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JAV su darbo vizitu viešinti 
prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
susit ikusi  su šios šalies 
Atstovų rūmų pirmininku John 
Boehner, Kongreso Užsienio 
reikalų ir Gynybos komitetų 
vadovais ir kitais Atstovų 
rūmų nariais, aptarė regioninio 
ir energetinio saugumo klausi-
mus, taip pat Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimą karinėje 
srityje.

„JAV yra svarbi Lietuvos 
energetinio saugumo par-
tnerė. Sukūrus palankesnes 
sąlygas JAV dujų eksportui 
į Lietuvą bei kitas NATO 
šalis, mes galėsime užtikrin-
ti energijos šaltinių tiekimo 
įvairovę ir už konkurencines 
dujų kainas Lietuvos žmo-
nėms”, - sakė prezidentė, kurią 
cituoja Prezidentūros spaudos 
tarnyba.

Pasak D. Grybauskaitės, 
JAV dujos daugiau nei dvi-
gubai pigesnės nei Vakarų 
Europoje ir beveik keturis kar-
tus pigesnės negu Lietuvoje. 
Šiuo metu JAV Kongrese 

D. GRYBAUSKAITĖ: 
JAV PADĖS LIETUVAI UŽTIKRINTI 

ENERGETINĮ SAUGUMĄ
svarstomi teisės aktai, kuriais 
siekiama palengvinti leidimų 
išdavimą dujų eksportui į 
NATO šalis.

D. Grybauskaitė dar kartą 
padėkojo JAV už paramą dėl 
Lietuvos keliamų saugumo rei-
kalavimų statant naujas atomi-
nes elektrines regione. Lietuva 
siekia, kad Karaliaučiaus sri-
tyje ir Baltarusijoje statomos 
atominės jėgainės atitiktų 
visus tarptautinius saugumo 
reikalavimus.

Lietuvos vadovė taip pat 
akcentavo tolesnį bendra-
darbiavimą karinio saugumo 
srityje. „Su JAV parama ne tik 
pasiekėme, kad būtų patvirtinti 
konkretūs NATO gynybos pla-
nai Baltijos šalims, bet ir užsi-
tikrinome, kad jie būtų realiai 
įgyvendinami. Tai ypač svarbu 
atsižvelgiant į augančią mili-
tarizaciją aplink Baltijos šalių 
sienas”, - sakė prezidentė.

Su įtakingais JAV politikais 
aptarta ir situacija Rytų partne-
rystės šalyse.
Prezidentės spaudos tarnyba Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė gegužės 17 d. su darbo vizitu lankėsi JAV  

ir tarėsi su JAV Atstovų rūmų pirmininku John Boehner.                           Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Berlynas, gegužės 17 d. 
(ELTA). Vokietijos finansų mi-
nistro kritiką, esą Briuselis per 
lėtai reaguoja į tokias Europos 
problemas kaip jaunimo ne-
darbas Europos Komisijos 
(EK) pareigūnas pavadino 
„nesuvokiama ir net pavojin-
ga, rašo „EUbusiness”.

Berlyne pareigūnas, nepa-
noręs atskleisti savo pavardės, 
neslėpė didelės nuostabos dėl 
Vokietijos finansų ministro 
Wolfgang Schauble‚ „apmau-
džių” pastabų. „O jeigu jo žo-
džiai būtų interpretuojami, esą 
Vokietija atsiskiria nuo bendro 
kelio, jau pasirinkto Europos 
partnerių, tokia kritika būtų 

New York, gegužės 15 
d. (ELTA). Konfidencialioje 
Jungtinių Tautų (JT) ekspertų 
komisijos ataskaitoje teigia-
ma, kad finansinės sankcijos, 
ginklų embargas ir kiti tarp-
tautinės prekybos apribojimai 
sulėtino Šiaurės Korėjos bran-
duolinės programos plėtrą, 
teigia „Reuters”.

M e t i n ė  J T S a u g u m o 
Tarybos Šiaurės Korėjos sank-
cijų komiteto ataskaita buvo 
parengta tuo metu, kai JAV 

Įsteigta Lietuvos ir JAV 
verslo taryba, gegužės 17 d.  
vyko jos posėdis. Jame dalyva-
vo JAV viešinti Lietuvos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Tai pirmoji tokio pobūdžio 
asociacija, įkurta išskirtinai 
abiejų šalių ekonominio ben-
dradarbiavimo skatinimui, 
pranešė Prezidentūra.

„Jungt inės  Amer ikos 
Valstijos yra didžiausia pa-
saulyje investuotoja, tačiau 
Lietuvoje pagal tiesiogines 
užsienio investicijas užima tik 
19 vietą. Todėl ši taryba gali 
labai prisidėti prie dvišalių 
JAV ir Lietuvos prekybinių 
ir ekonominių santykių sti-
prinimo”, - sako prezidentė 

JAV PAGAL INVESTICIJAS LIETUVOJE 
TIK 19-TA

D.Grybauskaitė. 
Lietuva taip pat tikisi iš-

plėsti ir savo produktų eks-
portą į JAV - nuo lazerių iki 
maisto produktų. Pasak pre-
zidentės, verslui plečiant savo 
ryšius su didžiausią pasaulyje 
rinka, Lietuva sustiprintų savo 
konkurencingumą.

Per pastaruosius metus 
Lietuvoje darbą pradėjo kelios 
stambios amerikiečių investi-
cijų kompanijos - informacinių 
technologijų padalinį atidarė 
įmonė „Western Union”, bio-
technologijų įmonė „Thermo 
Fisher Scientific”, neseniai 
savo veiklą Lietuvoje pradėjo 
JAV žemės ūkio technikos 
gamybos kompanija „Kinze 

Manufacturing Inc”.
Lietuvos ir JAV verslo 

tarybai priklauso mūsų šalyje 
investuojančios JAV kompani-
jos: „Western Union”, „Exelon 
Generation”, „Chevron”, 
„Fluor”, „Thermo Fisher 
Scientific”, „Strategic Staffing 
Solutions”, „Phillip Morris”, 
„Maersk Line ltd”. Šių įmonių 
padaliniuose Lietuvoje spar-
čiai auga darbuotojų skaičiaus.

Lietuvos prezidentė teigia, 
kad naują impulsą dvišalių 
ekonominių santykių vysty-
muisi gali suteikti ir naujas 
Europos Sąjungos ir JAV lais-
vosios prekybos susitarimas. 
Derybos dėl šio susitarimo, 
tikėtina, prasidės jau Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai 
metu. 

Prezidentės spaudos tarnyba

ŠIAURĖS KORĖJAI TAIKOMOS SANKCIJOS VEIKIA
bando įtikinti Kiniją, kad 
ekonominės ir kitos sankcijos 
prieš jos kaimynę yra būtinos, 
norint sustabdyti Pchenjano 
branduolinę programą. 52 pus-
lapių ataskaitoje rašoma, kad 
sankcijos nesustabdė Šiaurės 
Korėjos branduolinės ir ba-
listinių raketų programos, bet 
stipriai ją sulėtino. JT ekspertai 
rašo, kad dėl finansinių sank-
cijų ir draudimų prekiauti gin-
klais Šiaurės Korėja neteko ne-
mažos finansavimo dalies, kuri 

būtų nukreipta į draudžiamą 
veiklą. Dokumente aptariamas 
laikotarpis iki balandžio mė-
nesio, todėl dar nėra įvertintas 
kovo mėnesį įvestų naujausių 
sankcijų poveikis.

Ekspertai taip pat teigia, kad 
Šiaurės Korėja ir toliau pažeidi-
nėja prabangos prekių, įskaitant 
alkoholį, tabaką, elektronikos 
prietaisus, automobilius ir kos-
metiką, draudimą. Ataskaitoje 
teigiama, kad nuo 2012 metų 
gegužės buvo užfiksuoti devyni 
šio draudimo pažeidimai.

EUROPOS KOMISIJA GRIEŽTAI 
SUREAGAVO Į VOKIETIJOS KRITIKĄ

net pavojinga”, perspėjo pa-
reigūnas.

W. Schauble, kalbėdamas 
per TV debatus, skundėsi, kad 
EK veiksmai „galėtų būti grei-
tesni, efektyvesni”. „Europos 
institucijos, - sakė jis, - visada 
lėčiausiai reaguoja”.

Bet Vokietijos vyriausybės 
atstovas Steffen Seibert vy-
riausybės spaudos konferen-
cijoje pabrėžė, kad Vokietijos 
kanclerės Angeal Merkel ir 
Komisijos prezidento Europos 
Komisijos pirmininko Jose 
Manuel Barroso požiūriai su-
tampa. „Mes esame toje pačioje 
pusėje, mes palaikome vienas 
kitą”, patikino S. Seibert.

Moterys negali varžytis 
birželio 14 dieną vyksian-
čiuose Irano prezidento rinki-
muose, gegužės 17 d. pranešė 
Irano Islamo Respublikos 
rinkimų priežiūros tarybos na-
rys, galutinai sužlugdydamas 
maždaug 30-ies kandidačių 
viltis. „Įstatymas draudžia mo-
terims būti prezidentu”, – sakė 
radikalių pažiūrų dvasininkas 
ir buvęs teisėtvarkos vadovas 
ajatola Mohammadas Yazdi, 
kurį cituoja naujienų agentūra 
„Mehr”.

IŠ PREZIDENTO RINKIMŲ IRANE 
PAŠALINO VISAS KANDIDATES

M.Yazdi priklauso Irano 
Sergėtojų tarybai – konser-
vatyviems dvasininkams, 
kuriuos skiria Irano aukš-
čiausiasis vadovas ajatola 
Ali Khamenei ir kurios pa-
grindinė užduotis – atrinkti 
kandidatus.

Nuo 1979 metų Sergėtojų 
taryba iš kandidatų sąrašo 
išbraukdavo visas savo kandi-
datūras kėlusias moteris, nors 
moterims nedraudžiama daly-
vauti parlamento rinkimuose ir 
įstatymų leidime.              LRT
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Lietuvos Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius viešai 
kalba dažnai, bet dar dažniau keičia poziciją, ją tikslina arba 
skundžiasi, kad jo minčių nesuprato žurnalistai. Vyriausybės 
vadovu tapusį socialdemokratų vadą, kaip nė vieną iš ankstes-
nių premjerų, pamėgo šmaikštūs politinio gyvenimo stebėtojai. 
Pirmosiomis A.Butkevičiaus darbo savaitėmis jie retą dieną 
nepasiūlydavo naujo posakio, fotomontažo, karikatūros ar aš-
traus komentaro. Kliūva nuolat besikeičianti politiko nuomonė 
dėl mokesčių, pensinio amžiaus vėlinimo, naujos atominės 
elektrinės (tai žadėjo ją statyti, tai atsižvelgti į referendumo 
rezultatus, tai siekti energetinės nepriklausomybės, tai vengti 
didžiulių skolų) ir kitais klausimais.

Opozicijos vadovas Andrius Kubilius, vertindamas Pauliaus 
Lukausko atleidimo iš VšĮ „Versli Lietuva” vadovų situaciją, 
teigia, kad „verslas aiškiai parodė, kad jam ne vis vien ir jis ne-
sitaikstys su bandymais grįžti atgal į neskaidrių metodų skirstant 
valstybės pinigus laikotarpį, ir todėl B. Vėsaitės neteisingas 
elgesys su „Versli Lietuva” vadovybe susidūrė su ženkliu verslo 
pasipriešinimu”. Jis pridūrė, kad įvykio reikšmingumą rodo tai, 
kad atleidus P. Lukauską iš „Versli Lietuva” valdybos atsistaty-
dino ir žinomi verslininkai. Lietuvos verslo bendruomenė yra iš-
reiškusi susirūpinimą dėl Ūkio ministerijos vadovės B. Vėsaitės 
priimtų sprendimų, dėl kurių postą paliko VšĮ „Versli Lietuva” 
vadovas ir tai daryti ketina VšĮ „Investuok Lietuvoje” generalinė 
direktorė Milda Dargužaitė. Valdžia svarsto sujungti „Versli 
Lietuva” ir „Investuok Lietuvoje”, institucijai vadovautų social-
demokratė Violeta Boreikienė. Verslininkų atstovai suabejojo 
V. Boreikienės kompetencija. Tačiau premjeras A. Butkevičius 
patikino, jog Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo 
narė V. Boreikienė tikrai netaps VšĮ „Versli Lietuva” vadove.

Pasak P. Lukausko, iki šiol jokių priekaištų dėl darbo kokybės 
nebuvo girdėjęs nei jis, nei organizacijos valdyba. „Iš Londono 
grįžau padėti šaliai, pritaikyti sukauptas žinias. Jei valstybė 
veikia tokiais principais, reikia palinkėti sėkmės”, – teigė jis. P. 
Lukauskas, paklaustas apie tolimesnius planus, sakė, kad rinkoje 
„tikrai neprapuls”. Kol kas nenumatyta, kas laikinai vadovaus 
„Versli Lietuva”. Organizacijai P. Lukauskas pradėjo vadovauti 
2009 metų pabaigoje. Tuo metu ji vadinosi „Eksportuojančioji 
Lietuva”. 2010 metų pradžioje, atskyrus eksporto skatinimo ir 
investicijų pritraukimo funkcijas, buvo įkurtos dvi naujos įstaigos 
- „Eksportuojančioji Lietuva” ir „Investuok Lietuvoje”.

Gegužės 17 d., vidurdienį prie Ūkio ministerijos – 635 
popierinių baltų balandžių apgultis. Taip iniciatyvinė grupė 
„Šalin rankas nuo „Verslios Lietuvos” išreiškia pasipiktinimą 
šios organizacijos vadovo Pauliaus Lukausko atleidimu. Pasak 
protesto organizatorių, būtent 635 įmonės pradėjo veiklą su 
„Verslios Lietuvos” pagalba. „Atėjau dėl paties principo, kad 
kompetentingi žmonės yra tiesiog pakeičiami. Tai yra labai skau-
du, nes aš „Verslią Lietuvą” matau, kaip vieną iš tų organizacijų, 
kurios daro progresą visame viešajame sektoriuje. „Investuok 
Lietuvoje” yra lygiai tas pats. Pažįstu žmones, kurie ten dirba. 
Tai yra jauni ir labai išsilavinę žmonės, kurie dirba po 10-12 val. 
per dieną, kad pasiektų rezultatą”, – sakė akcijoje dalyvaujantis 
Adomas Malaiška iš Jungtinės Karalystės. Pasipiktinę akcijos 
dalyviai neturėjo leidimo masiniam žmonių susibūrimui, todėl 
jie popierinius balandžius prie Ūkio ministerijos paliko ateidami 
nedidelėmis grupelėmis.

Mokesčių inspektoriai Tauragėje nustatė įmonę, kuri dar-
buotojams mokėjo minimalų atlyginimą, tačiau už įmonės lėšas 
– už beveik 250 tūkst. litų – iš Latvijos įsigudrino įsigyti naują 
„Porsche Cayenne”, kuriuo naudojosi akcininkas.

Projektas „Misija Sibiras” – jau aštuntus metus iš eilės vyks-
tanti jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo iniciatyva. Į 
projekto ekspedicijas vykstančios jaunimo grupės, kaip kiekviena 
stipri ir darni komanda, kiekvienais metais turi savo šūkį, kuris 
juos įkvepia ryžtui ir jų misijai. Projekto „Misija Sibiras” komanda 
suteikia galimybę prie projekto kiekvienam. Kviečia sugalvoti 
projektui „Misija Sibiras’13” šūkį, kuris atitiktų pagrindinius 
jaunimo iniciatyvos tikslus ir dvasią, o už geriausią šūkį projekto 
„Misija Sibiras” komanda dovanos išskirtinius oficialios projekto 
„Misija Sibiras’13” kolekcijos marškinėlius.

Naujose Kryžių kalno lankymo ir kryžių statymo taisyklė-
se numatyta, kad Kryžių kalne negalima triukšmauti, trikdyti 
rimties, deginti žvakių ir elgetauti. Šiaulių rajono taryba pakeitė 
Kryžių kalno lankymo ir kryžių statymo taisykles. Nuo šiol čia 
bus galima statyti ne aukštesnius nei 3 metrų kryžius ir privalu 
laikytis rimties. Kryžių kalnas labiausiai lankomas objektas 
Šiaulių apskrityje, per metus čia užsuka daugiau nei 100 tūkst. 
žmonių. Suskaičiuota, kad Kryžių kalne yra apie 200 tūkst. 
kryžių: 53 įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Pasaulio valstybėms sten-
giantis suorganizuoti taikos 
derybas Sirijos pilietiniam 
karui užbaigti, JAV preziden-
tas Barack Obama ir Turkijos 
premjeras Recep Tayyip 
Erdogan reikalavo Bashar al 
Assad atsistatydinimo.

Abu vadovai gegužės 17 
d. susitiko Washington, įsibė-
gėjant pastangoms įtikinti B. al 
Assad režimą ir Sirijos opozi-
ciją kitą mėnesį dalyvauti tarp-
tautinėje taikos konferencijoje.

Bendroje spaudos kon-
ferencijoje Baltuosiuose rū-
muose Turkijos ir JAV vadai 
pakartojo savo pozicijas, bet 
B.Obama pripažino: „Nėra 
jokios stebuklingos formu-
lės nepaprastai smurtinei ir 
sunkiai situacijai, tokiai kaip 
Sirijoje, spręsti”.

Pasaulio vadovai pastaro-
siomis dienomis mynė takus į 
Maskvą ir tikimasi, jog Rusija 
gali paveikti B. al Assad reži-
mą, kad šis dalyvautų derybo-
se ir nutrauktų žudymą, kuris, 

JAV Valstybės sekretorius John Kerry ir Rusijos Užsienio reikalų ministras Sergej Lavrov Maskvoje 
sutarė kviesti tarptautinę konferenciją, kad būtų baigtas civilinis karas Sirijoje, kurio metu jau žuvo 
94,000 žmonių ir atsirado milijonai pabėgėlių.                                                                               AFP

Pietų Korėjos prezidentė Park Geun-hye, pirmoji korėjietė, išrinkta šalies prezidente, pirmą kartą 
Baltuosiuose rūmuose tariasi su JAV prezidentu Barack Obama, kuris pritarė jos politikai siekiant sumažinti 
politinę įtampą su Šiaurės Korėja, kuri vis grasina Pietų Korėjai ir JAV „branduolinėmis raketomis”. NYT

JAV IR TURKIJOS VADOVAI RAGINA 
ATSISTATYDINTI SIRIJOS PREZIDENTĄ

kaip nurodo aktyvistai, Sirijoje 
jau pareikalavo maždaug 94 
tūkst. gyvybių.

Rusi jos  prez identas 
Vladimir Putin susitiko su 
Jungtinių Tautų (JT) gene-
raliniu sekretoriumi Ban Ki-
moonu, o Prancūzijos prezi-
dentas Francois Hollande sakė, 
kad reikia didesnių pastangų 
siekiant įtikinti Maskvą nebe-
remti B. al Assad.

„Privalome surengti atviras 
diskusijas su Rusija ir įtikinti 
ją, kad užbaigimas su Basharu 
al Assadu atitinka jos intere-
sus, regiono interesus, taikos 
interesus”, – sakė F.Hollande.

Tuo tarpu Jordanija pa-
skelbė, kad priims „Sirijos 
draugų” grupę, kurioje dirba 
užsienio reikalų ministrai iš 
11 svarbių valstybių, tarp jų 
– Egipto, Kataro, Jungtinių 
Valstijų, Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos,  Turkijos ir 
Vokietijos.

Po l i t ikos  vadova i  i š 
JAV, Didžiosios Britanijos 

ir Prancūzijos gegužės 17 
d. taip pat surengė derybas 
Washington, kurių metu ren-
gėsi planuojamai taikos kon-
ferencijai.

B.Obamai susitikus su 
R.T.Erdogan, Izraelio parei-
gūnai AFP sakė, kad CŽV 
direktorius John Brennan atvy-
ko į Izraelį derėtis dėl Sirijos 
krizės.

B.Obama labai stengėsi 
įtikti Turkijos vadovui, bet 
Ankaroje matyti nusivylimo 
ženklų dėl JAV prezidento at-
sargios pozicijos Sirijos klau-
simu. Turkijai tenka dorotis 
su pabėgėlių iš Sirijos banga.

Prezidentas nenori tiekti 
ginklų ir amunicijos sukilė-
liams, nes baiminasi, kad tie 
ginklai gali atsidurti su „al 
Qaeda” susijusių ekstremistų 
rankose.

Po susitikimo su R. T. 
Erdogan, B.Obama niekaip 
nepademonstravo, kad jo pozi-
cija būtų pasikeitusi. „Mes abu 
sutariame, kad Assad reikia 
trauktis. Jam reikia perduoti 
valdžią laikinajai institucijai, 

(Nukelta į 3 psl.)
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ne spaus di na me.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
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ISTORINĖS KNYGOS SUTIKIMAS

Lietuvoje 1989 m. kovo 14 d. Vilniuje, liaudies dainų 
klubo „Raskila” susirinkime buvo nutarta atkurti Lietuvos 
tautininkų sąjungą. Šios idėjos iniciatoriai: Rimantas Matulis, 
Sigitas Rimkus bei Agnė Šerkšnytė buvo išrinkti į iniciatyvinę 
grupę. 1990 m. vasario 23 d. Lietuvių tautininkų sąjungą tuo-
metinė Lietuvos TSR Ministrų Taryba įregistravo kaip politinę 
partiją. 1990 m. rugsėjo 29–30 d. Vilniuje, Lietuvos Mokslų 
akademijos rūmuose, įvyko Lietuvių tautininkų sąjungos 
konferencija, kur buvo priimta atkurtosios LTS programa, 
įstatai, išrinkta valdyba. Sąjungos pirmininku buvo išrinktas 
Rimantas Smetona.

Gausi lietuvių emigracija į Ameriką prasidėjo maždaug 
apie 1868 metus. Pirmosios lietuvių apylinkės išaugo 
Pennsylvanijos anglių kasyklų srityje. Jose ir prasidėjo 
lietuvių kultūrinė, tautinė organizacinė veikla. Jų ryšiai su 
Lietuva buvo stiprūs. Kas vyko Lietuvoje, tas atsiliepdavo 
ir Amerikos lietuviuose, iššaukdavo reakciją ir veiksmus. 
Lietuvą slegiant žiauriai spaudos gadynei, Amerikoje išėjo 
rimti laikraščiai ir lietuviškos knygos. Į Daukanto, Valančiaus, 
Basanavičiaus, Kudirkos, Šliūpo ir kitų aušrininkų bei var-
pininkų sukeltą tautos atgimimo sąjūdį jungėsi ir Amerikos 
lietuviai, čia kūrėsi tautiniai lietuvių sambūriai. Šie sambūriai 
buvo Amerikos lietuvių patriotinio sąjūdžio centrai, kėlė 
aikštėn tėvynėje pavergtų lietuvių skriaudas, telkė jau tada 
jėgas kovai dėl Lietuvos laisvės. (Vyt. Širvydas, Biografijos 
bruožai, Cleveland, 1941 m. psl.)

Tautininkų veikla reiškėsi, kai buvo nutarta šaukti visuotinį 
lietuvių seimą, kuris įvyko New Yorke 1918 m. kovo 13-14 
d. Jame dalyvavo 1,200 atstovų, priimta daug nutarimų, ku-
rių svarbiausiu – sudaryti Vykdomąjį komitetą, kuris turėjo 
derinti Lietuvos laisvinimo veiklą ir atstovauti lietuviams 
JAV valdžios įstaigose. Socialistai seime atsisakė dalyvauti. 
Vykdomam komitetui vadovavo tautininkai.

Po įvairių diskusijų 1940 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta 
Lietuvių Amerikiečių tautininkų sąjunga, kurios skyriai veiks 
JAV teritorijoje. 

Tačiau Amerikos lietuvių tautinė sąjunga buvo įsteigta 
1949 m. pavasarį, tad šiemet jai jau 64 metai. Pirmuoju 
Sąjungos pirmininku išrinktas teisininkas Antanas Olis. 
Sąjungos 29 seimuose buvo aptarta visa organizacijos vei-
kla, išrenkami ar perrenkami valdybos pirmininkai, kuriuos 
patvirtina Seimo nariai.

Antras Sąjungos pirmininkas buvo adv. Motiejus Colney, 
po jo Antanas Lapinskas, dr. Steponas Biežis, Eugenijus 
Bartkus, Vytautas Abraitis, Jonas Jurkūnas, Teodoras 
Blisntrubas, Emilija Čekienė, Antanas Mažeika, Vaclovas 
Mažeika, Povilas Švarcas, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Petras 
Buchas. Visi pirmininkai sumaniai vadovavo Tautinei 
Sąjungai, kurios įnašas į lietuvių kultūrinę ir Lietuvos 
laisvės veiklą yra didžiulis ir šioje knygoje aptartas, kurią 
sutinkame Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, gegužės 
19 d.

Vyt. Radžius

Neabejinga Lietuvos sosti-
nės veidui visuomenė, archi-
tektai, skulptoriai, užsienio 
svečiai iš visų pusių jau beveik 
du dešimtmečius apžiūrinė-
ja reprezentacine paskelbtą 
Lukiškių aikštę, laukia ne-
sulaukia valstybę reprezen-
tuojančio akcento, o ten – tik 
aikštės kamputyje akmenėlis 
su įrašu „Šioje aikštėje bus 
įamžintas nežinomojo parti-
zano ir kovotojo dėl Lietuvos 
laisvės atminimas. 1995 m. 
gegužės 20 d.” Sostinės šei-
mininkai, nors buvo įpareigoti 
susirūpinti minimu akcentu, 
tačiau, besirūpindami aikštę 
pritaikyti kokiam verslui, re-
prezentacijos reikalą pamiršo, 
kartą paskelbę konkursą, nega-
vo net to, ko siekė. Vertinimo 
komisija, 2008 m. paskelbusi 
septynis geriausius sostinės 
Lukiškių aikštės suplanavimo 
ir simbolio „Laisvė” sukūrimo 
konkurse dalyvavusius projek-
tus, sulaukė tremtinių ir istori-
kų priekaištų, kad projektuose 
nenumatyta amžinoji ugnis, 
nėra nežinomo partizano kapo, 
patys paminklų projektai per-
daug gremėzdiški, todėl tuo 
konkursas ir pasibaigė.

Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos rūpesčiu Lukiškių 
aikštės reikalas buvo perduo-
tas Vyriausybei, kuri Lukiškių 
aikštės sutvarkymu pavedė 
rūpintis Aplinkos ministeriją, 
o paminklu aikštėje – Kultūros 
ministeriją. Kaip paskelbė 

TARPTAUTINIAME KONKURSE LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS 
PAMINKLUI SUKURTI – NE VIEN BLOGOS ŽINIOS

Aplinkos ministerija 2011 
m. kovo mėn., pirmąją vietą 
sostinės Lukiškių aikštei su-
tvarkyti skelbtame konkurse 
užėmė projektas „Ramybė”. 
Skulptūros konkurso paskel-
bimo ir jo rezultatų teko laukti 
dar dvejus metus ir, deja, 
nusivilti. 

Paskelbtas konkursas pa-
rengtas pagal viešųjų pirkimų 
taisykles, kas niekaip neside-
rina su meno kūrinio idėjos 
paieška, visame pasaulyje 
tokiais atvejais priimta prak-
tika; reikalavimai autoriniams 
darbams ir net patiems auto-
riams apipinti nepamatuotais 
biurokratiniais reikalavimais. 
Slepiama nuo visuomenės 
vertinimo komisijos sudėtis. 
Trumpai tariant, tarptautinis 
konkursas Lukiškių aikštės 
paminklui sukurti natūraliai 
negimė, o tapo Kultūros minis-
terijos biurokratinių gebėjimų 
aborto rezultatu. Jei konkurso 
sąlygos nebūtų užpildytos biu-
rokratiniais priekabiavimais, 
tikėtina, konkursui pateiktų 
projektų skaičius būtų ženkliai 
didesnis, nes garsių architektų, 
tarp jų ir išeivių iš Lietuvos, 
pasaulyje turime ne vieną. 

Gera žinia yra tai, kad pusė 
iš 28 pateiktų projektų sugebė-
jo įveikti biurokratinį barjerą, 
o kita pusė nesunaikinta, tik 
slepiama visuomenei nepriei-
namoje patalpoje. 

Kultūros ministerijos ankš-
toje ir tvankioje salėje gegužės 

13 d. pradėti demonstruoti 
konkurso sąlygas, nežinomos 
komisijos vertinimu, atitinkan-
tys projektai. 

Kita gera žinia, kad ekspo-
zicijos lankytojas projektuose 
jau gali įžvelgti puoselėtas 
idėjas.

Neturėtume manyti, kad 
Kultūros ministerija grynai 
piktybiškai pritaikė konkursui 
gyvulių fermų įrengimams 
taikytinas viešųjų pirkimų są-
lygas, todėl galime viltis, kad 
kai ką dar įmanoma pataisyti.

Pirmučiausia, reikia ekspo-
nuoti visus pateiktus projektus, 
kad atmetimą sąlygotų ne tik 
biurokratiniai kabliukai, bet 
ir specialistų bei visuome-
nės nuomonė. Būtina nedel-
siant konkursui skirtų kūrinių 
ekspoziciją perkelti į tam 
pritaikytas patalpas, patogiu 
lankytojams laiku. Visus kū-
rinius reikia demonstruoti po-
puliariausiuose internetiniuose 
portaluose, galbūt sudaryti 
sąlygas vertinimui balsavimu. 

Konkurso vertinimo ko-
misijos sudėtį dera keisti taip, 
kad didesnę jos dalį sudarytų 
kultūros elito atstovai, pavyz-
džiui, Nacionalinės premijos 
laureatai ar kiti kultūrai nu-
sipelnę asmenys, o ne minis-
terijos klerkai, atsakingi už 
viešuosius pirkimus. 

Kultūros ministerijos ge-
ranoriškų žingsnių visuomenė 
tikisi sulaukti nedelsiant.

Algimantas Zolubas

JAV žiniasklaida praneša, 
kad Rusija nusiuntė Sirijai mo-
dernių prieš laivus naudojamų 
raketų, informuoja BBC.

Laikraštis „The New York 
Times” citavo neįvardijamą JAV 
pareigūną, kuris sakė, kad tokias 
raketas Sirija galėtų panaudoti 
kovoje su užsienio intervencija. 
Rusijos užsienio reikalų minis-
tras pranešimo detalių nepa-
tvirtino, bet sakė, kad tiekdama 
ginklus Rusija nepažeidžia jokių 

– sakė jis. – Tai vienintelis bū-
das, kaip išspręsime šią krizę.”

Anksčiau vienas turkų pa-
reigūnas AFP sakė, kad R. 
T. Erdogan spaus dėl JAV 
tiesioginės karinės pagalbos 
sukilėliams. „Visi tarptautinėje 
bendrijoje yra labai susirūpinę, 
nerimauja dėl radikalių ele-
mentų, – sakė jis. – Mes, ži-
noma, esame susirūpinę labiau 
nei bet kas kitas, (nes) esame 
Sirijos kaimynai ... Nieko 
nedarymas nėra sprendimas.”

B.Obama yra sakęs, kad 
Vašingtonas turi moralinį ir 
nacionalinio saugumo stimulą 

sustabdyti žudymą, bet parei-
kalavo daugiau įrodymų dėl 
pranešimų, kad Sirijos pajėgos 
panaudojo cheminius ginklus 
ir taip peržengė JAV nustatytą 
„raudoną liniją”.

Turkija taip pat atrodo 
skeptiškai nusiteikusi dėl to, 
kad per taikos konferenciją, 
kurią Washington planuoja su 
pagrindine B. al Assad sąjungi-
ninke Maskva, bus susitarta dėl 
kelio gairių politinei pereigai. 
„Turime būti ... realistai ir labai 
atsargūs, kad nepaverstume to 
procesu be nustatytos pabaigos, 
kuris suteiktų režimui galimybę 
laimėti laiko ir tęsti savo smur-
to kampaniją”, – sakė minėtas 
pareigūnas.

(Atkelta iš 2 psl.)

JAV IR TURKIJOS...
Nepaisant bendro ragi-

nimo dėl taikos, trečiadienį 
Jungtinėse Tautose įvykęs 
balsavimas akcentavo išliku-
sius Washington ir Maskvos 
nuomonių skirtumus.

Rusija balsavo prieš 
pasiūlymą JT Generalinei 
Asamblėjai pasmerkti tai, 
ką arabų ir Vakarų valstybės 
smerkia kaip B. al Assad iš-
puolių prieš civilius gyvento-
jus „eskalavimą”.

Pasiūlymas, nepaisant 
Rusijos pasipiktinimo, buvo 
priimtas, bet jį parėmusių vals-
tybių buvo tik 107 – mažiau 
nei 133, kai panašus balsavi-
mas buvo surengtas rugpjūčio 
mėnesį.

RUSIJA NUSIUNTĖ SIRIJAI MODERNIŲ GINKLŲ
tarptautinės teisės normų. Jis 
pabrėžė, kad Rusija daugiausia 
tiekia priešlėktuvinės gynybos 
ginklus, kurie Sirijos režimui 
nesuteikia jokio pranašumo 
kovoje su sukilėliais.

Rusija yra viena iš nedau-
gelio likusių Sirijos režimo są-
jungininkių ir pagrindinė ginklų 
tiekėja. „The New York Times” 
praneša, kad naujausią Rusijos 
ginklų siuntą Sirijai sudarė 
pažangios „Yakhont” raketos, 

galinčios pasiekti taikinį už 
290 kilometrų ir turinčios arba 
sprogstamuosius arba šarvus 
pramušančius užtaisus. Pirminį 
72 tokių raketų ir papildomos 
technikos užsakymą Sirija patei-
kė 2007 metais, o pirmieji gin-
klai buvo pristatyti 2011-aisiais.

Vakarai baiminasi, kad 
Sirijai turint pažangios rusiš-
kos karinės technikos ateityje 
bus sunkiau pritaikyti blokadą, 
surengti intervenciją arba ants-
krydžius.                        ELTA
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Mieli lietuviai,
Sveikinu visus, kuriuose 

gyvena Tėvynės mylėtojų, 
viltininkų, pažangiečių, tau-
tiečių ir tautininkų darbai 
– darbai, kurių didelė dalis 
įamžinta ir šiandien prista-
tomoje knygoje „Tautinės 
minties keliu”

Džiaugiuosi, šia proga ga-
lėdamas Lietuvos tautininkų 
vardu tarti žodį.

Kad ir nėra lengva glaus-
tai apibūdinti šią knygą, jos 
antrąjį papildytą leidimą, kad 
būtų deramai atskleistas tiek 
jos pačios, tiek joje atspindė-
tos istorijos reikšmingumas. 

Kad ir nėra lengva aprėpti 
daugelio lietuvių, atidavusių 
savo širdį Tėvynei ir lietu-
viškumui, prabėgančius gy-
venimus, kovas ir svajones, 
meilę ir pašaukimą... ypač, 
jei visa tai atiduota toli nuo 
savo tėvų žemės...

Tačiau būtent čia ir slypi 
džiaugsmas, kad skaitydamas 
knygą tu gali aiškiai pamatyti 
ir pajausti, kaip žmogus prie 
žmogaus, kiekvienas turė-
damas gan ribotas galimy-
bes, kartu kuria įkvepiančią 
istoriją, stato bendrą tautos 
kultūros ir dvasios rūmą.

Todėl ši knyga yra reikš-
minga ne vien sausu pažin-
tiniu požiūriu, kad tu joje 
gali užtikti daug naudingos 
informacijos apie senąją 
tautos praeitį, lemtingus įvy-
kius, nacionalinį atgimimą 
ir valstybės atkūrimą, prieš-
karinės Lietuvos valstybės 
ir išeivijos tautininkus, šių 
svarbiausius rūpesčius ir dar-
bus, prisidedant prie lietuvių 
tautos ir valstybės laisvės 
bei gerovės, dabar juos pa-
pildžius ir naujausių laikų 
Amerikos ir Lietuvos tauti-
ninkų veikimais...

Ji yra ypač reikšminga tuo, 
kad įveda tave į itin drama-
tišką, vingiuotą, tačiau vien-
tiso tikslo siekiantį tautinės 
minties kelią. Tai nėra tiesiog 
tik chronologiškai sudėta 
lietuviškos dvasios kelionių 
šiame pasaulyje apžvalga, at-
spindinti tautininkų pažiūras 
ar požiūrius, išsiskyrimus ar 
susitelkimus, įtakingesnius 
veikėjus, kūrinius ar sambū-
rius. Manau, šioje knygoje tu 
surasi svarbiausias gaires ir 
daug nuorodų į bendrą, visus 
šiuos keliautojus siejantį ir 
įkvepiantį šaltinį.

Tai paslaptinga kibirkštis, 
kuri mus verčia surasti vienas 
kitą, kuri skatina vienytis ir 
bendradarbiauti skirtingus 
žmones, kartais toli likimo 
nublokštus... Tai ištakos, 
padedančios įveikti atstumus 
ir laiką, kliūtis ir klaidas, 

silpnumus ar nesutarimus. 
Tai nenugalima bendroji 
siela, priglaudžianti visus 
ir daugelį prikelianti pasi-
šventusiai veiklai – kartais 
garsiems žygdarbiams, o kar-
tais, rodos, tik kasdieniškam 
darbui... ir visada su jausmu, 
kad tai yra įnašas į mūsų tau-
tos bendrąjį gėrį.

Mes tautininkai, žinome, 
kad jokios pasaulio idėjos 
ar ideologijos nė iš tolo ne-
gali atstoti tautinės kultūros 
idealų, negali jiems prilygti 
telkiančia gyvybinės dvasios 
galia, kuri įveikia ne tik pla-
čius vandenynus, bet ir amžių 
bedugnes. Tai tikras pamatas, 
kuriam yra svetimas pasi-
pūtimas, kitų niekinimas ar 
grobuoniškumas. Būtent taip 
tautines vertybes supranta 
lietuviai tautininkai.

Eidami tautinės minties 
keliu, kurį knygoje aprašo 
skirtingi lietuvių išeivijos 
Amerikoje autoriai, asmeny-
bės iš skirtingų laikotarpių, 
mes susitinkame su gyvąja 
politinės kultūros tradicija, 
kuri ne tik peržengė Tėvynės 
ribas, bet ir grįžta Tėvynei 
kaip bendras lietuviškas pa-
saulis.

Oi kaip nelengva apginti 
savo tautos namus, tačiau 
dar sunkiau juos puoselėti 
toli ir iš tolo! Manau, kad 
tūlam šiandieninės Lietuvos 
piliečiui tikrai verta paskai-
tyti šią knygą ne tik tam, 
kad geriau pažintų tautiškai 
susipratusios lietuvių išeivi-
jos vaidmenį Lietuvos likimo 
vingiuose, bet ir tam, kad jis 
ir pats geriau susivoktų apie 
prasmingą santykį su savo 
kilme, su gimtąja šalimi. 

Tenka tik apgailestauti, 
kai sutinki lietuvį, kuris di-
džiausios prasmės ieško kaž-
kur kitur. Tačiau jei jis tikrai 
ieško, tai suras. O ieškančiam 
lietuviui tikrai verta pasiūlyti 
šią knygą. Juk kitos tokios, 
man atrodo, net ir panašios 
nėra. Gal dėl to, kad ji neturi 
nei vienintelio autoriaus, 
nei vienintelio sudarytojo ar 

redaktoriaus. Tai yra bendras 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos leidinys, jungiantis 
kelias kartas ir aprašantis 
jų veiklą lietuvybės labui 
bei šios veiklos dvasines, 
istorines ištakas ir giliuosius 
motyvus.

Suprantama, kad kny-
ga vertinga ir atskirais jos 
straipsnių autoriniais darbais 
– autoriais, kurie senai mus 
paliko, tačiau paliko ir savo 
reikšmingą pėdsaką lietuvių 
kultūroje. Turiu galvoje Joną 
Puziną, Juozą Jakštą, Joną 
Praną Palukaitį ir kitus.

Net ir tam lietuviui, kuris 
atrodytų ir taip žino savo tau-
tos ir valstybės istoriją, kuris 
gerbia jos kalbą ir kultūrą, 
ar kuris gyvena Lietuvoje ir 
turi daug jam prieinamų šal-
tinių, tikrai verta paskaityti 
pristatomos knygos istorinę 
dalį, kurioje pateikiama ne 
tik pačių tautininkų poli-
tinės srovės istorija, bet ir 
išgryninta trumpa Lietuvos 
istorijos apybraiža. Čia pa-
teiktos svarbiausios istorinės 
gairės, kurios šiandieniniame 
pasaulyje neretai pasimeta 
net ir mokyklos suole. Juk ir 
šiandien tautinės mokyklos 
mes, lietuviai, dar neturime, 
nors savo valstybę turime jau 
beveik ketvirtį amžiaus...

Knyga padeda išsklai-
dyti ir daugelį stereoti-
pų, kuriuos apie prieškarinę 
Lietuvos valstybę ir apie 
tautininkus mums įpiršo oku-
pantas, ji atskleidžia pačių 
tautininkų požiūrį, kuris ne-
būdavo ir iki šiol dažniausiai 
nebūna plačiau pristatytas, 
nors kalbama būtent apie 
tautininkų politiką prieš-
karinėje Lietuvoje. Taigi, 
knyga suteikia reikalingus 
atramos taškus, atsispiriant 
prieš ir šiandien vykstančią 
antilietuvišką propagandą. 
Joje skaitytojas ras ir ak-
tualiai pristatytą tautiškos 
periodinės spaudos istorinę 
apžvalgą, lietuvių išeivijos 
Amerikoje tautinės pakraipos 
organizacijų ir asmenybių 
istoriją, neatskiriamą nuo 
pačios Lietuvos likimo, nuo 
santykių su kitomis lietuvių 
ideologinėmis srovėmis.

Pagaliau tai yra pačios 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos (ALTS), jos skyrių 
ir asmenybių dokumentuota 
istorija, tuoj pasieksianti 
garbingą šešiasdešimt pen-
kių metų sukaktį, su kuo iš 
anksto ir sveikinu visos, prieš 
du metus vėl savarankiškai 
pradėjusios veikti Tautininkų 
sąjungos vardu. Malonu kny-
goje atpažinti veidus, ku-
riuos dažnai matydavome 

Lietuvoje ar atvykę į svečius.
ALTS istorija sutelpa į 

visą kiekvieno iš Jūsų, karo 
nublokštųjų gyvenimą, su-
sietą su lietuvybės idėjomis, 
ir pasakoja apie Jūsų darbus 
Lietuvos laisvės labui, kurie 
nebus pamiršti ir bus deramai 
suprasti bei vertinami ateities 
kartų atmintyje. Jie turės pra-
tęsimą ir išeivijos gyvenime, 
ir pačioje Lietuvoje. Todėl tai 
yra knyga ne tik apie praeitį 
ar nueinančią dabartį, bet ir 
apie ateitį. Mes, atgavusios 
laisvę Lietuvos tautininkai, 
esame dėkingi už jūsų para-
mą tiek Lietuvos reikalams, 
tiek ir tautininkų tradicijos 
atkūrimui Lietuvoje, apie 
kurį papasakota atnaujintame 
knygos leidime. 

Čia verta kiek apsistoti 
ir paskutiniu Lietuvos tauti-
ninkų istorijos vingiu, kuris 
šiek tiek paliestas knygos 
pabaigoje. Kalbu apie keturis 
metus tvėrusį tautininkų susi-
jungimą su Tėvynės sąjunga 
ir Lietuvos krikščionimis de-
mokratais. Šis susijungimas, 
išsaugant atskirą savaran-
kiškai veikiančią tautininkų 
frakciją, buvo pagrįstas sam-
prata, kad Tėvynės sąjunga 
– tai tarsi naujieji tautininkai 
atkurtoje Lietuvos valstybė-
je, turintys tęsti geriausias 
prieškarinės Lietuvos patrio-
tinių jėgų politines tradicijas. 
Toks susijungimas turėjo at-
verti ir geresnes perspektyvas 
Lietuvos raidai, ir paskatinti 
didesnį lietuvišką susipra-
timą.

Nors konservatorių vado-
vybė negerbė nei susitarimų 
su tautininkais, nei tautinių 
vertybių deklaracijos, kurią 
patvirtino tiek Tėvynės są-
jungos suvažiavimas, tiek 
ir jungtinis suvažiavimas 
su Lietuvos krikščionimis 
demokratais ir tautininkų 
frakcijos konferencija prieš 
du metus priėmė sprendimą 
išsiskirti, vėl atkuriant sava-
rankišką Tautininkų sąjungą, 
šis tautininkų sprendimas 
nebuvo klaida. Jis nebuvo 
klaida ne vien dėl to, kad 
šiandien tautininkai yra su-
stiprėję, lyginant su būsena 
prieš susijungimą, ir kad 
toliau plečiamės, kad turime 
daug jaunimo... Svarbiausia, 
kad pavyko padaryti reikš-
mingą politinę įtaką Lietuvos 
gyvenimui, bent iš dalies at-
sispirti prieš kosmopolitines 
ar net antilietuviškas valsty-
bės naikinimo tendencijas.  

Nors Seimo rinkimuo-
se mūsų paskubomis burta 
tautines vertybes išpažįstan-
čių jėgų koalicija pasirodė 
nesėkmingai, tačiau tai dar 

nepaneigia tautininkų už-
sitarnauto pasitikėjimo ir 
net prestižo. Mes išlaikėme 
išbandymą, mes likome iš-
tikimi tautinėms idėjoms ir 
nacionaliniams interesams, 
mes parodėme, kaip reikia 
veikti tautos ir valstybės la-
bui, kaip reikia būti Lietuvos 
sargyboje. Mums pavyko 
labiau tautine vaga pakreipti 
ir konservatorių-krikdemų 
politiką, nors TS-LKD va-
dovybė iš tiesų išpažįsta 
liberalias, svetur nusižiū-
rėtas, nacionalinei kultūrai 
svetimas vertybes. 

Iš tiesų būtent Jūs esate 
mūsų mokytojai, o šiandien 
čia pristatoma knyga yra įro-
dymas, kad net ir negausus 
skaičius žmonių gali nuveikti 
visuotinai reikšmingus dar-
bus, o atsakomybė, atka-
klumas ir darbštumas gali 
įveikti ir didesnį priešininkų 
skaičių, ir didesnę pinigų 
galią ar jų stoką. Tautininkų 
misija šiandien nėra baigta. 
Atvirkščiai,  jos poreikis 
Lietuvai tirpstant europinėje 
erdvėje tik auga. 

Todėl ir ši knyga tai nėra 
joks testamentas ar atsisvei-
kinimas. Ji kviečia mus vėl 
suremti pečius, kadangi tauta 
išsivaikščioja ir nyksta, net ir 
turėdama savo valstybę... O 
jos politinė sistema nesugeba 
veikti pagal laikmečio užda-
vinius, pasidavusi tautinės 
valstybės naikinimo idėjoms 
ir savanaudiškų politinių 
grupių diktatui. Deja, vėl 
išryškėjo tiek ir objektyvūs 
parlamentarizmo trūkumai 
krizės laikotarpiu, tiek ir 
sugebėjimo savarankiškai 
tvarkytis stoka, paveldėta iš 
okupacinių laikų.

Šiandien mūsų kaimynai 
ne tokie agresyvūs, šiandien 
esame euroatlantinėje sąjun-
goje, tačiau grėsmė prarasti 
valstybę išlieka ir dabar. 
Išlieka ir nacionalinio saugu-
mo, teritorijos vientisumo ir 
lietuvių kalbos išsaugojimo 
rūpesčiai. Jie net aštrėja. 

Todėl istorija iš mūsų 
tebelaukia pasišventimo ir 
ryžtingos veiklos. O eida-
mi tautinės minties keliu ir 
kurdami geresnę lietuvių 
tautos ateitį, mes pratęsime 
svarbiausius darbus ir, tikiu,  
paliksime gerą palikimą atei-
ties kartoms, kaip tą padarėte 
jūs – mūsų tėvai ir seneliai. 
Sulauksime ir trečiojo pa-
pildyto šios knygos leidimo. 
Gal tai bus bendras Lietuvos 
ir išeivijos tautininkų leidi-
nys. To ir noriu mums visiems 
palinkėti, baigdamas šį prista-
tymą bei sveikinimą.

Būkite sveiki ir laimingi. 

LIETUVOS TAUTININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKO GINTARO SONGAILOS  
SVEIKINIMAS JAV LIETUVIŲ VISUOMENEI  

PRISTATANT KNYGOS „TAUTINĖS MINTIES KELIU” ANTRĄJĮ PAPILDYTĄ LEIDIMĄ

Gintaras Songaila
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Lenkijos Punsko valsčiuje 
uždaromos dvi lietuviškos 
mokyklos, kurių išlaikymui 
trūksta lėšų, gegužės 17 d. 
nusprendė vietos taryba.

Nuo rugsėjo nebeveiks 
Navinykų ir Pristavonių mo-
kyklos, liks tik Vidugirių mo-
kykla, kurios pastatas naujau-
sias. „Taryba nusprendė, kad 
Vidugirių mokykla palieka 1–6 
klases, kaip ir buvo, o Navinykų 
mokykla, kur buvo 1–6 klasės, 
dabar uždaroma, ir Pristavonių 
mokykla, kur buvo 1–3 klasės, 
irgi uždaroma”, – sakė valsčiaus 

Vokietijos Acheno mies-
te gegužės 9 d. prezidentei 
Daliai Grybauskaitei įteik-
tas prestižinis Tarptautinis 
Karolio Didžiojo apdovanoji-
mas. Atsiimdama apdovano-
jimą valstybės vadovė teigė 
skirianti jį visiems Lietuvos 
žmonėms.

Apdovanojimas įteiktas 
Karolio Didžiojo rūmuose, 
dabartinėje Acheno rotušėje.

Šventėje dalyvavo ES 
Vadovų Tarybos Prezidentas 
Herman Van Rompuy, Europos 
Parlamento Pirmininkas 
Martin Schulz, buvęs Europos 
Ta r y b o s  P a r l a m e n t i n ė s 
Asamblėjos Pirmininkas Rene 
Van Der Linden, Europos 
Parlamento vicepirmininkė 
Anni Podimata, taip pat anks-
tesni Karolio Didžiojo apdova-
nojimo laureatai – Vokietijos 
finansų ministras Wolfgang 
Schauble, buvęs Europos 
Parlamento pirmininkas Pat 
Cox ir buvęs Europos centrinio 
banko vadovas Jean – Claude 
Triche.

Šventę Achene stebėjo 
europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis, buvęs premjeras, 
konservatorių pirmininkas 
Andrius Kubilius ir Seimo 
pirmininko pavaduotojas, so-
cialdemokratas Gediminas 
Kirkilas.

Europa turi gyventi 
pagal išgales

„Už tai, kad esate Lietuvos 
piliečiai, už tai, kad mylite 
savo šalį, dirbate Lietuvos 
naudai ir Europai. Norėčiau 
skirti šį apdovanojimą vi-
siems jums”, – šiuos žodžius 
D.Grybauskaitė ištarė lietu-
viškai.

D.Grybauskaitė padėkojo 
Acheno miestui už apdovano-
jimą, jos žodžiais, įvertinantį 
sudėtingą Lietuvos istoriją ir 
garbingą nūdieną bei skatinan-
tį bendrą Europos ateitį.

Anot jos, iš Europos tėvų ir 
visų, kurie investavo į sėkmin-
gą ES sukūrimą ir išlikimą, 
turime išmokti svarbiausią 
pamoką – šiandien Europai, 

IŠKILMINGOJE ŠVENTĖJE PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI  
ĮTEIKTAS TARPTAUTINIS KAROLIO DIDŽIOJO APDOVANOJIMAS 

labiau negu kada nors, būtina 
valia priimti atsakingus spren-
dimus. „Iššūkius galima spręs-
ti tik prisiimant atsakomybę, ją 
prisiimti turi visi – ir lyderiai, 
ir kiekvienas europietis”, – 
kalbėjo valstybės vadovė.

Pasak prezidentės, šiandien 
Europai reikia atsakingos fis-
kalinės politikos, kurios esmė 
paprasta – gyventi pagal išga-
les. Ji priminė, kaip Lietuva 
kovojo su krize, kad žmonėms 
buvo labai sunku, tačiau jie 
išliko supratingi ir kantrūs.

„Rezultatas akivaizdus – 
šiandien Lietuvos ekonomikos 
augimas yra vienas didžiausių 
Europoje. Žinome, kad ekono-
minių krizių ateityje išvengti 
negalėsime, tačiau galime 
sustiprinti finansinių sistemų 
atsparumą”, – pabrėžė ji.

Šiandien Europa tur i 
veikt i  kar tu ,  į s i t ik inusi 
D.Grybauskaitė.

„Solidarumas reiškia, kad 
ne tik kartu priimame spren-
dimus, bet juos kartu ir įgy-
vendiname. Yra daug neįgy-
vendintų sprendimų, ir kaskart 
jų norime priimti dar daugiau, 
nors negalime atsakyti sau į 
klausimus nei apie pasiektus 
rezultatus, nei apie pridėtinę 
vertę europiečiams. Nereiškia, 
kad Briuselis viską nuveiks už 
mus, tik atlikti namų darbai 
yra kiekvieno iš mūsų indėlis 
į solidarumą ir veikimą išvien. 
Be politinės valios nebus nei 
solidarumo, nei trokštamo re-
zultato”, – kalbėjo prezidentė.

Ji pridūrė, kad kartais sun-
kumai atrodo didesni nei mes 
patys, bet mus pačius apibū-
dina tai, kaip mes juos spren-
džiame.

Po šventės duodama inter-
viu Lietuvos televizijai šalies 
vadovė neslėpė buvusi nuste-
binta, kad jai ketinama įteikti 
tokį apdovanojimą. „Bet vė-
liau pagalvojus, pažiūrėjus už 
ką nominacija, tikrai, tai skirta 
visiems Lietuvos žmonėms ir 
todėl ją priimu truputį lengviau 
negu sau asmeniškai. Skiriu 
visiems Lietuvos žmonėms 

už tai, kad per 9 metus tapome 
priimti ir suprasti kaip tikri 
europiečiai, kad mus vertina, 
esame ir pavyzdys kitoms ša-
lims”, – sakė D.Grybauskaitė.

Acheno meras: Lietuva 
švyti kaip valstybė narė

„Europos akys šiandien 
nukreiptos į Lietuvą, nuo-
širdžiausi sveikinimai jums, 
daktare D.Grybauskaite”, – 
šventėje sakė Acheno meras 
Marcel Philipp.

Jis kalbėjo, kad Lietuvos 
laisvės siekis pareikalavo 
žmonių aukų, o išsikovojusi 
laisvę mūsų šalis apsisprendė 
žengti europietišku keliu.

„ Į s t o j imo  į  Eu ropos 
Sąjungą proga Lietuva į save 
atkreipė dėmesį neįprasta 
akcija – šalis buvo apšviesta 
įvairiomis priemonėmis ir 
visa tai matėsi iš kosmoso. 
Šiandien Lietuva švyti kaip 
valstybė narė, mums nereikia 
iš kosmoso darytų nuotraukų, 
kad matytume šį švytėjimą. 
Visa tai – į ateitį nukreiptos 
politikos rezultatas, drąsios 
politikos, kurią įkūnija pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė”, 
– sakė jis.

M.Philipp pabrėžė, kad 

dirbdama Europos Komisijoje 
D.Grybauskaitė tapo autori-
tetu.

„Europa yra pasirengusi 
naujovėms, o jos, kaip ži-
noma, ne visada ateina iš 
vidurio arba taip vadinamų 
didžiųjų ir stipriųjų Europos 
ramsčių – šalių, kuriose su-
stabarėjusios struktūros ir 
valstybių dydis dabar jau 
stabdo veikimą. Europai yra 
gerai, kad ji turi mažas vals-
tybes ir lanksčius partnerius. 
Tokios asmenybės kaip dak-
tarė D.Grybauskaitė suteikia 
Europos politikai savitumo 
ir padeda susiorientuoti. Tas 
orientacija labai susijusi 
su viltimi, kurią jos sieja 
su Europa. Tačiau drauge 
Lietuvos prezidentė nenuils-
tamai dirba, stengdamasi, 
kad šios viltys išsipildytų jos 
šalies pilietėms ir piliečiams. 
Lietuvos žmonėms linkime 
daug sėkmės jų europietiška-
me kelyje”, – kalbėjo meras.

Ceremonijoje iškilmingą 
sveikinimo kalbą „Laudatio” 
pasakė Europos Parlamento 
pirmininkas Martin Schulz.

Teikiant Karolio Didžiojo 
apdovanojimą, Achene skam-
bėjo lietuviškos dainos.

D.Grybauskaitė – 
Pasaulio iškiliųjų 

draugijoje
Politikos „Oskaru” vadina-

mas apdovanojimas Lietuvos 
vadovei skirtas už Lietuvos in-
dėlį siekiant Europos Sąjungos 
vienybės ir visos Europos 
ekonominio stabilumo.

A p d o v a n o j i m o  k o -
mitetas taip pat pabrėžia 
D.Grybauskaitės vaidmenį 
vykdant ES biudžeto reformą 
ir užtikrinant Baltijos valsty-
bių dinamišką raidą.

Ta r p t a u t i n į  K a r o l i o 
Didžiojo apdovanojimą 1950 
metais įsteigė Acheno miestie-
čiai. Karo nualintoje Europoje 
jis tapo simboliniu kvietimu 
siekti vienybės, solidarumo 
ir tarpusavio supratimo tarp 
Europos tautų. Juo yra ap-
dovanotas popiežius Jonas 
Paulius II, Europos Sąjungos 
įkūrėjai – Jean Monne, Konrad 
Adenauer, Robert Schuman, 
taip pat Didžiosios Britanijos 
premjeras Winston Churchill, 
JAV prezidentas Bill Clinton, 
Čekijos humanistas ir šios 
šalies vadovas Vaclav Havel, 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel, Nyderlandų Karalienė 
Beatričė ir kiti.

Lietuvos Respublikos prezidentės Dalia Grybauskaitė kalba tarptautinio Karolio Didžiojo apdovano-
jimo įteikimo šventėje Achteno rotušėje, Vokietijoje.                                                     www.president.lt

LENKIJOS PUNSKO VALSČIUJE UŽDAROMOS 
DVI LIETUVIŠKOS MOKYKLOS

viršaitis Vytautas Liškauskas.
Pristavonių mokyklą lanko 

septyni vaikai, Navinykų – per 
20. V.Liškauskas sakė no-
rintis, kad tėvai šių mokyklų 
auklėtinius leistų į paliekamą 
Vidugirių mokyklą, kurioje 
mokosi 11 vaikų. „Aš norė-
čiau, suorganizuoti transportą 
į Vidugirių mokyklą, noriu, 
kad jie į Vidugirių mokyklą 
važiuotų, bet kaip tėvai pasi-
rinks, nežinia”, – svarstė jis.

Pasak viršaičio, vaikus į šią 
mokyklą vežti galėtų Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministeri-

jos planuojamas skirti geltonas 
autobusiukas. „Noriu jį pa-
naudoti tam, kad į Vidugirių 
mokyklą vežiotų, ir ją kaip 
švietimo centrą sustiprinti. Ar 
pavyks – klausimas, bet tikrai 
100 proc. bandysime”, – kal-
bėjo V.Liškauskas.

Vyriausybė lietuviškoms 
mokykloms Lenkijoje finan-
suoti šiemet yra nutarusi pa-
pildomai skirti 400 tūkst. litų. 
Pinigai buvo nepervesti, kol 
nepriimtas sprendimas dėl mi-
nėtų mokyklų likimo. Švietimo 
ir mokslo ministerijos kancle-
ris Dainius Numgaudis yra 
sakęs, jog papildomos lėšos 
Punską pasiektų rugsėjį.

Lenkijos lietuviai metų 
pradžioje kreipėsi į Lietuvos 
vadovus, prašydami tarpi-
ninkauti dialoge su Lenkijos 
vadžia, kad dėl lėšų trūkumo 
nebūtų uždaromos mokyklos.

Lietuviškoms mokykloms 
Lenkijoje Lietuva 350 tūkst. 
litų buvo skyrusi ir 2011 metais.

Uždarius dvi nedideles mo-
kyklas, Lenkijoje lietuviškai 
būs galima mokytis Vidugirių 
mokykloje, Punsko Dariaus ir 
Girėno mokykloje bei Punsko 
Kovo 11-osios licėjuje ir 
Seinuose esančioje „Žiburio” 
mokykloje, kuri gyvuoja tik 
Lietuvos finansinės pagalbos 
dėka.                             ELTA

„LIETUVOS MIESTAMS 
BUS SKIRTI 500 MLN. LT”

Kaunas, gegužės 17 d. 
(ELTA). Atvykęs už mokesčius 
ir kovą su sukčiavimu atsakin-
gas eurokomisaras Algirdas 
Šemeta pranešė džiugią žinią 
– naujoje Europos Sąjungos 
finansinėje perspektyvoje 
Lietuvos miestų vystymui ir 
plėtrai bus skirti 500 mln. Lt.

ES labai didelį dėmesį skiria 
regionų vystymuisi. Kaunas 
neblogai panaudoja europines 
lėšas. 1,8 mlrd. Lt vertės pro-
jektų užregistruota – tai didelė 
paspirtis miestui. Kol kas nėra 
užfiksuota didelių problemų, su-
sijusių projektų įgyvendinimu.
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Už dienos kitos minėsime 
Lietuvos Sąjūdžio įkūrimo 25-
metį. Neabejoju, kad Sąjūdžio 
metai ilgai bus prisimenami ir 
vertinami, kaip vieni iš gra-
žiausių metų Lietuvos istorijo-
je, kai buvo tiek daug tikėjimo 
ir pasitikėjimo, kai, rodos, visa 
tauta pražydo ne tik trispalvės 
vėliavos spalvomis, bet sušvito 
ir visomis dvasios, susitelki-
mo bei ryžto vėl atkurti savo 
valstybę, jos nepriklausomybę, 
spalvomis. Žinoma, dabar viso 
lietuvių tautos grožio ir jėgos 
matomi tik blyksniai, tad gal ir 
Sąjūdžio  25-ečio paminėjimas 
nebus nei toks masinis ar iškil-
mingas, bet nemažai žmonių 
mintimis, o ir darbais grįš į 
tikras Atgimimo dienas. Gaila, 
kad iki šio laiko Lietuvoje taip 
ir nėra sukurtas bei pastatytas 
Sąjūdžiui vertas paminklas. 
Bet gerai ir tai, kad ne viename 
mieste, miestelyje Sąjūdžiui 
išaugs lietuviškas ąžuolas, 
arba ir visa ąžuolų giraitė. 

Štai ir Kaune gegužės 
11d. Dainavos parke Sąjūdžio 
25-mečiui paminėti iškil-
mingai pasodinome ąžuolą. 
Džiaugiausi, kad jį galėjau 
atvežti  iš Raudondvario me-
delyno ir padovanoti kau-
niečiams. Gražiame ąžuolo 
sodinimo renginyje   dalyvavo  

SĄJŪDŽIO 25-MEČIO ĄŽUOLIUKAI 
KAUNE IR RAUDONDVARYJE

Kauno miesto savivaldybės 
meras A. Kupčinskas,  mero 
patarėjas Z. Abramavičius, 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tary-
bos pirmininkas R. Kaminskas, 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tary-
bos  pirmininko pavaduotojas, 
Dainavos  seniūnijos seniūnas 
A. Malinauskas, pilietinės ben-
druomenės centro „Dainava” 
pirmininkė J. Kaminskienė. 
Dainavos seniūnijos seniū-
naitės L. Remeikienė ir N. 
Ragauskienė,  Kauno Sąjūdžio 
senbuviai A.  Babrauskas,  Z. 
Kazlauskas, R. Baltuškienė, R. 
Žiliukas pasidalinosi mintimis 
apie Sąjūdžio veiklos pradžią 
1988 m. Kaune, žmonių vie-
nybę, ryžtą, entuziazmą ir 
patriotizmą, linkėjo Lietuvos  
nepriklausomybei ąžuolinio 
ilgaamžiškumo.

A s o c i a c i j o s  „ K o v o 
11-osios gatvės bendrija” an-
samblis „Sūduva” susirin-
kusiems dovanojo eiles ir 
dainas apie Lietuvą. Renginio 
pabaigoje  dalyviai  sugiedojo 
Lietuvos himną.

Sąjūdžio ąžuolą sodinome 
ir Raudondvaryje. Čia, buvu-
sioje Šaulių aikštėje pirmieji 
Sąjūdžiui skirti ąžuolai buvo 
pasodinti dar prieš 15 metų, 
kai šventėme Sąjūdžio 10-
metį. Ir taip pradėtą gražią tra-

dicija tęsėme kas kiekvienus 
penkerius metus. Taip ir dabar, 
šalia jau gerokai paaugusių 
ąžuolų, vietą rado ir naujasis. 
Gražią sekmadienio popietę į 
ąžuolo sodinimo ir Sąjūdžio 
25-ečio paminėjimo šventę 
rinkosi ne tik buvę sąjūdie-
čiai, bet kiti raudondvariečiai, 
svečiai iš Kauno. Ąžuolo sodi-
nimo ceremonijoje  dalyvavo 
Raudondvario Šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresės parapijos kle-
bonas dekanas monsinjoras 
kun. Augustinas Paulauskas, 
Raudondvario kultūros centro 
direktorė Violeta Visockienė, 
Raudondvario kaimo bendruo-

menės centro direktorė Laura 
Janušauskienė, Žalgirio perga-
lės parko pirmininkas Alfonsas 
Pajarskas, Lietuvos Sąjūdžio 
Kauno tarybos pirmininkas, 
asociacijos „Kovo 11-osios 
gatvės bendrija” vadovas R. 
Kaminskas,  Dainavos seniū-
nijos seniūnu A. Malinausku ir  
Kauno apskrities viešosios bi-
bliotekos istoriku A. Siurblys. 
Džiaugiausi ir dėkojau, kad 
man, kaip  Kovo 11-osios 
akto signatarui ir vienam iš  
Sąjūdžio pradininkų Kauno ra-
jone buvo įteiktas asociacijos 
„Kovo 11-osios gatvės bendri-
ja” Lietuvos nepriklausomy-

bės atkūrimo trečio laipsnio 
atminimo ženklas su trispalvės 
juosta. 

Ąžuolai - tvirtybės ir am-
žinybės simbolis. Tad reikia 
tikėti, kad jie ilgiems metams 
ir ateinančioms kartoms čia 
įprasmins  šiame krašte 1988-
1992 metų Sąjūdžio žmones 
ir jų darbus atkuriant Lietuvos 
nepriklausomybę, prikeliant 
sovietiniais laikais gniuždytą 
tautos dvasią, jos istorinę 
atmintį.

Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras,  buvęs Lietuvos 
Sąjūdžio Raudondvario grupės 
įgaliotinis Leonas Milčius

PERLOJOJE BUS PERLAIDOJAMI DAINAVOS APYGARDOS 
PARTIZANŲ PALAIKAI

Genocido aukų muziejaus fondų nuotraukoje - Dainavos apygardos 
Kazimieraičio rinktinės, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
tėvonijos Genio rinktinės partizanai, stovi pirmas iš kairės – V. 
Sadauskas-Karys, žuvęs bunkeryje.

Gegužės 17 d. Perlojoje 
(Varėnos r.) vyko iškilminga 
keturių Dainavos apygardos 
Partizano Kazimieraičio rinkti-
nės partizanų palaikų perlaido-
jimo ceremonija. Perlaidojimo 
ceremonijoje dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės orkestras ir Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Dainavos apygardos 1-osios 
rinktinės kariai.

Kautynėse su bunkerį štur-
mavusiais agentais-smogikais 
1952 m. žuvusių keturių par-
tizanų Antano Česnulevičiaus-
Mėnulio, Vytauto Lukoševi-
čiaus-Balandžio, Jono Pečiu-
konio-Narkūno-Banginio ir 
Vyto Sadausko-Kario atmini-
mas buvo pagerbtas Perlojos 
Švč. Mergelės Marijos ir Pran-
ciškaus Asyžiečio parapijos baž-
nyčioje, po šv. Mišių bažnyčios 
šventoriuje vyko žuvusių parti-
zanų perlaidojimo ceremonija.

Žuvusių Dainavos par-
tizanų apygardos Partizano 
Kazimieraičio rinktinės Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto tėvūnijos Genio gru-
pės štabo partizanų palaikai 
buvo rasti 2012 m. rugpjūčio 
13 d. Varėnos rajone, miške 
netoli Zervynų kaimo, arche-
ologinių tyrimų metu, kuriuos 
inicijavo Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras. Tyrimus koordina-

vo genocido centro „Gyvosios 
atminties” programos vadovas 

Dalius Žygelis, detaliuosius 
archeologinius tyrimus atli-

ko archeologai dr. Gintautas 
Vėlius ir Agnė Žilinskaitė.

Iš Lietuvos ypatingajame 
archyve saugomų dokumentų 
buvo žinoma, kad 1952 m. ge-
gužės 20 d. MGB 2N valdybos 
agentų-smogikų grupė aptiko 
Partizano Kazimieraičio rink-
tinės DLK Vytauto tėvūnijos 
Genio būrio bunkerį, kuriame, 
kautynių su bunkerį šturmavu-
siais agentais-smogikais metu, 
žuvo keturi partizanai: Antanas 

A I R I J A

Itin glaudžios partnerys-
tės daugelyje sričių siejamos 
Lietuva ir Airija aktyviai sti-
prina ir abiejų šalių piliečių 
žmogiškuosius ryšius. Gegužės 
10 dieną Lietuvos ambasadoje 
Dubline surengtas susitikimas 
su Airijos senjorais-savanoriais, 
dalyvaujančiais europiniame 
savanorystės projekte ir netrukus 
apsilankysiančiais Lietuvoje.

Ambasados darbuotojai sve-
čiams pristatė Lietuvą ir jos liepą 
pradėsimą pirmininkavimą ES 
Tarybai, supažindino su turtin-
ga didžiausios Baltijos šalies 
istorija, kultūra, taip pat mokė 
airius lietuvių kalbos. Senjorai 
itin noriai mokėsi lietuviškų 
žodžių ir stebėjosi, kaip Lietuva 
sugebėjo tiek amžių išsaugoti 
savo kalbą bei tradicijas. Jau 
gegužės 19 d. grupė senjorų iš 
Airijos viešėjo Lietuvoje, kur 
tris savaites bendravo su savo 

Minint Sąjūdžio 25-metį pasodintas naujas ąžuolas. 

Česnulevičius-Mėnulis, Vy-
tautas Lukoševičius-Balandis, 
Jonas Pečiukonis-Narkūnas-
Banginis ir Vytautas Sadauskas-
Karys. Tyrimų metu nustatyta, 
kad 1952 m. gegužės 20 d. 
žuvusių partizanų palaikai buvo 
užkasti 15 metrų atstumu nuo 
bunkerio iškastoje duobėje.

Po šv. Mišių vyko parti-
zanų palaikų perlaidojimo 
ceremonija Perlojos bažnyčios 
šventoriuje.           LR KAM inf.

kartos žmonėmis, susipažino su 
lietuvių kalba, kultūros paveldu, 
tradicijomis, taip pat padėjo 
lietuvių senjorams gilinti kom-
piuterio raštingumo žinias.

Rugsėjį numatomas atsako-
masis Lietuvos senjorų vizitas 
į Airiją. Čia jie taip pat turės 
galimybę ne tik pažinti Airijos 
kultūrą bei kalbą, pabendrauti 
su savo bendraamžiais, bet 
ir pristatyti mūsų šalį bei pa-
mokyti airius lietuvių kasdien 
vartojamos seniausios gyvosios 
indoeuropiečių kalbos.

Projektas įgyvendinamas 
bendradarbiaujant su Kaune 
įsikūrusia asociacija „Senjorų 
iniciatyvų centras”. Jo tikslas sti-
printi europiečių, kuriems dau-
giau nei 50 metų, ryšius, didinti 
vyresnių žmonių užimtumą, 
propaguoti vieną pagrindinių 
socialinių ir švietimo principų 
ES – mokymąsi visą gyvenimą 
ir įgūdžių įgijimą.    LR URM inf.
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2013 m. balandžio 28 
d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL įvyko 50-asis 
Lietuvių Fondo metinis narių 
suvažiavimas. 

Suvažiavimo metu buvo 
pristatyta organizacijos fi-
nansinė ir veiklos ataskaita 
už 2012 metus, taip pat iš-
rinkti 5 Tarybos nariai bei 
3 Kontrolės komisijos na-
riai. Trejų metų kadencijai 
į Direktorių tarybą išrinkti: 

Lietuvos ambasadorius 
Ž.Pavilionis gegužės 13-14 d. 
su Washingtone reziduojančių 
ambasadorių grupe lanko-
si Texas valstijos sostinėje 
Austin. Vizito tikslas – su-
sipažinti su vienu labiausiai 
augančiu JAV miestu, kurio 
vienas iš pagrindinių augimo 
varikliu tapo inovacijos.

Ž.Pavilionis su pagrindi-
nio Austino verslo inkuba-
toriaus „Capital Factory” di-
rektoriumi Joshua Baer, 2013 
m. pripažintu Austin bendruo-
menės metų vadovu, aptarė 
bendradarbiavimo ryšius. 
Ambasadorius pristatė vers-
lo Lietuvoje galimybes bei 
pakvietė „Capital Factory” 
vadovus bei pagrindinius 

C H I C A G O ,  I L

LR Generaliniam kon-
sulatui Čikagoje bei Čikagos 
lietuvių profesionalų grupei 
padedant Cook apygardos 
iždo valdytojos Maria Pappas 
administracija dalį aktualios 
informacijos išvertė į lietuvių 
kalbą. Informacinės brošiūros 
bus pristatomos gegužės 23 
d., ketvirtadienį, 4:30 val. 
vakaro County Building (118 
North Clark Street, Room 
112). Renginyje dalyvaus 
Cook apygardos iždo val-
dytoja Maria Pappas bei LR 
generalinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas.

Gegužės 9 d. LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas miesto Oro 
pajėgų akademijos gimna-
zijos (Air Force Academy 
High School) moksleiviams 
pristatė Europos Sąjungą. 

„Food Depot International prezidentė bei Lithuania Plaza savinin-
kai atvyko iš Čikagos padėti LR ambasadai Washington surengti 
Europos atvirų durų dieną; Iš k.: naujasis ambasados Žemės ūkio 
ir komercijos atašė Vaidotas Ašmonas, Angelė Kavakienė, LR am-
basadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Vanda ir Algis Morkūnai. 

2013 m. Lietuvių Fondo Tarybos nariai. Pirmoje eilėje iš kairės: Šarūnas Griganavičius, Rimantas 
Griškelis, Violeta Gedgaudienė, Rita Kisielienė, Audronė Pavilčius-Karalius, Arvydas Tamulis, 
Dalė Lukienė, Vytautas Narutis. Antroje eilėje:  Dalius Vasys, dr. Antanas Razma, Jr., Marius 
Kasniūnas, dr. Donatas Siliūnas, Juozas Kapačinskas, Saulius Čyvas. Nuotraukoje nėra Almio 
Kuolo ir Raimundo Šilkaičio.                                                                                         A.Klibo nuotr.

LIETUVIŲ FONDO  
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Saulius Čyvas, Dalė Lukienė, 
Vytautas Narutis, Raimundas 
Šilkaitis ir Arvydas Tamulis. 
Į Kontrolės komisiją viene-
rių metų kadencijai išrink-
ti: Aleksas Modestas, Gytis 
Petkus ir Aušrelė Sakalaitė. 
Po suvažiavimo įvykusiame 
LF Tarybos posėdyje  LF 
Tarybos pirmininku išrinktas 
Marius Kasniūnas, Valdybos 
pirmininku - Arvydas Tamulis.

LF informacija

Pristatymo metu diplomatas 
kalbėjo apie ES susikūrimo 
istoriją,  jos nares, valdymo 
sistemą, santykius su JAV, o 
pabaigai, atsižvelgdamas į 
aviacinę gimnazijos pakraipą, 
papasakojo apie Amerikos lie-
tuvių S. Dariaus ir S. Girėno 
didvyrišką transatlantinį skry-
dį bei jo istoriją.

Išklausę generalinio kon-
sulo pristatymo, jaunuoliai 
norėjo daugiau sužinoti ne tik 
apie ES, bet ir apie Lietuvą, 
jos paveldą. 

Siekiant geriau informuoti 
Čikagos visuomenę Europos 
dienos proga, miesto mo-
kyklose surengtas Europos 
Sąjungos pristatymų ciklas, 
kurį įgyvendino čia reziduo-
jančių ES valstybių diploma-
tinių misijų vadovai.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

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

AMBASADORIUS Ž.PAVILIONIS LANKĖSI TEXAS

verslo vadovus į Lietuvą. 
Savo ruožtu, Austin verslo 
inkubatoriaus direktorius 
teigė, kad laukia ir Lietuvos 
verslininkų dėmesio verslo 
galimybėms ir bendriems 
projektams Austin mieste, ku-
ris verslo bendruomenei dar 
žinomas kaip „Silicon Hills”.

Ambasadorius Ž.Pavilionis 
vizito metu taip pat susitiko 
su kitais Austin verslo, kul-
tūros, akademinio pasaulio 
ir politikos vadovais – Texas 
Prekybos rūmų vadovais, valsti-
jos Atstovų rūmų nariais, Texas 
universiteto bei energetikos ir 
inovacijų kompanijų vadovais.

Texas valstija yra antra 
pagal dydį JAV ekonomika ša-
lyje, o žurnalo „The Business 
Journals” teigimu – Austin 
miestas yra pripažintas ge-
riausias JAV miestas smulkaus 
verslo vystymui. LR URM inf.

A R G E N T I N A

Argentinoje visuotinis 
narių susirinkimas įvyko 
balandžio 27 d. Jame buvo 
apsvarstyta praeitų metų 
draugijos veikla ir priimtas 
metinis SLA balansas.

Padėka už dovanotą kom-
piuterį. Balandžio 9 d. mūsų 
draugija iš Suzanos Holyda 
ir Karoliaus Skrandžiaus, 
Sofijos Auksčionytės vardu 
(jau mirusios) gavo kompiu-
terį „Notebook Samsung”.

SLA valdyba reiškia gi-
lią padėką už dovaną ir už 
Sofijos garbingą prisiminimą.

Argentinos  Lietuvių 
Bendruomenė  sus i t iko 
su prelatu E. Putrimu. 
Balandžio 20 d. Aušros Vartų 
parapijoje posėdžiavo PLB 
Sielovados reikalų komi-
sijos pirmininkas, prelatas 
Edmundas Putrimas su PLB 
Pietų Amerikoje atstovu Jonu 
F. Kalveliu ir Argentinos 
Lie tuvių  Bendruomenės 
(ALB) bei lietuvių organiza-
cijų atstovais. Buvo apsvars-
tyti įvairūs politiniai, socia-
liniai ir švietimo, kultūros ir 
meno lietuvių mūsų šalyje 
klausimai.

Tarptautinis bendruo-
menių susitikimas kny-
gų mugėje. 37-toje Buenos 
Aires Knygų mugėje, balan-

„GYVOJO MAISTO” 
KULTŪROS SEMINARAS

Lietuvos ambasada Wa-
shington gegužės 15 dieną 
surengė „gyvojo maisto” kul-
tūros seminarą, kurio pagrin-
dinė pranešėja – pripažinta 
lietuvių kilmės JAV mitybos 
specialistė Loreta Vainius.

Renginyje dalyvavę JAV 
ir ES šalių diplomatai bei 
jų sutuoktiniai supažindin-
ti su garsios XX a. lietuvių 
kilmės amerikietės, sveika-
tingumo puoselėtojos Onos 
Varapickaitės (Ann Wigmore) 
indėliu JAV ir visame pasauly-
je skleidžiant „gyvojo maisto” 
kultūrą.

Pažymėta, kad būtent JAV 
lietuviai nuo pat šio neforma-
laus judėjimo pradžios buvo 
ir tebėra vieni aktyviausių 
„gyvojo maisto” kultūros pro-
paguotojų.

LR URM inf.

džio 29 d. vyko tarptautinis 
Bendruomenių susitikimas. 
Atstovaudamas lietuvių ben-
druomenę, dalyvavo SLA 
šokių ansamblių vadovas, 
Enrikas Cikota.        SLA inf.

Daugiau nei du tūkstan-
čiai JAV sostinės gyventojų ir 
svečių panoro iš arti susipa-
žinti su Lietuvos ambasados 
Washington darbu ir sužinoti 
daugiau apie Lietuvą. Tai pada-
ryti jie galėjo ambasadai prisi-
jungus prie Europos Sąjungos 
delegacijos JAV organizuotos 
„Atvirų durų” dienos.

Informacinėms technologi-
joms ir socialiniams tinklams 
vaidinant vis svarbesnį vaidme-
nį viešojoje diplomatijoje, su 
Lietuvos politikos, ekonomi-
kos, švietimo naujienomis bei 
turizmo galimybėmis svečiai 
supažindinti pasitelkus popu-
liariausias lietuviškas sociali-
nio tinklo „Twitter” paskyras.

„ATVIRŲ DURŲ” DIENOJE LIETUVOS 
AMBASADOJE – DU TŪKSTANČIAI LANKYTOJŲ 

Socialiniuose tinkluose 
svečiai taip pat aktyviai dali-
josi įspūdžiais iš apsilankymo 
Lietuvos ambasadoje, o vie-
nam iš „Twitter” žinučių apie 
ambasados „Atvirų durų” ren-
ginį (#LTembassyUS) autoriui 
buvo padovanotas lietuviškas 
šakotis.

Renginio dalyviai išvydo 
istorinėse Lietuvos amba-
sados Washington patalpose 
eksponuojamą Vito Luckaus 
nuotraukų parodą, o Čikagoje 
veikiančių bendrovių „Food 
Depot  In ternat ional”  i r 
„Lithuanian Plaza” atstovai 
juos vaišino lietuviškais ga-
miniais.

LR URM inf.
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Lietuvos verslo konferencijos metu, gegužės 3 d. Pirklių klube, Vilniuje Ingridai Bublienei įteiktas 
Garbės žymuo už ilgametį, konstruktyvų bendradarbiavimą tarp JAV ir Lietuvos verslininkų, už 
reikšmingą pagalbą organizuojant Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF) 2012 m. Čikagoje.   
Nuotraukoje iš kairės: Valdas Sutkus, Lietuvos Verslo konfederacijos prezidentas, Algirdas Butkevičius, 
LR ministras pirmininkas, Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė, IB International prezi-
dentė, Lietuvos prekybos biuro Čikagoje ko-vadovė.

Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) vykdomasis ge-
neralinis sekretorius Pierre Wimont su užsienio reikalų minis-
tru Linu Linkevičiumi gegužės 16 d. diskutavo apie Lietuvos 
pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai, bendradarbiavimą 
su EIVT ir svarbiausius europinės darbotvarkės klausimus. 
„Pirmininkavimo metu ir toliau glaudžiai bendradarbiausime 
su EIVT, įskaitant ir Vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams 
ir saugumo politikai Catherine Ashton pavadavimą”, - pabrėžė 
užsienio reikalų ministras, turėdamas omenyje Tarybos posė-
džius, kuriuose dėl didelio darbo krūvio kartais negali dalyvauti 
Vyriausioji įgaliotinė.

Vienas už bendrą Sąjungos užsienio ir saugumo politiką 
atsakingos institucijos vadovų susitikime su L. Linkevičiumi tei-
giamai įvertino Lietuvos pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai. 
P. Wimont taip pat susitiko su Prezidentūros bei Seimo Užsienio 
ir Europos reikalų komiteto atstovais, Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute apie bendros 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos aktualijas diskutavo su 
studentais bei dėstytojais. Gegužės 17-18 d. EIVT vykdantysis 
generalinis sekretorius Vilniuje dalyvavo neformaliame ES šalių 
užsienio reikalų valstybės ir generalinių sekretorių susitikime.

Lietuvos Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ge-
gužės 17 dieną su darbo vizitu lankėsi Krokuvoje, kur dalyvavo 
Višegrado grupės, Rytų partnerystės šalių ir Airijos užsienio rei-
kalų ministrų susitikime, skirtame Rytų partnerystės klausimams 
aptarti prieš lapkritį Vilniuje rengiamą ES ir partnerystės šalių 
vadovų susitikimą. Krokuvoje ministrai tarėsi apie ligšiolinę 
partnerystės įgyvendinimo sėkmę, derino pozicijas rengiantis 
trečiajam ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Vilniuje, diskutavo 
apie iniciatyvos plėtotės perspektyvas po susitikimo Vilniuje.

Istorinėje Lenkijos sostinėje priimtas bendras ES šalių 
Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Slovakijos ir Airijos 
užsienio reikalų ministrų pareiškimas dėl Rytų partnerystės. 
Rytų partnerystės iniciatyva apima dvišalį ir daugiašalį Europos 
Sąjungos bendradarbiavimą su Ukraina, Baltarusija, Gruzija, 
Azerbaidžanu, Armėnija ir Moldova bei skatina visapusį šių 
Rytų Europos valstybių suartėjimą su ES.

Lietuvos konsulato Seinuose, Balstogės universiteto ir 
Lenkijos teisėjų draugijos „Justitia” iniciatyva gegužės 16–17 
dienomis vyko tarptautinė Lietuvos ir Lenkijos teisėsaugos pa-
reigūnų konferencija „Konsuliniai veiksmai bendradarbiaujant 
su teismais ir prokuratūromis – praktinės problemos. Lenkijos 
ir Lietuvos patirtis”. Lietuvos konsulato Seinuose vadovė Vida 
Bagdonavičienė renginyje akcentavo pastarojo meto konsulinių 
veiksmų pobūdžio ir intensyvumo pokyčius ir su tuo susijusią 
glaudesnio bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis būti-
nybę gerinant konsulinės pagalbos efektyvumą. Konferencijoje 
diskutuojama apie laisvės atėmimo praktiką užsienio piliečiams 
Lietuvoje ir Lenkijoje, diplomatinę pagalbą juridiniams as-
menims, abiejose šalyse galiojančius tarptautinius imunitetus, 
užsienyje išduotų dokumentų pripažinimo klausimus.

Gegužės 14–15 d. vyko Lietuvai akredituotų užsienio šalių gy-
nybos atašė pavasario turas po Lietuvos kariuomenės dalinius. Turo 
metu gynybos atašė Krašto apsaugos ministerijoje susitiko su naują-
ja vadovybe. Taip pat turo metu gynybos atašė apsilankė Generolo 
Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre Nemenčinėje ir 
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjame pulke 
Rukloje. Užsienio šalių gynybos atašė pažintiniai turai po Lietuvos 
karinius dalinius tradiciškai rengiami du kartus per metus – rudenį ir 
pavasarį. Šiuo metu Lietuvai akredituoti 28 užsienio šalių gynybos 
atašė. Vilniuje reziduoja 11 šalių gynybos atašė.

Siekiant prisidėti prie tolesnės Afganistano raidos, Lietuva 
su partneriais toliau įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo 
projektus Goro provincijoje. Gegužės 14 dieną provincijos 
sostinėje Čagčarane iškilmingai pradėtas paskutinis Goro pro-
vincijos ligoninės rekonstrukcijos etapas. Šventėje dalyvavo 
Afganistano sveikatos apsaugos ministrė Suraya Dalil, Goro 
provincijos gubernatorius Sayed Anwaras Rahmati, Lietuvos 
specialiosios misijos Afganistane atstovai, provincijos atkūrimo 
grupės vadas Linas Kubilius, Japonijos ambasados Afganistane, 
vietos valdžios ir žiniasklaidos atstovai. Rekonstrukcijos metu 
kartu su Graikija, Japonija, JAV bei Jungtinių Tautų Projektų 
agentūra pastatytas vandens bokštas, renovuota vandentiekio 
sistema, įrengta nuotekų sistema, rekonstruoti tualetai, įrengti 
laikinieji pastatai pacientams, pastatyta skalbykla, koridorius 
jungiantis ligoninės korpusus, klinika. Paskutiniojo Japonijos 
vyriausybės finansuojamo rekonstrukcijos etapo metu bus re-
novuoti seni bei pastatyti du nauji triaukščiai pastatai, įrengtas 
ligoninės priimamasis.                           ELTA, LR URM, LR KAM

G e g u ž ė s  1 6 – 1 7  d . 
B r i u s e l y j e  v y k u s i a m e 
Švietimo, jaunimo, kultūros ir 
sporto tarybos posėdyje daly-
vavę vidaus reikalų ministras 
Dailis Alfonsas Barakauskas, 
kultūros ministras Šarūnas 
Birutis, socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė ir švietimo 
ir mokslo ministras Dainius 
Pavalkis pristatė savo srities 
Lietuvos pirmininkavimo ES 
Tarybai tikslus ir nuo š. m. 
liepos 1 d. numatomus svar-
biausius darbus.  

Taryboje ministrai skyrė 
dėmesį aktualiems švietimo 
kokybės, jaunimo užimtumo, 
aukštojo mokslo klausimams, 
aptarė, kaip užtikrinti lygias 
teises į aukštąjį mokslą vi-
siems visuomenės nariams 
bei sudaryti galimybes pro-
fesionaliems sportininkams 
integruotis į darbo rinką, da-
lyvavo pirmininkaujančios 
Airijos rengiamuose politi-
niuose debatuose su aukšto 
lygio ekspertais.

Pirmąją Tarybos dieną mi-
nistrai politiniuose debatuose 
aptarė mokymo kokybės svarbą 
mokinių pasiekimams, pasidali-
no patirtimi apie praktines inici-

EUROPOS TARYBOJE MINISTRAI PRISTATĖ  
LIETUVOS PIRMININKAVIMO TIKSLUS  

ŠVIETIMO, JAUNIMO, KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE
atyvas užtikrinant aukščiausią 
pedagogo profesinės veiklos 
kokybę ir siekiant geresnių 
mokymosi rezultatų. Debatuose 
pasisakė ir du kviestiniai svečiai 
– Europos švietimo profesinių 
sąjungų organizacijos (ETUCE) 
Mokslo komiteto prezidentė 
Christine Blower ir Suomijos 
tarptautinio mobilumo ir ben-
dradarbiavimo centro direkto-
rius Pasi Sahlberg.

Numatoma priimti Tarybos 
išvadas dėl aukštojo mokslo 
socialinio aspekto – vienodų 
teisių užtikrinimo visų visuo-
menės grupių atstovams siekti 
aukštojo mokslo ir įgyti darbo 
rinkai reikalingus aukšto lygio 
įgūdžius ir kompetencijas, 
tobulėti asmeniškai ir pro-
fesiškai, skatinant socialinį 
solidarumą ir pilietiškumą.

Jaunimo klausimams skir-
toje Tarybos dalyje buvo ap-
tariami jaunimo užimtumo ir 
socialinės įtraukties, darbo su 
jaunimu kokybės užtikrinimo 
klausimai. Pirmininkaujanti 
Airija į politikos debatus pa-
kvietė pasisakyti Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondo (Eurofound) 
tyrimų vadovą Maksimilian 
Mascherini ir Efektyvių pas-

laugų centro atstovą iš Airijos 
John Bamber. 

Antrąją Tarybos dieną, ge-
gužės 17-ąją, kultūros ministras 
Šarūnas Birutis dalyvavo politi-
niuose debatuose apie kultūros 
vaidmenį ES išorės santykiuose 
ir neformalioje ministrų disku-
sijoje su Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotoja Neelie 
Kroes, atsakinga už skaitmeni-
nę darbotvarkę.

Pirmininkaujanti Airija 
siekė bendro Tarybos požiūrio 
dėl Europos Kultūros sostinių 
2020–2033 m. ir ministrų 
pritarimo Tarybos sprendimui 
dėl Europos kultūros sostinių 
2017 ir 2018 m.

Sporto klausimams skir-
toje Tarybos dalyje tikimasi 
priimti išvadas dėl sportininkų 
dvejopo pobūdžio profesi-
nės veiklos, siekiant sudaryti 
galimybes profesionaliems 
sportininkams derinti sportinę 
karjerą su įgyjamu išsilavi-
nimu ir darbu kitoje srityje. 
Pirmininkaujančios Airijos 
rengiami ministrų politiniai 
debatai kovos su dopingu klau-
simu buvo skirti aptarti, kaip 
valdžios institucijos bei sporto 
organizacijos gali kovoti su vis 
tobulėjančiais dopingo vartoji-
mo sporte būdais. Debatuose 
pakviestas dalyvauti ir JAV 
ekspertas, antidopingo agen-
tūros vadovas Trev Taigart. 
Pirmininkaujanti Airija šia 
tema taip pat rengė ministrų 
diskusiją (struktūrinį dialogą) 
su sporto organizacijomis.

LR URM inf.
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K U L T ŪR A

Leonas Milčius
VIRŠ SENOJO MIESTO

(Vėliavai virš Istorinės Prezidentūros) 

Virš senojo miesto, virš kaštonų plačių
Tu kasdieną kalbiesi su vėju.
Jei galėtum - tai lėktum, tikriausiai, kartu
Dangaus išgiedrėjusiu mėliu.

Sužydės greit kaštonai, baltos žvakės nušvis,
Kad ir jas savo meile uždegtum.
Gal tada, kai pažvelgs, šaltos širdys sušils
Ir gyvuos dėl tavęs, kad negestum.

Tyli bronzoj sustingę prezidentų veidai:
Kazys Grinius, Stulginskis, prie jų Smetona,
Jei atgytų sušuktų: tai laimingi laikai,
Kad trispalvė ir vėl taip aukštai iškelta!

Tik vėliau gal mąstytų, mąstytų ilgai,
Kodėl džiaugsmo nedaug, ko lietuviai pilki?
Ištuštėjusios gatvės, patamsėję namai...,
Ar nemoka gyvent tėviškėlėj laisvi?

Ar jau žemė ne jų? Gal apkartęs vanduo?
O gal Vilniuj ir vėl neramu?
Nutautėjusios partijos kaip sunkiausias akmuo
Verčia kelią iškeist takeliu.

................................................

Virš senojo miesto, virš kaštonų plačių
Mainos vėjy lietuviškos spalvos,
Kai jos visos kartu, rodos, gera, stipru
Ir vilties spindulys atsiranda.

2013-05-08
Kaunas

Prie istorinės Prezidentūros, Kaune.                                                                               L. Milčiaus nuotr.

2013 m. gegužės 7 d. 
Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dieną Istorinėje 
Prezidentūroje Kaune įsteigtas 
Antano Smetonos klubas. Apie 
prezidento Antano Smetonos 
(1874-1944) svarbą ir reikšmę 
šiuolaikiniame Lietuvos gyve-
nime kalbėjo klubo steigėjai 
prof. Alvydas Butkus (VDU), 
prof. Aleksandras Vitkus 
(LSMU), ats. plk. Zenonas 
Vegelevičius. Prezidento 
Antano Smetonos brolio 
Motiejaus vaikaitė Sigutė 
Smetonaitė-Petrauskienė svei-
kino iniciatyvą kurti Antano 
Smetonos klubą ir dalijosi 

KAUNE ĮSTEIGTAS ANTANO SMETONOS KLUBAS
mintimis apie galimybę per-
vežti prezidento palaikus iš 
JAV į Lietuvą. Kauno Antano 
Smetonos gimnazijos direk-
torė Violeta Balčiūnienė kal-
bėjo apie mokinių pilietinį 
– patriotinį ugdymą ir kvietė 
aplankyti prezidento Antano 
Smetonos mokyklos muzie-
jų. Lietuvos šaulių sąjungos 
nariai Alvydas Semaška ir 
Dovydas Jokubauskis akcen-
tavo šauliškų vertybių sąsajas 
su A.Smetonos visuomenine 
veikla. Audronė Vaitkutė ir 
Ramūnas Kazakevičius dali-
nosi mintimis apie A.Smetonos 
asmenybę ir apie jo valdy-

mą sukurtus stereotipus. 
Klubo steigimo iniciatorius 
doc. Raimundas Kaminskas 
(LSMU), padėkojęs susirinki-
mo dalyviams, priminė Kauno 
sąjūdžio iniciatyvas įamžinant 
prezidento Antano Smetonos 
atminimą ir pakvietė pasira-
šyti Antano Smetonos klubo 
steigimo deklaraciją.

Klubo steigėjai įsitiki-
nę, kad prezidento Antano 
Smetonos idėjos ir vertybės 
yra svarbios lietuviams bei 
visiems Lietuvos gyvento-
jams, išsikėlė tikslą jas viešinti 
bei propaguoti šiuolaikinėje 
Lietuvoje ir pasaulyje.

Klubas sieks inicijuoti tinka-
mą prezidento Antano Smetonos 
atminimo įamžinimą ir jo palai-
kų grąžinimą į Lietuvą, rinks 
istorinę, etnografinę medžiagą 
apie Antaną Smetoną, skleis 
žinias apie Antano Smetonos 
kūrybinį palikimą, kartu su 
įvairiais mokslo profesionalais 
inicijuos ir organizuos viešas 
diskusijas, seminarus, kon-
ferencijas apie A.Smetonos 
gyvenimą ir kūrybą.

Beata IvanauskienėKlubo steigėjai Prezidento Antano Smetonos klube, Kaune.

Lietuvos kino centras, 
įvertinęs Kino tarybos reko-
mendacijas, skyrė valstybinį 
finansavimą septynių filmų 
parengiamiesiems darbams. 
Penkiems pilnametražiams 
vaidybiniams, vienam pilna-
metražiam dokumentiniam 
ir vienam trumpametražiam 
animaciniam filmui skirta 
379,000 litų parama. 

Eglės Vertelytės režisuoja-
mo vaidybinio pilnametražio 
filmo „Gimti iš stebuklo” (pro-
diusuoja VšĮ „In Script”) filmo 
parengiamiesiems darbams 
skirtas 50 000 litų finansavi-
mas. Algimanto Puipos reži-

LIETUVOS KINO CENTRAS SKYRĖ PINIGŲ  
7 FILMŲ PARENGIAMIESIEMS DARBAMS

suojamam ir VšĮ „Studija 2” 
prodiusuojamam vaidybiniam 
pilnametražiam filmui „Edeno 
sodas” skirta 58 000 litų para-
ma. Manto Kvedaravičiaus 
režisuojamam vaidybinio 
pilnametražio filmo „Stasis” 
(prodiusuoja VšĮ „Uljana Kim 
ir ko”) parengiamiesiems dar-
bams skirtas 80 000 litų finan-
savimas. Vaidybiniam pilna-
metražiam filmui „Escaping 
Sunshine”/”Pabėgimas nuo 
saulės šviesos”, kurį režisuoja 
Allan van O.T. Andersen, o 
prodiusuoja UAB „Era Film”, 
skirtas 56 000 litų finansavimas. 
Jono Vaitkaus režisuojamam 
vaidybiniam pilnametražiam 
filmui „Salomėja Nėris”, kurį 
prodiusuoja MB „Sky Films”, 
skirta 60 000 litų parama. 

Mindaugo Survilos do-
kumentiniam pilnametražiam 
filmui „Sengirė”, kurį prodiu-
suoja tokio paties pavadinimo 
prodiuserių įmonė, skirta 50 
000 litų. Animaciniam trumpa-
metražiam filmui „Pieno baras”, 
kurį režisuoja Urtė Budinaitė, 
o prodiusuoja UAB „Era Film”, 
skirtas 25 000 litų finansavimas. 

Pagal įsigaliojusias taisy-
kles, kiekvienas, pateikęs pro-
jektą, gaus rašytinę išvadą, įver-
tinančią projektą. Bendras visų 
pateiktų projektų vertinimas 
skelbiamas Lietuvos kino centro 
interneto svetainėje.          ELTA

Karolio Didžiojo premijos 
įteikimo Lietuvos prezidentei 
Daliai Grybauskaitei proga 
Achene, Vokietijoje, skam-
bėjo lietuviškos dainos, vyko 
Lietuvos liaudies kultūros cen-
tro tautinių kostiumų kolekci-
jos teatralizuotas pristatymas 
„Raštų pynė”. 

Gegužės 9 d. Acheno ro-
tušės Karūnavimo salėje per 
oficialią ceremoniją Lietuvos 
prezidentei D. Grybauskaitei 
buvo įteiktas Karolio Didžiojo 
apdovanojimas. 1950 m. įsteig-
ta premija yra garbingiausias ir 
žinomiausias apdovanojimas 
asmenims, ypač nusipelniu-
siems Europos vienijimosi 
idėjai. Tarp Karolio Didžiojo 
premijos laureatų - Winston 
Churchill, George Marshall, 
François Mitterrand, Vaclav 

SKAMBĖJO LIETUVIŠKOS DAINOS
Havel ir kiti žinomi asmenys.

Ta proga Acheno miestas 
rengė plačią renginių progra-
mą, kuria siekiama miesto 
gyventojams ir svečiams pri-
statyti Lietuvą, jos kultūrą ir 
politiką.

Jau seniai pastebėta, kad 
apie skirtingų tautų papro-
čius, pasaulėjautą ir grožio 
supratimą iškalbingiausiai 
liudija jų drabužiai. Ši mintis 
paskatino išsaugoti etninių 
tradicijų savitumą simbolinėje 
aprangoje – tautiniuose kostiu-
muose. Šiandien jais vilkime 
pabrėždami savo nacionalinę 
priklausomybę, pagerbdami 
savo šalį, parodydami jos 
tradicijų gyvybingumą ir tąsą.

Gegužės 8–9 d. Acheno 
rotušės aikštėje šurmuliuosian-
čioje šventėje teatralizuotai 

buvo pristatyta Lietuvos liau-
dies kultūros centro tautinių 
kostiumų kolekcija, kurią 
sudaro XIX a. – XX a. pr. 
penkių Lietuvos etnografi-
nių regionų – Žemaitijos, 
Aukš ta i t i jos ,  Dzūki jos , 
Suvalkijos ir Klaipėdos kraš-
to – išeiginiai drabužiai. Tai 
Lietuvos vertybių, papročių, 
istorijos, kultūros pristatymas 
susiejant tautinį rūbą, liaudies 
dainą, judesį. 

Kolekciją, atlikdamas au-
tentiškas Lietuvos regionų 
dainas, pristatė Lietuvos edu-
kologijos universiteto choras 
„Ave vita”. Renginio žiūrovai 
galės pamatyti, kokie gražūs, 
puošnūs, turtingi mūsų tauti-
niai drabužiai – siuvinėtos ir 
nėriniuotos prijuostės, balto 
lino drobulės, raini, juostuo-
ti sijonai, spindinčio šilko 
liemenės, raštuotos juostos, 

dzūkų sermėgos, suvalkie-
čių surdutai, moterų ir vyrų 
galvos apdanga: sudėtingai 
rišami aukštaičių nuometai, 
lengvi dzūkių nuometėliai, 
raudonai languotos žemaičių 
skaros, siuvinėti klaipėdiškių 
moterų kykai bei delmonai, 
vainikėliai, skrybėlės, auksu 
tviskantys merginų galionai, 
puošnios karūnos ir kt. 

Šią unikalią Lietuvos liau-
dies kultūros centro tautinių 
kostiumų kolekciją, pristatan-
čią kiekvieno šalies etninio 
regiono kultūrinį palikimą ir 
tradicijas, buvo galima pama-
tyti 2014 m. Vilniuje vyksian-
čioje Lietuvos dainų šventėje 
„Čia – mano namai”.          ELTA
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IV JAV Lietuvių katalikų 
sielovados konferencija pra-
sidėjo penktadienio vakarą, 
balandžio 12 d. Taizé vakaru 
Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos koplyčioje (Lemont, IL). Į 
konferenciją buvo pakviesti ne 
tik konferencijos dalyviai, bet 
ir vietinė lietuvių visuomenė. 
Visi giedojo kartu. Pritemdytos 
šviesos, žvakės, smuikininkės, 
fleitistė, gitaristas, chorelis, solo 
giedoriai, vargonininkė Rita 
Čyvaitė-Kliorienė, skaitovių 
skaitomos maldos sudarė foną 
susikaupimo nuotaikai. Po ati-
darymo Taizé vakaro dalyviai 
rinkosi agapei ir pabendravimui. 

Visoje konferencijos prog-
ramoje Ateitininkų namuose, 
Lemont, dalyvavo apie 70 as-
menų. Į konferenciją suvažiavo 
parapijos atstovai ir katalikų 
organizacijų veikėjai iš Čikagos 
apylinkių, Boston, Cleveland, 
Detroit, Los Angeles, New 
York, Philadelphia, Washington, 
DC, o taip pat Lietuvos ir net 
Argentinos. Prelatas Edmundas 
Putrimas, Lietuvos Vyskupų 
konferencijos delegatas užsie-
nio lietuviamas katalikams, 
buvo tas asmuo, kurio dėka 
IV konferencija (kaip ir anks-
tesnės – 2007 m. Philadelphia, 
2008 m. Čikagoje ir 2009 m. 
Boston) įvyko. Savo įvadinia-
me žodyje prelatas priminė, 
kad turime tautinę ir religinę 
prigimtį, bet religinė veikla yra 
ašis. Jis pastebėjo, kad šios IV 
sielovados konferencijos tema 
skiriasi nuo ankstesnių – čia 
ypač pabrėžiamas pasauliečių 
vaidmuo Bažnyčios gyvenime. 
Įdomu tai, kad pats prelatas iš 
įvairių vietovių dažnai gauna 
kvietimų dalyvauti tautinėse nei 
religinėse šventėse. Jis padėkojo 
Dainai Čyvienei, už prieš dau-
giau nei pusmetį, pareikštą viltį 
ir norą, jog gal laikas vėl rengti 
sielovados konferenciją. 

Lietuvos URM Užsienio 
lietuvių departamento amba-
sadorė ypatingiems pavedi-
mams Gintė Damušytė perda-
vė Lietuvos Užsienio reikalų 
ministro Lino Linkevičiaus 
linkėjimus. Ji pabrėžė parapijų 
svarbą JAV lietuvių gyvenime. 
Pasak jos, programa „Globali 
Lietuva” pasisako už pagrin-
dines vertybes. Įvairioms emi-
gracijos bangoms Lietuva turi 
būti namai, turi būti sudarytos 
sąlygos bendrauti ir išsaugoti 
lietuvišką tapatybę, spręsti 
praktinius klausimus. Parapijos 
ir organizacijos turi savo iš-
šūkius, o valstybė neturėtų 
nuvertinti Bažnyčios vaidmens. 
Prelatui E.Putrimui ambasa-
dorė įteikė simbolinę dovaną, 
kartu su padėka ir linkėjimu 
toliau dirbti Dievui ir tėvynei.

IV JAV LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SIELOVADOS KONFERENCIJA 

Temos „Jėzaus Kristaus pašaukti”; pasauliečių vaidmuo 
Bažnyčios pastoracijoje gvildenimas

Pasauliečių vaidmuo 
Bažnyčioje

Pagrindinėje ryto kal-
boje „Pasauliečių vaidmuo 
Bažnyčioje”, teologijos dr. 
Aldona Lingertaitienė priminė, 
kad mes, katalikai, skiriamės 
nuo kitų. Vieni sako, kad jie 
– „dvasingi, bet nereligingi”. 
Tačiau viskas yra paremta ben-
druomene. Kelionė link Dievo 
yra asmeniška, bet ne privati. 
Šiais laikais 74 proc. pastoraci-
nio darbo atlieka pasauliečiai. 
Įvairiais pavyzdžiais prelegentė 
priminė įgimtą ilgesį būti su 
Dievu ir pasidalino kai kuriais 
savo parapijos Boston veiklos 
pavyzdžiais. Boston diecezijai 
paraginus, Šv. Petro parapijoje 
susiformavo maži būreliai (iš 
5–10 žmonių) su pasauliečiu 
vadovu. Jau penkeri metai, kai 
šiose grupėse skaitomas Šv. 
Raštas, pasidalinama mintimis, 
kalbama dvasinėmis temomis. 
Būreliai susidarė pagal amžių 
(pvz. pensininkų), arba gyve-
namąją vietą. Užsiėmimuose, 
kurie vyksta 6 savaites – pa-
vasarį ir rudenį – dalyvauja 60 
parapijiečių. Kasmet pasikvie-
čiamas teologas iš Lietuvos, 
kuris aplanko visus būrelius, o 
tada susirenka su visais bendrai. 
Ateina ir parapijos klebonas. 
Prelegentė taip pat pavyzdžiais 
papasakojo, kaip į Šv. Rašto 
nagrinėjimą įtraukiamas jauni-
mas (pvz., stovyklose). Aldonos 
Lingertaitienės praktiškos veik-
los pavyzdžiai rado atgarsį tarp 
konferencijos dalyvių. Vėliau 
prelegentė kalbėjo mažesniame 
būrelyje tema „Evangelizacija: 
lengva ar sunku?” ir pasidalino 
mintimis apie visuotinį pašauki-
mą į šventumą.

Kas gieda giesmes –  
tas dvigubai meldžiasi

Kitoje sesijoje Cleveland 
Šv. Kazimiero parapijos vargo-
nininkė, „Exultate” chorvedė 
muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė 
kalbėjo tema „Kas gieda gies-
mes – tas dvigubai meldžiasi”. 
Ji sakė, kad lietuvių parapijose 
pritaikyti liturginę muziką prie 
skaitinių nėra lengva, nes lietu-
vių kompozitoriai šiais laikais 
vis mažiau harmonizuoja kata-
likiškas giesmes ir priminė, kad 
natas giesmėms galima gauti ke-
liose leidyklose. Tačiau lietuvių 
kompozitoriai šiais laikais vis 
mažiau kuria giesmes, tad belie-
ka giesmynai su pagrindinėmis 
giesmėmis. Vilties žiburys, 
pasak Ritos Čyvaitės-Kliorienės 
– tai naujas giesmes kuriantys: 
kapelionas iš Lietuvos, kun. 
Eugenijus Troickis, Cleveland 
gyvenanti Aušrinė Širvinskienė, 
Kanadoje gyvenanti Nijolė 
Beniotienė. Pagal jų eiles ji pati 

rašo muziką. Sesijos dalyviai, 
pritariant gražiabalsei Daliai 
Lietuvninkienei, pasimokė nau-
jų giesmių.

Bendruomenės, 
diplomatų ir ekonominiai 

vaidmenys sielovados 
veikloje

Veiklus Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos narys Tomas 
Mackevičius aptarė bendruo-
menės prasmę. Viena iš jo paro-
dytų skaidrių skelbė: „Bažnyčia 
– ne tai, kur tu eini, o tai, kas tu 
esi”. Jis teigė, kad šeima – ne 
slėptuvė, o versmė, kad žmogus 
dažnai nesupranta savo vietos 
pasaulyje ir bendruomenė čia 
galėtų padėti.

LR ambasadorius JAV 
ir Meksikai dr. Žygimantas 
Pavilionis priminė lietuvių išei-
vių jungties vaidmenį. „Reikia 
pasidalinti su Lietuvos žmo-
nėmis patirtimi iš užjūrio (apie 
parapijų mokyklas, bendruo-
menes), sugrąžinti pilietinę vi-
suomenę į Lietuvą”, – sakė am-
basadorius. Jis palygino Čikagą 
su maža Lietuva, kur gyvena 
įvairių kartų žmonės, kelios 
emigracijų bangos, kur galima 
matyti visuomenės „pjūvius”, 
ir kur, žinoma, neapsieinama 
be krepšinio. Diskusijų metu 
ambasadorius neneigė, kad 
išeivijoje yra ir kultūrų ribos, 
kurias patys sukūrėme, ir ragi-
no tas ribas peržengti.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Religinės tarybos narys, kun. 
Valdas Aušra perskaitė tary-
bos pirmininko, negalėjusio 
dalyvauti konferencijoje, kleb. 
Gintaro Joniko pranešimą. 
Rūpindamiesi lietuvių sielova-
da išeivijoje, katalikai palaiko 
ryšius su prelatu E. Putrimu, 
liuteronai – su kun. V. Aušra. 
Svarbūs ryšiai su lituanistinėmis 
mokyklomis, religijos ir tikybos 
pedagogika (supažindinimas su 
tautinėmis, religinėmis šventė-
mis, šventomis Lietuvos vieto-
vėmis, įvykiais ir datomis).

Trumpą sveikinimo žodį 

tarė ir svečias iš Lietuvos, 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas (PLJS) 
Kęstutis Pikūnas. Jis teigė, 
kad dalyvaudamas visą lietu-
višką jaunimą apjungiančioje 
organizacijoje, jaunimas pa-
junta savo tapatybę ir vertę. 
Jaunimui sudaromos sąlygos 
kartu dirbti, kurti bendruome-
nę, o svarbiausia – susipažinti 
vienas su kitu, lietuvių kilmės 
jaunimu iš viso pasaulio.

Rima Gungor trumpai an-
gliškai pasidalino mintimis apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
stažuotės programą, LISS ir 
trumpesnį „Refresh” kursą. 
Pasak jos, tai proga lietuvių 
kilmės jaunimui įgauti profe-
sinės patirties, surasti ar giliau 
pažinti savo lietuviškas šaknis 
Lietuvoje, aplankyti istorines 
vietas ir katalikų bažnyčias.

Mūsų parapijų  
ir misijų apžvalga

G r a s i l d a  R e i n y t ė -
Petkuvienė konferencijos da-
lyvių vardu padėkojusi darbš-
čiam prelatui E. Putrimui 
(ruošdamasis konferencijai jis 
aplankė Pietų Ameriką, tolimą 
Sibirą bei kitas vietas), pareiš-
kė viltį, kad Lietuvos Vyskupų 
konferencija tam darbui netru-
kus paskirs ir kitų kunigų.

Konferencijos pabaigoje 
buvo rodomos skaidrės apie 
visų JAV veikiančių lietuvių 
katalikų parapijų bei misijų 
veiklą. Konferencijos dalyviai 
iš įvairių vietovių pasidalino ži-
niomis apie jų vietovės katalikų 
bendruomenės gyvenimo kas-
dienybę, dvasiškio aptarnavimo 
stovį bei tos vietovės parapijos 
ar misijos ypatumus. Vienoms 
parapijoms gresia uždarymas, 
kitos to jau išvengė. Kai ku-
rios buvo sujungtos su kitomis 
parapijomis (ar bus sujungtos 
ateityje). Vienoje parapijoje 
per Gavėnią dar giedami tra-
diciniai „Graudūs verksmai”, 
kitoje – tuščia. Buvusi mokykla, 
klebonija, net klebonijos gara-

žas – išnuomojami, kad galima 
būtų išlaikyti bent dalį parapijos 
pastatų. Parapijose bei misijose 
organizuojami susikaupimai, 
bendros Kūčios, Velykų pietūs, 
Motinos dienos ir tautinių šven-
čių minėjimai. Veikia chorai, 
prisiglaudžia lietuviškos orga-
nizacijos. Pasauliečiai tarnauja 
įvairiose tarybose. Jie organi-
zuoja ir paruošia patarnautojus 
Mišioms, rūpinasi jaunimo 
paruošimu Pirmajai Komunijai 
ir Sutvirtinimo sakramentui. 
Kai kuriose parapijose lietuviai 
gerbiami kaip tos parapijos 
steigėjai, nors dabar bažnyčioje 
lankosi ir parapijai priklau-
so ir kitų tautybių asmenys. 
Daugelyje parapijų ar misijų po 
šv. Mišių tikintieji renkasi pa-
bendrauti prie kavos puodelio, 
paklausyti pranešėjų ar pažiūrėti 
programos.

Daugiau apie užsienio 
lietuvių katalikų sielovadą 
sužinosite tinklalapyje : 
http://www.lietuviai.ca/
sielovada/

Įvertinimai ir ateitis
Konferencijos dalyviai pa-

sirašė sveikinimo atvirutes 
naujam Vilniaus arkivyskupui 
metropolitui Gintarui Grušui 
ir plojimu pritarė laiško po-
piežiui Pranciškui projektui. 
Trumpą konferencijos užbai-
gimo žodį tarė ambasdorius 
JAV ir Meksikai Žygimantas 
Pavilionis, o Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos kapelio-
nas, kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
priminė, kad nors bažnyčios 
yra paveldas, tačiau reikia 
gyventi įvairiose plotmėse, t. 
y. išpildyti Lietuvių chartos 
nurodymą: „Lietuvis stengiasi 
būti vertas savo protėvių, kad 
paliktų pagarbų pasididžiavi-
mą savo palikuonims”.

Konferencija baigta šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Jų metu buvo gieda-
mos kai kurios naujai išmoktos 
giesmės, o misijos sielovadoje 

Nuotraukoje iš kairės: prelatas Edmundas J. Putrimas, Tomas Mackevičius, Daina Čyvienė, LR 
ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Grasilda Reinytė-Petkienė, kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
prof. dr. Aldona Lingertaitienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, ambasadorė 
Gintė Damušytė, kun. dr. Valdas Aušra, Rita Čyvaitė-Kliorienė, Ramunė Kubiliūtė. Dainos Čyvas nuotr.

(Nukelta į 11 psl.)



11. DIRVA . 2013 m. gegužės 21 d. . 

GEGUŽĖS 27 d., pirmadienį, 8:30 val. ryto, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje šv. Mišios už žuvusius karius. Po šv. Mišių pusryčiai 
kavinėje. Rengia katalikų Karo Veteranų 613 postas, globoja 
Šv. Kazimiero parapija.

BIRŽELIO 9 d., sekmadienį 2 val. p.p. Baisiojo birželio 
minėjimas - ekumeninės pamaldos už nuo Sovietų reži-
mo žuvusius ir nukentėjusius lietuvius, latvius ir estus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje 18022 Neff Rd. Cleveland, OH.  
                                     Rengia Cleveland Baltiečių komitetas

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

S.Šimoliūnas, Detroit, MI ....1,000
R.Dovydaitis, 
N.Abington Twp., PA ..............200
K.Miliūnas, Chicago, IL ...........50
R.Kubiliūnas, 
Willoughby Hills, OH ...............45
M.Pautienis, 
W.Barnstable, MA .....................45
K.Zimmerman, 
Painsville, OH ...........................45
Anonominis, Lancaster, OH .....30
S.Gruzdys-Laino, 
Begur, Spain, .............................30
L.Jurskis, Palm City, FL ...........22
P.Morkūnas, Naples, FL ...........20
J.Stuogis, Sharon, MA ..............20
A.Giedraitienė, 
Willowick, OH ..........................15
V.Lembertas, 
Santa Monica, CA .....................15
V.Miselis, Monroeville, PA .......15
A.Sakalaitė, Lemont, IL ............15
B.Banaitis, Abington, MA ..........5
B.Palski, Sun City, FL.................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

PENKMETIS BE  
DALIOS REGINOS BULGARYTĖS
1937. 5. 30 KAUNAS – 2008. 5. 3 NEW YORK

Po chemijos studijų Marygrove kolegijoje Detroite ir 
Fordham universitete New Yorke, po įvairių darbų gimna-
zijose ir kolegijose, Dalia Regina Bulgarytė 29 metus dėstė 
chemiją iškiliausioje New Yorko Stuyvesant gimnazijose, 
gaudama įvairius atžymėjimus dėl iškilaus mokymo ir jos 
mokiniai gaudami aukštus įvertinimus. Praeitais metais 
Stuyvesant mokykloje buvo atidengta garbės lenta jos at-
minimui.

Yra svarbi paralelė su Carolus Alexander Curtius, 
Lietuvos didiku ir mokslininku, kuris iš Olandijos buvo iš-
kviestas Naujo Amsterdamo gubernatoriaus Peter Stuyvesant 
atidaryti pirmą gimnaziją 1659 metais. Jis grįžo Olandijon 
1661 metais.

Tačiau jis paliko jau svarbią mokyklą ir konsulo Aniceto 
Simučio dėka yra pakabinta jam memorialinė lenta 18 Broad 
Street, NY, NY 1005, kur buvo jo mokykla.

Ilgainiui anglai užėmė Naują Amsterdamą ir pakeitė jo 
vardą į New Yorką. Tačiau New Yorko miestas nutarė įsteigti 
pavyzdinę gimnaziją 1904 metais ir pavadino ją Stuyvesant 
vardu. Gimnazijon priimami mokiniai išlaikę ypatingus eg-
zaminus. Keturi nobelistai yra baigę šią gimnaziją.

Imigrantas Dalios bendraamžis ir laikas nuo laiko bendra-
darbis Nobelio chemijos premijos gavėjas 1981 metais Roald 
Hoffmann baigė Stuyvesant gimnaziją. Jie abu organiniai 
chemikai. Jis atsidėjo tyrimams, o ji mokytojavimui. Jis ją 
labai vertina.

Dalia dirbo tyrimuose Fordhamo universitete ir atnešė 
tyrimų metodiką į savo klases. Todėl ji gavo įvairias premijas.

Ji buvo visuomeniška ir kovojo dėl lietuvybės išlaikymo 
prieš uždarymą bažnyčių, prieš nutautėjimą, prieš nukultū-
rėjimą.

Yra liūdna sukaktis, bet jos žvaigždė tikrai išsilaiko jos 
mokinių ir kolegų širdyse.

Saulius Šimoliūnas

tarnaujantys gavo sielovados 
tarnysčių (pvz., šv. Komunijos 
dalinimo, vežiojimo pas ligo-
nius ir kt.) parengimo kursų 
baigimo pažymėjimus.

Vietinės ruošos komitetas 
parengė konferencijos įvertini-
mo anketą. Iš dalyvių atsakymų 
paaiškės, kas labiausiai patiko 
2013 m. konferencijoje ir į ką 
reikia atkreipti dėmesį ateityje.

Nors konferencija vyko tik 
vieną dieną, buvo jaučiama 
darbo bendrystė. Buvo pareikš-
tas susidomėjimas pasimokyti 
iš kitų patirties. Pageidauta 
ir toliau palaikyti ryšius, o 
ateityje daugiau laiko paskirti 
diskusijoms. Buvo pareikštas 
noras, kad vienoje vietoje būtų 
kaupiama liturginė medžia-
ga, veiklos pavyzdžiai (pvz., 
konferencijos pranešimai) ir 
giesmės (su reikiama harmo-
nizacija/akompanimentu). Gal 
ta vieta taps Užsienio lietuvių 
katalikų sielovados tinklalapis? 
Pasigesta daugiau parapijų 
atstovų. Linkėta, kad pačioje 
konferencijoje ir lietuvių katali-
kų parapijų gyvenime atsirastų 
daugiau naujausios bangos 
imigrantų atstovų.

Dėkojame prelatui  E. 
Putrimui už jo kvietimą į IV 
JAV lietuvių katalikų sielo-
vados konferenciją Lemont. 
Dėkojame prie konferencijos 
ruošos prisidėjusiems ir savo 
mintimis bei patirtimi pasi-
dalijusiems. Linkime kon-
ferencijoje dalyvavusiems 
pasauliečiams dvasinės ener-
gijos tolimesniuose sielovados 
darbuose.

Ramunė Kubiliūtė

IV JAV LIETUVIŲ...
(Atkelta iš 10 psl.)

Sakralinės muzikos mėgė-
jai gegužės 10-11 d. savaitgalį 
Marijampolėje buvo kvie-
čiami į tarptautinio festivalio 
„Džiūgaukim...Aleliuja” kon-
certus. Festivalį keturioliktą 
kartą Sūduvos sostinėje rengė 
Marijampolės kamerinis cho-
ras „Suvalkija”, kuriam vado-
vauja Virginija Junevičienė. 
Sakralinės muzikos atlikėjai 
iš visos Lietuvos bei užsienio 
šalių koncertavo įvairiose 
Vilkaviškio parapijos bažny-
čiose, Marijampolės kultūros 
centre, mokyklose, globos 
namuose, giedojo Mišiose.

Nuo 2009-ųjų festivalis 
vyksta septynias savaites. 
Vokalistai bei chorai atlieka 
ne tik sakralinės, bet ir pa-
saulietinės muzikos progra-
mą. Marijampoliečiai gausiai 
lankėsi šiuose koncertuose, 
paįvairinančiuose miesto kul-
tūrinį gyvenimą.

Šių metų festivalyje jau sve-
čiavosi choras „Leliumai”, vyrų 
choras „Sakalas”, Marijampolės 
miesto berniukų bei jaunuo-
lių, Česlovo Sasnausko chorai 
bei kolektyvas iš Suomijos. 
Tarptautinį pripažinimą pel-
nęs marijampoliečių choras 
„Suvalkija” yra ne tik šių festi-

SŪDUVOS KRAŠTE SKAMBĖJO  
SAKRALINĖS MUZIKOS AKORDAI

valių rengėjas, bet ir aktyvus da-
lyvis. Šio choro repertuaras - nuo 
grigalinio choralo iki lietuvių 
liaudies muzikos. „Suvalkija” 
kasmet rengia apie 70 koncer-
tų, dažnai vyksta į koncertines 
keliones. Choristai dainavo 
Lenkijoje, Italijoje, Švedijoje, 
Suomijoje ,  Slovėni joje , 
Čekijoje, Graikijoje, Ispanijoje, 
Danijoje, Austrijoje ir pelnė 
įvairių apdovanojimų.

Gegužės 11-ąją į sakralinės 
muzikos valandą marijampo-
liečius kvietė Kėdainių kultū-
ros centro choras „Ave musi-
ca” ir vargonininkas Robertas 
Lamsodis (Norvegija). Šv. 
Arkangelo Mykolo bazili-
koje skambėjo Karl Jenkins 
„Requiem”.

Gegužės 11 d., sekmadienį 
Šv. Vincento Pauliečio bažny-
čioje vyko mišios už festivalio 
dalyvius bei sakralinės muzi-
kos koncertas. Jame dalyvavo 
Kazlų Rūdos kultūros centro 
moterų ansamblis „Medeinė”, 
Kauno kamerinis choras „Te 
Deum” bei Marijampolės 
„Suvalkija”.

Sakralinės muzikos festi-
valis „Džiūgaukim...Aleliuja” 
baigėsi gegužės 19-ąją.

Loreta Juodzevičienė, lrytas.lt

Kaune rengiamasi XVIII 
tarptautiniam Pažaislio mu-
zikos festivaliui. Jo rengėjai 
gegužės 3 d. pristatė įvairias-
palvę tradiciškai tris mėnesius  
įvairiose Lietuvos vietose vyk-
siančių koncertų ir spektaklių 
programą. Šiemet per festivalį 
bus surengtas 41 koncertas. 11 
jų bus nemokami.  Koncertuos 
atlikėjai iš 12 šalių - Didžiosios  
B r i t a n i j o s ,  I s p a n i j o s , 
Italijos, JAV, Kolumbijos, 
Lietuvos, Olandijos, Pietų 
Korėjos, Rusijos, Slovakijos, 
Šveicarijos ir Vokietijos.  
Pasirodys per 100 solistų, 

PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALYJE –  
KETURIOS DEŠIMTYS KONCERTŲ

aktorių, šokėjų, atvyks įvairių 
muzikos kolektyvų. Festivalis 
prasidės birželio 2 dieną 
Kaune, Pažaislio vienuolyne.

Festivalis baigsis rugpjū-
čio 25 dieną. Baigiamajame 
koncerte Pažaislio vienuoly-
ne skambės Antonin Dvorak 
„Stabat Mater”. Koncertuos 
Lietuvos  valstybinis simfo-
ninis orkestras, Kauno vals-
tybinis choras ir pasaulyje  
garsūs lietuviai solistai Edgaras 
Montvidas, Irena Bespalovaitė,  
Justina Gringytė, Kostas 
Smoriginas.

LRT
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$250,000

S P O R T A S

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

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

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

Vieniems tai sensacija, kitiems natūralus įvykis. Tačiau faktas yra toks: Čikagoje, JAV vykusiame 
tarptautiniame „Curby Cup” komandų imtynių turnyre Lietuvos ekipa pranoko šeimininkus rezultatu 
4:3. Nuotraukoje E.Venckaičio ir E.Coleman dvikova, kuri pripažinta geriausia ir gražiausia atletų 
akistata varžybose.                                                                                                         R.Dačkaus nuotr.

Po istorinės pergalės var-
žybas stebėjęs Lietuvos imty-
nių federacijos (LIF) vykdo-
mojo komiteto narys Darius 
Čepauskas džiaugėsi istorine 
mūsų šalies imtynininkų per-
gale. „Maža Lietuva nugalėjo 
didelės Amerikos rinktinę!”, 
– telefonu pranešė neeilinę 
naujieną D.Čepauskas.

„Kaip bebūtų, tai istorinė 
pergalė. Mūsų tik trys milijo-
nai, bet sugebėjome parklup-
dyti amerikiečius savo žiūrovų 
akivaizdoje. Jų namuose. Buvo 
tų pergalių ir anksčiau, tačiau 
šiandien buvo komandinis mū-
šis, „siena ant sienos„. Tai ne 
individuali pergalė. Laimėjo 
komanda. Amerikiečiai mūsų 
nelaikė rimtais varžovais, bet 
aš žinojau, kad jie klysta. Ir 
mes jiems įrodėme. Tiesiog, ši 
pergalė natūrali mūsų rinktinės 
darbo ir atsidavimo pasekmė”, 
– savo komandos pergale 
džiaugėsi rinktinės treneris 
Mindaugas Ežerskis.

Tarptautinis turnyras buvo 
skirtas kovą su vėžiu 2010 
metų žiemą pralaimėjusiam 
Jacob Curby. Renginį organi-
zavo J.Curby fondas, kuriam 
vadovauja anapilin išėjusio 
atleto tėvas David Curby. 
Šiemet be Lietuvos ekipos tur-
nyro rengėjai pakvietė koman-
das iš Serbijos ir Vengrijos.

Lietuvos garbę prestiži-
niame turnyre gynė Justas 
Petravičius (svorio kategorija 
55 kg), Artūras Macijevskis 
(60 kg), Edgaras Venckaitis 
(66 kg), Valdemaras Venckaitis 
(74 kg), Laimutis Adomaitis 
(84 kg), Vilius Laurinaitis (96 
kg) ir Mindaugas Mizgaitis 
(120 kg).

Dėl kovo mėnesį Tbilisyje 
vykusiame Europos čempiona-
te patirtos šonkaulių traumos 
namie liko ir varžybas inter-

LIETUVOS IMTYNIŲ RINKTINĖ ČIKAGOJE NUGALĖJO AMERIKIEČIUS
netu stebėjo Londono olimpi-
ados prizininkas Aleksandras 
Kazakevičius. Jis gyrė savo 
komandos draugą Edgarą 
Venckaitį. „Edgariukas dabar 
treniruojasi atostogų režimu, 
bet ant kilimo atrodė geriau-
siai. Jo puikus psichologinis 
pasirengimas, jis išradingas, 
atlieka netikėtus, visų pri-
mirštus veiksmus. Imtyje su 
kylančia Amerikos imtynių 
žvaigžde Ell Coleman Edgaras 
varžovą šaltakraujiškai nu-
mušė. Vienu žodžiu, patiko”, 
– draugo pasirodymą komen-
tavo A.Kazakevičius.

E.Venckaičio ir E.Coleman 
dvikova pripažinta geriausia 
ir gražiausia atletų akistata 
turnyre.

Vertindamas kitas imtis, 
A.Kazakevičius kompli-
mentų negailėjo jauniems 
Justui Petravičiui ir Viliui 
Laurinaičiui. „Justas tikrai 
geras vaikinas, bet dar rei-
kia laiko. Jis turi subręsti 
kaip imtynininkas. Justui dar 
tik 18 metų, bet matau, kad 
formuojasi geras kovotojas. 
Laukiu kada įsivažiuos Vilius 
Laurinaitis. Svarbu, kad jo 
paties neužplūstų mintys, kad, 
atseit, tik šiemet perėjo iš jau-
nimo į suaugusių amžių ir 1-2 
metus reikia skirti adaptacijai. 
Tokios mintys pavojingos, 
žinau iš savo patirties. Laikas 
greitai bėga. Jau po trijų metų 
Rio de Žaneiras, o atranka į 
olimpiadą prasidės dar metais 
ankščiau. Reikia pasiraito-
ti rankoves ir griebti jautį 
už ragų jau dabar. Pasaulio 
jaunimo čempiono titulas šį 
tą reiškia. Ar ne? Be to, ma-
čiau Viliaus garbingą kovą 
Tbilisyje. Turkui atlikti ride-
nimą ir paimti pora taškų sto-
vėsenoje – šį tą reiškia. Taigi, 
reikia nusiteikti, kad esi kietas 

ir jokių minčių”, – mintimis 
dalijosi Londono olimpinių 
žaidynių prizininkas.

Lietuvos ekipoje visas tris 
pergales iškovojo sunkias-
voris Mindaugas Mizgaitis. 
„Būčiau nuliūdęs, jei būtų 
kitaip. Jis padarė tai, ko iš 
jo ir tikėjomės. Savo ruožtu, 
pats Mindaugas neabejotinai 
jaučia moralinį pasitenkinimą, 
ant menčių paguldęs nuolatinį 
varžovą, penkiskart pasaulio 
čempionatų antros vietos lai-
mėtoją bei Vengrijos imtynių 
legendą Mihaly Deak-Bardos” 
– pasakojo rinktinės treneris 
Ruslanas Vartanovas.

„Palaipsniui sportinę forma 
atgauna Laimutis Adomaitis 
(84 kg). Čikagoje Laimis 
praėjo į liemenį publikos 
numylėtiniui Jordan Holm, 
tačiau nepasinaudojo pranašu-
mu. Todėl dar teks šlifuoti jo 
techniką. Noriu matyti geresnį 
Artūro Macijevskio psicholo-
ginį stabilumą. Treniruotėse 

Artūras improvizuoja, puikiai 
reaguoja į varžovų veiksmus, 
o per varžybas pasikeičia, 
išsibalansuoja. Sunku kalbėti 
apie Valdemaro Venckaičio 
pasirodymą. Treneriu dir-
bantis jaunas specialistas 
šiom varžybom specialiai 
nesiruošė. Tačiau atėjo ir 
parklupdė pirmą Amerikos 
numerį savo svoryje Beną 
Provizorių savų žiūrovų aki-
vaizdoje. Pagailėjau Beną ir 
nesakiau, kad jis pralaimėjo 
su didžiuoju sportu atsisvei-
kinusiu lietuviu. Amerikiečiai 
buvo mums labai svetinki. 
Nenorėjau jų nuliūdinti”, – 
juokavo R.Vartanovas.

Kituose susitikimuose 
Lietuvos komanda rezultatu 
4:3 įveikė Serbijos rinktinę, 

pajėgiai Vengrijos komandai 
pralaimėta 1:6.

„Aukšti rezultatai tarp-
tautiniame turnyre yra ir 
mus šefavusio Remigijaus 
Šukevičiaus nuopelnas. Virš 
dešimtmečio JAV gyvenantis 
dviejų olimpinių žaidynių 
dalyvis Čikagoje turi savo 
imtynių klubą. Klubo salėje 
mes ruošėmės „Curby Cup” 
turnyrui. Lietuvos delegaci-
jos vardu noriu padėkoti savo 
draugui, vienam geriausių 
visų laikų Lietuvos atletui 
Remigijui už parodytą rūpes-
tį ir dėmesį”, – šiltų žodžių 
1994 metų Europos čem- 
pionato ketvirtos vietos lai-
mėtojui negailėjo Mindaugas 
Ežerskis.
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