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Praėjus dvylikai metų nuo tarptautinių derybų dėl Irano branduolinės programos pradžios, balandžio 
2 d. Šveicarijos Lozanos mieste pasiektas persilaužimas.                                                           Reuters

Iranas ir galingosios šalys 
balandžio 2 d., po aštuonias 
dienas Šveicarijoje vykusio 
derybų maratono, pasiekė 
politinį pagrindų susitarimą 
dėl Teherano branduolinės 
programos apribojimo bent 
dešimtmečiui.

Šis preliminarus susitari-
mas atveria kelią deryboms 
dėl tolesnės išsamios sutarties, 
kuri turi išsklaidyti Vakarų ša-
lių nuogąstavimus, jog Iranas 
siekia pasigaminti atominių 
bombų. Mainais Vakarų šalys 
atšauktų ekonomines sankci-
jas, paskelbtas šiitiškai res-
publikai.

JAV prezidentas Barackas 
Obama savo pranešime pa-
žymėjo, kad buvo pasiektas 
„geras susitarimas” ir lygino 
jį su branduolinės ginkluotės 
mažinimo sutartimis, kurias 
jo pirmtakai buvo sudarę su 
Sovietų Sąjunga ir kurios „pa-
darė mūsų pasaulis saugesnį” 
per Šaltąjį karą. „Šiandieną 
Jungtinės Valstijos kartu su 
mūsų sąjungininkais ir partne-
riais pasiekė istorinį susitari-
mą su Iranu, kuris, jeigu bus 
visiškai įgyvendintas, užkirs 
jam kelią įgyti branduolinių 
ginklų”, – pareiškė jis.

Susitarimo santraukoje sa-
koma, kad Iranas daugiau negu 
dviem trečdaliais sumažins 
urano sodrinimui naudojamų 
centrifugų skaičių, taip pat 
demontuos Arako sunkiojo 
vandens reaktorių, kuriame 
gali būti gaminamas plutonis 

IRANAS IR GALINGIAUSIOS VALSTYBĖS SUSITARĖ DĖL BRANDUOLINĖS PROGRAMOS
ir leis tarptautiniams inspek-
toriams vykdyti nuodugnią 
jo branduolinės programos 
priežiūrą.

Derybų šalys susitarė, kad 
Iranas urano sodrinimą vykdys 
tik Netanzo branduoliniame 
komplekse ir kad Fordo kom-
pleksas, esantis netoli Kumo 
miesto, bus paverstas bran-
duolinės fizikos ir technologijų 
tyrimo centru.

„Šiandien atlikome le-
miamą žingsnį, nustatėme 
parametrus”, – per spaudos 
konferenciją Šveicarijos mies-
te Lozanoje sakė Europos 
Sąjungos išorės politikos va-
dovė Federica Mogherini. 
„Visų šalių politinis ryžtas, 
gera valia padarė tai įmano-
ma”, – pridūrė ji.

„Tai lemiamas sprendimas 
pakloti sutartą pamatą bendro 
išsamaus veiksmų plano galu-
tiniam tekstui. Dabar galime 
rengti (galutinės sutarties) 
teksto projektą ir priedus”, 
– pabrėžė F. Mogherini, kuri 
atliko koordinatorės vai-
dmenį šešių galingųjų šalių 
(JAV, Didžiosios Britanijos, 
Kinijos, Prancūzijos, Rusijos 
ir Vokietijos) vardu.

Politinis pagrindų susitari-
mas, kuriam griežtai priešinosi 
JAV sąjungininkas Izraelis, 
numato, kad apribojimai Irano 
vykdomam urano sodrinimui 
galios 10 metų.

Tačiau Irano užsienio rei-
kalų ministras Mohammadas 
Javadas Zarifas perspėjo: „Dar 

reikės laiko, kad atsidurtume 
ten, kur norime būti.”

Vienas Vakarų šalių parei-
gūnas sakė, kad šalys susitarė, 
jog išsamioje sutartyje bus 
nustatyta, jog Iranas turės su-
mažinti didžiosios dalies savo 
turimų urano atsargų prisodri-
nimo laipsnį arba išgabenti tas 
atsargas į užsienį, o tolesniam 
sodrinimui galės naudoti tik 6 
000 centrifugų vietoje dabar 
turimų 19 000.

„Nebus kitų urano so-
drinimo objektų, išskyrus 
Netanzą, – sakė F. Mogherini. 
– Kadangi Iranas siekia kurti 
branduolines technologijas 
vien taikiems tikslams, jo 

galimybė sodrinti ir laikyti 
branduolines medžiagas bus 
apribotos. Tie apribojimai ga-
lios nustatytą laikotarpį.”

Jungtinių Tautų Tarptautinė 
atominės energetikos agentūra 
(TATENA) bus įpareigota 
prižiūrėti, kaip vykdomas šis 
susitarimas.

Šis susitarimas, pasiektas 
po aštuonias dienas trukusių 
intensyvių derybų, kurios 
buvo pratęstos, kai antradienio 
vidurnaktį sukako anksčiau 
nustatytas galutinis terminas, 
turėtų tapti pagrindu galutinei 
sutarčiai, kurią bus siekiama 
sudaryti iki birželio 30 dienos.

Vakarų šalys sako, kad smar-

kiai prisodrintas uranas gali 
būti naudojamas atominiams 
užtaisams gaminti ir kad jos nori 
užkirsti kelią tokiam scenarijui 
Irane. Tuo metu Teheranas teigia 
norintis vystyti tik taikią bran-
duolinės energetikos programą.

Šios derybos buvo palan-
kiausia galimybė užtikrinti 
Vašingtono ir Teherano di-
plomatinį suartėjimą po 1979 
metų Irane įvykusios islamo 
revoliucijos, tačiau bet kokia 
potenciali sutartis yra skeptiškai 
vertinama konservatyviųjų jėgų 
abiejose šalyse. JAV sąjunginin-
kai Artimuosiuose Rytose taip 
pat nusiteikę skeptiškai – ypač 
Izraelis ir Saudo Arabija.    LRT

DIDINAMI LIETUVOS GYNYBINIAI PAJĖGUMAI 
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

vadovaujama Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė Valstybės 
ginkluotos gynybos koncepcijai 2015–2021 metams. Jose 
numatomos šalies ginkluotųjų pajėgų organizavimo kryptys ir 
kariuomenės plėtros prioritetai.

Pasak Prezidentės, Lietuva turi būti pajėgi savarankiškai 
gintis, užtikrinti tinkamą sąjungininkų priėmimą bei vykdyti ko-
lektyvinės gynybos operacijas. VGT nutarė siūlyti Vyriausybei 
rengiant kitų metų valstybės biudžeto projektą Krašto apsaugos 
ministerijai skirti 150 mln. eurų didesnį finansavimą. Pagal 
politinių partijų susitarimą, iki 2020 m. numatoma padidinti 
gynybos finansavimą iki 2 procentų BVP.

VGT taip pat priėmė sprendimą dėl kariuomenei būtinų įsigi-
jimų 2016 metams – pėstininkų kovos mašinų, savaeigių haubicų, 
kitų ginklų sistemų ir karinės įrangos pirkimų. Taip pat nuspręsta 
papildomai investuoti į karinės infrastruktūros ir poligonų plėtrą, 
kibernetinio ir informacinio saugumo stiprinimą.                 LRT

„GAZPROM” ATSIĖMĖ IEŠKINĮ PRIEŠ LIETUVĄ
Vilnius, balandžio 2 d. (ELTA). Rusijos dujų kompanija 

„Gazprom” atsiėmė savo ieškinį prieš Lietuvą dėl Europos 
Sąjungos (ES) Trečiojo energetiko paketo įgyvendinimo. Dėl to 
arbitražo tribunolas nutraukė „Gazprom” inicijuotą investicinio 
arbitražo bylą, balandžio 2 d. pranešė Energetikos ministerija. 
2012 m. „Gazprom” inicijavo investicinio arbitražo bylą prieš 
Lietuvą dėl ES Trečiojo energetikos paketo. Tokiu ieškiniu 
„Gazprom” siekė sustabdyti arba užkirsti kelią Lietuvoje vyk-
domai dujų sektoriaus reformai. 

Vilnius, balandžio 3 d. 
(ELTA). Vyriausybės rūmuo-
se Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, priė-
męs Turkijos užsienio reikalų 
ministrą Mevliutą Čavušohlu, 

LIETUVA VERTINA TURKIJOS PARAMĄ 
DĖL NARYSTĖS EBPO

pasidžiaugė suaktyvėju-
siais dvišaliais santykiais, 
aptarė Lietuvos siekį tapti 
Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) nare. 

„Džiaugiamės suinten-
syvėjusiais dvišaliais saitais 
prekybos srityje - 2014 me-
tais, lyginant su 2013-ai-
siais, Lietuvos eksportas į 
Turkiją išaugo 33 procentais, 
Turkijos importas - 17 pro-
centų”, - sakė Premjeras A. 
Butkevičius. Vyriausybės 
vadovo teigimu, šalys priva-
lo tęsti politinį ir ekonominį 
dialogą aukščiausiu lygiu, 
taip pat nemažiau svarbūs 
yra santykiai tarp žmonių - 
kultūriniai mainai, švietimo 
programos, turizmas. 

Ministras Pirmininkas 
Turkijos verslą kvietė nau-
dotis puikiai išvystyta lietu-
viškąja infrastruktūra - ne-
užšąlančiu Klaipėdos jūrų 
uostu ir krovininiu traukiniu 
„Vikingas”. Premjero teigi-
mu, traukinys „Vikingas” ats-
tumą nuo Baltijos ir Juodosios 
jūros įveikia per 52 valandas, 
esant pakankamam krovinių 
kiekiui kursuoja daugiau nei 
tris kartus per savaitę. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius priėmė Turkijos užsienio reikalų ministrą 
Mevliutą Čavušohlu.                                                      LRV nuotr.
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Mirus Nepriklausomybės Akto signatarui, Seimo nariui 
Algirdui Vaclovui Patackui, Seimo narių gretas turėtų papildyti 
aktorius, režisierius Audrius Nakas. Į Seimą jis kandidatavo pa-
gal politinės partijos „Drąsos kelias” sąrašą. Balandžio 3 d. rytą 
po sunkios ligos mirė Laisvės kovų dalyvis, Nepriklausomybės 
Akto signataras, VI, VII Seimo ir dabartinės kadencijos narys 
A. V. Patackas. Jis 1988–1990 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės narys, vėliau – Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno miesto tarybos narys, Sąjūdžio 
seimų narys. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija svarsto 
jai pavaldžiose statutinėse įstaigose steigti psichologo etatą, 
jeigu įstaigoje yra nuo 301 iki 600 pareigūnų. Ministerija psi-
chologinės pagalbos paslaugų pertvarkos imasi reaguodama į 
tai, kad Lietuvoje statutinių pareigūnų nusižudo daugiausiai 
Europoje. Per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje nusižudė 
17 statutinių pareigūnų. Daugiausiai jų – iš policijos, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento.

Po rinkimų Žirmūnų apygardoje padidėjusi Liberalų sąjū-
džio frakcija aktyviai siekia į parlamento vicepirmininko kėdę 
pasodinti Eugenijų Gentvilą. Tačiau Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija (LLRA) nenusiteikusi užleisti pozicijos, rašo „Lietuvos 
žinios”. Seimo liberalai įsitikinę, kad iš valdančiosios koali-
cijos pernai rudenį pasitraukusios LLRA atstovas Jaroslavas 
Narkevičius turėtų netekti parlamento pirmininko pavaduotojo 
pareigų. Esą opozicijai priklauso du Seimo vicepirmininkų 
postai, o Seimo LLRA frakcija opozicine nepasiskelbė, be to, 
joje dirba trimis parlamentarais mažiau nei liberalų frakcijoje.  
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis 
teigė kalbėjęs su Lorta Graužiniene dėl galimybės į parlamento 
vicepirmininkus deleguoti savo kandidatą.

Kalėjimų departamentas praneša jau baigiantis viešųjų 
pirkimų procedūras dėl naujos elektroninio stebėjimo sistemos 
įsigijimo. Planuojama, kad modernesnės apykojės bus pradėtos 
naudoti birželio pabaigoje. Nuo dabartinių elektroninių apykojų 
naujosios skirsis tuo, kad fiksuos ne tik, ar nuteistasis nustatytu 
laiku yra savo namuose, bet ir kur jis juda, išėjęs už savo namų 
teritorijos ribų. Ant nuteistojo kojos tvirtinamas specialus įtaisas 
realiu laiku parodys nuteistojo judėjimo kryptį, duomenys bus 
perduodami tiesiai į programinę įrangą, kurią stebės probacijos 
tarnybos pareigūnas. Prižiūrėtojas virtualiuose žemėlapiuose 
galės matyti nuteistojo maršrutą, žymėti draudžiamas arba lei-
džiamas buvimo zonas, ar jis laikosi jam sudarytos dienotvarkės, 
jos pažeidimus, kuriuos fiksuoja sistema ir t.t.

LR Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) siūlo per trejus 
metus dvigubai padidinti paramą doktorantams. Nuo šių metų 
rugsėjo siūloma pirmųjų metų doktorantams didinti išmokas nuo 
dabar esamų 315 iki 475 eurų, o antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų 
metų būsimiesiems mokslininkams – nuo 365 iki 551 eurų. 
Nuo 2017 metų ŠMM siūlo pirmamečiams mokėti 570 eurų, 
visiems likusiems – 646 eurų. Pagal Vyriausybės nutarimo 
projektą, nuo 2018 pirmųjų metų doktorantams būtų mokama 
646 eurų, antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 722 
eurų. Doktorantai yra trečiosios pakopos universitetinių studijų 
studentai. Į doktorantūros studijas be tam tikrų kursų studijų 
įeina moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Šios studijos 
trunka ketverius metus. Į doktorantūrą priimami asmenys, baigę 
magistrantūros ar vientisąsias studijas. Asmeniui, išėjusiam 
doktorantūros studijų programą ir apsigynusiam disertaciją, 
suteikiamas daktaro mokslinis laipsnis. Švietimo ir mokslo 
ministerijos duomenimis, Lietuvoje šiuo metu studijuoja apie 
1700 doktorantų.

Atliktus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą paaiškėjo, 
kad lietuviams pats geriausias amžius yra 33 metai. Tai skel-
bia gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva”. 
Lietuvos gyventojų nuomone, gauti pirmąjį darbą žmogus turėtų 
iki 20 metų, pradėti savarankišką gyvenimą nuo tėvų – būdamas 
22, apsidrausti gyvybę – 25, susituokti – 26, susilaukti pirmosios 
atžalos – 27, įsigyti pirmąjį būstą ir pradėti kaupti lėšas pensijai 
– 28, pradėti investuoti – 29 metų amžiaus. Įdomu tai, kad šiuo 
požiūriu vyrų ir moterų nuomonės sutampa.

Buvęs partijos „Tvarka ir teisingumas” narys Andrius 
Mazuronis išsirinko naują partiją – artimiausiu metu politikas 
įstos į Liberalų sąjūdį (LS). Pagal Seimo statutą, pranešimas 
apie perėjimą į kitą parlamento frakciją turi būti viešai perskai-
tytas per plenarinį Seimo posėdį. Šiuo metu Liberalų sąjūdžio 
frakcija Seime turi 11 narių. Politikas išėjo iš partijos „Tvarka 
ir teisingumas” šių metų sausį. Jo tėvas Valentinas Mazuronis 
teigia dar svarstantis, prie kurios partijos prisijungti. LRT, ELTA

Rusija grasina visoms vals-
tybėms, įskaitant Baltijos šalis, 
nes toks yra jos būdas, sako 
Jungtinių Valstijų Kongreso 
ginkluotųjų pajėgų komiteto pir-
mininkas Maklelanas Tornberis 
(McClellan Thornberry).

„Rusija grasina beveik 
visiems, toks jos būdas – ji 
nori bauginti (...) Baltijos vals-
tybes, nori bauginti Lenkiją, 
Ukrainą ir Rumuniją – šalį po 
šalies. Tai panašu į peštuką 
mokyklos kieme. Kyla klausi-
mas, ar galima leisti peštukui 
išsisukti, ar stosime sakydami: 
„tu gali gąsdinti, bet mes ne-
leisime tau mūsų mindyti”,–  
žurnalistams po susitikimo su 
Prezidente Dalia Grybauskaite 
sakė respublikonų kongreso 
narys iš Teksaso.

Taip jis įvertino britų spau-
dos pateiktą informaciją, re-
miantis Rusijos generolų ir 

Izraelio ministras pirmi-
ninkas Benjaminas Netanyahu 
pareikalavo, kad bet kurioje su 
Iranu pasirašytoje sutartyje dėl 
branduolinės programos turi 
būti patvirtinta Izraelio teisė 
egzistuoti, taip pat ragino ne-
mažinti spaudimo Teheranui, 
kad būtų pasiekta tvirta sutartis.

Turkija smerkia Krymo 
totorių persekiojimą ir siųs 
stebėjimo misiją į Rusijos 
okupuotą pusiasalį, Vilniuje 
pareiškė užsienio reikalų mi-
nistras Mevlutas Cavusoglu.

„Netrukus siųsime nefor-
malią misiją stebėti žmogaus 
teisių pažeidimų Kryme”, 
– spaudos konferencijoje 
Vilniuje sakė M. Cavusoglu.

„Situacija Kryme yra ne-

SLOVAKAI PASITIKO 
PROTESTU

Į  S lovak i jos  sos t inę 
Bratislavą atvykusį Rusijos už-
sienio reikalų ministrą pasitiko 
protestuotojai.

Jie surengė akciją prieš „im-
perinę ir agresyvią” Rusijos 
užsienio politiką tuo metu, kai 
Sergejus Lavrovas susitiko su 
Slovakijos prezidentu.       LRT

NEGALIMA LEISTI RUSIJAI MINDYTI KITŲ ŠALIŲ,  
SAKO JAV SENATORIUS

Lietuvos ir JAV karinį, ekonominį bei energetinį bendradarbiavimą, dabartinę Europos saugumo 
situaciją ir padėtį Ukrainoje Prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarė su Lietuvoje viešėjusiais JAV 
Atstovų rūmų Gynybos reikalų komiteto pirmininku ir kitais komiteto nariais. Lietuvoje lankėsi 5 JAV 
Atstovų rūmų Gynybos reikalų komiteto nariai - pirmininkas Viljamas Maklelanas Tornberis (Williams 
McClellan Thornberry), Maikas Rodžersas (Mike Rogers), Tomas Macarturas (Tom MacArthur), 
Styvas Naitas (Steve Knight) ir Setas Moultonas (Seth Moulton).         LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

JAV pareigūnų susitikimą 
parengtais dokumentais, kad 
Rusija grasina panaudoti bran-
duolinę jėgą Baltijos šalyse, jei 
NATO čia stiprins pajėgumus.

Amerikietis palygino Rusi-
jos veiksmus su „Islamo vals-
tybės” grupuotės, „Al Qaeda” 
vykdomais išpuoliais, pripa-
žindamas, kad dėl Rusijos 
agresijos pirmąkart po septy-
niasdešimties metų kyla grės-
mė pasaulio tvarkos stabilumui.

Pasak Prezidentės patarėjos 
Jovitos Neliupšienės, politiko 
vadovaujama JAV Kongreso 
ginkluotųjų pajėgų komite-
to delegacija balandžio 2 d. 
su Prezidente aptarė dvišalį 
bendradarbiavimą, karinio, 
kibernetinio bei energetinio 
saugumo klausimus bei situ-
aciją regione, NATO Velso 
viršūnių susitikimo rezultatus.

Prezidentė pabrėžė, kad 

JAV yra patikima Lietuvos 
partnerė ir prie Lietuvos sau-
gumo, prasidėjus Rusijos agre-
sijai Ukrainoje, prisideda kon-
krečiomis priemonėmis.

Tuo metu JAV Kongreso 
atstovas sakė, kad pokalbyje 
su D. Grybauskaite pirmiau-
sia buvo „susitelkta į Rusijos 
agresiją Ukrainoje ir deramą 
atsaką”. Kongreso narys pa-
brėžė svarbą „išlaikyti ekono-
minį spaudimą” Rusijai ir tam 
esą pritaria abi JAV partijos 
– demokratai ir respublikonai.

Apsilankymas Lietuvoje 
buvo galutinė regioninės ke-
lionės į  Rumuniją, Ukrainą, 
Latviją ir Lenkiją stotelė. JAV 
šiuo metu vyksta diskusijos, ar 
tiekti ginkluotę Ukrainai, kuri 
kovoja su Rusijos remiamais 
separatistais. Lietuva yra pa-
tvirtinusi, kad perdavė Kijevui 
ginkluotės elementų.         LRT

TURKIJA SIŲS STEBĖJIMO MISIJĄ Į KRYMĄ
priimtina. Krymo žmonės 
ir ypač Krymo totoriai yra 
persekiojami, o jų teisės pa-
žeidžiamos”, – sakė ministras.

Nors Turkija neprisijungė 
prie Vakarų sankcijų Rusijai, 
ministras patikino, kad Ankara 
niekada nepripažins Rusijos 
įvykdytos Krymo aneksijos.

Musulmonai Krymo toto-
riai – turkams gimininga tauta 
– nepritarė Ukrainos Juodosios 

jūros pusiasalio prijungimui 
prie Rusijos ir teigia esantys 
persekiojami.

Rusijos institucijoms atsi-
sakius pratęsti licenciją veiklą 
nutraukė vienintelė nepri-
klausoma Krymo televizijos 
stotis, skirta Krymo totoriams. 
ATR televizija buvo viena 
iš nedaugelio balsų regione, 
kritikavusių Rusijos įvykdytą 
aneksiją, o vėliau irgi išlaikė 
kritišką poziciją.            ELTA

REIKALAUJA SUTARTYJE SU IRANU ĮRAŠYTI 
IZRAELIO PRIPAŽINIMĄ 

Vadindamas rengiamą su-
tartį bloga, jis nurodė, kad 
renkamasi ne tik tarp blogos 
sutarties ir karo.

„Esama trečios alternaty-
vos – laikytis tvirtai, spaus-
ti Iraną, kol būtų pasiekta 
gera sutartis”, – sakoma B. 
Netanyahu pareiškime.     LRT
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KUR PRASIDEDA VALSTYBĖS 
IŠDAVIMO RIBA?

Berods įsisiūbavus prezidento Rolando Pakso apkaltos 
skandalui, kitas Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus ištarė aukso žodžius – „o kur tada prasideda vals-
tybės išdavimo riba”? Šis Prezidento klausimas šiandien 
aktualus kaip niekada, nes atėjo laikas, kai, prisidengiant 
demokratija ir žodžio laisve, ne tik tyčiojamasi iš valstybės 
ir tautos, bet ir raginama kovoti su demokratine santvarka ir 
valstybės politika. Trumpai tariant – griauti nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką. Tokių, savo esme – antivalstybinių, 
žiniasklaidos priemonių internete, spaudoje, televizijoje 
buvo ir dar yra ne viena. Vienos iš jų aiškiai prorusiškos, ki-
tos – tik iš pirmo žvilgsnio atrodo neturinčios su Kremliumi 
nieko bendra. Yra ir dar viena jų atmaina – balansuojančios 
ant ribos, kai kritikuodamos tariamas negeroves rizikuoja 
nuslysti į parankias Kremliui miglas.

Niekas neabejoja, kad žodžio laisvė yra pamatinė 
demokratijos vertybė, bet ar tai tas atvejis, kai turime ją 
besąlygiškai pripažinti? Jei tai būtų tik konkreti, pagrįs-
ta faktais ir argumentais kritika, reikėtų tik džiaugtis ją 
reiškiančių piliečių sąmoningumu, tačiau matome visai ką 
kita – melagingus teiginius (sumaniai įpakuotus pagal visas 
propagandos taisykles), šmeižtą, patiklių žmonių mulkinimą 
ir pan. Deja, tai tęsiasi Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo – iš pradžių kranksėjo „krankliai”, vėliau gličiu 
melu nuodijo orą Borisovo ir Romanovo „laikraštėliai”, 
o šiais laikais pasijutę nebaudžiami tyčiojosi iš valstybės 
vadovų pigiosios „vakaro žinios” ir „respublikos”, „laisvi 
laikraščiai” ir „karšti komentarai”. Ilgainiui išryškėjo aiš-
ki tokių laikraštpalaikių puolimo kryptis – tai prorusiškai 
politikai nepritariančių politikų šmeižimas ir pjudymas, 
nesiskaitant su priemonėmis. Pirmiausia, be abejo, puolami 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų parti-
jos atstovai, kitų partijų, kurios palaiko Lietuvos poziciją 
Ukrainos atžvilgiu, politikai, Prezidentė, europarlamentarai. 
Tiesos dėlei verta pastebėti, kad kai kurios partijos paty-
liukais džiaugėsi, kad taip aršiai puolama TS-LKD, kol tas 
puolimas neatsisuko ir prieš jas... (Įdomu, ar jos bent kiek 
suvokia savo „nuopelnus” leidžiant įsigalėti tokiai anti-
valstybine virtusiai kampanijai?) Kieno pusėje kovoja šie 
laikraščiai, vykstant informaciniam Kremliaus karui prieš 
Vakarus, manau, įrodinėti nereikia.

Kai Kaune, prie Įgulos bažnyčios susirinkęs būrelis 
išgamų koneveikia ES ir NATO, tyčiojasi iš didvyriškos 
ukrainiečių kovos su okupantu, vargu ar daug atsiras kau-
niečių, pritariančių jiems – per daug akivaizdi proputiniška 
propaganda. Bet prisiminkime neseniai Lietuvoje vykusio 
referendumo dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo už-
sieniečiams vajų – socialiniuose tinkluose pasirodė paskyros, 
raginančios „būti vieningais” ir nepasiduoti „okupantams” ir 
t. t. Įdomu, kiek patriotiškų nuostatų, tačiau menkos politinės 
nuovokos, žmonių „pasimovė” ant tokių „būkime vieningi” 
platinamos agitacijos? 

Kęstutis Šilkūnas

„Europos ateitis glūdi 
jos praeityje”. Taip žurnale 
„American Conservative” 
rašo žurnalistas, politikas, 
pol i t ikos  komentator ius 
Patrickas J. Buchananas. 
Ką jis turi omenyje? Ir ar jis 
teisus? 

„Europos anglies ir plie-
no bendrijai išsivysčius į 
Europos Sąjungą, – pradeda 
P. J. Buchananas, – buvo 
mums sakoma, kad pagal 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
modelį bematant susikurs 
„Jungtinės Europos valsty-
bės”. O Europos pavyzdžiu 
neišvengiamai seks ir kitos 
šalys bei žemynai.

Iš Jungtinių Amerikos 
Va l s t i j ų ,  K a n a d o s  b e i 
Meks ikos  g ims  Š iaurės 
Amerikos Sąjunga, o iš Pietų 
Bendrosios Rinkos – Lotynų 
Amerikos Sąjunga”.

P. J. Buchananas duoda 
suprasti, kad taip neįvyko ir 
turbūt niekada neįvyks. Su 
tuo negalime nesutikti.

Toliau jis nurodo į JAV 
S t a n f o r d o  u n i v e r s i t e t o 
Huverio institute dirbančio  
istoriko Bruce`o Thorntono 
esė „Europos Sąjungos eks-
perimentas nepavyko”. Šiame 
darbe, pasak P. J. Buchanano, 
istorikas, girdi, įrodo, kad 
nuosprendis Europai aiškus 
– svajonė žlugo, Europos 
Sąjunga išyra, vieningoji 
Europa priėjo liepto galą.

Š i a i  B .  Thon tono  i r 
savo analizei paremti P. J. 
Buchananas pasitelkia rodi-
klius, pasak kurių Europos 
ekonomikai klojasi kur kas 
blogiau,  negu Jungtinių 
Amerikos Valstijų ūkiui, net ir 
valdžią iš George`o W. Busho 
perėmus Barackui Obamai.

„Kritiškiausias rodiklis 
yra demografinė krizė. Kad 
šalis išliktų, jos moterys turi 
vidutiniškai pagimdyti tru-
putį daugiau nei du vaikus. 
Europa šitokio gimstamumo 
nematė jau 40 metų. Šiandien 
ta norma yra tik 1,6 vaiko. 
Europiečiai yra senstanti, 
mažėjanti, dingstanti, iš-
mirštanti žmonių padermė”, 
– teigia žurnalistas.

O Europoje negimusių-
jų vietas užima vis didesni 
„skaičiai neasimiliuotų ir 
prieraišumo Europai neturin-
čių musulmonų imigrantų, 
pasiskirsčiusių rajonais, kaip 
antai Paryžiaus priemiesčiai 
ar Amsterdamo satelitinių 
antenų miesteliai.

Atkirsti nuo darbo rinkų, 
išlaikomi dosnių socialinių 
pašalpų, laisvai puoselėjan-
tys demokratijai nedraugiš-
kus įsitikinimus ir papročius, 
daugelis šių imigrantų savo 
naujuosius namus niekina ir 
radikalaus islamo religiniame 

BLĖSTANT KRIKŠČIONIŠKAM TIKĖJIMUI,  
KAME RASTI STIPRYBĖS?

įsipareigojime ir tikrume regi 
patrauklią alternatyvą.  

Kai kurie iš jų tampa te-
roristais, kaip antai iš Alžyro 
kilę prancūzai broliai, įvykdę 
žudynes „Charlie Hebdo” re-
dakcijoje. „Tokie smurto pro-
trūkiai, – rašo B. Thorntonas, 
– drauge su kultūrinėmis 
praktikomis, kaip nužudymai 
dėl garbės, santuokos per 
prievartą, poligamija, kursto 
politinę reakciją prieš musul-
monus”.

Dėl  to  i r  kyla  popu -
listinės partijos, kaip an-
tai  Jungtinės Karalystės 
Nepriklausomybės parti-
ja Didžiojoje Britanijoje, 
N a c i o n a l i n i s  F r o n t a s 
Prancūzijoje, „Patriotiniai 
europiečiai prieš Vakarų is-
lamizaciją” Vokietijoje. Šios 
partijos greitai sustiprės tiek, 
kad įeitų į vyriausybes, su-
varžytų imigraciją ir pareika-
lautų imigrantų asimiliacijos.

Tada kultūriniai konfliktai 
ir gali virsti smurto išpuoliais.

P a s a k  B .  T h o n t o n o , 
Europos vienijimąsi nuo 1957 
m. Romos sutarties pasirašy-
mo drumstė fundamentalus 
klausimas:

„Kas sudaro tuos bendrus 
įsitikinimus, tas kolektyvi-
nes vertybes, kurios galėtų 
pagrįsti tikrą, nedirbtinę ben-
driją visos Europos pločiu? 
Kas yra tai, kuo tikėtų visi 
europiečiai?”

Juk Europą ir jos tautas 
kadaise formavo idėjos, idea-
lai, įsitikinimai, kilę iš krikš-
čionybės ir suteikę dievišką 
sankciją tokioms sąvokoms, 
kaip žmogaus teisės, asmens 
šventumas, politinė laisvė ir 
žmonių lygybė. Bet šiandien 
skersai išilgai Europos krikš-
čioniškas tikėjimas tėra savo 
buvusios savasties šešėlis.

Vis mažiau europiečių 
reguliariai eina į bažnyčią. 
Dažnai pasitaiko, jog dauge-
lyje Europos katedrų per pa-
maldas matyti daugiau turistų 
nei vietos parapijiečių.

Sekuliarizacijos proce-
sas – jau gerai įsibėgėjęs 
1887 m., kai F. Nietzsche 
įsimintinai tarė, jog „Dievas 
šiandien ne ką daugiau nei 
blankstantis žodis, netgi ne 
sąvoka”, mūsų dienomis be-
veik visiškai užbaigtas, taip 
palikdamas Europą be savo 
istorinio vienybės principo.

Politinės religijos – ko-
munizmas, fašizmas, naciz-
mas yra Dievo pakaitalai, 
kurie pasirodė nevykę. „O ir 
pasaulietinė socialinė demo-

kratija nesuteikė žmonėms 
transcendentinio principo, 
įprasminančio aukojimąsi 
dėl didesnio gėrio ar net duo-
dančio žmonėms priežastį 
daugintis.

Bendras įsipareigojimas 
laisvalaikio palaimai, trum-
pai darbo savaitei, stipriam 
socialinės apsaugos tinklui 
nėra tai, už ką galima atimti 
ar aukoti gyvybę”.

O kas mirs už Donecką, 
L u h a n s k ą  a r  K r y m ą ? 
Pacifizmas viliote vilioja. 
Kiekviena didelė Europos 
v a l s t y b ė  –  B r i t a n i j a , 
Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Lenkija – gynybos reikalams 
2015 m. išleis mažiau nei 2 
procentus savo BVP.

„Vienos Europos idėja 
rėmėsi „patriotizmo ir naci-
onalinės savigarbos menki-
nimu, – rašo B. Thorntonas, 
– nors visos tautos yra tam 
tikros kultūros, kalbos, pa-
pročių, tradicijų, gamtovaiz-
džio, istorijos produktas. 
Tas priklausymo bendrijai, 
apibrėžtai bendros tapatybės, 
jausmas negali būti sukurtas 
vien bendros valiutos”.

Krikščionybė davė Europai 
jos tikėjimą, identitetą, tikslą 
ir valią užkariauti ir atversti 
pasaulį. Europą sukūrė krikš-
čionybė. O krikščionybės 
mirtis žemyną palieka be jokio 
jungiančio principo, išskyrus 
skystą įsipareigojimą demo-
kratijai ir saldžiajam gyveni-
mui.

Nuo  Mar ine  Le  Pen 
Prancūzijoje iki Vladimiro 
Putino Rusijos nacionaliz-
mas ir patriotizmas skleidžiasi 
Europoje, kadangi žmonės, 
kurie neteko senojo tikėjimo 
ar iš kurių jis atimtas, nori 
naujo tikėjimo, duodančio jų 
gyvenimams prasmę, tikslą, 
gyvybingumą, tikėjimo, už kurį 
galima gyventi, kovoti ir mirti.

Nesuskaičiuojami milijo-
nai musulmonų savo senaja-
me tikėjime atrado naująjį. O 
buvusių Europos krikščionių, 
atkritusių per XIX ir XX 
amžius, palikuonys šiandien 
randa savo naują tikėjimą 
senose gentinėse ir tautinėse 
tapatybėse.

„Multikultūralizmas arba 
daugiakultūriškumas vis 
mažiau atrodo kaip ateities 
banga”, – baigia savo straips-
nį svetainėje „American 
Conservative” politikos ko-
mentatorius P. J. Buchananas.

Mykolas Drunga, apž-
valga skaityta LRT radijo 
eteryje.

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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K a l b ė j o s i  L o r e t a 
Timukienė

Artėja Lietuvių fondo 
(LF) suvažiavimas – kokios 
mintys ir nuotaikos ruo-
šiantis jam?

Suvažiavimui ruošiamės 
su gera nuotaika! Labai džiau-
giuosi, kad vis daugiau žmo-
nių pasitiki Lietuvių fondu, 
atsakingu ir sąžiningu mūsų 
darbu. Laukiam Lietuvių 
fondo tarybos rinkimų, kuri 
išrinks naujus tarybos ir val-
dybos pirmininkus. Tikiuosi 
aktyvaus LF narių dalyvavi-
mo rinkimuose. 

Baigiasi Jūsų, kaip LF 
tarybos pirmininko, kaden-
cija – kas nuveikta per tuos 
3 metus?

Smagu atsigręžti atgal ir 
pamatyti, kad treji metai, pra-
leisti LF tarybos pirmininko 
pareigose, nepraėjo veltui. 
Labai džiaugiuosi, kad LF 
tarybos nariai parodė didelį 
pasitikėjimą manimi, perrink-
dami mane iš eilės 3 kaden-
cijas LF tarybos pirmininko 
pareigoms. Man buvo didelė 
garbė, kad  turėjau galimybę 
atstovauti LF ir pristatyti jį 
įvairiose Amerikos vietovėse 
ir Lietuvoje. Mūsų vienas iš 
pagrindinių uždavinių buvo 
reklamuoti ir kuo plačiau 
skleisti informaciją apie šį 
fondą, apie jo praeitį, dabartį, 
ateitį, apie idėjas, tikslus ir 
atliktus darbus. Parodyti LF 
veiklos skaidrumą. Bandėme 
surasti  būdus, kaip galim 
priartėti prie tų lietuvių, ku-
rie nėra girdėję apie LF, ir 
ieškojome progų pasikalbėti 
su jais. LF taryba daug dirbo 
visus 3 metus galvodama, 
planuodama ir vykdydama 
projektus, kad būtų kiek ga-
lima daugiau progų pažinti 
LF. Užmezgėm daug naujų 
pažinčių ir naudingų ryšių ne 
tik su įvairiais asmenimis, bet 

ir su organizacijom. Dirbom 
su diplomatais, verslinin-
kais, organizacijų vadovais. 
Malonu, kad įdėtos pastangos 
jau duoda rezultatų: LF veikla 
plačiau matoma, daugėja įna-
šų ir naujų narių.

Galime pasidžiaugt gražiu 
LF ir JAV lietuvių bendruo-
menės (JAV LB) bendradar-
biavimu – kaip apibūdintu-
mėte šį bendradarbiavimą, 
vykusį Jūsų kadencijos lai-
kotarpiu?

Labai malonu, kad mūsų 
darbas su JAV LB yra sė-
kmingas. Svarbiausia yra 
grįžtamasis ryšys. Smagu, 
kai LB nariai tampa ir LF 
nariais, pasitiki fondo vei-
kla, aukoja jam, o mes savo 
ruožtu, turėdami didesnes 
finansines galimybes, galime 
daugiau paremti lietuvišką 
veiklą. 

Jūs aktyviai dalyvaujate 
JAV LB tarybos sesijose, 
kituose bendruomenės ren-
giniuose – koks šių dalyvavi-
mų tikslas, kokie rezultatai?

Mano nuomone, yra būti-

nas glaudus ryšys, bendradar-
biavimas su visais LB nariais, 
tai padeda artimiau suprasti 
bendruomenei aktualias  pro-
blemas, pažinti jos narius, 
užmegzti artimesnius ryšius, 
įgyti pasitikėjimą, todėl, kiek 
tik leidžia mano galimybės, 
stengiuosi dalyvauti organi-
zuojamuose renginiuose ir, 
žinoma, tuo pačiu garsinti 
LF vardą ir teikti informaciją 
apie mūsų vykdomą veiklą. 
Rezultatai, manyčiau, yra 
teigiami. Tikiuosi, kad LB ir 
jos nariai prisidės prie toli-
mesnės LF vardo sklaidos ir 
savo įnašais dosniai rems LF. 
Esu dėkingas JAV LB krašto 
valdybos pirmininkei Sigitai 
Šimkuvienei už nuoširdų ben-
dradarbiavimą ir supratimą. 

LF gyvuoja daugiau nei 
pusšimtį metų - ar keitėsi jo 
veikla per tą laiką?

LF prioritetai nesikeičia, 
kaip ir anksčiau, jie lieka tie 
patys: lituanistinis švietimas, 
kultūra, jaunimo reikalai, 
būtinybė išsaugoti ir išlai-
kyti lietuvybę ateinančioms 

kartoms. Prieš pusšimtį metų 
buvo padėtas tvirtas pamatas, 
o dabartis ir ateitis yra mūsų 
rankose, ir mes galime daug 
nuveikti. Mūsų darbas yra 
padaryti taip, kad jaunimas 
įgytų pasitikėjimą mumis, 
kad taptų LF nariais ir tęstų 
pradėtus darbus ateityje. Tik 
taip mes galime užtikrinti LF 
tęstinumą. 

Per 52 veiklos metus LF 
skyrė įvairiems lietuviš-
kiems projektams daugiau 
kaip 17 milijonų JAV dolerių 
paramos bei stipendijų – be 
šios paramos nebūtų įvykę 
daugelis svarbių lietuvybės 
puoselėjimui skirtų projektų. 
Kam LF skiria didžiausią dė-
mesį pastaruoju metu?

Žinoma, didžiausias dė-
mesys skiriamas JAV LB 
vykdomiems projektams. 
Pavyzdžiui, 2014 metais  JAV 
LB projektams buvo skirta 
37% visų skirstomų  lėšų. 
Ypatingai yra akcentuojama 
lituanistinio švietimo veikla. 
Remiami įdomūs projektai, 
kurie apima įvairiapusę lie-
tuviškų bendruomenių veiklą 
ir kuo platesnę lietuvišką 
bendruomenės dalį. Didelė 
dalis paramos yra skiriama 
akademinio jaunimo studi-
joms paremti.

Gal galite priminti, iš ko 
LF išsilaiko ir papildo savo 
lėšas?

LF yra neliečiamo ka-
pitalo fondas. Lėšos yra 
gaunamos iš narių įnašų ir 
palikimų bei iš įsteigtų spe-
cialios paskirties fondų. Šios 
gautos lėšos yra kruopščiai 
investuojamos, iš investicijų 
gautas pelnas skiriamas LF 
vykdomai veiklai.

Neseniai LF gavo du 
stambius palikimus – ar tai 
turės įtakos LF veiklai ir 
įvairiems projektams skiria-
mų lėšų dydžiui?

Gavus didelius palikimus 
padidėja ir atsakomybė, pa-
sikeičia investavimo galimy-
bės. Taigi padaugėja darbo ir 
Finansų komitetui, ir admi-

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS PIRMININKAS 
MARIUS KASNIŪNAS:

 „JUK VISI ESAME LIETUVIAI!” 

M. Kasniūnas Lietuvių fondą pristato Čikagos laisvalaikio ir pramogų cente Navy Pier vykstančioje 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventėje.                                                             LF archyvo nuotr.

nistracijai, ir, žinoma, Pelno 
skirstymo komitetui (PSK). 
Šiais metais LF taryba patvir-
tino net $765,000 sumą PSK 
skirstymui, tai gerokai didesnė 
suma, negu buvo praeitais me-
tais. Tikimės, kad investavimo 
sąlygos bus palankios ir kitais 
metais bus galima skirstyti dar 
didesnę sumą. Malonu, kad 
po šių stambių palikimų LF 
suteikta finansine parama ga-
lės džiaugtis daugiau paramos 
prašančiųjų ir daugiau gerų 
projektų bus įvykdyta.

Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę 1990 metais, 
LF papildomai skyrė vien-
kartinę 1 milijono 354 tūks-
tančių JAV dolerių paramą 
Lietuvos kultūros ir švie-
timo institucijoms. Kokius 
projektus Lietuvoje dabar 
remia LF?

Nors LF prioritetas yra 
išeivijos projektai, tačiau 
LF kiekvienais metais ski-
ria paramą ir projektams 
Lietuvoje. Per pastaruosius 
metus Lietuvoje buvo pa-
remti muziejai, knygų lei-
dyba, jaunimo stovyklos, 
dokumentiniai filmai. LF yra  
įsteigti specialios paskirties 
fondai, kurie remia studentus 
Lietuvoje.

Kiek narių turi LF, ar jų 
nemažėja?

Dažnai manęs klausia, 
kuo aš įsipareigoju tapdamas 
LF nariu? Norint tapti mūsų 
organizacijos visateisiu na-
riu, užtenka paaukoti $100, 
o toliau viskas priklauso 
nuo nario noro toliau remti 
LF ar kitaip prisidėti prie 
LF veiklos.  Per LF istoriją 
yra įregistruota daugiau nei  
9,000 pavienių asmenų, or-
ganizacijų, atminimo įnašais 
pagerbtų asmenų. Žiūrint į 
LF narių paskutinių keleto 
metų statistinius duomenis, 
galiu su malonumu pasaky-
ti, kad narių skaičius auga. 
Nepriklausomai nuo paauko-
tos sumos, kiekvienas narys 
mums yra brangus. Todėl 
visus labai kviečiu tapti šios 
ypatingos organizacijos – 
Lietuvių fondo - nariais.

Kokias galimybes ma-
tote plečiant JAV LB ir LF 
bendradarbiavimą?

Manyčiau, galimybės yra 
tikrai dideles, nes kartu sie-
kiant vieno tikslo, bendra-
darbiaujant galima „nuversti 
kalnus”. Tikiuosi ir ateityje 
abipusio bendradarbiavimo 
bei bendrų tikslų siekimo. 
Tik būdami vieningi, tik 
sujungdami visas organi-
zacijas, visas kartas, mes 
pasieksime bendrą tikslą, 
užtikrinsime mūsų jaunimui 
ateitį ir perduosime savo 
jaunystės siekius – galimy-
bę bendrauti lietuviškoje 
aplinkoje. Nesiskirstykime 
„bangomis” – juk visi mes 
esame lietuviai!
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Pažymėdamas savo vei-
klos 25-metį, kovo 25 d. LRS 
Kaimo reikalų komitetas su-
rengė ne tik dalykinę, bet tikrai 
šventinę konferenciją, į kurią 
buvo pakviesti ankstesnių de-
vynių komitetų vadovai, gar-
bingi pranešėjai. Konferencijos 
tema „Lietuvos kaimas: refor-
mų ir narystės ES keliu” leido 
pažvelgti į ilgą 25-erių metų 
Lietuvos žemės ūkio, kaimo 
raidą, taip pat pasvarstyti jo 
perspektyvas, galimą kelią ir 
po 2020–tųjų metų.

Konferenciją pradėjęs 
Kaimo reikalų komiteto pir-
mininkas Saulius Bucevičius 
trumpoje įžanginėje kalboje 
apžvelgė komiteto istoriją ir 
nuveiktus pagrindinius darbus 
įstatymų leidyboje. Jų tikrai 
buvo daug. Pagal komiteto 
patarėjo Romaldo Abugelio 
pateiktą informaciją matyti, 
kad per 1990 - 2014 metų laiko-
tarpį buvusioje Aukščiausioje 
Taryboje – Atkuriamajame 
Seime ir vėlesniuose seimuose 
žemės ūkio ir kaimo plėtros 
klausimais buvo parengtas, 
apsvarstytas ir priimtas net 151 
įstatymas ir kiti teisės aktai. 
Komiteto pirmininkas akcenta-
vo ir pagrindinius artimiausios 
ateities darbus, t.y. veiksmin-
giau plėtoti gyvulininkystę, 
ekologinį ūkininkavimą, padėti 
sustiprėti smulkiesiams ūkiams 
ir kooperacijai kaime, spartinti 
žemės konsolidaciją, pažaboti 
stambiųjų prekybos tinklų do-
minavimą, įvairinti ekonominę 
veiklą kaime ir gausinti darbo 
vietas, gerinti kaimo infrastruk-
tūrą, pagaliau – iki 2020 metų 
efektyviai įsisavinti naujojo 
finansinio laikotarpio virš 5 
milijardų eurų ES paramą.

Konferencijos dalyvius 
sveikino ir sėkmės jos darbe 
linkėjo Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkė Loreta 
Graužinienė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
ŠVENTINĖJE KAIMO REIKALŲ KOMITETO KONFERENCIJOJE

Išsamų ir dalykinį parne-
šimą „Lietuvos žemės ūkis 
1990–2015 ir perspektyvos 
po 2020 metų” perskaitė že-
mės ūkio ministrė Virginija 
Baltraitienė. Vis atsakingesniu 
uždaviniu tampa racionalus ir 
skaidrus kaimo rėmimo fondo 
panaudojimas, prioritetinių 
krypčių parinkimas. Vien 2004 
-2020 metais tenka įsisavinti 
12,11 mlrd. eurų, kasmet be-
veik po 758 mln. Nuo 2005 m. 
vėl stiprėja žemės ūkio įmonės 
ir bendrovės. Dabar jų dalis 
nuo bendrosios pagamintos 
žemės ūkio produkcijos su-
daro 27,5 proc., o ūkininkų ir 
šeimos ūkių – 72,5 proc. Nuo 
2004 - tųjų metų beveik dvigu-
bai padidėjo stambesnių kaip 
100 ha ūkių valdomų žemės 
plotas, kuris dabar sudaro per 
1,4 mln. ha. Ekonominiu po-
žiūriu tai gerai, nes formuojasi 
stipresni prekiniai ūkiai. Iš ki-
tos pusės, nykstant smulkiems 
ir vidutinio dydžio ūkininkų, 
šeimos ūkiams, tuštėja kaimas. 
Reikia tik pasidžiaugti, kad 
gaunami vis didesni grūdų 
derliai. Jie jau priartėjo prie 4 
tonų iš vieno hektaro ribos, o 
bendroji augalininkystės pro-
dukcijos dalis išaugo nuo 31 
iki 61 proc. Neabejotinai, tam 
įtakos turėjo ir geresnis auga-
lininkystės rėmimas. Tačiau 
blogai, kad grūdai daugiau 
eksportuojami, bet per mažai 
perdirbami vietoje. Gerėja ir 
gyvulininkystės rodikliai, ypač 
pieno sektoriuje. Iš vienos kar-
vės vidutiniškai primelžiama 
po 5315 kg per metus, ko nie-
kados dar nėra buvę. Manome, 
kad ateityje gyvulininkystei 
turi būt skiriama daug daugiau 
dėmesio ir paramos. Gerai, 
kad susiformavo stiprūs grūdų 
kooperatyvai, ko negalima 
pasakyti apie kitus. Didele 
dalimi kaimai silpsta, nyksta ir 
todėl, kad juose yra per mažai 

užaugintos žemės ūkio pro-
dukcijos perdirbimo, įvairių 
paslaugų tiekimo kooperatyvų. 
Pastaraisiais metais Rusijai 
drastiškai užvėrus savo rinką, 
labai daug padaryta ieškant 
rinkų kitose šalyse. Ir tai teikia 
gražių vilčių, kad kokybiška 
Lietuvos žemės ūkio produk-
cija neliks gulėti šalies viduje. 
Žvelgiant į galimus pasaulinio 
klimato pokyčius, neabejoja-
me, kad Lietuvos žemės ūkis, 
mūsų gaminama produkcija 
turi geras perspektyvas.

Lietuvos agrarinės ekono-
mikos instituto direktorė Rasa 
Melnikienė pristatė Lietuvos 
kaimo gyvybingumo aktuali-
jas. Posakis, kad kaimas gražė-
ja, o žmonių jame mažėja, yra 
ne tik skaudus, bet ir realus. 
Suprantame, kad mokslas ne-
gali užsiimti vien tik problemų 
konstatavimu. Būtina siūlyti ir 
jų sprendimo kelius. Mes vis 
dar esame pradiniame etape re-
miant žemės ūkio produkcijos 
gamybą, kaip galutinai pareng-
tą prekę vartotojui. Nedaug 
praėjo metų nuo kaimo ben-
drovių įsikūrimo. Jos vis dar 
silpnos ir nedrįsta prisiimti 

ekonominių iššūkių. Gerai, 
kada rūpinimasi kultūra, gy-
venamosios vietos aplinka, bet 
atėjo laikas kaimo bendrovėms 
įsijungti į gyventojų telkimą 
ekonominiams siekiams. Tik 
14-18 proc. kaimo gyventojų 
yra tiesiogiai susiję su žemės 
ūkio gamyba, apie 57 proc. 
užimti paslaugų sektoriuje, 
29 proc. pramonėje, statybose. 
Beveik 20 proc. vyresnių ūki-
ninkų ketina atsisakyti ūkių, 
juos parduoti, nes neturi kam 
iš savo vaikų palikti. Didelį 
nerimą kelia kaimo vietovėse 
mokyklų skaičiaus mažėjimas. 
Dar 2000 metais jų buvo 1300, 
o 2013 metais, po įvairių stam-
binimų, jungimų, pagaliau 
ir uždarymų, liko vos 600. 
Mokyklos negali būt laikomos 
tam tikru vienetu, kuris privalo 
pasiteisinti vien ekonominiu 
požiūriu. Kaimo nykimą gali 
sustabdyti tik daug geresnis 
ir efektyvesnis smulkių ir 
vidutinių ūkių rėmimas, pa-
lankesnių sąlygų sudarymas 
paslaugų, verslo įmonėms. 
Tokių ūkininkų rėmimas leistų 
Lietuvos vartotojus aprūpinti 
kokybiškais maisto produk-
tais, gamtai taikyti draugiškas 
technologijas. Vietos ben-
druomenės būtų labiau ap-
saugotos nuo emigracijos, jos 
galėtų lengviau ir plačiau kurti 
įvairius verslus, o žmonėms, 
norintiems ūkininkauti, išsau-
goti esamus bei sukurti naujus 
pajamų šaltinius. 

Žemės ūkio rūmų pirmi-
ninkas Andriejus Stančikas, 
paminėjęs, kad ŽŪR Lietuvoje 
veikia nuo 1926-ųjų metų, 
įvertino žemdirbių savivaldos 
vaidmenį stiprinant kaimo gy-
vybingumą, pažymėjo Žemės 
ūkio rūmų svarbą jungiant ir 
atstovaujant žemdirbiškosioms 
organizacijoms, dalyvaujant 
valstybinių ir vyriausybinių 
institucijų veikloje, kai spren-
džiami įvairūs klausimai, susiję 
su žemės ūkiu, kaimu. Derinant 
kai kuriuos žemdirbių veiks-
mus ES viduje su kitomis ša-

Konferencijos dalyviai. Sėdi iš kairės į dešinę buvę Komiteto pirmininkai: Gintautas Kniukšta, 
Leonas Milčius (pavaduotojas); Viktoras Rinkevičius; Edmundas Pupinis; Jonas Jagminas; Jeronimas 
Kraujelis.                                                                                                                         L. Milčiaus nuotr.

Kalba Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius.                                 L. Milčiaus nuotr.

limis, dabar Žemės ūkio rūmų 
veikla išsiplėtė iki tarptautinio 
lygio. Aktyvai Žemės ūkio 
rūmai dirba padėdami ieškoti 
žemės ūkio produkcijos rinkų 
kitose šalyse.

Renginyje buvo pagerbti 
visi devyni buvę Kaimo rei-
kalų komiteto vadovai. Jie 
pasidalino ne tik prisimini-
mais, mintimis apie nuveiktus 
darbus, bet ir išreiškė nuomo-
nę apie šiandieninį žemės ūkį 
ir pasidalino įžvalgomis dėl 
kaimo ateities.

1992 m. man teko būti tuo-
metinės Aukščiausios Tarybos 
– Atkuriamojo Seimo Agrarinės 
komisijos pirmininko pavaduo-
toju. Konferencijos dalyviams 
priminiau, kaip tada, tokiomis 
sudėtingomis sąlygomis, po 
Sovietų sąjungos Lietuvai pa-
skelbtos energetinės blokados, 
vis dar buvusių sovietinių ru-
blių hiperinfliacijos, didžiulio 
vidinio pasipriešinimo žemės 
ūkio reformai, reikėjo spręsti 
tris pagrindinius uždavinius: 
grąžinti žemę buvusiems sa-
vininkams, garantuoti kaimo 
gyventojų socialinę saugą ir 
užtikrinti žemės ūkio pro-
dukcijos gamybą, kuri leistų 
gyventojus aprūpinti maisto 
produktais, ir išsaugoti didžiulį 
sukauptą žemės ūkio šakos ga-
mybinį potencialą, pervedant jį 
į naujas privačios nuosavybės 
ir laisvosios rinkos sąlygas. 
Džiaugiausi, kad nebodami 
visų tų sunkumų, labai riboto 
laiko, padėjome reikalingus 
pamatus ir pradėjome vieną iš 
sudėtingiausių to meto refor-
mų. Džiaugiuosi, kad šiuo metu 
Lietuvos kaimas turi ne tik 
didžiulę ES finansinę paramą, 
bet ir saugesnę aplinką, o pati 
žemės ūkio politika - vienin-
gesnį sutarimą. Dabar tik nuo 
mūsų visų priklausys, koks bus 
ateities kaimas, ir ar galėsime 
didžiuotis Lietuvos žemės ūkio 
pasiekimais. 

Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo Akto signataras, 
dr. Leonas Milčius
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Muzikos kritikas Vladas 
Jakubėnas šventę aprašė 
žurnale „Aidai”: „Programa 
buvo rūpestingai išmok-
ta. Masinio choro dainos 
skambėjo gryna intonacija. 
Nepasitaikė nė vieno jau-
čiamo detonavimo. Būta tik 
vieno kito ritminio netikslu-
mo. Dalyvavo masinis cho-
ras, rinktinis mišrus choras, 
moterų ir vyrų chorų grupės. 
Koncerto dieną vėsi vasara 
staiga pasikeitė – termome-
tras peržengė 100 laipsnių. 
Dirbtinio vėsinimo neturin-
čioje salėje kaitra buvo ne-
įsivaizduojama. Visi bilietai 
buvo išparduoti. Moralinis 
pelnas – JAV ir Kanados 
lietuviai įvykdė didelį darbą, 
kurio pasisekimas pakels 
mūsų savigarbą ir įkvėps 
mums daugiau noro palaikyti 
ir ugdyti tautinę kultūrą.

Dainų šventės sėkmė lėmė, 
jog 1957 metais buvo sureng-
ta pirmoji lietuvių Tautinių 
šokių šventė (TŠŠ). Antroji 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventė vyko 1961 m. liepos 2 
d. Tarptautiniame amfiteatre 
Čikagoje. Dalyvavo 23 chorai 
su maždaug 1000 dainininkų 

GYVENTI DAINA
Loreta Timukienė

V dalis 
(Tęsinys, pradžia Nr. 4)

ir daugiau kaip 10 000 klau-
sytojų. Antrąją JAV ir Kanados 
Dainų šventę žurnale „Aidai” 
išsamiai recenzavo kompo-
zitorius Vladas Jakubėnas. 
Štai keletas ištraukų iš jo ilgo 
apžvalginio straipsnio: „Dainų 
šventė savo esme negali būti 
laikoma griežto klasikinio ir 
kitokio stiliaus koncertu; tai 
yra labiau tautos vieningumo 
pasireiškimas per dainą. Dainų 
šventės repertuare neišvengia-
mai esti ir meniškai mažiau 
vertingų dainų, kurios tai 
tautai esti tradicinės, turinčios 
tam tikro subjektyvaus emo-
cinio turinio. Pasirodo, kad 
mūsų chorai, gyveną aukšto 
technikos lygio krašte, kažkaip 
išpruso, susklandėjo; jų into-
nacija ir ritmika neabejotinai 
pagerėjo. <…> Antroji JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šventė 
buvo tikroji šventė visai klau-
sytojų miniai; jos atminimas 
tvirtins mūsų tautinę sąmonę ir 
stiprins pasiryžimą tolesniems 
kultūriniams žygiams lietuvių 
išeivijoje.”

Trečioji JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė vyko 
Čikagoje, Tarptautiniame 
amfiteatre 1966 m. liepos 

3 d. Šventėje dalyvavo 41 
choras (iš jų - 16 vaikų) su 
maždaug 1200 dainininkų. 
Susirinko apie 11 000 klau-
sytojų. Programos viršelį 
paruošė dail. Vladas Vijeikis 
- viršelyje vaizduojamos 
kanklės su 1886 metų data. 
Antrosios šventės garbės di-
rigentas Aleksandras Aleksis 
perdavė dirigento lazdelę 
šios šventės garbės dirigen-
tei Alice Stephens. Šventę 

dienraštyje „Draugas” ver-
tino prof. Juozas Žilevičius: 
„1966.7. 3 d. Dainų šventė 
liks įrašyta į lietuvių išei-
vijos kultūrinės veiklos is-
torijos lapus. Lengvesnės 
dainos nuskambėjo pajėgiai 
ir drąsiai. Tačiau blogas sa-
lės rezonansas kenkė chorų 
skambesiui, ypatingai atlie-
kant „Oželį”. Vaikų choras 
buvo mokytojų pavyzdingai 
paruoštas, nes kiekvienas da-

lyvis savo partiją gerai žinojo. 
Kanklių orkestras nepaprastai 
gerai atliko dainų pritari-
mą. Tai Onos Mikulskienės 
nuopelnas. Nuodugniai pa-
žindamas kanklių savybes, 
Alfonsas Mikulskis vykusiai 
paruošė kanklių orkestraciją. 
Lituanistinių mokyklų dai-
navimo mokytojų paruoštus 
chorus puikiai valdė dirigen-
tas Faustas Strolia.”

(Bus daugiau)

Brangūs broliai, seserys,
„Mes esame jo kūrinys, 

sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, 
kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.”

Ef 2, 10

„Jausti dėkingumą ir neišreikšti jo, tai tarsi įpakuoti dovaną ir jos neįteikti”, pasakė vienas 
amerikiečių rašytojas. Kad šie žodžiai nevirstų realybe mano gyvenime, sveikindamas Jus 
artėjančios Prisikėlimo šventės proga, noriu iš visos širdies Jums išreikti savo dėkingumą. 

Mūsų visa išeivijos veikla, kaip žinote, yra grįsta savanorystės pagrindais. Daugelis iš 
Jūsų savanoriškai dirbate lietuvių bendruomenėse, padedate misijoms visame pasaulyje, 
randate laiko ir noro pagelbėti kunigams jų parapijinėje veikloje bei tiems, kurie dėl 
įvairiausių priežasčių lanko jūsų bendruomenes.  

Ačiū Jums už Jūsų darbą, už kurį negaunate ir nereikalaujate jokio atlygio. 
Šeri Anderson yra pasakiusi: „Savanoriams nemokama ne todėl, kad jie nieko neverti, bet 
todėl, kad jie - NEĮKAINOJAMI.” Jūsų savanoriški  veiksmai ne tik kilnūs, jie atspindi 
gražiausius Jūsų asmenybės bruožus. 

„Pasaulis kabo ant ištikimų savanorių rankų”. Mūsų lietuvių kalba, tradicijų puoselėjimas 
užsienyje, tikėjimas taip pat kabo ant jūsų rankų. Nenuleiskite jų, kad ir kaip būtų sunku, 
nes turime pareigą tai perduoti ateinančioms kartoms. Meldžiu Viešpatį, kad silpnumo 
akimirkomis šalia atsirastų žmonių, kaip atsirado pranašo Mozės gyvenime, kurie paremtų 
jūsų iškeltas rankas, „kad jos liktų tvirtos iki pat saulėlydžio”(Iš 16, 12), nes nuo jų, kaip 
ir nuo Mozės rankų, gali priklausyti tautos ir daugelio kitų dalykų likimas (Iš 16, 11 – 13).

Broliai, seserys, dėkodamas Dievui už Jus, už gyvą jumyse savanorystės dvasią, kuria 
alsavo Kristus ir Jo apaštalai, nuoširdžiai sveikinu Jus visus Šventų Velykų proga. 

Prelatas Edmundas J. Putrimas

 PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS 
 Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas  
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LIETUVOS VADOVAI SVEIKINA  
ŠV. VELYKŲ PROGA

Lietuvos vadovai, sveikindami sulaukus šventų Velykų, 
linki susitelkimo ir atsinaujinimo. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė linki semtis iš pavasario naujų jėgų ir ragina 
puoselėti valstybę.

„Velykos – tai prisikėlimo, pavasario pergalės ir švie-
sos šventė. Bundanti gamta skatina mus atsinaujinti, tikėti 
gerumu bei skleisti viltį. Tegul šviesi šios šventės nuotaika 
aplanko kiekvienus namus. Išgirskime ir padrąsinkime vieni 
kitus. Vertinkime tai, ką turime. Mylėkime ir puoselėkime 
savo valstybę. Būkime tvirti bei susitelkę. Iš pavasario pa-
sisemkime naujų jėgų. Tegul tradiciniais raštais išmarginti, 
visomis pavasario spalvomis suspindę margučiai papuošia 
Jūsų namus ir visą Lietuvą“, – šv. Velykų sveikinime linki 
D. Grybauskaitė.

Premjeras sako, kad didžioji Prisikėlimo šventė suteikia 
dvasinės stiprybės, suvienija ir neša naujas viltis. Algirdas 
Butkevičius ragina šiomis džiaugsmo ir bendrystės valandomis 
apmąstyti savo pareigas šeimai ir šaliai. Šviesių ir džiaugsmin-
gų šventų Velykų linki ir Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė.

Palaimintų Šventų Velykų!
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P r i e š  d a u g e l į  m e t ų 
„Dirvos” redaktorius Balys 
Gaidžiūnas pradėjo „Dirvoje” 
Klivlendo lietuvių bendruome-
nės renginių – koncertų, puotų, 
literatūros ir teatrinių vakaro-
nių, gegužinių, minėjimų ir 
t.t. – kalendorių tam, kad būtų 
išvengta įvairių organizacijų 
veiklos nesusipratimų ir su-
sikirtimų. Tam tikslui įkurtas 
kalendorius sėkmingai tarnavo 
lietuvių bendruomenei ilgą lai-
ką, tačiau dėl organizacijoms 
vadovaujančių asmenų nesu-
gebėjimo ar nenoro atsirado 
erzinantys nesklandumai.

„ B a l t i c  A m e r i c a n 
C o m m i t t e e  o f  G r e a t e r 
Cleveland” (BACGC), susi-
dedantis iš Klivlendo estų, 
latvių ir lietuvių bendruome-
nių atstovų, kas metai rengia 
Baisiojo birželio minėjimą, 
žinoma kaip „Ekumeninės 
pamaldos”. Šiam baltiečių 
veiklos vienetui vadovauja 
lietuvė Mylita Nasvytienė. 
Autoriui susisiekus su minė-
jime dalyvaujančių tautybių 
asmenimis, paaiškėjo, kad šių 
metų minėjimo data buvo nu-
statyta praeitų metų BACGC 
posėdyje kaip 2015 m. birželio 
14 d., Šv. Kazimiero švento-
vėje. Iki šios dienos „Dirva” 
nėra gavus pageidavimų nei 
elektroniniu paštu, nei telefo-
nu, faksu ar raštu paskelbti šią 
svarbią datą „Dirvos” renginių 
kalendoriuje. Kodėl?

Šiomis dienomis iš vienos 

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMO TIKSLAS 
IR SVARBA

tautybės dvasininko buvo 
gauta žinia, kad š. m. birželio 
14 d. nežinoma lietuvių orga-
nizacija rengia vajų sutelkti 
lėšų savo veiklai ir todėl yra 
keičiama praeitais metais nu-
statyta minėjimo data. Kuriai 
organizacijai kilo ši keista 
mintis, pradžioje buvo neaiš-
ku. Kadangi visi minėjime 
dalyvaujantys dvasininkai turi 
nepakeičiamus įsipareigoji-
mus, siūloma birželio 21 d. 
data yra nepriimtina. Pasirodo, 
kad organizacija, šiam mi-
nėjimui „pakišusi koją”, yra 
Klivlendo lietuvių kultūros 
darželis! Autoriui pasidomėjus 
išsamiau, pavyko sužinoti, 
kad BACGC š. m. kovo 31 d. 
turėjo neeilinį posėdį, skirtą 
išspręsti šią problemą, ir kad 
buvo „paskirtas” ar „pasisiū-
lė” vienas asmuo susisiekti 
su Šv. Kazimiero šventovės 
atstovu. Jo nuomone, tokiam 
susisiekimui tinkamiausias 
būtų elektroninis paštas. Kitas 
asmuo dėl iškilusios dilemos 
kaltino „mus visus”. Keista, 
kad jis nepaminėjo organiza-
cijų valdybų vadų, žinomų tik 
jų titulais, savanaudiškumu, 
bet ne veikla, ir nešiojančius 
„daug skrybėlių”. Jie nenusi-
pelnė mūsų pagarbos ir turėtų 
būti pašalinti. 1941 metu trė-
mimai privalo būti neišrauna-
mai įrėžti į kiekvieno baltiečio 
sąmonę. Laukiame atitinkamo 
sprendimo.

Algirdas V. Matulionis

F L O R I D A

Garbingi svečiai Lietuvių 
klube. LR garbės konsulas 
vakarinei Floridai Algimantas 
Karnavičius šiais metais buvo 
pakviestas organizuoti LR gar-
bės konsulų metinį suvažiavi-
mą. Į mūsų miestą šeštadienį, 
vasario 28 d., suskrido iš JAV 
apie 30 svečių. JAV garbės 
konsulai, Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV ir Meksikai 
Žygimantas Pavilionis, LR ener-
getikos reikalų ministras Rokas 
Masiulis su palydovais ir naujai 
paskirtas mūsų rajonui genera-
linis konsulas Niujorke Julius 
Pranevičius. Posėdžiai vyko 
St. Petersburgo miesto centre 
viešbutyje, kurių metu svečius 
gražiai pasveikino ir apdova-
nojo suvenyrais St. Petersburgo 
miesto atstovai. 

Tą patį savaitgalį prasidėjo 
garbės konsulo A. Karnavičiaus 
rengiamas jau 25-tas Floridos 
golfo jubiliejinis labdaros (pel-
nas skiriamas „Vaiko vartai į 
mokslą” org.) turnyras, kurio 
atidarymas vyko Lietuvių klube. 
Suvažiavime dalyvaujantys gar-
bės konsulai ir valdžios atstovai 
svečiai iš Lietuvos atvyko į 
golfo turnyro atidarymo vakarą 
kartu pabendrauti su golfo žai-
dėjais – iš viso susirinko 125 
svečiai.

Visi buvo pavaišinti ypa-
tingai paruošta klubo virtu-
vės šefės Angelės Straukienės 
vakariene. Puikia programa 
nudžiugino klubo šokių grupė 
„Ritmas”. Šokėjai sukosi tango, 
valso ritmu, skambėjo „čia čia”, 
kvikstepas, rumba. Programą 
nuotaikingai vedė ir apie šokių 
istoriją pasakojo Jovita Acutė 
Parker. Šokis keitė šokį, gražius 
rūbus dar gražesni. Žiūrovai 
negailėjo aplodismentų ir prašė 
šokėjus pakartoti. Smagu buvo 
matyti, kad Lietuvių klubas turi 
tokį šaunų, kūrybingą kolektyvą 
su nepavargstančiais vadovais 

Rima ir Aurelijum Kilbauskais.
Suvažiavimui pasibaigus, 

Niujorko generalinis konsu-
las Julius Pranevičius, norė-
damas arčiau susipažinti su 
St. Petersburgo lietuvių ben-
druomene, kartu su g. konsulu 
V. Lapatinsku (Sietlas, WA), 
gen. g. konsule I. Bubliene 
(Klivlendas, OH) dalyvavo 
Lietuvių klubo sekmadieni-
niuose pietuose. Gen. konsulas 
Pranevičius, pakviestas prie mi-
krofono, pasidžiaugė aktyvia St. 
Petersburgo lietuvių bendruo-
mene, puikiomis lietuviškos 
veiklos patalpomis – klubu ir 
trumpu žodžiu pabendravo su 
popietės dalyviais.

Sveikiname premijuotą 
dailininkę. Kiekvienais me-
tais tūkstančiai žmonių aplan-
ko metinę Raymond James 
Gasparilla festivalio meno par-
odą Tampos mieste. Ir šiais me-
tais buvo ne kitaip. Vyriausios 
žiuri komisijos, vadovaujamos 
Šiaurės Karolinos universiteto 
Witherspoono meno muziejaus 
kuratorės Elaine Gustafson, 
rankose buvo $75,000, kurie 
buvo paskirstyti kaip premijos 
išrinktiesiems iš apie 300 daly-
vaujančių menininkų.

Malonu, kad viena iš premi-
jų (Wells Fargo apdovanojimas 
„Už nuopelnus”) buvo paskirta 
ir mūsų Klubo narei dailininkei 
Rasai Saldaitienei. Sveikiname 
dailininkę Rasą.

Nepriklausomybės Atkū-
rimo minėjimas. Gausus būrys 
svečių susirinko į Lietuvių klubą 
kovo 14 d. šeštadienį paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-tąsias metines. 
Plačiai reklamuotas spaudoje 
ir internete renginys sutraukė 
ne tik lietuvišką bendruome-
nę, bet sulaukėme ir latvių bei 
amerikiečių svečių. Minėjimą 
pradėjo klubo pirmininkė Vida 
Meiluvienė.

Sugiedojus himnus, sce-

nos ekrane stebėjome iškilmes 
Lietuvos Seime ir išgirdome 
Lietuvos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės proginį sveiki-
nimą tautiečiams.

Sukaktuvių proga sveiki-
nimo žodį pasakė latvių ben-
druomenės St. Petersburge pir-
mininkas Gunars Liepins, taip 
pat perskaitytas negalėjusios 
minėjime dalyvauti Estijos gar-
bės konsulės Lisa Metts sveiki-
nimas. Minėjime dalyvavo LR 
garbės konsulas A. Karnavičius 
su žmona Nancy.

Kultūros būrelio pirminin-
kė Angelė Karnienė pakvietė 
iš Tampos, FL., atvykusį JAV 
armijos plk.(ret.) – kuris yra 
buvęs Lietuvoje, kur talkino 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
darbuose – supažindinti su mi-
nėjimo pagrindine dalimi - „The 
Invisible Front” („Nematomas 
frontas”) filmu, specialiai gautu 
šiai progai. Visa programa, ka-
dangi dalyvavo daug lietuviškai 
nekalbančių svečių, buvo veda-
ma anglų kalba.

Minėjimo programai pa-
sibaigus, visi buvo pakviesti 
pabendrauti prie vaišių.

Didelę padėką skiriame LR 
garbės konsului Algimantui 
Karnavičiui už tarpininkavi-
mą gaunant filmą ir už puikių 
plakatų bei bilietų spausdini-
mo finansavimą. Dėkojame A. 
Kilbauskui ir A. Krikščikui už 
techninę pagalbą.

Vaišes tvarkė Nijolė Dimienė 
ir Aldona Stasiukevičienė, o jas 
dovanojo – N. Dimienė, A. 
Karnienė, R. Kilbauskienė, R. 
Krikščikienė, D. Mažeikienė, V. 
Meiluvienė, S. Prialgauskienė, 
A. Stasiukevičienė ir A. 
Straukienė.

Tai buvo puikus Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybės 
Atkūrimo paminėjimas.

Dėkojame visiems dalyva-
vusiems ir prisidėjusiems prie 
minėjimo renginio.

Čikagos lituanistinė mo-
kykla gyvuoja jau 23 metus, ji 
įkurta sujungus Čikagos aukš-
tesniąją, Dariaus ir Girėno bei 
Donelaičio lituanistines moky-
klas. Susirinkę šeštadieniais į 
mokyklą ne tik rašome, skaito-
me lietuviškai - šalia šių pamo-
kų šokame lietuviškus šokius, 
dainuojame lietuviškas dainas. 
Kaip smagu užtraukti skambią 
lietuvišką dainą kasmetinėje 
lietuviško žodžio šventėje, ka-
lėdiniuose renginiuose, daly-
vauti su daina Vasario 16-osios 
ar Kovo 11-osios šventėse. 
Mokyklos dainorėliai jau yra 
dalyvavę JAV ir Kanados lie-
tuvių dainų šventėse: 2006 
metais mokyklos choras, vado-
vaujamas Birutės Jasinskienės 
ir Jūratės Grabliauskienės, dai-
navo Čikagoje vykusioje VIII 
dainų šventėje, o 2010 metais 
mūsų dainininkai, vadovaujami 
muzikos mokytojos Jolantos 
Banienės, dalyvavo IX dainų 
šventėje Kanadoje, Toronto 
mieste. Jubiliejinei X dainų 
šventei mokyklos choristus ruo-
šia mokytoja Dalia Gedvilienė. 
Jai būtų sunku išsiversti be 
šaunių pagalbininkų būrio – 
mokyklos direktorės Laimos 
Apanavičienės, tėvų komiteto 

Vasario 28 d. Floridoje įvyko kasmetinis Lietuvos Garbės konsulų, akredituotų JAV ir Meksikai, su-
važiavimas. Suvažiavimo dalyvius sveikinęs ambasadorius Ž. Pavilionis pabrėžė, kad būtina išnaudoti 
tai, kad LR Garbės konsulų tinklas JAV (šiuo metu akredituoti 24) yra kryptingai plečiamas, kas didina 
atstovavimo pajėgumus ir ekspertizės lygį. Suvažiavimo dalyviai susipažino su Garbės konsulų veiklos 
geriausios praktikos pavyzdžiais, dalinosi viešosios diplomatijos ir organizacine patirtimi.       LR URM

narių Noros Alonso ir Antano 
Rašymo, mokytojų Marijos 
Adamonis, Danutės Petraitienės, 
Rimos Prišmantienės.

Kovo 22 d. mokyklos choras 
turėjo puikią progą kartu su 
kitais dainininkais ir talentin-
guoju pianistu Rudolfu Budginu 
koncertuoti Lemonte vykusioje 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25-mečiui skirtoje šventėje.  
Gegužės 9 d. dainininkai kon-
certuos savo mokykloje. Su 
nekantrumu laukiame vasaros, 
kai susirinkę į dainų šventę iš 
širdies kartu su kitais dalyviais 
padainuosime dainų dainelę. 
Teskamba lietuviška daina, 
te šios šventės aidas pasiekia 
visuose pasaulio kampeliuose 
gyvenančių lietuvių širdis!

ČLM direktorės pavaduoto-
ja Loreta Timukienė

TESKAMBA LIETUVIŠKA DAINA!

Dalia Gedvilienė
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LIETUVA IR PASAULIS

Minint Lietuvos įstojimo į 
NATO bei NATO oro policijos 
misijos Baltijos šalyse 11-ąsias 
metines, užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius kovo 
31 dieną lankėsi Lietuvos ka-
riuomenės Karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje Šiauliuose. 
Ministras padėkojo Italijos ir 
Lenkijos karinių oro pajėgų 
kariams už šiuo metu atlie-
kamą Baltijos valstybių oro 
erdvės patruliavimo misiją.

„Oro polici jos misija 
Baltijos valstybėse nuo pir-
mos Lietuvos narystės NATO 
dienos mūsų žmonėms sim-
bolizavo tvirtą sąjungininkų 
įsipareigojimą ginti Baltijos 
valstybes. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems kariams, kurie per 
šiuos 11 metų saugojo Baltijos 
valstybių oro erdvę”, – sakė 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras susitikime su Italijos ir 
Lenkijos kariais.

Šiuo metu Baltijos oro 
policijos misijoje papildomus 
naikintuvus yra suteikusi ir 
Ispanija (naikintuvai dislokuo-
ti Estijoje, Amari oro bazėje).

„Ši misija yra puikus są-
jungininkų solidarumo ir iš-
maniosios gynybos pavyzdys.  
Saugodami Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių oro erdvę, jūs 
prisidedate ne tik prie šio regi-
ono, bet ir prie viso Aljanso bei 
Europos saugumo didinimo”,  
– sakė L. Linkevičius.

Pasak ministro, artimiau-
siu metu Lietuvoje matysime 
daugiau NATO buvimo žen-
klų. Šiemet Lietuvoje įsikurs 
tarptautinė NATO vadavietė, 
kuri koordinuos ypač aukštos 
parengties pajėgų atvykimą ir 
dalyvavimą pratybose, ir toliau 
bus dislokuojamos sąjunginin-
kų rotacinės pajėgos su karine 
technika.

Ministras pažymėjo, kad 
Lietuva, atsižvelgdama į geo-
politinius pokyčius, irgi ėmėsi 
neatidėliotinų žingsnių, kurie 
stiprina mūsų šalies gynybą. 
Palyginus su 2013 m., Lietuva 
padidino gynybos finansavimą 
60%, priėmė įstatymo pataisas, 
kuriomis grąžinama privalo-
moji pradinė karo tarnyba, taip 
pat aktyviai stiprina NATO ir 

PADĖKOJO ITALIJOS IR LENKIJOS KARIAMS  
UŽ BALTIJOS VALSTYBIŲ ORO ERDVĖS SAUGOJIMĄ

LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (trečias iš kairės) padėkojo Italijos ir Lenkijos 
kariams už Baltijos valstybių oro erdvės saugojimą.                                                             KAM nuotr.

ES gebėjimus Europos infor-
macinio saugumo srityje.

„Šiomis dienomis Ukrainos 
rytuose tebesitęsianti Rusijos 
agresija tik dar labiau pabrėžia 
mūsų narystės NATO svarbą ir 
primena, kad kartu su savo są-
jungininkais turime būti nuolat 
pasirengę ginti savo bei visų 
Aljanso narių nepriklausomy-
bę”, – sakė L. Linkevičius.

Kovo 29 d. Lietuva minėjo 
įstojimo į NATO bei NATO 
oro policijos Baltijos valsty-
bėse metines.  Prieš vienuolika 
metų, 2004 metų kovo 29 
dieną, Lietuvos Respublikos 
M i n i s t r a s  P i r m i n i n k a s 
Algirdas Brazauskas kartu su 
Bulgarijos, Estijos, Latvijos, 
Rumunijos, Slovakijos ir 
Slovėnijos premjerais įteikė 
Vašingtono sutarties ratifika-
cinius raštus JAV valstybės 
sekretoriui Colinui Powellui. 
Šią istorinę dieną Lietuva tapo 
visateise NATO nare ir įsitrau-
kė į bendrą Europos saugumo 
struktūrą labiau nei bet kada 
anksčiau savo tūkstantmetėje 
istorijoje.                 LR URM 

Š.m. kovo 30 San Francisko 
mieste LR ambasadorius JAV 
Žygimantas Pavilionis susitiko 
su ilgamečiu JAV Prezidento 
Ronald Reagan Valstybės 
sekretoriumi George Shultz, 
kuris buvo vienas svarbiausių 
aukščiausių JAV diplomatų, 
nuolat kovojusių už Baltijos 
šalių laisvę. Atkurtos laisvės 
25-mečio proga ambasado-
rius padėkojo sekretoriui už 
jo ilgametę veiklą sudarant 
sąlygas Baltijos šalims atkurti 
savo laisvę. Atsakydamas 
sekretorius pasakė: „mes nie-
kada neleidome nuleisti Jūsų 
vėliavos ir niekada neleisi-
me”. Šių metų liepos 23 d. 
sueis lygiai 75 metai nuo JAV 
vykdytos Baltijos šalių okupa-

SEKRETORIUS GEORGE SHULTZ LIETUVAI: 
MES NIEKADA NENULEIDOME JŪSŲ VĖLIAVOS

cijos nepripažinimo politikos 
pradžios. 

Ambasadorius vizito metu 
susitiko su viena pirmųjų JAV 
Senatorių moterų D. Feinstein, 
vietos verslo ir technologi-
jų elitu Silicio slėnyje. Ž. 
Pavilionis taip pat susitiko 
su socialinio tinklo Facebook 
vykdomaisiais vadovais, vie-
tos startuolių inkubatoriais, 
Stanfordo bei kitų, aktyviai 
su inovacijomis dirbančiu, 
universitetų vadovais.

LR ambasada JAV šiuo 
metu intensyviai ruošiasi pir-
mojo Generalinio konsulato 
Vakarų krante atidarymui, ku-
ris be konsulinių funkcijų turės 
aktyviai veikti plėtodamas 
ekonominius ryšius su ino-

vacijų srityje bene labiausiai 
pažengusiomis Kalifornijos 
bei kitomis JAV vakarų ir pietų 
valstijomis. 

Ambasadorius viešėda-
mas vakarų krante taip pat 
pasinaudojo proga susitikti su 
vietos lietuvių bendruomene, 
atstovaujama garbės konsulo 
Dennis Garrison ir Verslios 
Lietuvos atstovės Dianos 
Plačiakienės.

Ambasadorius Ž. Pavilionis 
San Franciske lankosi su grupe 
ambasadorių iš Vašingtono, 
kurių kelionę oficialiai orga-
nizuoja JAV Valstybės depar-
tamentas, siekdamas pade-
monstruoti JAV reziduojan-
čiam diplomatų korpusui JAV 
Vakarų pakrantės ekonominį ir 
technologinį potencialą. 

LR URM

Pranešame, kad dėl as-
mens tapatybės kortelės iš-
davimo jau galima kreiptis į 
Lietuvos Respublikos amba-
sadą Vašingtone.

Užsiregistruoti konsuli-
niam priėmimui dėl asmens 
tapatybės kortelės keitimo 
ar išdavimo LR ambasadoje 
Vašingtone galima telefonu 
+1-202-234-5860, papildomas 
(127) kiekvieną darbo dieną 
nuo 14.00 iki 17.00 val. arba 
el. paštu consul.us@urm.lt.

Konsulinis priėmimas 
Ambasadoje vyksta kiekvie-
ną darbo dieną nuo 10.00 iki 
12.00 val., išskyrus nedarbo 
dienas. Dėl papildomos infor-
macijos apie konsulinį priė-

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IŠDUODAMOS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE 

ATSTOVYBĖSE IR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE
mimą ambasadoje rekomen-
duojame sekti mūsų interneto 
puslapį: http://usa.mfa.lt. 

Primename, kad asmens 
tapatybės kortelės turi inte-
gruotą kontaktinę elektro-
ninę laikmeną. Tai suteikia 
galimybę pasirašyti elektro-
ninius dokumentus saugiu 
elektroniniu parašu, taip pat 
galimybę paslaugų teikėjams 
identifikuoti asmenį jungiantis 
prie informacinių sistemų ir re-
gistrų bei siunčiant duomenis 
internetu. Asmens tapatybės 
kortelės kontaktinės elektro-
ninės laikmenos aktyvavimo 
duomenys (slaptažodis) yra 
išduodami kartu su asmens 
tapatybės kortele.    LR URM

Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerija 
kviečia vaikus ilsėtis vasaros 
stovyklose Lietuvoje ir kom-
pensuoja 50 % vaikų vasaros 
poilsio stovyklų kainos užsie-
nio lietuvių vaikams, gyvenan-
tiems ne Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie 

VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS LIETUVOJE 2015 M. 
projekte dalyvaujančias vaikų 
vasaros poilsio stovyklas, re-
gistraciją, dalyvavimą ir kitais 
aktualiais klausimais rasite pro-
jekto tinklapyje www.tapk.lt

Linkime puikių vasaros 
įspūdžių Lietuvos vaikų vasa-
ros poilsio stovyklose! 

LR URM

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) kartu su LR 
kultūros ministerija rengiasi skirti Šv. Jeronimo premiją grožinės 
ir humanitarinės lietuvių literatūros vertėjui už profesionaliai ir 
meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros 
populiarinimą užsienyje. Premijos tikslas – įvertinti ir skatinti 
lietuvių literatūros vertėjo darbą ir indėlį į tarptautinius kultūros 
mainus, Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, patrauklaus Lietuvos 
įvaizdžio kūrimą. LLVS kviečia siūlyti kandidatus iki gegužės 18 
d. el. paštu literaturosvertejai@gmail.com Pareiškėjai turi pateikti 
rekomendaciją, kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymą bei dar-
bų sąrašą. Vertinimo komisija turi teisę paprašyti pateikti darbų 
pavyzdžius. Kandidatus premijai gauti gali pristatyti meno kūrėjų 
asociacijos, leidyklos, švietimo įstaigos, kiti fiziniai ir juridiniai 
asmenys. Ši premija kartu su Šv. Jeronimo premija užsienio lite-
ratūros vertėjui į lietuvių kalbą bus teikiama rugsėjo 30-ąją, minint 
tarptautinę vertėjų - Šv. Jeronimo - dieną. Laureatai bus apdovanoti 
piniginėmis premijomis ir diplomais.

Rusija padėjo evakuoti Lietuvos pilietį iš Jemeno, kuriame 
vyksta šiitų husių sukilimas, balandžio 3 d. patvirtino Lietuvos 
diplomatai. „Lietuvos pilietis šią naktį lėktuvu parskraidintas į 
Maskvą iš Jemeno sostinės Sanos”, - žiniasklaidai sakė Lietuvos 
užsienio reikalų ministro patarėjas Kęstutis Vaškelevičius. Ministras 
Linas Linkevičius socialiniame tinkle „Twitter” rusų kalba padėkojo 
Maskvai už pagalbą evakuojant lietuvių. 

Vilniuje pristatyta knyga apie išeivijos lietuvį Juozą Bačiūną. 
Prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šis žmogus yra pavyzdys 
visai jaunajai kartai, kaip išsaugoti ir puoselėti lietuvybę. Apie 
verslininką, mecenatą J. Bačiūną Lietuvoje žinoma nedaug. Jis 
priklausė senajai emigrantų kartai, iš Lietuvos išvykusiai XIX ir XX 
amžių sandūroje. J. Bačiūnas mirė 1969 m. V. Adamkaus teigimu, 
monografiją apie šį žmogų turėtų perskaityti jaunoji karta, nes J. 
Bačiūnas yra pavyzdys, kaip reikia saugoti lietuvybę ir kiek galima 
nuveikti savo tėvynei, būnant labai toli nuo jos.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą savanoriškai atlik-
ti užsirašė ir 23 metų vilnietis Raimundas Ušackas. Jis – Lietuvos 
diplomato Vygaudo Ušacko sūnus. Kaip sako pats vaikinas, apie 
tarnybą Lietuvos kariuomenėje galvojęs jau seniai, svarstęs daly-
vauti baziniuose kariniuose mokymuose. R. Ušackas nusprendė 
tarnybą atlikti savanoriškai ir nelaukti, kol bus pašauktas. „Aš myliu 
Lietuvą. Man bus garbė ir pareiga tarnauti Tėvynei, ginti ją, savo 
artimuosius ir jos piliečius. Gimiau nepriklausomoje Lietuvoje, 
todėl negaliu ir nenoriu pagalvoti, kaip atrodytų okupuota Lietuva. 
Todėl noriu būti pasiruošęs grįžti, iš kur bebūčiau, ir ją ginti,” – sako 
mokslus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir 
Lietuvoje baigęs jaunuolis.                            LR KAM, LRT, LR URM
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2014 m. Lietuvoje veiklą 
pradėjo fondas „Švieskime 
vaikus”, kurio tikslas – ap-
rūpinti kuo daugiau Lietuvos 
darželių, mokyklų, bibliotekų 
lietuvių autorių knygomis 
vaikams. Labai svarbu tai, 
kad knygos yra dovanojamos. 
Fondo steigėjai yra gerai ži-
nomi žmonės: kultūros mece-
natas, ūkininkas, verslininkas 
Ramūnas Karbauskis ir mu-
zikantas, aktorius bei prodiu-
seris Andrius Mamontovas. 
B e n d r a d a r b i a u d a m i  s u 
Tarptautinės vaikų ir jaunimo 
literatūros asociacijos (IBBY) 
Lietuvos skyriumi ir Lietuvos 
rašytojų sąjunga jau antrą kartą 
jie skelbė Nacionalinį vaikų 
literatūros konkursą.

Pirmasis konkursas, kurio 
laimėtojai buvo apdovanoti 
2014 m., sulaukė didžiulio 
susidomėjimo: jame dalyva-
vo 124 autoriai, pateikę 144 
kūrinius. Antrajame 2015 m. 
konkurse panoro dalyvauti 45 
autoriai, kurie pristatė 64 kūri-
nius. Pagal konkurso nuostatus 
kūriniai turi būti originalūs, 
t.y. niekur nepublikuoti, o 
autoriai pasirašo tik slapyvar-
džiu. Autorių anonimiškumas 
suteikia vienodas teises tiek ži-
nomiems kūrėjams, tiek litera-
tūros debiutantams. Pavardės 
atskleidžiamos tik tada, kai 
būna išrinkti nugalėtojai.

Įdomu yra ir tai, kad ap-
dovanojimo ceremonijos data 
yra Kovo 11-oji – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo diena, o vieta – nedidelė 
gyvenvietė Naisiai Šiaulių 
rajone. Praėjusiais metais 
buvo išrinkti ir apdovanoti 
pirmieji šeši laureatai, o šių 
metų kovo 11-ąją jų gretas 
papildė dar penki kūrėjai. Visi 
gavo pinigines premijas (tik 
pernai – litais, o šiais metais – 
jau eurais).

Šiais metais (kaip ir praė-
jusiais) kovo 11-ąją į Naisių 
vasaros teatro ir bendruome-

nės kultūros rūmus susirinko 
ne tik Naisių krašto žmo-
nės, bet ir svečiai iš Vilniaus, 
Šiaulių ir kitų Lietuvos vietų. 
Kiekvienas atvykęs gavo do-
vanų visas šešias praėjusių 
metų (pirmojo konkurso) lau-
reatų knygas.

Konkurso komisijos pir-
mininkas, vaikų literatūros 
tyrinėtojas doc. dr. Kęstutis 
Urba pristatė komisijos narius, 
priminė konkurso sąlygas, 
pasidalino mintimis apie vai-
kų literatūros reikšmę mūsų 
kultūroje. Kalbėdamas apie 
pirmąjį 2014 m. konkursą, 
pasidžiaugė, kad jo laureatai 
buvo apdovanoti ne tik pini-
ginėmis premijomis, bet nomi-
nuotos knygos buvo išleistos 
dideliu tiražu: pirmosios vietos 
knyga-laimėtoja – 35000 eg-
zempliorių tiražu, kitos – po 
13000. Palyginimui priminė, 
jog 1500 egzempliorių tiražas 
(vaikiškų knygų) Lietuvoje 
šiuo metu yra „normalus”, o 
2000 – jau „rizikingas”.

Konkurso nugalėtojams 
doc. dr. K.Urba įteikė di-
plomus, fondo „Švieskime 
vaikus” direktorė Jolanta 
Zigmantaitė – tautodailininko 
Marijaus Stošio kaldintas tra-
dicines gandrų statulėlės (gan-
dras yra tapęs ir Naisių simbo-
liu), o Naisių bendruomenės 
pirmininkė Rita Žukauskienė 
– dar ir gardžiuosius ūkininkės 
Angelės Gendvilienės sūrius.

Pirmoji vieta už geriausią 
2015 m. knygą vaikams atiteko 
klaipėdiškiui Aidui Jurašiui, 
antroji – jau gerai žinomai ra-
šytojai Gintarei Adomaitytei, 
trečioji – Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto studentei 
Ievai Kasperavičiūtei. Šių 
metų debiutante išrinkta ši-
lutiškė Ignė Zarambaitė, o 
geriausia dailininke – Laimutė 
Varkalaitė. Pirmosios vietos 
laimėtojui skirta 2900 eurų 
premija, antrosios bei trečio-
sios – 1450 eurų premijos, 

kitoms nominantėms – 870 
eurų premijos.

Po apdovanojimų žodis 
buvo suteiktas laureatams, 
kurie pristatė savo kūrinius. 
Pirmosios vietos laimėtojas 
A.Jurašius renginyje neda-
lyvavo, todėl ištrauką iš jo 
knygos „Akmenų pasakos” 
skaitė „Naisių vasaros teatro” 
aktorius Arūnas Jokubauskas. 
G. Adomaitytė trumpai papa-
sakojo jos nominuotos kny-
gos „Žaliojo namo paslaptis” 
istoriją, linkėdama visiems 
„būti principingais ir be burtų 
lazdelės niekur neiti”. Jaunoji 
poetė I. Kasperavičiūtė, prista-
tydama poezijos rinkinį „Kas 
nutiko susitikus”, nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad buvo pastebėta 
ir poezijos knyga, kurios ei-
lėraščiai, pasak autorės, „biro 
vienas po kito”, kuriuos ji tie-
siog rašė negalvodama kam, o 
vėliau suprato - vaikams. Metų 
debiutantė I. Zarambaitė pasi-
dalino mintimis, kad knygelei 
„Emilio laiškas” įtakos turėjo 
jos vaikystės miestelyje esantis 
šimtametis paštas. Dailininkė 
L. Varkalaitė į sceną užlipo 
kartu su knygos „Saulės spal-
vų poringės: geltona”, kurią 
ji iliustravo, autore Liuda 
Petkevičiūte. Kalbėdama ra-
šytoja atkreipė dėmesį, kad 
lietuvių kalbos žodingumą 
skaitytojui reikia pateikti kuo 
anksčiau – dar mažiesiems 
skaitytojams. O dailininkė, 
savo mintis iliustruodama 
vaizdais ekrane, samprotavo, 
kas tai yra iliustracija, kada ji 
kalba…

Šventinę popietę baigė 
„Naisių vasaros teatro” ak-
toriai, pristatydami muzi-
kinę programą „Dainuosna 
mudu abudu”, kurią skyrė ne 
tik antrajam Nacionaliniam 
vaikų literatūros konkursui, 
bet ir 25-osioms Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
metinėms.

Alina Šalavėjienė

Nugalėtojai su komisija ir fondo „Švieskime vaikus” direktore Jolanta Zigmantaite. V. Šalavėjaus nuotr.

APDOVANOTI ANTROJO NACIONALINIO VAIKŲ 
LITERATŪROS KONKURSO LAUREATAI Tarptautinės teatro dienos proga Kauno valstybiniame 

muzikiniam teatre surengtose „Auksinių scenos kryžių” įtei-
kimo iškilmėse kultūros ministras Šarūnas Birutis Padėkos 
premiją įteikė kompozitoriui Giedriui Kuprevičiui už mu-
zikinę kūrybą teatrui.

Lietuvių kompozitorės Justės Janulytės muzika skambės 
festivalyje „Musica Insieme COntemporanea” drauge su Giya 
Kancheli (Gruzija) bei Yuval Avital (Izraeilis) kūriniais. „Musica 
Insieme Contemporanea” yra vienas pagrindinių šiuolaikinę 
muziką Italijoje pristatančių renginių, susijęs su Bolonijos 
šiuolaikinės muzikos ansamblio „Fontanamix” (meno vadovas 
Francesco La Licata) veikla. Jame parodytas išskirtinis dėmesys 
lietuvių autorei Justei Janulytei. „Fontanamix” atliks du bene 
geriausiai jos „monochrominę” kūrybą atskleidžiančius darbus, 
tai yra beveik 40 minučių muzikos. Praėjusių metų festivaliuose 
„Musica Insieme Contemporanea”  yra asmeniškai dalyvavę 
tokie žymūs šiuolaikinės muzikos autoriai kaip Kaija Saariaho, 
Jonathanas Harvey, Tristanas Murailis, Toshio Hosokawa ir 
kiti. Justės Janulytės dalyvavimą Bolonijos festivalyje remia 
Lietuvos kultūros institutas.

Š.m. kovo 24 d. Lietuvos ambasada Prancūzijoje, ben-
dradarbiaudama su leidykla „HDateliers henry dougier”, 
surengė prancūzų žurnalistės Marielle Vitureau knygos „Les 
Lituaniens” pristatymą bei susitikimą su autore. Gausiai 
susirinkusią publiką pasveikino Lietuvos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis, pabrėž-
damas kad šis knygos pristatymas bei diskusija apie lietuvišką 
tapatybę tarsi simboliškai užbaigia visą kovo mėnesį  trukusį 
kultūrinių renginių ciklą, skirtą Prancūzijoje paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 25-ąsias metines.  Lietuvos am-
basados Prancūzijoje bei Lietuvos kultūros ministerijos  inicia-
tyva buvo surengti įvairūs lietuvių literatūros, kino ir muzikos 
pristatymai. Prancūzų kalba išleista knyga „Les Lituaniens” 
(„Lietuviai”) – tai daugelį metų Lietuvoje gyvenančios žurna-
listės Marielle Vitureau kūrinys, išleistas prancūzų leidyklos 
„HDateliers henry dougier” ir pirmą kartą pristatytas vasario 
mėnesį Vilniuje vykusioje knygų mugėje. Pati autorė šį leidinį 
vadina reportažų knyga, kurioje per pasirinktas  keturias temas 
– istoriją, emigraciją, globalizaciją ir Vilnių – siekia atskleisti 
lietuviškąją tapatybę ir papasakoti šalies istoriją. Knygos pri-
statyme Lietuvos ambasadoje Prancūzijoje Marielle Vitureau 
diskutavo su Latvijos ir Estijos kultūrologėmis  Una Bergmane 
ir Katerina Kesa. Renginį ambasadoje užbaigė nuotaikingas 
lietuvių džiazo muzikantės Viktorijos Gečytės koncertas.

Šiaurės Vokietijos pajūrio mieste Zingst, kuris Vokietijoje 
žinomas kaip fotografijos erdvė, š.m. balandžio 3 d. galerijo-
je „Galerie Villa Ruh”, atidaryta žinomo Lietuvos fotografo 
Gyčio Skudžinsko personalinė paroda „Tyla”. Ciklo „Tyla” 
darbai eliminuoja orientacinius erdvės ir laiko parametrus. 
Šiuos darbus jungia siekis kalbėti apie perpildytą atvaizdo 
reprodukcijų rinką, informacijos kiekius fotografijoje, vizu-
alumo bei jo suvokimo ir įsisavinimo įpročius. Fotografijų 
ciklo „Tyla” darbai jau rodyti Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje, 
Prancūzijoje ir Slovakijoje.

Paryžiuje, š. m. kovo 27 d. kino teatre „L’Entrepot” įvyko  
lietuvių  režisierės Alantės Kavaitės filmo „Sangailės vasara” 
premjera. Filmas buvo rodytas jau dešimtąjį kartą vykusio 
tarptautinio kino festivalio „Europa apie Europą” ( „L’Europe 
autour de l’Europe”) metu. Filmo pristatyme dalyvavo pati 
autorė Alantė Kavaitė, buvo surengta diskusija su kritiku ir 
šiaurės šalių kino istoriku Jan Erik Holst, kuris  pristatė ir 
savo knygą „Storck Flying over Pinewood. Cinéma des pays 
baltes de 1989 à 2014”.

Alantės Kavaitės filmas „Sangailė”  šiais metais  tapo 
pirmuoju lietuvišku vaidybiniu filmu, laimėjusiu prestižiniame 
JAV festivalyje Sundance. Alantei Kavaitei JAV buvo įteiktas 
apdovanojimas už geriausią režisūros darbą festivalio konkur-
sinėje vadybinių filmų programoje, o filmas sulaukė teigiamų 
vertinimų dėl puikios kinematografijos, subtilaus žvilgsnio į 
jauną meilę bei charizmatiškos dviejų pagrindinių aktorių – 
Julijos Steponaitytės ir Aistės Diržiūtės, vaidybos.

Aistruolių, kaupiančių įvairias senienas – gausu, tačiau 
senovinių motociklų kolekciją galima pamatyti tik Žemaitijoje. 
Telšių rajone įkurtas senovinių motociklų muziejus – didžiau-
sias Baltijos šalyse. Įspūdingas praeities technikos lobynas su-
telktas Rapalių kaime. Prieš porą metų čia įkurtame muziejuje 
–  apie pusšimtis senovinių motociklų, atkeliavusių į Žemaitiją 
iš įvairių pasaulio šalių. Eksponatų gamybos metai – nuo XIX 
iki XX amžiaus vidurio. Seniausias pagamintas 1894-aisias.                                                         

LRKM, LRT
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Antrojo pasaulinio karo pa-
baigos 60-ties metų sukakties 
proga leidykla „Gairės” 2006 
metais išleido spalvotą, gražiai 
iliustruotą „Atminimo knygą”. 
Šios knygos siekis įamžinti 
žuvusiųjų karių atminimą. 
Knygos pradžioje lietuvių, 
rusų ir vokiečių kalbomis – 
trumpos valstybėms atstovau-
jančių asmenų mintys apie karo 
baisumus ir milijonus žuvusių 
karių kovoje prieš nacizmą. LR 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Brazauskas didžiavosi, kad 
Lietuvos vyrai didvyriškai 
kovėsi pirmiausia Raudonosios 
armijos gretose, kad Lietuvoje 
žuvę sovietiniai kariai ilsisi 
tvarkingai prižiūrimose kapi-
nėse. Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergejus Lavrovas 
pabrėžia, kad tik Lietuvos 
žemėje žuvo per 80 tūkstančių 
karių, daugiau kaip 100 tūks-
tančių belaisvių koncentracijos 
stovyklose. Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Frank-Walter 
Steinmaier kviečia pamąstyti, 
kad šiose vietose suvokiame 
Vokietijos istorijos klystkelį, 
sukėlusį begalines kančias. Jis 
teigia, kad Lietuvoje ilsisi 20 
tūkstančių vokiečių karių. Šie 
ir kiti politikai kvietė susimąs-
tyti apie fašizmo aukas, tačiau 
nė vienas neužsiminė apie ana-
logiškus komunizmo baisumus 
ir aukas. Algirdas Brazauskas 
net nepaminėjo, kad Lietuvoje 
karas 1945 metais nesibaigė, 
kad ginkluotas partizaninis 
karas tęsėsi dar dešimtmetį, o 
rezistencinis judėjimas vyko 
iki pat 1990 metų – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo. 
Nors daug rašyta apie „karą 
po karo”, sukurti filmai apie 
didvyrišką Lietuvos partizanų 
kovą prieš okupantus, tačiau 
reikia priminti, kad 1944–1945 
metais prieš sovietinę kariuo-
menę, vietinius kolaborantus, 
stribus kovėsi per 30 tūkstan-
čių Lietuvos partizanų, kad 
per du pokario metus žuvo 
atitinkamai  nuo 2,5 iki 10 
tūkstančių laisvės kovotojų. 
Prieš Lietuvos partizanus buvo 
mestos 8 čekistinės, pasienio 
ir reguliariosios sovietų ka-
riuomenės divizijos, vietinių 
aktyvistų, stribų pulkai. J. 
Starkausko knygoje „Čekistinė 
kariuomenė Lietuvoje 1944–
1953 metais” pateiktuose že-
mėlapiuose pagal sutartinius 
ženklus mirgėte mirga okupa-
cinės kariuomenės išdėstymas. 
Žemėlapiuose tarsi nebėra 
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vietos partizanų buveinėms ir 
slėptuvėms įsiterpti. Atrodo, 
kaip galėjo tokį ilgą laiką par-
tizanai atsilaikyti prieš tokią 
galingą karinę jėgą, kuriai 
vadovavo patyrę čekistai, poli-
trukai ir jų generolai. Juk kovai 
su partizanais buvo pasiųsta 
ir garsioji Vetrovo divizija. 
Smogikams vadovavo įžymu-
sis budelis Sokolovas, kuris ra-
miausiai, sulaukęs senyvo am-
žiaus, mirė Nepriklausomybės 
laikais reprezentaciniame ge-
rontologijos centre, kuriame 
sovietiniais laikais ilsėdavosi 
LKP CK seneliai. Manoma, 
kad  mūšiuose su partizanais, 
pagal liudininkų duomenis ir 
pačių sovietinių karių laiškus, 
jų žuvo dvigubai daugiau nei 
partizanų. Aišku, KGB archy-
viniuose dokumentuose tai 
neatsispindi. 

Šiais metais sausio 12 d. 
pagerbėme 70 metų Lėno 
mūšio sukaktį, kuriame Vyčio 
apygardos partizanai kovė-
si su reguliarios kariuome-
nės divizija. Mūšyje žuvo 
apytikriai iki 22 partizanų. 
Archyviniuose KGB doku-
mentuose apie okupantų žūtį 
visai neužsimenama. O toje 
kovoje pagal liudijimus žuvo 
per 100 čekistų. Garsiame 
Kalniškių mūšyje 1945-05-17 
šešiasdešimt partizanų kovėsi 
su divizija patyrusių karių. 
Šiame mūšyje žuvo per 40 
partizanų ir 400 karių, tuo 
tarpu archyviniuose dokumen-
tuose nurodoma, kad žuvo 4 
kariai. Šiuose paminėtuose 
mūšiuose nemaža dalis par-
tizanų prasiveržė per kelius 
apsupties žiedus ir toliau tęsė 
kovą. Tai buvo pirmieji atviri 
mūšiai, įrodantys partizanų 
pranašumą. Vėlesniais metais 
partizanai tokių mūšių stengėsi 
išvengti ir apsiribojo pagal 
jų vadų susitarimus sutartais 
išpuoliais, pasiskirstę į mažes-
nius būrius. Lietuvos budelis 
– aršus stalinistas A. Sniečkus 
pranešimuose VKP(b) sekre-
toriui Ždanovui rašė, kaip 
kovojama su pogrindžiu, nuo-
lat reikalaudavo papildomos 
karinės pagalbos. 1947-05-21 
jis rašė, kad LKP(b) CK biuras 
priėmė nutarimą dėl kovos 
su buržuaziniu nacionaliniu 
pogrindžiu ir jo ginkluotomis 
gaujomis priemonių sustiprini-
mo, kad padėtis negerėja, kad 
LTSR teritorijoje gaujų veikla 
nesilpsta. 

Partizanai savo netikėtais 

puolimais buvo užėmę mieste-
lių visoje Lietuvos teritorijoje: 
sunaikindavo ten esančias stri-
bų ir čekistų įgulas, išvaduo-
davo suimtuose, paimdavo 
reikalingus dokumentus ir 
staigiai pasitraukdavo. Kol 
sovietiniai aktyvistai praneš-
davo stambesniems kariniams 

daliniams, partizanų pėdos 
jau būdavo ataušę. Pagal če-
kistų ataskaitas jie, ieškodami 
partizanų, laukdami jų pasalo-
se ir žūtbūtiniuose mūšiuose 
praleisdavo150–250 dienų per 
metus. Sniečkus, matydamas, 
kad čekistai, reguliari kariuo-
menė su partizanais negali 
susitvarkyti, pareikalavo, kad 
kartu su jais dalyvautų partinis 
aktyvas, juos apginkluodavo. 
Partiniuose susirinkimuose 
buvo net pareikalauta iš čekis-
tų, stribų, partinio aktyvo po 
partizanų išpuolių negrįžti į 
bazes, ieškoti banditų gaujų tol, 
kol jos nebus sunaikintos. Be 
abejo, dėl tokio gyvenimo dau-
gelis prasigerdavo, dalyvavo 
nekaltų žmonių žudynėse, plė-
šikavo, pasisavindavo ištremtų 
žmonių turtą. Jų poelgiai buvo 
svarstomi partiniuose biurų po-
sėdžiuose, tačiau, atkėlus kitus 
į jų vietą, padėtis mažai keitėsi. 

Vis dėlto dėl didelių tremčių, 
žiaurių represijų, išdavysčių, 
suėmimų ir žūties partizani-
nis judėjimas buvo palaužtas. 
Lietuvoje tuo antisovietinis 
judėjimas nesibaigė. Jų garbin-
gą darbą tęsė pogrindininkai 
studentai, jaunimas. Čekistų 
sugauti jie papildė suimtųjų 
partizanų gretas lageriuose, ten 
organizavo streikus, sukilimus. 
Tokie politinių kalinių sukili-
mai vyko Norilske, Kengyre, 
Džezkazgane, Intoje, Vorkutoje 
ir kitur. Lietuviai buvo akty-
viausi streikų organizatoriai 
ir vadovai. Jie savo streikais, 
reikalavimais žlugdė SSRS 
sunkiąją pramonę, sprogdino 
šachtas, vykdė kitas diversijas, 
baudė „bildukus” už išdavystes.

Neatsitiktinai partizaninio 
judėjimo aidas, kai Maskva 
buvo priversta paleisti politi-
nius kalinius į laisvę, atsirito 
ir iki Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto, to-
dėl aršūs stalinistai Sniečkus, 
Preikšas, Liaudis, Zimanas, 
Bartašiūnas, Gedvilas suneri-
mo. Į N. Chruščiovo pradėtą 
politinių kalinių amnestiją A. 
Sniečkus žiūrėjo labai neigia-

mai, kelis kartus Kremliuje 
kalbėjo apie Lietuvos partiza-
nų ir kitų laisvės kovų dalyvių 
„neteisėtą” reabilitaciją, net 
gąsdino SSRS vadovybę nau-
jomis grįžusiųjų ginkluotomis 
akcijomis. Todėl J. Paleckis 
1957-01-21 nedelsiant pasi-
rašė vieną nuožmiausių prieš 
laisvės kovotojus ir tremtinius 
komunistų įsaką – politiniai 
kaliniai, atlikę bausmę, ne-
gali grįžti į Lietuvą, o jeigu 
grįžta, bausti 5 metų katorgos 
bausme. Tokio sprendimo 
nepriėmė nė viena komunis-
tinė sąjunginė respublika. 
Taip pat buvo pasielgta su 
tremtiniais. Negalėdami grįžti 
Lietuvą, dešimtys tūkstančių 
lietuvių pabiro Rusijos ir kitų 
respublikų platybėse, įsikūrė 
Karaliaučiaus srityje, Estijoje, 
Latvijoje.

A t k ū r u s  L i e t u v o s 
Nepriklausomybę, likę gyvi 
partizanai, politiniai kaliniai, 
tremtiniai aktyviai įsijungė į 
atkuriamąjį Lietuvos darbą, 
perlaidojo iš pelkių griovių, 
šulinių, miškų išniekintus par-
tizanų palaikus, atstatinėjo 
nugriautus paminklus, bažny-
čias, susprogdintas Kalvarijas 
Vilniuje ir Vepriuose, Trijų 
Kryžių kalno paminklą, budė-
jo, kad iš KGB buvusių rūmų 
nebūtų išgrobstyti archyviniai 
dokumentai, reikalavo, kad 
Lukiškių aikštėje būtų pasta-
tytas paminklas kovojusiems ir 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
kad būtų priimti desovietizaci-
jos ir liustracijos įstatymai. Jų 
nepriėmus ir nuolaidžiaujant 
sovietinei nomenklatūrai, pri-
eita prie to, kad valdžioje vėl 

įsitvirtino, pakeitusi partijų 
pavadinimus, senoji komunis-
tinė nomenklatūra, perėmusi 
visa valdžią politikoje, eko-
nomikoje, teismuose ir kitose 
institucijose. Visa laimė, kad 
valstybės prezidente tapo Dalia 
Grybauskaitė, kuri pripažįs-
ta karą po karo, nevyksta ir 
nevyks į Maskvą švęsti 70 
metų pergalės prieš fašizmą, 
Rusijos įsiveržimą į Ukrainoje 

pavadino teroristiniu aktu prieš 
nepriklausomą valstybę. Deja, 
tai nepatinka senajai sovietinei 
ir jos paunksmėje užaugusiai 
neosovietinei nomenklatūrai, 
kai kuriems žurnalistams, ats-
kiroms televizijos laidoms. 
Jiems, kaip ir anksčiau, ne-
priimtina Prezidentės, kaip 
buvusios Brazausko bendra-
žygės, „išdavystė”. Juk pagal 
aukščiausius LKP CK ir KGB 
įstatus buvusių elitinio rango 
komunistų ir čekistų nebūna, 
jei jie tokiais tampa, tai tik 
numirę. Tas pats įvyko ir su 
partizanų, laisvės kovotojų 
siekiais. Laiku nepriėmus de-
sovietizacijos ir liustracijos 
įstatymų, teisės aktais neį-
vertinus komunistų partijos 
centro komiteto nusikalstomos 
veiklos okupacijos laikotarpiu 
ir tęsiant komunistinę propa-
gandą, po 20–25 metų nuo 
Nepriklausomybės atgavimo 
laisvės kovotojai patriotai vėl 
tapo pagal dabartinius „istori-
kus” civilių piliečių, senelių, 
vaikų žudikais, banditais, žyd-
šaudžiais. Tai vaizdžiai parodo 
šmeižto kampanija prieš pa-
skutinį Aukštaitijos partizaną, 
žuvusį prieš 50 metų, Antaną 
Kraujelį, prieš Lietuvos prezi-
dento A. Smetonos sesers sūnų 
karininką Juozą Krištaponį. 
Šmeižto kampanijoje daly-
vauja net buvęs VSD direkto-
rius generolas Jurgis Jurgelis, 
signataras Aloizas Sakalas. 
Prieš keletą metų „Lietuvos 
žiniose” pasirodė straipsnis 
„Lietuvos istorikai nustatė per 
tūkstantį žydus žudžiusių lie-
tuvių”, kuriame teigiama, kad 
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1941 m. birželio 25 d. prie Panevėžio cukraus fabriko sovietų nužudytų politinių kalinių laidotuvės. 
Panevėžys, 1941 m.                                                                                                            bernardinai.lt
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

patikrinus Izraelio svetainėje 
skelbtas tariamų 4268 žydus 
žudžiusių pavardes, penkių 
atrinktų istorikų grupė nustatė, 
kad žudynėse dalyvavo 1034 
asmenys.

Šią atranką 5 istorikai vyk-
dė dvejus metus, be oficialaus 
Izraelio valstybės atsakingų 
institucijų prašymo, vadovau-
damiesi internetinėje svetai-
nėje pasirodžiusia informaci-
ja. Norėtųsi paklausti, kodėl 
Lietuvos istorijos institutas, 
LGGRTC taip intensyviai dir-
ba viena kryptimi, kodėl tokio 
tempo nėra sovietinį genocidą 
vykdžiusių asmenų atžvilgiu? 
Labai panašu, kad neatsakin-
gai elgiasi šios institucijos, 
įvardindamos tūkstančius žydų 
žudikais. Nepakanka vadovau-
tis, vertinant jų veiklą vokiečių 
okupacijos metais, vien sovietų 
archyviniais dokumentais, 
reikia atlikti kiekvieno taip 
įvardinto asmens viso gyveni-
mo veiklos analizę. Nepakanka 
pasakyti, jeigu tu priklausei  
Impulevičiaus batalionui, jau 
esi nusikaltėlis. 

LLKS ėmėsi iniciatyvos ap-
ginti garbingą karininko Juozo 
Krištaponio vardą ir paaiškėjo, 
kad jis asmeniškai žydų ir karo 
belaisvių šaudyme nedalyvavo, 
iš 37 liudininkų tik du po 20-
30 metų nuo teismo prisimena 
ir paliudija, kad J. Krištaponis 
buvo batalione. Be to, paaiškė-
jo papildomi duomenys, kad jis 
dalyvavo antinacinėje veikloje, 
buvo vienas iš tokios organi-
zacijos vadovų, išgelbėjo 17 
savo kaimynų, tarp jų ir vaikų 
nuo sušaudymo, nes raudonieji 
partizanai nušovė kaimynystė-
je du vokiečių karius. Juozas 
Krištaponis žuvo Lėno miške 
didvyrio mirtimi kovoje su 
sovietine divizija. Jam po 
mirties buvo suteiktas pulki-
ninko laipsnis. O šiuo metu 
norima atimti iš žuvusio kario 
savanorio vardą, nugriauti jam 
pastatytą paminklą Ukmergėje.

Pranešimo pradžioje pami-
nėjau leidyklos „Gairės” iš-
leistą „Atminimo knygą”. Šios 
leidyklos direktorius Povilas 
Masilionis, buvęs žurnalo 
„Komunistas” redaktoriaus 
pavaduotojas, parašęs ku-
piną šmeižto prieš Lietuvos 
partizanus knygą „Partizanų 
teroro aukų atminimo knyga”. 
Padarius analizę, į tą aukų skai-
čių įrašyta daugiausia sovieti-
nių aktyvistų ir jų šeimos narių, 
o knygoje jie įvardinti kaip 
nekalti civiliai gyventojai. Jis 
aktyvus „Lietuva be nacizmo” 
narys. Kartu su juo darbuojasi 
Rafaelis Maksumovas, Julius 
Deksnys, Valerijus Ivanovas, 
Giedrius Grabauskas, Donatas 

Glodenis. Manau, su jų veikla 
yra susiję ir kai kurie JAV 
gimę ir Lietuvoje gyvenan-
tys piliečiai, teigiantys kaip 
ir A. Slavinas, T. Venclova 
dar įžūliau – „Lietuva davė 
net akstiną Vokietijai žudyti 
žydus”. „Lietuvių tauta – tai 
žydšaudžių tauta” – yra če-
kisto, nusikaltėlio Aleksandro 
Slavino, kuris be jokių VSD 
tyrimų ir Generalinės proku-
ratūros apklausų pasitraukė į 
Vokietiją.

Šiandien kovo 5-ji – Stalino 
mirties diena. Ar daug yra 
žmonių besiilginčių jo aukš-
tinimo ir garbinimo? Gerai 
prisimenu, kaip mokykloje 
paskelbus gedulą verkė kai 
kurios mokytojos. Nežinau, 
ar jos verkė iš džiaugsmo, iš 
liūdesio ar iš baimės po patirto 
komunistinio teroro. Lietuvoje 
dar yra žmonių, besiilginčių 
stalinizmo laikų. Jie prisisegs 
Georgijaus kokardas, pažymė-
dami pergalės prieš Vokietiją 
70-metį. Panašias raudonas 
juosteles švenčių dienomis su 
raudonais gvazdikais neša ir 
mūsų socialdemokratai, kaip 
ir jų pirmtakai eidami prie 
Lenino paminklo. Jų pirmtakų 
– Lietuvos Komunistų partijos 
ir komjaunimo antivalstybiniai 
teroristiniai darbai, pražudę 
trečdalį tautos ir doriausią, 
darbščiausią, patriotiškiausią 
genofondą sovietinės oku-
pacijos metu, lieka ir toliau 
valstybės aktais neįverti ir 
neįvardint kaip nusikalstami. 
Artėja 1949 metų didžiosios 
tremtis sukaktis, kai buvo 
ištremta per 40000 žmonių, 
pažymėsime ir Lietuvos vals-
tybinio tribunolo komunizmui 
pasmerkti 15 metų sukaktį. 
Tai – gera proga komunizmą 
ir jo veiklą, kaip nusikalstamą, 
įvardyti, pasmerkti, ir tai ne 
atskirų partijų, o visos Lietuvos 
gyventojų priedermė.

LKP CK bei jo aktyvas 
miestuose ir rajonuose turi 
būti valstybės teisės aktais 
įvardintas kaip nusikalstamas 
Lietuvos valstybei, kaip buvo 
pasielgta su Burokevičiaus 
partija. Tuomet ir dabartinė 
Lietuvos socialdemokratų 
bei kitos partijos palengvintų 
savo nusikaltimų slegiamas 
kupras ir gal ateitų padėti gėlių 
puokštę prie būsimo paminklo 
Lukiškių aikštėje žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, priklauptų 
prie Nežinomo laisvės kovo-
tojo kapo. Gal atsitokėtų ir 
paskutines dienas gyvenantys 
senyvi partiniai aktyvistai, 
čekistai, stribai ir spėtų pada-
ryti atgailą, parodytų, kur yra 
išniekintų partizanų, laisvės 
kovotojų palaikų užkasimo 
vietos.

Jonas Burokas, LLKS val-
dybos pirmininkas (prane-
šimas skaitytas š.m. kovo 5 
d.,  Vilniaus įgulos Karininkų 
ramovėje)

SOVIETINIO 
GENOCIDO LIETUVOJE 
ĮVERTINIMAS IR 
PASMERKIMAS

(Atkelta iš 10 psl.)

Romoje  kovo  30  d . , 
Didžiojo Pirmadienio vakarą, 
mirė prel. Antanas Jonušas, 
Vatikano Kapitulos kanaunin-
kas-koadiutorius, buvęs ilga-
metis Popiežiškosios Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegijos va-
dovybės narys. Prel. Antanas 
Jonušas, Telšių vyskupijos 
kunigas, mirė San Filippo Neri 
ligoninėje, eidamas 93 metus. 

Prel. Antanas Jonušas gimė 
1923 metų sausio 15 dieną 
Lūšės kaime, Mažeikių rajo-
ne. 1942 metais įstojo į Telšių 
kunigų seminariją. 1944 metais 
išvyko į Vokietiją, tęsė mokslus 
Eichstätto kunigų seminarijoje, 
kurioje Antrojo pasaulinio karo 
metu studijavo gausus būrys 
lietuvių klierikų, pasitraukusių 
iš Lietuvos trumpai prieš an-
trąją sovietų okupaciją. 1945 

ROMOJE MIRĖ  
PREL. ANTANAS JONUŠAS 

Prel. Antanas Jonušas

m. Antanas Jonušas su grupe 
lietuvių teologijos studentų 
atvyko į Romą tęsti mokslų ir 
pasirengti kunigystei. 

Baigęs teologijos mokslus 
Popiežiškajame Grigaliaus 
universitete buvo įšventin-
tas kunigu 1949 metų kovo 
12 dieną Šv. Jono Laterano 
bazilikoje, Romos katedroje. 
Primicijų Mišias aukojo Šv. 
Petro bazilikoje Vatikane. 
Tuoj po kunigystės šventimų 
įsidarbino ekonomu prieš 
metus Romoje įkurtoje Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijo-
je. 1951 metų kovo 12 dieną 
Šventoji katalikiškojo ugdymo 
kongregacija oficialiai paskyrė 
Šv. Kazimiero kolegijos eko-
nomu, šias pareigas ėjo iki 
1995 metų spalio 1d. Prelatas 
Jonušas taip pat buvo ilgametis 
Italijos lietuvių bendruomenės 
vadovybės narys, iždininko 
pareigas ėjo iki 2003 metų. 

Kun. Antanas Jonušas 1968 
metais buvo paskirtas pal. 
popiežiaus Pauliaus VI ka-
pelionu, 1994 metais – šv. 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
garbės prelatu. Pasitraukęs iš 
Popiežiškosios Šv. Kazimiero 
kolegijos vadovybės, 1995 
spalio 8 dieną buvo paskirtas 
Vatikano šv. Petro bazilikos 

kapitulos kanauninku-kooa-
diutoriumi, kol leido sveikata 
stropiai vykdė Vatikano kapi-
tulos pavestas pareigas. 

Prelato Antano Jonušo lai-
dotuvių mišios įvyko balandžio 
1 d., Didįjį Trečiadienį, Šv. 
Petro bazilikos Choro koply-
čioje. Šv. Mišioms, vadova-
vo vysk. Vittorio Lanzani, 
Vatikano Kapitulos vikaras. 
Po gedulingų šv. Mišių velio-
nis buvo palaidotas Vatikano 
Kapitulos koplyčioje Romos 
Verano kapinėse. Vatikano radijas

Styginių kvartetas „Adora” 
laimėjo pirmąją vietą kovo 
19-22 dienomis vykusiame 19-
ame tarptautiniame Europos 
kamerinės muzikos konkurse 
Prancūzijoje, Illzacho mieste. 
Konkurse dalyvavo įvairūs 
kameriniai ansambliai iš 8 
šalių: Prancūzijos, Vokietijos, 
Š v e i c a r i j o s ,  A u s t r i j o s , 
Belgijos, Lietuvos, Ispanijos 
ir Rusijos. Iš viso konkurse 
dalyvavo 40 ansamblių: 24 
kvartetai (tarp jų 11 styginių 
kvartetų, 6 saksofonų kvar-
tetai, 1 perkusijų kvartetas ir 
kt.), 14 trio (tarp jų 9 smuikas-
violončelė-fortepijonas ir kt.), 
2 pučiamųjų kvintetai. 

Visiems dalyviams reikėjo 
paruošti apie valandą trunkančią 
programą, kurioje atsispindėtų 
bent trijų skirtingų epochų 
kūriniai. Kvartetas iš Lietuvos 
„Adora” savo konkursinei pro-
gramai pasirinko W.A.Mozarto, 
J. Brahmso, M. Ravelio ir E. 
Schulhoffo opusus. 

Konkursas buvo trijų turų: 
pirmajame kolektyvai turė-
jo atlikti laisvai pasirinktą 
10 min. programą, tuo metu 
antrajame bei finale, kurią 
paruoštos programos dalį an-
sambliai turėjo atlikti, sprendė 
konkurso žiūri. 

Kvartetas „Adora” pirma-
jame ture pasirinko atlikti J. 
Brahmso styginių kvarteto nr. 
1 (op. 51) 1-ąją dalį. Po dviejų 
dienų perklausų komisija į 

TARPTAUTINIAME KONKURSE – LIETUVIŲ PERGALĖ

Styginių kvartetas „Adora”.                          Asmeninio archyvo nuotr.

antrąjį turą nusprendė atrinkti 
13 geriausiai pasirodžiusių 
ansamblių. 

Jame lietuvių kvartetas 
turėjo atlikti M. Ravelio styg. 
kvarteto F-dur 4-ąją dalį, 
W.A.Mozarto styg. kvarteto 
nr. 17, (K458) lėtąją, 3-ąją 
dalį, bei E. Schulhoffo 5-ąją 
dalį iš penkių pjesių ciklo styg. 
kvartetui.

Į finalinį, trečiąjį turą kon-
kurso žiūri atrinko 4 labiausiai 
išsiskyrusius ansamblius, tarp 
kurių ir „Adora” styginių kvar-
tetą. Finale lietuviai atliko M. 
Ravelio styg. kvarteto F-dur 
1-ąją dalį bei E. Schulhoff 
penkias pjeses styg. kvartetui. 

Sėkmingas lietuvių pasi-
rodymas lėmė, kad konkur-
so komisiją skyrė kvartetui 
aukščiausią – pirmąją vie-
tą. Ansamblių pasirodymus 
vertino autoritetinga kon-

kurso žiūri: Jacques Mauger 
(Pirmininkas, trombonas, 
Prancūzija), Isabel Charisius 
(altas, Vokietija), Barbara 
Gisler-Haas (fleita, Austrija), 
Pascal Amoyel (fortepijonas, 
Prancūzija), Yury ZHISLIN 
(smuikas, Rusija). 

Styginių kvartetas „Adora” 
susikūrė 2012 metais. Šis kvar-
tetas 2014 metais baigė stygi-
nių kvarteto studijas profeso-
riaus Augustino Vasiliausko 
(Valstybinis Vilniaus kvarte-
tas) kvarteto klasėje. 

Kvarteto nariai – smuikinin-
kai Simas Tankevičius bei Aistė 
Birvydaitė, altininkas Jurgis 
Juozapaitis bei violončelininkė 
Ignė Pikalavičiūtė yra įvairių 
respublikinių bei tarptauti-
nių konkurų laureatai, nuolat 
koncertuojantys tiek solo, tiek 
įvairių kamerinių ansamblių ar 
orkestrų sudėtyse.           delfi.lt
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Balandžio 3 d. Klaipėdoje 
vyko paskutinis legendinio 
sportinių šokių ansamblio 
„Žuvėdra” atsisveikinimo 
koncertas. Norinčių išlydėti 
„Žuvėdrą” buvo tiek daug, 
kad teko rengti papildomą 
koncertą.

Atsisveikindamas su žiū-
rovais ansamblis „Žuvėdra” 
kartu mini ir kelis jubiliejus 
– šiemet „Žuvėdros” klubui 
sukanka 50 metų, o trene-
riai Skaistutė ir Romaldas 
Idzelevičiai ansambliui vado-
vauja 25 metus.

Kolektyvas yra pelnęs aš-
tuonis Lotynų Amerikos šokių 
pasaulio pirmenybių aukso 
medalius, Europos čempionais 
yra tapęs devynis kartus.

Paklausta kaip jaučiasi ste-
bėdama paskutinį „Žuvėdros” 
skrydį, S. Idzelevičienė sakė, 
kad jau apsiprato su ta minti-
mi, tačiau tenka valdytis, kad 
nepravirktų.

„Ansamblio jau nebėra, o 
idėja apie tokį koncertą gimė 
todėl, kad „Žuvėdros” klu-
bui šiemet sukanka 50 metų. 
Vyresnieji šokėjai vis ragino, 
jog kaip nors paminėtume šią 
sukaktį. Tačiau man nebuvo 
įdomu tik susirinkti su savo 
šokėjais, pasidaryti banketą, 
pasikalbėti ir viskas. Kai at-
vykti iš užsienio sutiko trys 
buvusios „Žuvėdros” auklė-

Tūkstančiai žmonių susirinko, ko gero, paskutinį kartą pasigrožėti, kaip sparnus išskleidžia „Žuvėdra” 
– Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis, daugybę kartų iškovojęs Europos ir pasaulio 
čempionų titulus.                                                                                                                            delfi.lt

PASKUTINIS LEGENDINĖS „ŽUVĖDROS” KONCERTAS
tinės, kurios skina medalius 
įvairiuose čempionatuose, tada 
pradėjau kalbinti ir klaipėdie-
čius, kad pradėtume treniruo-
tis, rengtis dideliam koncertui. 
Pradėjome pernai rudenį ir 
dabar turime rezultatą”, – kal-
bėjo „Žuvėdros” klubo vadovė 
Skaistutė Idzelevičienė. 

Ant parketo per papildomą 
koncertą pasirodė ir pirmieji 
1980-isiais ansamblyje šokę 
šokėjai, ir patys jauniausi žu-
vėdriukai. Jų daug, tačiau, pa-
sak S. Idzelevičienės, vilties, 
kad „Žuvėdra” dar kada nors 
atgims – maža. Jaunoji karta 
esą nori šokti individualiai 
porose, o ne ansamblyje.

Jubiliejiniame atsisveiki-
nimo koncerte savo pasirody-
mais žiūrovus žavėjo ir sve-
čiai: šokėjos Natalia Maidiuk 
su šokių partneriu Manuel 
Favilla, Kanadoje gyvenanti 
Andra Vaidilaitė su šokių 
partneriu Maurizio Vescovo, 
Iveta Lukošiūtė su partneriu 
Ghermanu Mustucu. 

„Žuvėdros” atsisveikinimo 
skrydį lydėjo valstybinis pu-
čiamųjų instrumentų orkestras 
„Trimitas”. 

Pasaulinė šlovė „Žuvėdros” 
ansamblį lydėjo nuo 1999 
metų, kai jie pirmą kartą tapo 
Europos ir pasaulio čempio-
nais.

Lietuvos Respublikos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Klaipėdoje stebėjo sportinių 
šokių kolektyvo „Žuvėdra” 
atsisveikinimo koncerto pa-
sirodymą. Šalies vadovė pa-
sveikino „Žuvėdros” šokėjus ir 
trenerius su 50-uoju kolektyvo 
jubiliejumi ir padėkojo už 
dešimtmečius trukusią veiklą 
ir įspūdingus pasiekimus, 
informuojama Prezidentūros 
pranešime spaudai. 

„Net penkiasdešimt metų 
„Žuvėdra”  s imbol izavo 

Lietuvos skrydį, jos pergales ir 
pasiekimus. Gyvenome kartu su 
„Žuvėdra”, skridome į pergales 
ir didžiavomės jomis kartu. 
Todėl „Žuvėdros” legenda visai 
Lietuvai reiškia ne tik sportą ar 
šokį, bet mūsų visų kultūros 

legendą. Jūs liksite Lietuvos 
žuvėdromis visą likusį gyveni-
mą, nes tai įpareigojimas ir visos 
Lietuvos pasididžiavimas”, – 
sakė Prezidentė.

Paruošta pagal Lietuvos spau-
dos pranešimus

Neseniai olimpinį kelia-
lapį tarp plaukikų iškovojęs 
19-metis Danas Rapšys tapo 
pirmuoju Rio de Žaneire jau ti-
krai plauksiančiu sportininku. 
Lietuvos plaukimo federacijos 
prezidentas Tomas Kučinskas 
atskleidė, kad pagrindinis 
tikslas yra į olimpiadą išvežti 
aštuonis sportininkus. Trys jų, 
anot federacijos vadovo, turėtų 
kovoti dėl medalių.

„Plaukikams patekti į olim-
pines žaidynes yra nepaprastai 
sunku, nes A normatyvas yra 
labai aukštas – olimpinių žai-
dynių pusfinalio lygio. 

Be Dano Rapšio, Giedriaus 
Titenio ir Rūtos Meilutytės, 
tikimės, kad A normatyvą 
įveiks ir Andrius Šidlauskas. 
Jis dalyvaus pasaulio jaunimo 
čempionate ir Europos žaidy-
nėse Baku. Jam tik 17 metų, iki 
A normatyvo trūksta sekundės, 
tačiau jo tobulėjimo greitis 
leidžia tikėtis, kad tą sekundę 
jis įveiks.

Puikius rezultatus rodo 
ir Simonas Bilis, atvirajame 
Kanados čempionate vėl pa-
gerinęs asmeninį rezultatą. 
Iki A normatyvo jam trūksta 
0,7 s, jis mokosi ir sportuoja 
JAV, greitai tobulėja”, – apie 
geriausius Lietuvos plaukikus 
pasakojo T. Kučinskas.

Kiti sportininkai į olimpi-

LIETUVOS PLAUKIKŲ TIKSLAS – AŠTUONI SPORTININKAI 
RIO DE ŽANEIRE 

nes žaidynes turėtų prasimušti 
per estafetę. Jos formatas yra 
4+2, tad iškovojus vietą estafe-
tės ketvertukui, į olimpiadą dar 
galima pasiimti du atsarginius.

Estafetės komandoje pir-
maujantieji yra D. Rapšys ir 
G. Titenis. Taip pat komandoje 
yra Tadas Duškinas, Povilas 
Strazdas, Mindaugas Sadauskas 
ir S.Bilis.

„Po Rio de Žaneiro reikės 
rimčiau gvildenti merginų klau-
simą, nes taip jau susiklostė, 
kad jų sportuojančių yra labai 
mažai. Tai labai sunkus spor-
tas, reikia praleisti labai daug 
valandų treniruotėse salėje ir 
baseine. Trukdo ir susiforma-
vęs įvaizdis, kad plaukikė yra 
plačiapetė „didelė” moteris. Be 
to, treneriai sako, kad su vyrais 
kur kas lengviau dirbti”, – pa-
sakojo T.Kučinskas.

Baltijos šalių pirmenybėse 
išvysime G. Titenį ir P. Strazdą. 
Tiesa, G. Titeniui tai bus tik 
lengvas pasiplaukiojimas, nes 
jis treniruojasi palengva kil-
damas į viršų ir rengdamasis 
pasaulio pirmenybėms vasarą. 
Anot T. Kučinsko, P. Strazdas 
Baltijos šalių varžybose plauks 
maksimaliai.

„Daugelis sportininkų 
plauks birželio mėnesį turnyre 
Romoje, kur G. Titenis tikisi 
įvykdyti A normatyvą. Ten da-
lyvaus ir D. Rapšys, tačiau jis 
nėra mėgėjas plaukti po atviru 
dangumi. Plaukikui nugara tai 
yra labai sunku.

Vienas paskutinių startų 
prieš Kazanę bus rugpjūtį vyk-
siantis Lietuvos čempionatas, 
kai kurie plaukikai dar plauks 
kuriame nors „Mare Nostrum” 
varžybų etape.                  LRT


