykdomuose ir būsimuose atstatymo infrastruktūros projektuose. 
2013-aisiais Lietuvos eksportas į Ukrainą sudarė 3,5 proc. viso 
Lietuvos eksporto.

Lietuvos suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo įmonė „Litgas” 
užsitikrino prekybai dujomis regione būtiną sąlygą – dujų tranzitą 
per Latviją. Šią sąlygą užtikrins „Litgas” ir Latvijos dujų vamzdyną 
valdančios bendrovės „Latvijos gaze” pasirašyta dujų tranzito su-
tartis. Ji leis be kliūčių transportuoti suskystintąsias gamtines dujas 
iš Lietuvos į Estiją. Šiemet „Litgas” planuoja estams parduoti apie 
30 mln. kubinių metrų dujų. Jau pasirašiusi dujų tiekimo sutartis 
su trimis Estijos bendrovėmis, įmonė derasi su dar keliais galimais 
dujų pirkėjais. Pasak „Litgas” vadovo, tranzito sutartimi atvertas  
dujų kelias per Latviją yra svarbus žingsnis kuriant bendrą Baltijos 
šalių dujų rinką. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo dujas 
parduodanti bendrovė jo veiklai užtikrinti per metus turi parduoti 
ne mažiau kaip 540 mln. kubinių metrų dujų.           ELTA, LR URM

ES šalių gynybos ministrų susitikimo Rygoje dalyviai.                                                                                                        EPA-ELTA nuotr.

ES GYNYBOS 
MINISTRAI 

PERŽIŪRĖS 
EUROPOS 
SAUGUMO 

STRATEGIJĄ
Ryga, vasario 19 d. (LETA-

ELTA). Per neformalų Europos 
Sąjungos (ES) gynybos minis-
trų susitikimą Rygoje Latvijos 
gynybos ministras Raimondas 
Vėjuonis teigė, kad, norint 
apginti Europos gyventojus, 
būtina peržiūrėti 2003 metų 
Europos saugumo strategiją.

Ministras pažymėjo, kad 
diskusijos šiuo klausimu buvo 
itin naudingos ir vaisingos, ES 
atstovai aptarė tris pagrindi-
nius dalykus.

„Birželį vyksiantis Europos 
vadovų Tarybos susitikimas 
bus skirtas saugumo klausi-
mams aptarti. Mes kalbėjome 
apie strateginį bendradarbia-
vimą ir ES gebėjimą reaguoti 
hibridiniame kare. Privalome 
peržiūrėti 2003 metų Europos 
saugumo strategiją ir sukurti 
tokią, kuri susidoros su šian-
dieniniais iššūkiais ir atei-
ties grėsmėmis. Vienas iš 

iššūkių- hibridiniai karai bei 
Rusijos veiksmai Ukrainoje. 
Strateginis bendradarbiavi-
mas šiuo atveju labai svarbus. 
Reikia bendro ES veiksmų 
plano, kuris padėtų apginti 
visus gyventojus. Pirmenybė 
teikiama mūsų žmonių sau-
gumui”,- susirinkusius bandė 

įtikinti R. Vėjuonis. 
Ministras dar pridūrė, kad 

lygiai taip pat svarbu diskusi-
jos, padėsiančios sukurti ge-
resnę Europos saugumo poli-
tiką ir nepasiduoti Rusijai, kuri 
sėkmingai išnaudoja Europos 
demokratiją ir žodžio laisvę 
savo naudai.

JT Saugumo Taryba vasario 
17 dieną vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją 2202, kuria sveiki-
nama vasario 12 d. Ukrainos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir 
Rusijos deklaracija dėl prie-
monių paketo 2014 m. rugsėjį 
priimtų Minsko susitarimų 
įgyvendinimui.

Priemonių pakete, be kita 
ko, numatytos paliaubos ir gin-
kluotės atitraukimas iš rytinių 
Ukrainos regionų. Rezoliucijoje 
Saugumo Taryba patvirtinto 
paramą Ukrainos suverenitetui, 
nepriklausomybei ir teritoriniam 
vientisumui, kvietė visas šalis 
įgyvendinti priemonių paketą.

Tą pačią dieną JT Saugumo 
Taryba priėmė ir pranešimą 
spaudai, kuriame išreiškia su-
sirūpinimą besitęsiančiomis 
kovomis Debaltsevėje, apgailes-
tauja, kad smurtas kai kuriuose 
rytiniuose Ukrainos regionuose 
tęsiasi, nepaisant vasario 15 
d. įsigaliojusių paliaubų. JT 
Saugumo Tarybos nariai taip pat 
paragino visas šalis nedelsiant 

RUGSĖJO IR VASARIO MINSKO SUSITARIMUS PRIVALO ĮGYVENDINTI 
VISOS ŠALYS, ĮSKAITANT RUSIJĄ

nutraukti karo veiksmus ir laiky-
tis Minsko susitarimų nuostatų.

Po balsavimo dėl rezoliuci-
jos pasisakiusi Lietuvos nuo-
latinė atstovė JT ambasadorė 
Raimonda Murmokaitė pažy-
mėjo, kad vasario 12 d. Minske 
pasirašytas susitarimas turi 
trūkumų, tačiau vis tiek teikia 
vilčių, kad karas rytiniuose 
Ukrainos regionuose gali būti 
sustabdytas, todėl būtina jį įgy-
vendinti. „Kad Minsko susitari-
mai veiktų, būtina, jog visos jo 
šalys, įskaitant Rusiją, visiškai 
įgyvendintų savo įsipareigo-
jimus, įskaitant ir tuos, kurie 
įtvirtinti 2014 m. rugsėjį pasira-
šytuose Minsko susitarimuose. 
Vasario 12 d. susitarimai nėra 
ir negali būti interpretuojami 
kaip pakeičiantys ankstesnius 
Minsko susitarimus. Jie yra rug-
sėjo susitarimų įgyvendinimo 
priemonė”, – pabrėžė Lietuvos 
nuolatinė atstovė JT.

Anot jos, Rusija nėra neutrali 
Minsko susitarimų tarpininkė ar 
laiduotoja. Ji tiesiogiai dalyvau-

ja kare, tad jai tenka pagrindinė 
atsakomybė už įvykius rytiniuo-
se Ukrainos regionuose. Tik 
patys naiviausi galėtų patikėti, 
kad vadinamieji separatistai 
galėtų vykdyti tokio masto 
karą be išorinės pagalbos. Be 
Rusijos paramos, jie jau seniai 
būtų išsilakstę.

Lietuvos ambasadorė pri-
minė, kad pagal Minsko susita-
rimus Rusija privalo atitraukti 
savo pajėgas ir ginkluotę iš 
Ukrainos teritorijos, Ukraina 
turi besąlygiškai atkurti tarptau-
tinės sienos su Rusija kontrolę. 
Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacija turi stebėti 
ugnies nutraukimo susitarimo 
įgyvendinimą. R. Murmokaitė 
taip pat akcentavo būtinybę 
užtikrinti humanitarinę prieigą, 
gerbti tarptautinės žmogaus 
teisių ir humanitarinės teisės 
nuostatas.

Saugumo Taryboje Lietuvos 
atstovė taip pat akcentavo bū-
tinybę užtikrinti teisingumą 
ir atsakomybę už Ukrainoje 
padarytus sunkius nusikaltimus, 
įskaitant ir Malaizijos oro linijų 
lėktuvo MH17 numušimą. Ji 
paragino Ukrainą baigti Romos 
statuto ratifikavimo procesą, 
kad šalyje padarytus nusikal-
timus galėtų tirti Tarptautinis 
Baudžiamasis Teismas.

Rezoliucija 2202 (2015) yra 
antroji JT Saugumo Tarybos re-
zoliucija dėl padėties Ukrainoje. 
2014 metų liepos 21 d. buvo 
priimta rezoliucija 2166, kuria 
paraginta ištirti Malaizijos oro 
linijų lėktuvo MH17 numušimo 
aplinkybes.                      LR URM

JT Saugumo Taryba vasario 17 dieną vienbalsiai priėmė rezoliuci- 
ją 2202.                                                                     Loey Felipe nuotr.
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Šių metų sausio 16-17 die-
nomis Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre (LTSC) lankėsi 
svečiai iš Lietuvos – Vilniuje 
esančio Lietuvos kultūros tyri-
mų instituto vyresnysis mokslo 
darbuotojas dr. Dalius Viliūnas 
ir kino menininkė Ramunė 
Rakauskaitė. Anksčiau JAV gy-
venusi režisierė R. Rakauskaitė, 
atvykusi į Čikagą pristatyti savo 
režisuotą Arūno Matelio studi-
jos „Nominum” dokumentinį 
filmą „Radviliada”, būdama 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre domėjosi archyvuose 
esančia filmuota medžiaga dar 
vienam būsimam projektui.

Pagrindinis filosofijos isto-
riko dr. D. Viliūno viešnagės 
LTSC tikslas buvo Lietuvos 
egzodo filosofinės minties 
(metafizinės, politinės, eti-
nės, visuomeninės) tyrimo 
perspektyva. Praėjusiame de-
šimtmetyje dr. D. Viliūnas 
parengė ir 2011 metais išleido 
žinyno „Lietuvos filosofinės 
minties istorijos šaltiniai” III 
tomą - „Filosofija išeivijoje 
1945-2000” (Vilnius: LKTI). 
Viešėdamas LTSC svečias pri-

LIETUVOS INTELEKTUALINIO PAVELDO 
TYRINĖTOJAMS PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS  

– TIKRAS LOBIS
LTSC vicepirmininkė Loreta Timukienė

sipažino tebejaučiantis asme-
ninę atsakomybę, kad nei jis, 
nei bendraautorių kolektyvas, 
rengęs minėtą „Žinyną”, ne-
turėjo galimybių pastudijuoti 
LTSC saugomų tekstų: buvo 
apsiribota spauda ir rankraš-
čiais, esančiais Lietuvoje. 
Beje, šį „Filosofijos išeivijoje” 
žinyną LTSC turi, jį galima 
rasti Pasaulio lietuvių archy-
ve (PLA) tarp kitų panašaus 
turinio leidinių.

Mūsų svečio paklausėme, 
kokius „atradimus” pada-
rė apsilankęs didžiausiame 
išeivijoje lietuvių archyve. 
„Pastebėjau, kad jau atlikti ty-
rinėjimai (pristatyti ‘Žinyne’) 
yra pakankamai išsamūs: kaip 
ir tikėjomės, dalis PLA saugo-
mų tekstų – jau publikuotų, tai-
gi žinomų straipsnių mašinraš-
čiai (pvz., Antano Maceinos). 
Pajutau palengvėjimą, kad, ro-
dos, ‘Žinyno’ rengėjai praleido 
nedaug. Mano perversti Pietų 
Amerikos lietuvių filosofiniai 
darbai (jų neturime Lietuvoje) 
pasirodė esą iš esmės publi-
cistinio lygio. Žinoma, tai 
paviršutiniškos mano įžvalgos, 

dirbti reikėtų ilgiau”, - sakė 
filosofijos istorikas.

Paklaustas, kokias perspek-
tyvas jis mato tolimesniame 
LTSC ir Lietuvos moksli-
ninkų bendradarbiavime, dr. 
D. Viliūnas sakė: „Tvirtai 
įsitikinau dviem dalykais. 
Pirma, Lietuvos intelektuali-
nio paveldo tyrinėtojams PLA 
yra tikras lobis - pirmiausia 
dėl jame saugomų itin retų, 
iš esmės unikalių periodi-
nių spaudinių. Lituanistinių 
studijų perspektyvos čia yra 
milžiniškos. Antra, yra visiškai 
akivaizdu, kad moksliniam 
darbui ir naujiems atradimams 
sąlygos tikrai geros: fondų ir 
net bylų aprašai pakankamai 
išsamūs, periodika sugrupuo-
ta pavyzdingai; tyrinėtojas, 
vedamas rūpestingų ir pa-
slaugių LTSC darbuotojų, be 
vargo suras rūpimą archyvinį 
objektą. Tvirtai įsitikinau, kiek 
daug lemia begalinė pagarba 
nublokštųjų, išvietintųjų tau-
tiečių dvasiniam palikimui. 
Minėtos pagarbos neatstos 
jokios šiuolaikinės technolo-
gijos, moderniausia įranga ir 

Režisierė R. Rakauskaitė ir dr. D. Viliūnas domėjosi LTSC PLA 
turimais periodiniais leidiniais.                           L. Timukienės nuotr.

Saulėtą 2015 metų sausio 
25-tos dienos popietę, Los 
Angeles mieste įvyko dešimta-
sis metinis Scandinavian Film 
Festival LA Baltic Film Expo, 
kuriame buvo rodomas lietu-
viškas filmas „Lošėjas” (angl., 
– „The Gambler”). Tai buvo 
šio filmo pristatymas 2015 
metu Oskaro premijos skyrimo 
komitetui. Filmo žvaigždės 
– Oona Mekas ir Vytautas 
Kaniusonis. Režisierius – 
Ignas Jonynas.

Įdomus, jaudinantis ir kar-
tais žiaurus filmas šiurpiai 
vaizduoja audringą ir dažnai 
pilną smurto paramediko-lošė-

archyvarų sistemintojų armi-
jos. Manyčiau, kad archyvas 
jokiu būdu ir niekada neturi 
būti skaidomas, kam nors 
‘atiduodamas’. Linkiu, kad ši 
Lietuvos kultūros Atlantida 
išnirtų su visomis savo vir-
šukalnėmis ne tik ateities 
tyrinėtojams, mokslininkams, 

bet ir savo šviesa šviestų bei 
stiprintų Lietuvos dvasią.”

Atsisveikindami svečiai 
sakė planuojantys sugrįžti į 
Čikagą ir čia pratęsti Lietuvos 
kultūrinio, intelektualinio pa-
veldo tyrinėjimus - paveldo, 
kuris, pasak jų,  XXI amžiuje 
taps vis aktualesnis.

LIETUVIŠKO FILMO PRISTATYMAS  
OSKARO PREMIJAI

jo gyvenimą. Filmo potekstėje 
vyksta pradžioje savimi ne-
pasitikinčios moters transfor-
macija: sielos kelionę ir kovą 
besiekiant savo tikrojo „aš”, 
savo vertybių, savo įsitikini-
mų. Tai kelionė per smurtą, 
kraują ir korupciją. Ji baigiasi, 
kai moteris, giliai pažvelgusi į 
save, apsisprendžia likti ištiki-
ma savo įsitikinimams. Graži 
paskutinė filmo scena: moteris 
plūduriuoja didžiuliame van-
dens plote, o krantai vis tolsta 
ir tolsta. Nors ji ir vieniša, bet 
susitaikiusi su savimi ji paga-
liau atrado sielos ramybę.

Filmui pasibaigus, šio fes-

tivalio įkūrėjas ir direktorius 
James Koenig žiūrovams prista-
tė pagrindinę filmo aktorę Ooną 
Mekas, garsaus lietuvių poeto 
ir filmų režisieriaus Jono Meko 
dukrą. Ji, stovėdama scenoje, 
atsakinėjo į žiūrovų klausimus. 
Jų buvo daug ir įdomių, bet 
netikėtai įdomūs buvo ir aktorės 
atsakymai. Paklausus, ar ji vis 
dar taip gerai kalbėjo lietuviškai, 
ji atsakė, kad prieš „Lošėjo” fil-
mavimą ji kalbėjo tik angliškai 
ir truputį ispaniškai. Lietuviškai 
ji intensyviai mokėsi su kalbos 
mokytoju ir kalbą išmoko per 
penkias savaites! Ji ne tik įsi-
savino lietuvišką akcentą, bet 
ir lietuvišką judesį – viso kūno 
laikyseną, rankų grakštumą, 
veido išraiška 
ir t. t. Į klausi-
mą, kaip buvo 
sukurtas vienas 
gražiausių fil-
mo momentų, 
aktorė atsakė, 
kad tai buvo pa-
daryta naudo-
jant „Segway” 
(motorizuotą fil-
muotojo trans-
portą), su kuriuo 
filmuotojai ga-
lėjo ją filmuoti 
iš visų pusių, 
taip išgaudami 
norimą efektą.

Buvo proga 
su Oona Mekas 

pasikalbėti ir asmeniškai. Mums 
besėdint prie mažo stalelio, į 
mano klausimus ji atsakinėjo 
su užsidegimu, menine aistra, 
atsakymų prasmę papildydama 
raiškiais rankų judesiais. Ant 
kelių laikydama savo dukrelę, ji 
paaiškino, kad filmo režisierius 
norėjo jos vaidinamoje Ievoje 
matyti ryškią transformaciją iš 
savimi nepasitikinčios, abejo-
jančios moters į išgražėjusią, ne-
priklausomą, stiprią asmenybę. 
To ji ir siekė. Apie savo profesiją 
ji kalbėjo su giliu įsitikinimu, 
pabrėždama pareigingumą ir pa-
sišventimą filmo menui. Įdomus 
mūsų pokalbis turėjo baigtis, 
kai aktorės dukrelė pradėjo 
nerimauti.

Teko trumpai šnektelėti 
ir su Lietuvos filmų centro 

Vilniuje direktoriumi Rolandu 
Kvietkausku. Jam buvo labai 
malonu apsilankyti šiame festi-
valyje. Jis ketina sugrįžti kitais 
metais ir pridėjo, kad praeitais 
metais buvo pastatyta keturio-
lika Lietuvos filmų premjerų 
– padedant finansiškai priva-
tiems asmenims ir valstybei. 
Anot jo, populiariausi filmai 
dabartinėje Lietuvoje yra tie, 
kurie priverčia žiūrovą susi-
mąstyti, kurie tarnauja ne vien 
pasilinksminimui. Apie visa tai 
jis kalbėjo įtikinamai, iškelda-
mas Lietuvos filmų įnašą ir jo 
svarbą šiuolaikiniame filmų 
pasaulyje. Taip ir pasibaigė pui-
ki sekmadienio popietė, daug 
žadanti kitais metais įvyksian-
čiame panašiame festivalyje.

Aleksandra Kudukis

Iš kairės: festivalio įkūrėjas James Koenig, LR garbės kon. Daiva Čekanauskas-
Navarette, Lietuvos filmų centro Vilniuje direktorius Rolandas Kvietkauskas.  
                                                                                                      Kęsto Kazlausko nuotr.

Aktorės Rūta Lee ir Oona Mekas. Kęsto Kazlausko nuotr.
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Pastaraisiais metais labai 
suaktyvėjo informacinis karas 
prieš patriotines Lietuvos jėgas, 
ypač prieš partizanus, laisvės 
kovotojus.Vilkinamos vyk-
džiusiųjų sovietinį genocidą 
asmenų bylos, vadovaujamasi 
vien sovietiniais tardymo ar-
chyviniais dokumentais, ne-
atliekama kruopšti tų doku-
mentų analizė, vis dažniau 
partizanai ar jų vadai kaltinami 
holokaustu. Tai patvirtina pa-
sirodžiusios propagandinės 
šmeižikiškos knygos, tokios 
kaip P. Masilionio „Partizanų 
teroro aukų atminimas”, M. 
Pociaus „Kita medalio pusė”, 
M. Ivaškevičiaus „Žali”. Be 
perstojo demonstruojamas ir 
liaupsinamas filmas „Niekas 
nenorėjo mirti”. Pastaruoju 
metu puolamas žuvęs paskuti-
nis Lietuvos partizanas Antanas 
Kraujelis ir ginamas jį sunaiki-
nęs generolas M. Misiukonis. 
Pasipylė lavina šmeižto prieš 
LR prezidento A. Smetonos 
sesers sūnų karininką Juozą 
Krištaponį – partizanų Vyties 
apygardos vadą, didvyriškai 
žuvusį prieš 70 metų Lėno miš-
ke, kovoje su NKVD divizija.

Rusijos Federacijos šefuo-
jama organizacija „Pasaulis 
be nacizmo” labai niršta, kai 
dedamas lygybės ženklas tarp 
nacizmo ir komunizmo. Šią 
organizaciją į pasiutimą varo 
raginimai surengti Niurnbergą 
komunizmui, ypač piktinamasi 
reikalavimams sovietinėms res-
publikoms atlyginti okupacijos 
metu padarytą žalą. Lietuvoje 
veikia filialas „Lietuva be na-
cizmo”. Su šia organizacija su-
siję asmenys atidžiai analizuoja 
istorikų paskelbtus darbus, juos 
apdoroja jiems reikalinga lin-
kme skelbdami, kad Lietuvos 
partizanai ir jų vadai buvo 
nacistinės Vokietijos bendri-
ninkai, kad lietuviai pradėjo 
masiškai naikinti žydus dar vo-
kiečiams neįžengus į Lietuvą, 
kad Lietuva buvo aktyviausia 
holokausto šalininkė Europoje. 
Būtent ši organizacija, apkalti-
nusi J. Krištaponį holokaustu, 
reikalavo nukelti paminklą, 
pastatytą jam Ukmergėje. 
Gaila, kad kai kuriais atvejais 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
(LGGRTC) dėl sunkiai paaiš-
kinamų priežasčių netampa jų 
oponentais.

Todėl Lietuvos laisvės ko-
votojų sąjunga (LLKS) ir kitos 
patriotinės organizacijos, ne-
apsikęsdamos su tokia šmeiži-
kiškos propagandos kampanija, 
ėmėsi iniciatyvos ir 2014 m. 
gruodžio 19 d. surengė apvalų 
stalą-diskusiją „Dėl sovietų ge-
nocido organizatorių, vykdyto-
jų ir pagalbininkų atsakomybės 
už veikas”. Tuo pagrindu buvo 
paruošta rezoliucija ir išsiųsta 

LIETUVOS GENOCIDO ORGANIZATORIŲ 
NUSIKALSTAMOS VEIKLOS TEISINIS ĮVERTINIMAS

Prezidentei, Seimo pirminin-
kei ir Vyriausybės vadovui. 
Gauti teigiami atsiliepimai 
apie mūsų pilietiškumą ir is-
torinės atminties gaivinimą. 
Seimo Visuomeninės tarybos 
posėdyje 2015 m. sausio 22 d. 
buvo nutarta tą temą plėtoti ir 
2015 m. gegužės mėnesį or-
ganizuoti plačią konferenciją, 
kartu paminint vykusio Vilniuje 
tarptautinio kongreso bei jo 
sukurto visuomeninio tribunolo 
15 metų sukaktį. 

Dar 1991 m. Lietuvos 
Atkuriamasis Seimas manė, 
kad būtina pasmerkti komu-

tiesos ir teisingumo atstatymas, 
po to sektų ir padarytos žalos 
atlyginimas už nusikaltimus. 
Tikėtina, kad tai bus padaryta, 
kai Seime, vyriausybėje nebus 
buvusių komunistinių partijų 
ir prie jų prisiplakusių partijų 
narių daugumos. Be abejo, 
turi įsivyrauti naujas požiūris į 
komunizmą, o buvę komunistai 
ir jų palikuonys į praeitį turėtų 
pažiūrėti savikritiškai. Šiuo 
metu senoji elitinė komunistų 
politikų karta nužengia nuo 
politinės arenos, o jaunesnioji 
karta, kaip ir jų vaikaičiai, 
nebebus taip saistomi su komu-

priklausomybėje nuo komunis-
tinio paveldo. Galimai įvykęs 
slaptas, o gal kitoks Sąjūdžio ir 
LKP susitarimas, nepasiteisino. 
Atgavus Nepriklausomybę, tu-
rėjęs sekti atitinkamas tyrimas, 
sovietų nusikaltimų genocido 
vertinimas neįvyko. 50 metų 
trukusi sovietinė okupacija ir 
25 metai laisvės dar nesubran-
dino politinės valios, deramai 
atstovaujančios visuomenės, 
kad galėtume įvertinti komu-
nizmo nusikaltimus. 

Sėkmingai paskelbusi 
Nepriklausomybę, Lietuva pa-
kliuvo į buvusios komunistinės 
partinės nomenklatūros pri-
klausomybę su sovietinio pa-
veldo požymiais. Kai Lietuvoje 

kitais būdais, o iniciatyvą peri-
ma buvusi sovietinė nomenkla-
tūra ir jos ainiai, visokio plauko 
prisiplakėliai. Todėl pažangusis 
jaunimas turi perimti laisvės 
kovotojų garbingą estafetę ir 
padaryti tai, ko nepadarė mūsų 
valstybė – teisiškai įvertinti, 
įvardinti ir pasmerkti komuniz-
mą. Pirmiausia reikia tai atlikti 
Lietuvoje, o ateityje turi įvykti 
Niurnbergas Nr.2 – komunizmo 
pasmerkimas. Pakanka pateikti 
tik keletą faktų pagal kuriuos 
LKP CK ir jos vadovus galima 
įvardinti kaip genocido vyk-
dytojus:

A. Sniečkaus 1940-07-07 
pasirašytas Lietuvos veikėjų 
likvidacijos planas (visiškai 
slaptai). „Priešvalstybinių par-
tijų – tautininkų, liaudinin-
kų, krikščionių demokratų, 
jaunalietuvių, trockininkų, 
socialdemokratų, eserų, šaulių 
ir kito vadovaujančio sąstato 
likvidacijos planas. Operaciją 
pradėti visoj Lietuvoj, naktį 
iš 07-11 į 07-12-1940. Jų su-
ėmimui sudarytos 5 grupės, 
vadovai – Krastinas, Dembo, 
Finkelšteinas, Komodaitė, 
Macevičius. Atsakingas už 
grupes – I skyriaus viršininkas 
Todesas. 

LKP CK biuro nutarimas 
„Dėl gyventojų suėmimo ir 
ištrėmimo iš Lietuvos –1941-
03-26 protokolas Nr.11”. 
Pasirašė LKP CK sekretorius 
A. Sniečkus ir I. Meskupas. 

J. Paleckis 1957-01-21 pa-
rašė įsaką, kuriuo politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, atli-
kusiems bausmę, draudžiama 
grįžti Lietuvą. Tiems, kurie 
nepakluso, buvo baudžiami 5 
metams kalėjimo arba tremties. 

Tokių drastiškų įsakų prieš 
laisvės kovotojus, tremtinius 
nebuvo nė vienoje kitoje sovie-
tinėje respublikoje. 

Ši  tema buvo aptarta 
Vilniaus karininkų ramovėje 
apskritojo stalo diskusijoje 
„Iš skaudžios praeities į is-
torinės atminties grąžinimo 
ir Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimo ateitį”. Tokio pobū-
džio diskusijos vyks ir toliau. 
Artimiausia - prieš Kovo 11-ąją. 
Tema: „Nacionalinis saugumas 
ir Lietuvos kariuomenė pro 
sovietinio genocido prizmę”. 
Vilniuje arba Kaune planuo-
jama 2015 m. gegužės mėn. 
surengti išplėstinę konferenciją, 
skirtą tarptautinio visuomeninio 
tribunolo, įvykusio Vilniuje, 
15 metų sukakčiai paminėti, 
tema: „Nusikalstama LKP ir jos 
vadovų antivalstybinė veikla 
1940–1990 metais, prilygstanti 
tautiniam, religiniam ir ideolo-
giniam genocidui, tos veiklos 
įvertinimas valstybės teisės 
aktais”. Sudarytos visuomeni-
nės grupės, prie kurių prisidės 
įžymūs mokslininkai, istorikai, 
teisininkai, kariškiai ir visuo-
menės atstovai.

Jonas Burokas

Vilniuje 2000 m. birželio 12 d. vyko Tarptautinis visuomeninis tribunolas „Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas”. Nuotraukoje Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo teisėjų kolegijos sudėtis: (iš 
kairės) Algirdas Endriukaitis (Lietuva), Vasile Boroneant (Rumunija), Vytautas Raudeliūnas (Lietuva), 
Mykola Kulčinsky (Ukraina), Tribunolo pirmininko pavaduotojas Aivars Liudvigs (Latvija), Tribunolo 
pirmininkas Vytautas Zabiela (Lietuva), Detlef W. Stein (Vokietija).                                partizanai.org

nistinius režimus ir jų vadovus. 
1996 m. ETPA priėmė rezoliu-
ciją „Dėl priemonių, skirtų ko-
munistinių totalitarinių sistemų 
palikimui sugriauti”. Vilniuje 
2000 m. birželį vykęs tarptau-
tinis kongresas bei jo sukurtas 
tribunolas įvertino komunizmo 
doktriną ir komunistinių partijų 
režimų padarytus nusikaltimus. 
Komunizmo diegėjai ir organi-
zatoriai nebuvo teisiami, kaip 
kad buvo padaryta su nacizmu. 
Nacių vadovai Niurnberge už 
padarytas piktadarybes buvo 
pakarti. Pažangioji visuomenė 
yra labai susirūpinusi, kad ko-
munistinės sistemos padaryti 
nusikaltimai – masinės žudy-
nės, egzekucijos, kankinimai 
tardymo metu ir sovietiniuose 
lageriuose, badas, tremtys, ver-
giškas kalinių darbas, persekio-
jimai už religinius įsitikinimus, 
prievartinė kolektyvizacija, 
žodžio laisvės uždraudimas, iki 
šiol neįvertinti ir Lietuvoje, ir 
tarptautiniu mastu. Apie trečda-
lio lietuvių tautos sunaikinimo 
valstybiškai dar nekalbama. 
Pokomunistinės šalys, tarp jų 
ir Lietuva, turėtų tęsti komu-
nistinių nusikaltimų istorijos 
tyrimą ir padarinių įvertinimą. 
Tai turi atlikti pažangiosios 
intelektualiosios jėgos ir per 
Nepriklausomybės metus iš-
augusi jaunimo karta. Tai būtų 

nistine praeitimi.
Didžiausius nusikaltimus 

Lietuvoje vykdė SSRS komu-
nistinė imperija, o nusikaltimų 
užsakovė ir organizatorė buvo 
SSRS Komunistų partija ir jos 
padalinys – Lietuvos komunis-
tų partija, jos atžala komjauni-
mas. Nusikaltimų vykdytojai 
buvo SSRS valstybės saugumo 
struktūros su atitinkamais pada-
liniais Lietuvoje. Pagalbininkai 
– stribai ir visas agentų, nee-
tatinių saugumo informatorių, 
propagandistų, rašytojų, poetų, 
istorikų ir kitų, šlovinančių 
komunizmą, tinklas. LKP CK 
ir jų padalinių miestuose ir ra-
jonuose, jų vadovų veiklą nuo 
pat Spalio perversmo iki 1990 
metų galima įvardinti kaip 
antivalstybinę, o sovietinės 
okupacijos metu prilygstančią 
tautiniam, religiniam ir ideo-
loginiam genocidui. 

Aukščiausiosios Tarybos 
1991 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 
I-1690 LKP ant SSKP plat-
formos buvo uždrausta, ta-
čiau atsiskyrusioji LKP nuo 
SSRS valstybiniu lygmeniu 
nebuvo įvertinta. Ji be kalčių 
išpažinimo, atgailos įsiropštė į 
Seimą, buvęs LKP I sekretorius 
A.Brazauskas net tapo Lietuvos 
prezidentu. Taigi, 1990 m. kovo 
11 d. formaliai atgauta nepri-
klausomybė faktiškai pasiliko 

sovietų genocido užsakovė ir 
organizatorė LKP, pakeitusi pa-
vadinimą atsiskyrė nuo SSRS 
KP, buvo įpiršta nuomonė, 
kad partija ne tik nutraukė 
saitus su praeitim, bet tarsi 
tuo atsiskyrimu atliko atgailą, 
kalčių išpirkimą. Patriotinėms 
ir dešiniosioms jėgoms ne-
užteko ryžto ir valios, kad 
būtų priimtas desovietizacijos 
įstatymas, be reikiamos lius-
tracijos, ar visai jos neatlikus, 
į aukščiausius postus pateko 
sovietinių teisininkų gvardija, 
KGB, MVD ir kitų struktūrų 
darbuotojai. Nuo pat nepriklau-
somybės paskelbimo tautoje 
tvyro tvirta nuomonė, kad LKP 
kaip genocido organizatorė turi 
būti įvardinta kaip nusikals-
tama, represinė organizacija, 
netaikant senaties. Tai turi 
būti įvertinta mūsų valstybėje, 
pagal atitinkamus teisės aktus. 
Ypatingai turime būti akylūs 
dabar, kai vyksta informacinis 
karas, kai Rusijos vadovai 
atvirai apgailestauja dėl SSRS 
griūties ir siunčia savo kariauną 
okupuoti Ukrainą. Būtina vie-
šinti sovietinės komunistinės 
nomenklatūros sąrašus, įvertin-
ti asmenų, net ir po jų mirties, 
tautos genocido organizatorius. 
Šiuo metu laisvės kovotojų, 
partizanų lieka vis mažiau, jie 
negali apsiginti nei teisiniu nei 
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

G.Lazdinis, Mentor, OH ...........50
D.Jurgutis, W.Bloomfield, MI ..45
D.Mačernis, Chicago, IL ..........45
K.Biliūnas, Eastlake, OH ..........25
S.Juodvalkis, Euclid, OH ..........15
Kuprevičius, Irena, Clev., OH ..15
J.Petkaitis, W.Hartford, CT .......15
B.Palski, Sun City Ctr., FL .........5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Vasario 27 d. 7:00 v.v. Lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks 
Donato Montvido koncertas.

Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų…
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Mirus brangiam vyrui

A.† A.
DONATUI NASVYČIUI, 

mūsų brangiai sesei 
židinietei RIMUTEI NASVYTIENEI

 bei dukrom AUDRAI ir RŪTAI su šeimomis, ir 
visai plačiai giminei 

reiškiame gilią užuojautą

Sesės židinietės

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje paskirstyta parama 
užsienio lietuvių bendruomenių, 
organizacijų ir ugdymo įstaigų 
2015 metų veiklos projektams 
– nutarta visiškai arba iš dalies 
finansuoti 67 projektus.

S tambiaus i  š ių  metų 
bendruomenių projektai – 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės XV Seimas, Europos 
lietuvių jaunimo sąjungų suva-
žiavimas, lituanistinis sąskry-
dis „Draugystės tiltas 2015”.

Užsienio lietuvių organi-
zacijų projektų atrankos kon-
kursas vykdomas įgyvendinant 
Ryšių su užsienio lietuviais 
politikos formavimo ir įgy-
vendinimo programą, kuria 
siekiama padėti užsienio lietu-
viams puoselėti tautiškumą ir 
bendruomeniškumą, išlaikyti 
lietuvišką tapatybę, stiprinti 
organizacinius gebėjimus, 
skatinti užsienio lietuvių įsi-
traukimą į Lietuvos politinį, 

LIETUVA SKIRS PINIGŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ PROJEKTAMS

visuomeninį, ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Šių metų konkurso naujovė 
– užsienio lietuvių organizaci-
jos galėjo pretenduoti į didesnį 
finansavimą, jei projektą įgy-
vendina kelios organizacijos 
kartu. 

Parama užsienio lietuvių 
organizacijų veiklai numa-
tyta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintos 
„Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į 
valstybės gyvenimą – kūrimo 
2011–2019 m. programoje. 
Užsienio reikalų ministerijos 
koordinuojamą programą įgy-
vendina 13 valstybės instituci-
jų ir įstaigų.

Vasario 6 dieną posėdžia-
vusią Užsienio lietuvių orga-
nizacijų projektų atrankos ko-
misiją sudaro Užsienio reikalų, 
Švietimo ir mokslo, Kultūros 
ministerijų ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovai. LR URM

Vasario 21 dieną, Tarp-
tautinės Vilniaus knygų mugės 
metu vyko knygos „Laisvės 
kovotojų prisiminimai” devin-
tosios dalies pristatymas. Jame 
dalyvavo knygos sudarytojas 
R. Kaunietis, Seimo narys P. 
Urbšys, istorikai A. Čepulytė-
Petrauskienė, L. Abarius, D. 
Juodis, archeologai dr. V. 
Vaitkevičius, G. Petrauskas.

Knygą, tęsdama leidi-
nių apie pokario laisvės ko-
vas seriją, išleido leidykla 
„Margi raštai”. Knygų seri-
joje „Laisvės kovotojų prisi-
minimai” atvirai pateikiami 
tikri, neiškraipyti faktai apie 
dar ir dabar dažnai nutylimą 
tragišką Lietuvos istorijos 
laikotarpį, kai žmogiškumas 
dažnai kirsdavosi su išdavys-
te, siekis išlikti gyvam – su 
draugyste, sąžine ir mirtimi. 
Knygos skirtos to herojiško 
laikotarpio amžininkų at-
minimui, laisvės kovotojų 
vaikams bei anūkams, ir 
visiems, kam rūpi objektyvi 
tiesa.

„Kad žmogus prabiltų, teko 
jį kalbinti ne vieną kartą,” – 
sako knygų sudarytojas R. 

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE PRISTATYTA 
KNYGOS „LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI” 

DEVINTOJI DALIS

Kaunietis. – „Mano nuostata: 
sujungti archyvinę ir primini-
mų medžiagą. Iš archyvinės 
medžiagos gauti faktus, kada 
ir kas įvyko, o liudininkų prisi-
minimai paaiškina aplinkybes 
ir detales. Tik taip atkuriami 
tikroviški epizodai.”

Devintojoje „Laisvės ko-
votojų prisiminimų” knygoje 
publikuojama trijų Lietuvos re-
gionų – Žemaitijos, Aukštaitijos 
ir Suvalkijos – pokario kovų 
medžiaga: Žemaičių apygar-
dos Kardo (Kardų) rinktinės 

Knygos „Laisvės kovotojų 
prisiminimai” viršelis. Leidyklos 
„Margi raštai” nuotr.

(Kretingos, Plungės, Kuršėnų, 
Telšių apylinkės), Vyčio, Pri-
sikėlimo ir Algimanto apygar-
dų (Panevėžio, Radviliškio ir 
Pakruojo apylinkės), Tauro 
apygardos, Geležinio Vilko 
ir Žalgirio rinktinių (Prienų, 
Garliavos, Šakių, Marijampolės, 
Kazlų Rūdos, Pakuonio ir Už-
nemunės apylinkės).

948 psl. knyga gausiai 
iliustruota archyvinėmis nuo-
traukomis (149 vnt.), patei-
kiama išsami asmenvardžių 
rodyklė.                „Dirvos” inf.

P a r a i š k o s 
projektų paramai 
priimamos nuo 
2015 m. sausio 

15 d. iki balandžio 15 d.
Fondas paramą skiria nau-

jiems, pažangiems, taip pat 
ilgalaikes tradicijas emigran-
tų bendruomenėje turintiems 
ir vykdomiems projektams. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
toms paramos paraiškoms, 
kurios numato organizacijų 
tarpusavio bendradarbia-
vimą, siekia bendrų tiks-
lų bendruomenės naudai. 
Siekdamas įgyvendinti savo 
tikslus, Lietuvių Fondas re-
mia šias sritis:

Š v i e t i m ą :  L i e t u v i ų 
Fondas tiki, kad išsilavinimas 
užtikrins lietuvių kultūros 
puoselėjimą bei tęstinumą. 
Todėl pirmenybė teikiama 
tiems projektams, kurie plė-
toja lituanistinį švietimą, 
stiprina lituanistines moky-
klas, ir tiems moksliniams 
tyrimams, kurie padeda ži-
nių pamatus ateinančioms 
kartoms.

Kultūrą: Lietuvių Fondas 
tiki, kad lietuviška kultūra – 
tai mus visus vienijanti gija. 
Todėl pirmenybė teikiama 
projektams, pabrėžiantiems 
lietuvių kultūros gyvybin-
gumą, sukuriantiems gali-
mybes kultūrinei raiškai ir 
pritraukiantiems plačiąją 
visuomenę.

Bendruomenę: Lietuvių 

LIETUVIŲ FONDO PARAMA 
PROJEKTAMS

Fondas tiki, jog asmenybėms 
išugdyti reikia tinkamos ter-
pės. Todėl Lietuvių Fondas 
pirmenybę teikia tiems pro-
jektams, kurie jungia ir gau-
sina lietuvių bendruomenę, 
sukuria sąlygas bendradar-
biauti tiems, kuriems svarbi 
lietuviška kultūra.

J a u n i m ą :  L i e t u v i ų 
Fondas tiki, kad lietuviškos 
kultūros paveldo išsaugoji-
mo ateitis yra jaunimo ran-
kose. Todėl Fondas remia 
tuos projektus, kurie jaunųjų 
narių širdyse žiebtų meilę 

lietuvybei, lietuvių kultūrai, 
skiepytų bendruomeniškumo 
jausmą. Vienas iš svarbiausių 
Fondo prioritetų yra parama 
jaunimo organizacijoms, va-
saros stovykloms, jaunimo 
pasirodymams ir kitiems 
bendrą jaunimo veiklą skati-
nantiems projektams.

Išsamesnę informaciją 
apie paramos skyrimo pir-
mumą, apribojimus, svars-
tymo ir patvirtinimo eigą, 
reikalingus dokumentus ir 
elektroninę paraišką rasite 
tinklalapyje www.lithuanian-
foundation.org/LT/parama/

LF informacija

JAV – didžiausia pasauly-
je jautienos vartojimo rinka 
netrukus gali atsiversti dar ke-
lioms Europos Sąjungos (ES) 
valstybėms narėms, įskaitant 
Lietuvą, Jungtinę Karalystę 
ir Nyderlandus, pareiškė už 
žemės ūkį atsakingas Europos 
Komisijos (EK) narys.

„Tikiuosi, kad 2015 metais 
tokį leidimą gaus Jungtinėj 
Karalystė, Nyderlandai ir 
Lietuva. Glaudžiai bendradar-
biaujame su JAV institucijo-
mis, siekdami įveikti kliūtis”, 
– pareiškė Philas Hoganas in-
terviu agentūrai „Bloomberg”.

Jis atvyko į Vašingtoną 
kalbėtis su įstatymų leidė-
jais, ūkininkais ir prekybos 
pareigūnais dėl siūlomo ES ir 
JAV prekybos susitarimo. Be 
to, jis aptars kitus klausimus, 
pavyzdžiui, kaip padėti ES 
valstybėms narėms atitikti 
naujuosius standartus dėl pre-
kybos JAV.

Praėjus daugiau kaip 15 
metų nuo tiekimo iš Europos 
apribojimo, kuris buvo nusta-
tytas dėl galvijų spongiformi-
nės encefalopatijos protrūkio, 

LIETUVA GAUS LEIDIMĄ  
EKSPORTUOTI JAUTIENĄ Į JAV

Airija praėjusį mėnesį pirmoji 
iš ES valstybių narių gavo 
už žemės ūkį atsakingų JAV 
institucijų leidimą eksportuoti 
jautieną į JAV.

ES dabar siekia suregu-
liuoti maisto saugos ir gyvūnų 
sveikatos sričių priemones, 
kad tokį leidimą gautų daugiau 
valstybių.

Lietuviškos mėsos pirkimo 
galimybėmis domisi ir kitos 
stambios rinkos atstovai. Su 
Lietuvos žemės ūkio ministre 
Virginija Baltraitiene susiti-
kęs dirbti Lietuvoje pradėjęs 
Izraelio ambasadorius Amiras 
Maimonas patikino, kad jo 
šalį domintų lietuviška mėsa. 
Galimybė eksportuoti jautieną 
į Izraelį atsirado Lietuvoje 
įteisinus ritualinį skerdimą ir 
mėsos ruošimą pagal košerinio 
maisto reikalavimus.

Izraelio ambasadorius A. 
Maimonas papasakojo apie 
Izraelio žemės ūkį kaip labai 
išvystytų technologijų sritį. 
Žemės ūkis šioje šalyje sudaro 
vos 2 proc. šalies ekonomikos, 
tačiau beveik visiškai tenkina 
šalies maisto poreikius.    LRT
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Krepšininkas Jonas Valančiūnas (k) blokuoja Paul Millsap metimą. 
EPA-ELTA nuotr.

NBA čempionate įvykusio-
se Rytų konferencijos lyderių 
rungtynėse penktadienio naktį 
Jonas Valančiūnas pelnė 8 taš-
kus ir sugriebė 13 kamuolių, 
o „Toronto Raptors” (37 per-
galės ir 17 pralaimėjimų) sve-
čiuose 105:80 sutrypė „Atlanta 
Hawks” (43 ir 12) ekipą.

Lūžis įvyko po pertraukos, 
kai svečiai trečią kėlinį laimėjo 
28:13 ir įgijo 23 taškų pers-
varą. Nugalėtojams 26 taškus 
pelnė Lou Williamsas, patai-

„RAPTORS” SU J. VALANČIŪNU  
NUGALĖJO ATLANTOJE

kęs 7 iš 10 tritaškių, 21 tašką 
surinko DeMaras DeRozanas.

Starto penkete mačą pradė-
jęs J.Valančiūnas žaidė 24 min. 
37 sek., pataikė 4 iš 13 dvitaš-
kių, sugriebė 13 kamuolių (5 
puolant), atliko 1 rezultatyvų 
perdavimą, 3 kartus prasižen-
gė, 1 kartą suklydo, blokavo 
2 metimus ir kartų pats gavo 
bloką.

„Raptors” įveikė „Hawks” 
ekipą jau trečiąkart per keturis 
šio sezono mačus. Jokia kita 

NBA komanda nėra laimėjusi 
prieš Atlantos ekipą daugiau 
nei dukart.

L.Williamso teigimu, ko-
mandą kovai nuteikė panaši 
„Hawks” pergalė (110:89) 
sausio 16-ąją Toronte: „Mes 
buvome pažeminti namuose, 
todėl to nepamiršome.”

„Hawks” pastaruoju metu 
sulėtino tempą. Po 19 iš eilės 
pergalių Atlantos ekipa patyrė 
4 nesėkmes per 7 mačus.

 lrytas.lt

R. BERANKIS NEPATEKO Į TENISO TURNYRO LENKIJOJE FINALĄ
Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas 24-erių metų Ričardas Berankis nepateko į „Challenger 

Tour” serijos „Wroclaw Open” teniso turnyro, kurio prizų fondą sudaro 85 tūkst. eurų, vienetų 
varžybų finalą.

79-ą vietą pajėgiausių planetos žaidėjų vertinime užimantis ir šio turnyro favoritu laikytas lietuvis 
vasario 21 d. pusfinalyje per 1 valandą ir 33 minutes dvejuose setuose – 6:7 (4:7), 5:7 – pralaimėjo 
23-erių metų bosniui Mirzai Bašičiui (ATP-277), tenkinosi 40 ATP reitingo taškų bei 4260 eurų čekiu.

65 ATP klasifikacijos taškus bei 7200 eurų čekį užsitikrinusio bosnio varžovu sekmadienį 
finale bus 28-erių metų trečioji raketė Uzbekistano atstovas Faruchas Dustovas (ATP-118), pus-
finalyje per 1 valandą 46 minutes 6:3, 3:6, 7:5 privertęs pasiduoti antrąjį pagal reitingą 30-metį 
belgą Steve’ą Darcį (ATP-115).

Be pagrindinio prizo vienetų varžybų nugalėtojui atiteks 110 ATP reitingo taškų bei 12 250 
eurų čekis.

E. SERAPINAITĖ PIRMAJAME ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS PASAULIO 
TAURĖS ETAPE JAV

Floridos valstijoje (JAV) vykstančiame pirmajame 2015 metų šiuolaikinės penkiakovės 
pasaulio taurės varžybų etape 20-ą vietą tarp 36 moterų finalo dalyvių su 1216 taškų užėmė 
Emilija Serapinaitė.

Fechtavimo rungtyje (197 tšk.) lietuvaitė buvo 21-a, plaukime (290 tšk.) - šešta, jojime (2 
min. 16,82 sek.) - trečia, o kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje (14:31,17) - 26-a.

Nugalėtoja finale tapo britė Samantha Murray (1309 tšk.) aplenkusi amerikietę Margaux 
Isaksen (1303 tšk.) bei tautietę Kate French (1298 taškai). 

PASAULIO TREKO ČEMPIONATO SPRINTO RUNGTYJE S. KRUPECKAITĖ LIKO 
SEPTINTA

Vasario 20 d. vėlai vakare Simona Krupeckaitė sugrįžo į pasaulio treko elitą. Lietuvė po ilgos 
kovos Prancūzijoje vykstančiame pasaulio treko čempionato sprinto rungtyje iškovojo 7-ą vietą. 
Po Vokietijos atstovei Kristinai Vogel pralaimėto aštunfinalio lietuvė dėl patekimo į geriausių 
aštuntuką buvo priversta kovoti paguodos važiavime.

Jame Simona įveikė ispanę Tania Calvo Barbero ir australę Anna Meares bei prasibrovė į 
aštuntuką, kur jos laukė olandė Elis Ligtlee.

Pirmame važiavime S. Krupeckaitė startavo iš antrosios pozicijos. Prieš pradedant paskutinį 
ratą lietuvė pakilo prie treko borto ir šovė žemyn, bet olandė sugebėjo išlaikyti atstumą ir S. 
Krupeckaitės į priekį nepraleido.

Antrame važiavime S. Krupeckaitė startavo pirmoje pozicijoje ir kontroliavo eigą iki to 
momento kada prasidėjo lemiamas sprintas. Bet likus apie 200 metrų lietuvė suklydo ir užleido 
varžovei vidinę treko dalį. Sprinto rungties ketvirtfinalyje mūsiškė varžovei nusileido 0-2.

Kovoje dėl 5-8 aštuntų vietų S. Krupeckaitė pradėjo finišuoti iš ketvirtos pozicijos, aplenkė 
britę Jessica Varnish ir liko 7-oje vietoje. Likus pusantro rato lietuvė bandė prasibrauti į priekį, 
bet jai kelią pastojo ta pati Didžiosios Britanijos atstovė. 

J. KINDERIS - ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS PASAULIO TAURĖS PIRMO 
ETAPO FINALE

Floridos valstijoje (JAV) vykstančiame 2015 metų šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurės 
pirmame varžybų etape sėkmingai pasirodė ir tarp 36 finalo dalyvių pateko Justinas Kinderis. 
Lietuvos sportininkas dvidešimties dalyvių pusfinalio C grupėje su 1094 taškais (be jojimo 
rungties) užėmė šeštą vietą.

2013 metų pasaulio čempionas J. Kinderis fechtavimo rungtyje buvo trečias (257 tšk.), 
plaukime - 24-as (307 tšk.), o kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje - septintas (530 tšk.).

C grupėje sėkmingiausiai pasirodė ukrainietis Denisas Pavliukas (1107 tšk.), egiptietis Yasseras 
Hefny (1101 tšk.) ir kitas Ukrainos sportininkas Pavlo Tymoščenka (1097 tšk.).

Dailiojo čiuožimo varžybose Vokietijoje dalyvavo trys Lietuvos atstovai
Oberstdorfo mieste Vokietijoje pasibaigusiose Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) dailiojo 

čiuožimo varžybose „Bavarian Open 2015“ jaunimo grupėje startavo trys Lietuvos sportininkai 
- šokių ant ledo pora Guostė Damulevičiūtė ir Deividas Kizala bei pavienio čiuožimo atstovė, 
D. Kizalos sesuo - Deimantė Kizalaitė.

Po trumpo šokio rezultatais džiugino nauja šokių ant ledo pora, kuri kartu treniruojasi dar 
tik pirmą sezoną. Net 9 taškais pagerinę savo trumpo šokio rezultatą, po pirmos varžybų die-
nos mūsiškiai buvo aukštoje 6-oje vietoje tarp 16-os duetų. Antra varžybų diena nebuvo tokia 
sėkminga šiems jauniems sportininkams, nes jie padarė keeltą klaidų, todėl susumavus abiejų 
dienų rezultatus, galutinėje įskaitoje užėmė 11-ą vietą.

D. Kizalaitė užėmė 12-ą vietą tarp 19 startavusių sportininkių. Šios varžybos buvo paskutinis 
jėgų išbandymas prieš kovo pradžioje Taline (Estija) vyksiantį pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo 
čempionatą, kuriame dalyvaus visi trys Lietuvos sportininkai.                                                       delfi.lt


