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SIŪLOMA DIDINTI 
IŠLAIDAS GYNYBAI

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė siūlo atnaujinti 
visų politinių jėgų susitarimus 
dėl šalies užsienio politikos ir 
gynybos klausimų. 

Tokią poziciją ji išsakė 
gynybos finansavimo klau-
simus aptarusi su premjeru. 
Šiuo metu Lietuvos gynybos 
finansavimas siekia 0,8 proc. 
bendrojo vidaus produkto.

NATO valstybės įsiparei-
goję siekti, kad gynybai būtų 
išleidžiami 2 proc. BVP.   LRT

Po susitikimo kovo 14 d., 
Londone su JAV valstybės se-
kretoriumi John Kerry Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
Sergej Lavrov pranešė, kad 
Maskvai ir Washingtonui „ne-
pavyko rasti bendros vizijos, 
kaip spręsti krizę Ukrainoje”, 
rašo BBC.

P o  J AV a m b a s a d o j e 
Londone vykusio neeilinio 
susitikimo Rusijos diplomatas 
sakė, jog pokalbis su J. Kerry 
buvo „konstruktyvus”, tačiau 
Maskva ir Washingtonas liko 
prie savo pozicijų Ukrainos 
atžvilgiu.

S. Lavrov pareiškė, kad 
Rusija neketina okupuo-
ti Krymo pusiasalio, tačiau 
gerbs vietos gyventojų valią 
kovo 16 dieną vyksiančiame 
referendume. Anot Rusijos 
diplomatijos vadovo Krymo 
pusiasalio gyventojai turi teisę 
balsuoti dėl atsiskyrimo nuo 
Ukrainos ir prisijungimo prie 
Rusijos, o šį žingsnį turi gerbti 
ne tik Maskva. Anot S. Lavrov, 

JAV IR RUSIJA NERANDA  
BENDRO SUTARIMO DĖL KRYMO

Rusijai Krymas reiškia kur kas 
daugiau nei britams Folklendų 
salos, tačiau pareiškė, jog 
Maskva neketina veržtis į pi-
etryčių Ukrainą.

Korespondentų paklaustas 
ar susitikimo metu J. Kerry 
grasino kokiomis nors sank-
cijomis, S. Lavrov teigė, jog 
„Rusijai tiesiogiai grasina-
ma nebuvo”, tačiau Maskva 
supranta, jog Vakarų šalių 
vyriausybės svarsto sankcijų 
įvedimą.

„Turiu jus užtikrinti, kad 
sankcijos tikrai nepaskatins 
abipusių interesų kūrimo”, - 
kalbėjo Kremliaus atstovas.

Kalbėdamas su kolega iš 
JAV, S. Lavrov pabrėžė, jog 
Ukrainoje nebuvo imtasi visų 
būtinų priemonių sustabdyti 
ginkluotų radikalų smurtą ir 
priminė, jog rusakalbių teisės 
šalyje taip pat turi būti ger-
biamos.

J. Kerry pradžioje žinias-
klaidos atstovams sakė, kad 
pokalbis su S. Lavrov buvo 

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergej Lavrov ir JAV valstybės sekretorius John Kerry po pasitarimo 
kovo 14 d.                                                                                                                                    Reuters

tiesus ir atviras. Tačiau vėliau 
jis nedviprasmiškai pabrėžė, 
kad JAV neketina keisti 
ligšiolinės savo pozicijos. 
Washingtonas ir tarptautinė 
bendrija nepripažins Krymo 
referendumo rezultatų, kal-

bėjo J. Kerry. Jis pareiškė 
susirūpinimą dėl Rusijos pa-
jėgų dislokacijos pasienyje. 
Tačiau S. Lavrov esą patikino 
jį, kad prezidentas Vladimir 
Putin iki referendumo pa-
baigos nepriims jokių su 

Ukraina susijusių sprendimų.
Dar prieš susitikimą abu 

politikai kalbėjo apie „sudė-
tingą situaciją”. Tačiau tada J. 
Kerry dar reiškė viltį, kad bus 
išspręsta bent „keletas mūsų 
nesutarimų”.                     LRT

Lietuva, būdama NATO 
nare, yra visiškai kitoje saugu-
mo situacijoje, nei šiuo metu 
atsidūrusi Ukraina ir šia prasme 
yra jau išsprūdusi iš Rusijos pos-
timperinių ambicijų lauko, sako 
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Interviu LRT televizijos lai-
dai „Teisė žinoti” šalies vadovė 
teigė, kad Rusijos prezidento 
Vladimir Putin kai kurios am-
bicijos gali būti vertinamos 
kaip liguistos, jų įkaite tapusi 
Rusija yra tapusi neprogno-
zuojama šalimi. Tačiau, anot 
D.Grybauskaitės, agresoriaus 
negalima bijoti, ir Lietuva antrą 

DALIA GRYBAUSKAITĖ: 
JEIGU RUSAI MUS PULTŲ, ANTRĄ KARTĄ  

ISTORINĖS KLAIDOS NEGALĖTUME KARTOTI

Prezidentė Dalia Grybauskaitė.                                                                                              president.lt

kartą nekartos istorinės klaidos.
„Negalima niekada bijoti 

agresoriaus, nes agresoriams tik 
to ir reikia. Kokia bebūtų vals-
tybė, koks bebūtų dydis, turime 
žinoti, kad antrą kartą istorinės 
klaidos pakartoti negalėsime 
- tai yra turėsime pasipriešinti 
ir turėsime iššauti, jei mus kas 
nors bandys okupuoti”, - sakė 
prezidentė.

Ji užsiminė, jog be papildo-
mų šešių JAV atsiųstų naikintu-
vų, sustiprinusių oro policijos 
misiją Baltijos šalyse, Lietuva, 
jei reikės, sulauks dar didesnės 
pagalbos.

„Mums pasisekė - esame 
NATO nariai, turime papildo-
mus naikintuvus, bus poreikis, 
bus ir daugiau. Jei reikės, bus 
ir laivai Baltijos jūroje, kurie 
saugos mus. Mes jau nuvažia-
vome, mes jau išsprūdome iš 
postimperinių ambicijų lauko. 
Aišku, dabar kitaip daroma įtaka 
- per mūsų politikus, per žinias-
klaidą, per propagandą, per tam 
tikrus pinigus ir net korupciją, 
mėginant galbūt ir destabilizuoti 
padėtį mūsų regione, šalyse, 
darant įtaką politiniams spren-
dimams ir t.t., bet tai jau kitos 
priemonės, tai ne tiesioginės 

karinės priemonės, kurių jau 
tikrai negalės ši šalis panaudoti 
prieš NATO valstybę”, - svarstė 
D.Grybauskaitė.

Anot jos, įvykiai Kryme 
rodo kelių požiūrių susidūrimą, 
jis ir skausmingas, ir gali būti 
visiems žalingas.

„Tai, kas vyksta Ukrainoje, 
ir ypač Kryme parodė, kad re-
akcija, tarptautiniai instrumentai 
yra per daug civilizuoti. Jokiu 
būdu nenoriu pasakyti, kad jie 
turėtų būti kitokie. Bet mes susi-
duriame su skirtinga civilizacija 
arba požiūriu į civilizaciją. Jei 
Vakarai yra XXI amžiuje, tai 
elgseną, kurią matome dabar, 
priskirčiau geriausiu atveju 
prie praėjusio amžiaus vidurio. 
Susidūrimas labai skausmin-
gas. Tokioje situacijoje visi 
nukentės. Turiu omeny ne tik 
Ukrainą, JAV, Europą, visi, nes 
greičiausiai teks eiti prie tam 
tikrų sankcijų, ne tik diploma-
tinių, ne tik politinių, bet galbūt 
ir ekonominių, ir tokioje situa-
cijoje nukenčia visi”, - kalbėjo 
šalies vadovė.

Anot jos, „V.Putin Rusija 
tampa agresijos pavyzdžiu ir yra 
demonstruojanti jėgą praktiškai 
prieš visus - vieni prieš visus”.

„Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje visos šalys pasmerkė 
Rusiją, bet jų propagandoje 
buvo tik jų ambasadoriaus pa-
sisakymas ir nė vieno kritinio 
pasisakymo iš kitų valstybių. 
Taigi, matome, kad šalis tiesiog 
yra, ko gero, vieno žmogaus 

ambicijų, galbūt net liguistų 
ambicijų įkaitė. Girdint, kaip 
kitos šalies prezidentas kaltina 
Lietuvą ar Lenkiją ruošiant, 
pavyzdžiui, smogikus, iš tikrųjų 
net komentuoti neįmanoma. (...) 
Aišku, galėčiau pajuokauti, kad 
labai jau čia mus gerai vertina, 
kad mes pajėgūs net paruošti ir 
nuversti kažkur vyriausybes, 
bet, aišku, čia juodas juokas. Ir 
tai kad sau gali leisti kitos šalies 
vadovas mėtytis tokiais liguis-
tais pavyzdžiais, aišku, rodo, 
kad iš tikrųjų iš šios šalies bent 
jau artimiausiu metu galime 
labai daug tikėtis netikėtumų”, 
- tvirtino D.Grybauskaitė.

Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė nurodė, kad užsiminda-
ma apie Kremliaus įtaką kai 
kuriems Darbo partijos (DP) 
vadovams, kalbėjo konkrečiai 
apie šios partijos įkūrėją parla-
mentarą Viktor Uspaskich. alfa.lt
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Su onkologine liga kovojantis V. Adamkus paguldytas į 
Santariškių klinikų reanimaciją. Klinikose V. Adamkų aplankiusi 
žmona Alma Adamkienė nusiteikusi optimistiškai, pasak jos pre-
zidentas „jaučiasi palyginus neblogai”. „Nieko nepadarysi, liga 
yra toks dalykas, kad ne nuo mūsų priklauso” – nuogąstavo V. 
Adamkienė. Prezidentas V. Adamkus nepasirodė ir iškilminguose 
Kovo 11-osios renginiuose.

Šeši teisės ekspertai iki kovo 20 d. turės Seimui pateikti iš-
vadą, ar siūlomas referendumo dėl žemės pardavimo tekstas 
neprieštarauja Konstitucijai. Už nutarimą sudaryti ekspertų 
grupę balsavo 65 Seimo nariai, prieš – 11, susilaikė 10 parla-
mentarų. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą skelbti birželio 29 d. 
referendumą dėl žemės nuosavybės. Vasario 17 d. Vyriausioji rin-
kimų komisija konstatavo, kad iniciatyvinės grupė privalomajam 
referendumui paskelbti surinko ne mažiau kaip 300 tūkstančių 
piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, parašų.

Seimas į darbotvarkę įtraukė pusmetį atidėliotą klausimą 
dėl Darbo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho neliečiamybės 
panaikinimo. Už tai, kad į darbotvarkę būtų įtrauktas nutarimo 
projektas dėl komisijos neliečiamybės klausimu sudarymo, bal-
savo 41 Seimo narys, prieš buvo 16, susilaikė 20 parlamentarų.

Generalinio prokuroro Dariaus Valio prašymas leisti Darbo 
partijos frakcijos narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seime 
guli nuo spalio pradžios. Spalio 3 dieną prokuroras atsiuntė savo 
kreipimąsi, bet parlamento vadovė Darbo partijos pirmininkė 
Loreta Graužinienė tik lapkričio 19 dieną įtraukė šį klausimą 
į darbotvarkę. Prokurorai nori Darbo partijos įkūrėjui pateikti 
įtarimus dėl teismo įžeidimo. Jis teisėjus yra viešai išvadinęs 
nusikaltėliais. Pagal Konstituciją, Seimo narys be Seimo leidimo 
negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas 
ar kitaip suvaržoma jo laisvė.

Lietuvos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė įtariamąjį 
Sausio 13-osios byloje, ilgą laiką besislapsčiusį nuo Lietuvos 
teisėsaugos. Sulaikytasis Rusijos pilietis Jurij Mel, gimęs 
1968 m. Apie jo sulaikymą yra informuota Rusijos ambasada 
Lietuvoje. Įtariamasis yra uždarytas į Vilniaus apskrities VPK 
areštinę. J. Mel sulaikytas pagal teismo išduotą Europos arešto 
orderį. Per 1991-ųjų Sausio įvykius jam buvo 22 metai. J. Mel 
ir kitų įtariamųjų Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylose 
baudžiamasis persekiojimas tapo įmanomas po Lietuvos vadovės 
Dalios Grybauskaitės pateiktų ir vėliau priimtų Baudžiamojo 
kodekso pataisų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 
patenkino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) skundą ir paskelbė, kad biudžeto dotacija Darbo 
partijai buvo paskirta be pagrindo. Kaip patikslinama teismo 
pranešime, VAAT išnagrinėjęs administracinę bylą, priėjo išvadą, 
kad Darbo partija naudotis teise gauti valstybės biudžeto dotaciją 
galėjo tik iki reorganizacijos. 2013 m. gegužės 14 d. partija neteko 
juridinio asmens statuso, tą pačią dieną ji buvo išregistruota iš 
Juridinių asmenų registro ir įregistruota reorganizuota politinė 
partija – Darbo partija (leiboristai). Teismas pabrėžia, kad viena 
esminių valstybės biudžeto dotacijos skyrimo sąlygų yra rinkimų 
rezultatai, o Darbo partija (leiboristai) rinkimuose nedalyvavo, 
todėl jai valstybės dotacija negalėjo būti nei paskirta, nei išmokė-
ta. Teismas tenkino TS-LKD skundą ir panaikino VRK 2013 m. 
rugsėjo 9 d. sprendimo dalį, pagal kurią Darbo partijai buvo skirti 
2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai – 1 771 
303 litai ir nuspręsta juos išmokėti Darbo partijai (leiboristams). 
Šis VAAT sprendimas per 14 dienų dar gali būti skundžiamas 
aukštesnei instancijai.

Lietuvos prokurorai dar neapsisprendė, ar pradėti ikiteisminį 
tyrimą dėl provokacijų prijungti Klaipėdos kraštą. Kovo 10 d. 
interneto peticijų kūrimo sistemoje avaaz.org rusų kalba paskelbta 
peticija, kurioje raginami pasirašyti Klaipėdos krašto gyventojai, 
pritariantys regiono prijungimo prie Rusijos Federacijos idėjai.

Reaguodamas į internete platinamą peticiją dėl Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Rusijos Federacijos, Klaipėdos meras 
Vytautas Grubliauskas kreipėsi į Lietuvos Prezidentę, Ministrą 
Pirmininką, Seimo Pirmininkę ir Valstybės saugumo departamen-
tą, prašydamas atkreipti dėmesį į nesantaiką kurstančius išpuolius. 

Kaip rašo žiniasklaida, įspėjimai, kad Rusija, atplėšusi 
nuo Ukrainos Krymą, nesustos ir kitu taikiniu pasirinks Baltijos 
šalis, pildosi: internete Lietuvos rusai raginami pasirašyti pe-
ticiją, kuria reikalaujama Klaipėdos kraštą atimti iš Lietuvos 
ir prijungti prie Rusijos. Panaši provokacija surengta ir prieš 
Latviją. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirminin-
kas europarlamentaras Vytautas Landsbergis paragino Lietuvos 
rusus nepasiduoti šiai provokacijai ir viešai kreipėsi į Valstybės 
saugumo departamentą, kad jis užkirstų tam kelią.      LRT, ELTA

Ukrainos premjeras Arsenij 
Jaceniuk sakė, kad jį padrą-
sino „beprecedentė parama”, 
kurios jis sulaukė per vizitą 
Jungtinėse Valstijose, ir pa-
smerkė Rusiją, atmetusią pa-
siūlymus spręsti Krymo krizę.

„Deja, Rusija atsisako 
svarstyti bet kokius planus”, - 
sakė jis žurnalistams, atvykęs 

NATO generalinis sekreto-
rius Anders Fogh Rasmussen 
kovo 14 d. pasmerkė Ukrainos 
Krymo regione planuotą refe-
rendumą, kuris, anot jo, pažeis 
tarptautinę teisę, ir todėl bus 
neteisėtas.

Spaudos konferencija Baltuosiuose rūmuose (iš k.): Ukrainos premjeras Arsenij Jaceniuk ir JAV prezi-
dentas Barack Obama.                                                                                                                                           AP

UKRAINOS PREMJERAS DŽIAUGIASI 
JAV PARAMA

į Kijevo tarptautinį oro uostą.
„Visa, kuo jie tiki, tai tankų 

ir kariuomenės, ginkluotės ir 
kareivių atvedimu prie Ukrainos 
ir Rusijos sienos, ir savo pajėgų 
didinimu Kryme”, - sakė jis.

Paklaustas apie JAV ir 
kitokios tarptautinės pagal-
bos Ukrainos ginkluotosioms 
pajėgoms perspektyvas, jis 

atsakė: „Ukraina, kaip ir visas 
pasaulis, svarsto tik tai, kaip 
išspręsti šią krizę taikiomis 
priemonėmis. Civilizuotas 
pasaulis imasi visų įmano-
mų priemonių, kad suteiktų 
techninę pagalbą Ukrainos 
ginkluotosioms pajėgoms. 
Tačiau reikia aiškiai suprasti, 
kad tai dabar yra tik Ukrainos 
armijos ir Ukrainos valstybės 
atsakomybė”.                    LRT

RUSIJA VETUOS  
JT REZOLIUCIJĄ

Rusijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Genadij 
Gatilov pareiškė, kad Maskva 
vetuos Jungtinių Tautų (JT) re-
zoliuciją dėl Krymo referendu-
mo teisėtumo, rašo „Reuters”.

JAV diplomatų kovo 13 
d. parengtame JT Saugumo 
Tarybos (ST) rezoliucijos pro-
jekte buvo raginama kovo 16 
dienos Kryme numatytą sureng-
ti referendumą laikyti neteisėtu.

„Svarbiausia, kad ši re-
zoliucija kviečia neigti re-
ferendumo rezultatus, dėl 
to ji mums nepriimtina”, - 
„Interfax” korespondentams 

Rusija pasirengusi nusileis-
ti ir atsisakyti galimos karinės 
intervencijos į Ukrainą, tačiau 
dėl šio sprendimo šalis turi 
perkelti prezidento rinki-
mus, atsisakyti sutarčių su 
Europos Sąjunga (ES) ir 
NATO. Apie tai rašo portalas 
UNIAN.

Kovo 5-osios susitikimo 
tarp Rusijos užsienio reikalų 
ministro Sergejaus Lavrov ir 
JAV sekretoriaus Johno Kerry 
rytų kaimynė iškėlė tris reika-
lavimus - prezidento rinkimų 
datos perkėlimas, Ukrainos 
atsisakymas stoti į NATO 
ir nepasirašoma asociacijos 
su ES sutartis. Tokią infor-
maciją pateikia neįvardytas 
Rusijos deputatas, ankščiau 
užėmęs aukštas pareigas šalies 
Vyriausybėje.

Politikai ir anksčiau teigė, 

KREMLIUS ĮVARDIJO SĄLYGAS
kad Vladimir Putin domino 
galimas karinis įsiveržimas į 
Krymą ne vien dėl pusiasalio 
aneksijos - jis taip pat siekė ir 
toliau išlaikyti savo įtaką visai 
Ukrainai.

„Imdamasi grubių veiks-
mų Kryme Rusija bando su-
trukdyti prezidento rinki-
mams Ukrainoje. Šiuo metu 
vykdoma didelių apimčių 
kampanija, kuri neleistų įvyk-
ti teisėtiems šalies vadovo rin-
kimams”, - pareiškė Ukrainos 
nacionalinio saugumo ir gy-
nybos tarybos sekretorius 
Andrij Parubij.

„Jis (Putin) puikiai su-
pranta, kad jeigu rinkimai 
įvyks gegužės 25 d., tai juose 
laimės arba V. Klyčko, arba 
Porošenko. O juk nei vienas 
nei kitas Kremliui nepavaldūs. 
O kam V. Putin prezidentas, 

kurio šis negali kontroliuoti - 
juk V. Putin priprato dirbti tik 
su „prisijaukintais” politikais, 
- nurodė vienas iš partijos 
UDAR deputatų. - Jis taip pat 
supranta, kad ši vyriausybė 
pasirašys bendradarbiavimo 
sutartį su ES ir susitarimą su 
NATO. O jam šių sutarčių 
nereikia”.

Taip pat UDAR atsargiai 
kalba, kad rinkimai nebus 
palankūs ir Julijai Tymošenko 
- juk šiuo metu ji tik trečioji 
šalyje pagal surenkamus rei-
tingus. Savo ruožtu tikima, kad 
jeigu rinkimai būtų nukelti, J. 
Tymošenko per sau pavaldžius 
gubernatorius gali įgauti val-
džios, pasinaudoti V. Jaceniuk 
sėkmingai įvykdytomis re-
formomis ir vėliau rinkimus 
laimėtų. Pačios J. Tymošenko 
aplinka tokius svarstymus 
neigia.                              LRT

NATO NUOMONE, KRYMO REFERENDUMAS 
PAŽEIS TARPTAUTINĘ TEISĘ

„Vadinamasis Krymo auto-
nominė respublikos Ukrainoje 
referendumas kovo 16 dieną 
bus tiesioginis Ukrainos kons-
titucijos ir tarptautinės teisės 
pažeidimas. Jei jis bus sureng-
tas, jis neturės jokios teisinės 
galios ar politinio legitimumo”, 
– sakoma A.F.Rasmussen pa-
reiškime, paskelbtame po 50 
valstybių ambasadorių susiti-
kimo, kuriame buvo ir Rusijos 
bei Ukrainos atstovai. „Šio 
referendumo rengimas pakirs 
tarptautines pastangas rasti tai-
kų politinį sprendimą Ukrainos 
krizėje”, – sakė jis. LRT

sakė G. Gatilov.
Tokios pačios pozicijos 

laikosi ir Rusijos prezidentas 
V. Putin, telefoninio pokalbio 
metu su JT generaliniu sekreto-
riumi Ban Ki-moon pareiškęs, 
kad referendumas „visiškai 
suderinamas su tarptautinėmis 
teisės normomis ir JT Chartija”.
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POLITOLOGAI SUKLUPO

Tarptautinių žodžių žodyne rašoma, kad politologija – mokslo 
šaka, nagrinėjanti šalies vidaus ir užsienio politiką. Tad polito-
logas – žmogus padedantis susigaudyti šių dienų, praeities ir 
ateities įvykiuose. Bet tenka pridurti, kad Lietuvos padangėje 
politologams darbo užtenka ir jis gan nedėkingas, nes paste-
bima, kai darbas atliktas atmestinai, neprofesionaliai ar tiesiog 
Kremliaus „ausys kyšo”.

Šiomis dienomis pasaulyje ir Lietuvoje įvykių gausa reika-
lauja atsakingo politologų darbo, kad Lietuvos pilietis mąstytų 
pilietiškai, suprastų valstybės vadovų sprendimus ir būtų pasi-
ruošęs ginti savo valstybę. Tad keistai nuskambėjo politologo pa-
mąstymai, kad Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė suklupo, 
nes ji pareiškė, kad „kai sprendžiami Lietuvos, taip pat ir NATO 
apginamumo klausimai, DP kandidatų ir ypač vadovų kviesti 
negalėsiu. Turime žinių, kad šios partijos vadovams įtaką gali 
daryti Kremlius”. Kitas politologas mėgina įteigti, kad Lietuvos 
Prezidentė tik ir siekia paniekinti Darbo partijos vadovus be rimtų 
kaltinimų. Šiems politologams taip ir norisi priminti visai pažan-
giai Lietuvos žiniasklaidai seniai žinomas „naujienas” apie tai, 
kaip „Darbo” partija kūrėsi, kaip buvo finansuojama ir kur bėgo 
jos vadovas, pajutęs net ir mažiausią pavojų savo „nebaudžia-
mumui”. O jeigu garsūs Lietuvos politologai primiršo, trumpai 
priminsiu, tai Viktor Uspaskich slėpėsi Maskvoje, Rusijoje, ir 
ten net buvo pasiprašęs politinio prieglobsčio. O sulaikytas 
Lietuvos Generalinės prokuratūros prašymu Maskvos milicijos, 
išlaisvintas įsikišus Rusijos saugumui.

Politologai gali sakyti, kad be teismo sprendimo negalima 
Darbo partijos vadovų kaltinti, bet juk žinant, kaip tranformuojasi 
teisingumas Lietuvoje net žodžių pritrūksta. Kažkas iš paprastų 
žmonių Lietuvoje, gerai pastebėjo: Lietuvoje politinę reformą 
V. Landsbergis padarė, o teisinę - A. Paulauskas. Tad ir srėbia-
me tą teisinės reformos košę jau 24 metus. Pavyzdys, Lietuvoje 
teisinė sistema tokia, kad po šiai dienai negali užbaigti Juodosios 
buhalterijos bylos, kurioje Darbo partija kaltinama už mokesčių 
vengimą, o ką jau kalbėti apie kitas rezonansines bylas.

Bet grįžkime prie Darbo partijos vadovų, kurių apkaltinimu 
piktinasi Lietuvos politologai. „Net jei ji ir turėtų šiokios tokios 
informacijos, be labai tvirtų įrodymų negalima mėtyti tokių 
kaltinimų. Prezidentė praleido progą sutelkti šalį reikiamu metu”, 

– portalui LRT.lt teigė vienas iš jų. Šiam ir kitiems politologams 
norisi priminti buvusio Lietuvos generalinio prokuroro Artūro 
Paulausko, 2006-aisiais buvusio Naujosios sąjungos vadovu 
ir tapusiu Seimo pirmininku, žodžius: „Aš manau, kad tai (V. 
Uspaskich ir R. Paksas) nėra visiškai savarankiškos figūros, ke-
letas veiksmų ir jų veikimo būdų leidžia galvoti, kad scenarijus 
yra rašomas kitur, norint parodyti, kad mūsų valdžia ir mūsų 
politikai nesugeba valdyti valstybės. Tos dvi figūros yra naudo-
jamos kaip instrumentai tiems tikslams pasiekti, tos jėgos sėdi 
ne mūsų šalyje, o gal yra už Lietuvos ribų, bet puikiausiai koor-
dinuoja, puikiausiai sugeba veiksmus nukreipti jiems palankia 
linkme”, – tuomet kalbėjo jis. Apie veiksmų režisierių iš svetur 
ranką jis kalbėjo ne tik remdamasis asmeniniais pastebėjimais, 
bet ir Lietuvos specialiųjų tarnybų informacija, kurią gaudavo 
dar būdamas Seimo pirmininku. Bet Lietuvos „teisingumas” taip 

tranformavosi, kad dabar Artūras Paulauskas advokatauja Viktor 
Uspaskich ir net dalyvauja Lietuvos prezidento rinkimuose kaip 

„Darbo” partijos kandidatas. 
Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė pasipiktino tokiu pre-

zidentės akibrokštu (kaip ir Lietuvos politologai). Tačiau norisi 
priminti vieną Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės kelio-
nę, kuria jau spekuliuoja Rusijos spec tarnybos. Tiesa, keistai 
skamba ir kito Darbo partijos vieno iš vadovų, Viktor Uspaskich 
panorėjus, per dieną nuversto iš Seimo pirmininko posto savo 
bendrapartietės, t.y. Loretos Graužinienės, Vydo Gedvilo interviu 
Rusijos žiniasklaidai, kai jis apie Lietuvos kariuomenę pašiepia-
mai atsiliepia „du tankai ir lėktuvas”... 

Štai kovo 13 d. vyko JT Saugumo Tarybos posėdis dėl krizės 
Kryme. Jo metu Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose V. 
Čiurkin nepraleido progos pasipiktinti Europos Sąjungos politika 
ir Lietuva. Jis išreiškė nepasitenkinimą, kad Lietuvos parlamento 
vadovė pasisakė Maidane, kviesdama tęsti neteisėtus veiksmus 
prieš Ukrainos valdžią. Reikia priminti, kad L. Graužinienės 
ES ir Lietuvos užsienio politikos strategai nesiuntė ten. Ši pati 
išskrido. Šį jos skrydį laimino Viktor Uspaskich, kuris juokda-
masis žurnalistams sakė, „o jeigu ji būtų susitarusi”, t.y. padėjusi 
susitarti tarp Maidano demonstrantų ir Ukrainos valdžios. Tada 
Lietuvos politologai laužė galvas, kam tokia skuba Lietuvos 
Seimo pirmininkė lėkė į Ukrainą, kur buvo iškart aišku, kad 
be leidimo pakalbėti „ant bačkos” daugiau nieko nebus... Bet 

„mauras savo padarė”, tad štai dabar rusai turi ką prikišti net iš JT 
tribūnos. O dar Maskvos sakoma, kad Vladimir Putin nesiruošė 
okupuoti Krymo.

Geriausiai pasišaipė iš šios „naujienos” Lietuvos politolo-
gams Rasa Juknevičienė, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų frakcijos narė, buvusi Lietuvos krašto 
apsaugos ministrė. „Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė ma-
žiausiai keturiolikos metų senumo naujieną – Viktor Uspaskich 
įkurta partija yra susijusi su Rusija!”

Lietuvos žmonėms šiandien reikalinga vienybė, nes visai šalia 
jos Rusijos kariuomenė okupavo dalį Ukrainos, nusispjaudama 
į visą eilę tarptautinių susitarimų, kurių garantu skelbėsi ir pati. 
Lietuvos žmonės turi žinoti, kas yra kas Lietuvoje ir su kuo 

„galima eiti į žvalgybą”, kareivių žargonu kalbant.
Jonas Kurtakis

Nors dauguma mūsų su ne-
rimu stebi vykstančią Ukrainos 
dalies okupaciją (aliuzijos į 75 
metų senumo istoriją niekur 
nedingsta: čekiškų Sudetų 
1938 ir ukrainietiško Krymo 
okupacija ir aneksija 2014 me-
tais, „lenkų koridorius” 1939 
ir „lietuviškas koridorius” į 
Karaliaučių dabar...), tačiau 
reikia pasakyti jog istorija 
negailestinga tokių sprendimų 
fiureriams – jų destrukciniai 
sprendimai tampa jų pačių 
ateities problemų šaltiniu.

Tačiau demokratinės vals-
tybės iššūkius nacionaliniam 
saugumui geba įveikti kur kas 
geriau ir efektyviau. 

Kol šimtai ir tūkstančiai 
pesimistų Lietuvos valstybėje 
pasigenda jų asmeninės gero-
vės įgyvendinimo, savo pilie-
čių palaikoma valstybė per 
24 metus sėkmingai įveikė 
ne mažiau dešimties rimtų 
grėsmių nacionaliniam sau-
gumui.

Žinoma, tas sąrašas vis 
pasipildo ir dabartiniai įvykiai 
rytų Europoje tik dar kartą 
patvirtina, kad savo iškovoji-
mus tautos privalo būti pasi-
ruošusios ginti. Per pastarąjį 
šimtmetį Lietuvos valstybė iš-
gyveno labai skirtingus laiko-
tarpius, nuo nepriklausomybės 
atkūrimo iki okupacijų, nuo 
okupacijų iki nepriklausomy-

LIETUVOS VALSTYBĖS BRANDA
bės atkūrimo ir sugrįžimo į 
Europos valstybių tarpą. Su 
nepriklausomybės laikinu 
praradimu grėsmės neišnyko. 
Čia negalioja taisyklė – „nėra 
valstybės – nėra grėsmių”. 

Viską sprendė piliečiai, 
kurie suvokė, jog reikia prie-
šintis ginklu okupantams, o 
kažkokiu istoriniu laikotarpiu 
pralaimėjus – negalima leisti 
išnykti valstybingumo pro-
blemai iš tarptautinės politinės 
dienotvarkės. Tegul ta dieno-
tvarkė dėl geopolitinių sąlygų 
ilgam buvo padėta į stalčių, 
tačiau Lietuvos okupacijos 
ir aneksijos nepripažinimo 
byla visą laiką buvo keliama. 
Tolesnis nacionalinių interesų 
gynimas buvo pačių lietuvių 
rankose. 

Išsaugoti tikėjimą laikinai 
pakirsto valstybingumo atei-
timi, išlaikyti okupacijos ne-
pripažinimo politiką, neleisti 
išnykti paskutinei valstybės 
institucijai - diplomatinei tar-
nybai, kovoti su totalitarinių 
režimų pastangomis naikinti 
Katalikų bažnyčią, remti kovą 
su okupaciniais režimais už 
politinės nepriklausomybės 
atgavimą... Penkiasdešimt 
metų teko individuliai ar or-
ganizuotai tuos nacionalinius 
interesus ginti.

Po 50-ies okupacijos metų 
atkurta Lietuvos valstybė 

susidūrė su naujomis grės-
mėmis, tačiau su naujais iššū-
kiais nacionaliniam saugumui 
buvo sėkmingai susidorota. 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo izoliavimas nuo tarp-
tautinės paramos. Jau prieš at-
kuriant nepriklausomybę buvo 
sėkmingai internacionalizuo-
tas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo reikalas, užsitikrinta 
užsienio valstybių tam tikra di-
plomatinė parama 1990-1991 
metais. Paskui įveikta Rusijos 
kariuomenės neteisėto buvimo 
keliama grėsmė. Nesuteikus 
jokio teisinio pagrindo Rusijos 
kariniam buvimui Lietuvos te-
ritorijoje, svetima kariuomenė 
buvo išvesta 1991-1993 m.

Buvo įveikta finansi-
nio nestabilumo grėsmė ir 
sudarytos sąlygos nacio-
nalinės valiutos įvedimui. 
Susitvarkyta ir su karinio-
politinio valstybės izoliavimo 
grėsme - siekiant užsitikrinti 
geopolitinę atramą, sėkmingai 
pereita iš neutralios valstybės 
statuso prie siekiančios na-
rystės NATO 1994 metais ir 
tapimo pilnaverte šio gynybi-
nio bloko dalimi 2004 metais.

Nueita didžioji dalis ke-
lio įveikiant ekonominės 
priklausomybės nuo Rusijos 
grėsmę. Siekiant šalies mo-
dernizacijos ir ekonominio 
stabilumo, vienodų sąlygų 
užtikrinimo Lietuvos pilie-
čiams ES šalių darbo rinkoje, 
laisvo judėjimo per sienas 
sėkmingai įgyvendinta inte-
gracija į Europos Sąjungą. 
Teritorinių ginčų su kaimy-
ninėmis valstybėmis grėsmė 
išspręsta sudarius sutartis su 
kaimyninėmis valstybėmis, 
pripažinusiomis Lietuvos 
teritorinį integralumą.

Lietuvos istorinė patirtis 
rodo, kad valstybė turi būti 
veiklia tarptautinių organiza-
cijų nare, neužimti stebėtojos 
pozicijos, sudaryti sąlygas 
verslui dirbti konkurencingai 
ir vengti vienos krypties eko-
nominės (dabar ir energetinės) 
priklausomybės nuo kaimyni-
nių valstybių, kurios niekaip 
nesusitvarko su savo praeitimi.

O karinės pajėgos ginti 
valstybę turi būti įpareigotos 
konstitucijos, o ne trumpare-
giškų politinių sprendimų – nė 
viena valstybė nėra apsaugota 
nuo demokratiniu būdu į val-
džią prasiskverbusių perėjūnų 
ir savanaudžių. 

Grėsmių nacionaliniam 
saugumui mažinimas ir jų 
likvidavimas daro įtaką kie-
kvieno mūsų gyvenimui. 
Todėl tai ne vien politikų 
reikalas, tai visų piliečių rei-
kalas. Po gražiais lozungais 
paslėptos ir ant demokrati-
jos altoriaus padėtos antieu-
ropietiškos referenduminės 

(Nukelta į 5 psl.)
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Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė teigia, kad Rusija, pradė-
jusi karinius veiksmus Kryme, 
net negalvoja apie atsitraukimą 
ir orumo išsaugojimą. „Europai 
reikia išsaugoti veidą, o ne 
Rusijai – ji nesiruošia saugoti 
savo veido. Ji seniai jo nebeturi 
– yra tik Putino veidas”, – sako 
D. Grybauskaitė interviu LRT 
televizijos laidai „Teisė žinoti”.

Pasak D. Grybauskaitės, ES 
viršūnių susitikime Briuselyje 
praėjusią savaitę tapo aišku, 
kad kai kurie Europos vadovai 
dar ne iki galo suvokia situa-
ciją, kurioje atsidūrė Rusija ir 
Europa.

„Kai kas kalbėjo, kad ne-
galima šiuo metu perspausti 
Rusijos – tam, kad būtų galima 
jai neva leisti išsaugoti veidą 
ir palikti „išėjimo strategiją”. 
Aš labai aiškiai pasakiau: 
Europai reikia išsaugoti veidą, 
o ne Rusijai – ji nesiruošia 
saugoti savo veido. Ji seniai 
jo nebeturi – yra tik Putino 
veidas. Europa dar iki galo 
nesupranta, kas vyksta, ir iki 

Kilus pavojui Baltijos vals-
tybės nebus paliktos vienos, jos 
gali pasitikėti NATO ir Europos 
Sąjunga, sako Estiją, Latviją ir 
Lietuvą lankantis Vokietijos už-
sienio reikalų ministras Frank 
Walter Steinmeier. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė susitiki-
me pabrėžė, kad būtina greita 
Europos reakcija į įvykius 
Ukrainoje.

„Aš esu čia, kad pasaky-
čiau, jog Baltijos šalys nebus 
paliktos vienos. Tai bendra 
NATO ir ES problema”, – 
viešėdamas Taline teigė F. 
W. Steinmeier, kurį cituoja 
naujienų agentūrą AFP.

„Rusija vykdo atvirą su-
verenios valstybės užgrobi-
mą ir inkorporavimą į savo 
sudėtį. Tai brutalios agresijos 
aktas ir tarptautinių įsiparei-
gojimų pažeidimas. Būtina 
greita Europos reakcija į 
Rusijos agresiją”, – pabrėžė 

JAV Kongreso Atstovų 
Rūmai priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią Rusijos veiks-
mus Ukrainos atžvilgiu. Už 
dokumentą balsavo 402 įsta-
tymų leidėjai, prieš - septyni. 
Rezoliucija yra patariamojo 
pobūdžio. Dokumente JAV 
prezidentas ir kitų demokra-
tinių šalių vadovai raginami 

Vilnius, kovo 8 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė su Jungtinių 
Amerikos Valstijų (JAV) 
Prezidentu Barack Obama 
telefonu kalbėjo apie Baltijos 
regiono saugumo klausimus 
ir padėtį Ukrainoje. Pokalbyje 
dalyvavo ir kitų dviejų Baltijos 
valstybių vadovai - Latvijos 
Prezidentas Andris Bērziņš 
bei Estijos Prezidentas Toomas 
Hendrik Ilves.

P a s a k  P r e z i d e n t ė s , 
Ukrainoje susiklosčiusi si-
tuacija kelia grėsmę visos 
Europos saugumui ir stabi-
lumui, todėl būtina ir toliau 
ieškoti būdų kuo greičiau 
sustabdyti konflikto eskalavi-
mą. Baltijos valstybių ir JAV 
Prezidentai pabrėžė, kad tarp-
tautinė bendruomenė niekada 
nepripažins Krymo aneksijos.

K e t u r i ų  v a l s t y b i ų 
Prezidentai savo pokalbyje 
taip pat pabrėžė, kad jeigu 
situacija Kryme toliau blogės, 
Rusijai bus pradėtos taikyti 
plačios sankcijos.

Pasak Lietuvos vadovės, 
Rusijos veiksmai Ukrainoje 
pažeidžia tarptautinės teisės 

Nuotraukoje 2013 m. rugpjūčio 14 d. Baltuosiuose rūmuose spaudos konferencijos metu (iš kairės): 
Latvijos Prezidentas Andris Bērziņš, Estijos Prezidentas Toomas Hendrik Ilves, Jungtinių Amerikos 
Valstijų Prezidentas Barack Obama ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.  
                                                                                                                               Dž. G. Barysaitės nuotr.

KETURI PREZIDENTAI APTARĖ 
REGIONINĮ SAUGUMĄ

normas ir eilę tarptautinių 
susitarimų. Rusija privalo 
grąžinti savo kariuomenę į 
tarptautiniais susitarimais nu-
statytą bazių teritoriją ir liautis 
eskaluoti konfliktą bei skleisti 
dezinformaciją.

Prezidentė pabrėžė, kad 
siekiant Ukrainos ir Rusijos 
politinio dialogo ir taikaus 
krizės sprendimo, į Krymą 
turi būti įleisti tarptautinių 
stebėtojų misijų atstovai. Iki 
šiol į Krymą nebuvo įleista nė 
viena tarptautinė misija.

Pokalbio metu buvo aptar-
tas ir tiesioginis JAV indėlis 
į didesnį Baltijos regiono 
saugumą. Kovo 6 d. į Lietuvą 
buvo atsiųsti 6 papildomi JAV 
naikintuvai „F-15”, kuriais 
sustiprinta Baltijos šalių oro 
policijos misija. Sutarta, kad 
esant reikalui, Baltijos šalių 
saugumas bus stiprinamas dar 
labiau.

JAV Prezidentas Barack 
Obama dar kartą pabrėžė, kad 
JAV prisiima tvirtus įsiparei-
gojimus ginti Baltijos vals-
tybes pagal Šiaurės Atlanto 
Aljanso sutarties 5 straipsnį.

Prezidentės spaudos tarnyba

JAV KONGRESO ATSTOVŲ RŪMAI REKOMENDAVO NEDALYVAUTI 
DIDŽIOJO AŠTUONETO VIRŠŪNIŲ SUSITIKIME

nedalyvauti Didžiojo aštuone-
to viršūnių susitikime Sočyje, 
taip pat apsvarstyti galimybę 
pašalinti Rusiją iš šios grupės. 
Rezoliucijoje Baltųjų rūmų 
administracijai siūloma „ben-
dradarbiauti su sąjungininkais 
Europoje ir kitomis šalimis, 
kad būtų įvestos vizų, finansų, 
prekybos ir kitos sankcijos 

prieš aukštus Rusijos valdi-
ninkus, valstybines bankų 
struktūras ir kompanijas”.
Atstovų Rūmų Užsienio reika-
lų komiteto vadovas Ed Royce 
apibūdino priimtą rezoliuciją 
kaip svarbų pareiškimą ukrai-
niečių tautai remti, kuriame 
smerkiama niekieno neišpro-
vokuota Rusijos agresija. LRT

KAI KURIE ES VADOVAI GALVOJA  
NE APIE SAVO, O APIE RUSIJOS ORUMĄ 

galo nesupranta, kad pačiai 
Europai atėjo laikas apsispręsti 
ir išsaugoti savo veidą”, – sako 
Prezidentė.

D. Grybauskaitei paskelbus 
apie galimą Kremliaus įtaką 
Darbo partijos vadams, ji buvo 
kritikuojama net ir paprastai 
jos politiką teigiamai verti-
nančių politologų ir apžvalgi-
ninkų. Darbo partijos oficiali 
vadovė Loreta Graužinienė 
prabilo apie galimą apkaltą.

Tačiau D. Grybauskaitė 
savo žodžius pakartojo ir dar 
sukritikavo Valstybės saugu-
mo departamentą (VSD).

„Aš jau esu minėjusi, kad 
VSD kol kas nepateisina jo-
kių lūkesčių – nei darbu, nei 
rezultatais. Būtent todėl, kad 
įsivaizduoja savo darbą tik 
kaip nereikšmingų ir nesvarbių 
pažymų su dideliu slaptumo 
lygiu rašymą”, – laidai „Teisė 
žinoti” sakė D. Grybauskaitė.

Pasak jos, departamentas 
turėtų aktyviau užsiimti „pre-
venciniu” darbu, todėl VSD 
„pribrendo permainos”. 

VOKIETIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS: 
PAVOJAUS AKIVAIZDOJE BALTIJOS ŠALYS NEBUS 

PALIKTOS VIENOS 
D. Grybauskaitė.

Pasak šalies vadovės, vie-
nas iš būdų stabilizuoti situaci-
ją – tarptautinių misijų darbas. 
Svarbu, kad šios misijos būtų 
nešališkos ir savo profesiona-
liu darbu padėtų ieškoti kelio 
taikiam Ukrainos ir Rusijos 
dialogui. Rusija blokavo vi-
sas iki šiol į Krymą siųstas 
tarptautines stebėjimo misijas.

Prezidentė pabrėžė, kad 
Europa rizikuoja turėti dar 
vieną „užšaldytą” konfliktą. 
Nė vienas iš tokių konfliktų 
neprisideda prie žemyno sau-
gumo ir stabilumo.

Pasak prezidentės, Europa 
turi aiškiai parodyti, kad re-
mia Ukrainos žmones ir yra 
pasiruošusi padėti stabilizuoti 
padėtį šioje šalyje. Anksčiau 
ES nutarė, kad Ukrainai bus 
skirta 11 mlrd. eurų finansinė 
pagalba, taip pat siekiama kuo 
greičiau pasirašyti Asociacijos 

sutarties tarp ES ir Ukrainos 
politinę dalį.

„Mes suprantame Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonių 
nuogąstavimus dėl situaci-
jos, susidariusios Ukrainoje 
ir Kryme. Pasakiau, kad 
mes nepaliksime jūsų vienų. 
Jūsų baimės yra ir mūsų rū-
pestis, jūsų problemos yra 
mūsų problemos, tai bendros 
mūsų Europos problemos”, 
– Vilniuje žurnalistams F. W. 
Steinmeier, baigdamas vizitą 
Baltijos šalyse.

Po susitikimo su Lietuvos 
prezidente D. Grybauskaite F. 
W. Steinmejer teigė, kad ES 
nepripažins Krymo atskyrimo 
nuo Ukrainos ir bandys „diplo-
matinėmis priemonėmis rasti 
išeitį iš šitos situacijos”.

Lietuvos prezidentės po-
ziciją pristačiusi jos patarėja 
Jovita Neliupšienė teigė, kad 
situacija dėl Krymo blogėja 
sparčiau nei tikėtasi. Diplomatė 
priminė, kad Krymo parlamen-
tas paskelbė nepriklausomybę, 
Rusija telkia karines pajėgas 
prie Ukrainos rytinių sienų, 
o Rusijos Dūma netrukus po 
kovo 16-osios referendumo 
planuoja balsuoti dėl Krymo 
prijungimo prie Rusijos.

„Galime tik konstatuoti, 
kad situacija blogėja spar-
čiau negu buvo galima tikė-
tis. Reikėtų pastebėti, kad 
Europa vėluoja su savo spren-
dimais”, – žurnalistams sakė 
J. Neliupšienė.                  LRT

Lietuvoje svečiuosis svar-
bus JAV politikas. Į Lietuvą 
kovo 18 d. atskrenda Amerikos 
viceprezidentas Joseph Biden. 
Lenkijos žiniasklaida rašo, kad 
svarbus politikas aplankys 
Lenkiją ir Lietuvą. 

Naujienų portalas wpoli-
tyce.pl praneša, kad politikas 
kovo 18 dieną susitiks su 

Į LIETUVĄ ATVYKSTA  
JAV VICEPREZIDENTAS

Lenkijos prezidentu Bronislaw 
Komorowski ir premjeru 
Donaldu Tusku. Tą pačią die-
ną J.Biden lėktuvas nusileis ir 
Lietuvoje. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija informacijos apie 
J.Biden atvykimą nei patvirti-
no, nei paneigė.

„Šios informacijos neko-

mentuojame”, - portalui lry-
tas.lt teigė užsienio reikalų 
ministro atstovė spaudai Rasa 
Jakilaitienė. 

J.Biden vizitas susijęs su 
atvira Rusijos vykdoma agre-
sija Ukrainoje ir galimų grės-
mių Baltijos šalims ir Lenkijai. 

Pastaruoju metu galima 
jausti ypatingą Amerikos 
dėmesį Baltijos regionui. 
Primename, kad JAV operaty-

viai reagavo ir Rusijai pasiuntė 
aiškų signalą, kai į Lietuvą 
kovo pradžioje pasiuntė šešis 
papildomus naikintuvus F-15. 

Vietoje buvusių keturių, 
dabar Lietuva oro erdvės saugu-
mui užtikrinti turi dešimt naikin-
tuvų. Baltarusija, reaguodama į 
NATO oro policijos stiprinimą 
Baltijos šalyse, paprašė Rusijos 
į šalį atsiųsti papildomas karo 
aviacijos pajėgas.
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Kremliaus  propagan -
dinei žiniasklaidai dešim-
ties Sąjūdžio kūrėjų Kovo 
11-osios minėjimo Seime boi-
kotas sukėlė didelį džiaugs-
mą, LRT radijui sakė parla-
mentarė Rasa Juknevičienė. 
Tiek ji, tiek socialdemokratų 
garbės pirmininkas Aloyzas 
Sakalas šį signatarų poelgį 
lygina su Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos (LLRA) demar-
šu Sausio 13-ąją, kai šie salę 
paliko pradedant kalbą sakyti 
Vytautui Landsbergiui.

LRT.lt primena, jog de-
šimt Sąjūdžio kūrėjų boiko-
tavo Kovo 11-osios minėjimą 
Seime.

„Iniciatyvinės grupės na-
rius šiam žingsniui paskatino 
ciniškas valdančiųjų elgesys, 
mėginant sužlugdyti konstitu-
cinę tautos teisę į referendu-
mą, pastarieji Konstitucinio 
Teismo išaiškinimai (kaip 
antai, kad lietuviškai galima 
rašyti ir be lietuviškų raidžių), 
numatomas lito panaikinimas, 
nepasiklausus tautos ir kita 
antivalstybinė, antitautinė 
„politinio elito” veikla”, – 
pareiškime teigia Sąjūdžio 
atstovai.

Savo ruožtu buvęs eu-
roparlamentaras Aloyzas 
Sakalas LRT radijo laidoje 
„Aktualijų studija” teigė, kad 
signatarai turi teisę protestuo-
ti, tačiau tam esą pasirinko 
netinkamą dieną.

„Vis dėlto tai yra Sąjūdžio 
šventė, visų Lietuvos žmonių 
šventė. Tokią dieną pasirinkti 
demaršą, manau, netinkama. 
Tai buvo galima padaryti 
kitu laiku. Nepritariu tokiai 
akcijai, ji nieko gero nedavė”, 
– mano A. Sakalas.

Konservatorė R. Juk-
nevičienė tvirtina perskai-
čiusi, kad tokiu signatarų 
poelgiu itin džiaugėsi kaimy-
ninės valstybės žiniasklaida. 
„Perskaičiau, kad Kremliaus 
propagandinei žiniasklaidai 
tai, ką padarė šitie žmonės, 
sukėlė didelį džiaugsmą”, 
–  LRT radijo laidoje kalbėjo 
politikė.

„Net jei man nepatinka 
dabartinė Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė, man į 
galvą neateina daryti ką nors 
per Sausio 13-ąją ar Kovo 
11-ąją vien todėl, kad nenoriu 
girdėti kokio nors politiko ar 
nesutinku su jo veiksmais”, – 

Londonas/Praha, kovo 14 
d. (ELTA). Krizė Ukrainoje 
neleis jai pradėti skalūnų dujų 
gavybą 2017 metais, kaip 
planuota, ir atsisakyti priklau-
somybės nuo rusiškų dujų ar-
timiausiais metais, informuoja 
„Reuters”.

Ukrainos skalūnų dujų 
atsargos, siekiančios, kai ku-
riais vertinimais, 3,6 trilijono 
kubinių metrų, - yra vienos di-
džiausių Europoje, ir Kijevas 
susitarė su JAV kompanijomis 

Iškilmingas Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.      LRS nuotr.

SIGNATARŲ POELGIS DŽIUGINA 
KREMLIŲ

tęsė R. Juknevičienė.
Tiek ji, tiek socialdemo-

kratų garbės pirmininkas A. 
Sakalas tokį kelių signata-
rų boikotavimą sulygino su 
LLRA poelgiu minint Laisvės 
gynėjų dieną, kai pastarieji 
demonstratyviai paliko salę, 
kai kalbą pradėjo sakyti pir-
masis šalies vadovas atkūrus 
nepriklausomybę Vytautas 
Landsbergis. 

„Vertinu lygiai taip pat 
kaip Valdemaro Tomaševskio 

[LLRA vadovas, – LRT.lt] 
demaršą per Sausio 13-ąją. 
Tai toks pat veiksmas, nu-
kreiptas prieš Lietuvos vals-
tybę”, – mano parlamentarė 
R. Juknevičienė.

Tuo metu Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės narys 
Gintaras Songaila atkirto, 
kad LLRA pasielgė netinka-
mai, įžeidžiančiai, o signata-
rai esą atvirkščiai – siūlo ginti 
Konstituciją. „Dabartinės 
Seimo vadovės veiksmai, 

siekiant sužlugdyti tautos 
piliečių inicijuotą referendu-
mą, iš tikrųjų yra vienas iš 
būdų kenkti Lietuvai”, – LRT 
„Aktualijų studijoje” aiškino 
G. Songaila.

Jis pridūrė, kad keli signa-
tarai nedalyvavo iškilminga-
me posėdyje, tačiau esą kvietė 
dalyvauti visuose kituose 
renginiuose. G. Songaila ne-
atmetė galimybės nedalyvauti 
ir kituose panašaus pobūdžio 
renginiuose.

iniciatyvos (o, mano supra-
timu, ir antilietuviškos) nėra 
joks gėris savaime, kuriam 
reikia melstis. Net istorija 
rodo, kad 4-ajame dešimtme-
tyje vokiečių „demokratinių” 
rinkimų ir referendumų rezul-
tatai daug kam buvo apsukę 
galvas.

Įsižiūrėkim ir įsiklausykim, 
kur kartais veda vietinių fiu-
reriukų (liet. „vadukų”) „geri 
norai”, ar tai būtų higienos 
reikmenimis prekiaujantis 
Panka, ar kelių partijų soci-
alistas Paleckis, ar dar koks 
komunistuojantis kelių partijų 
veteranas ir kolūkietiškos radi-
jo stoties žurnalistas Šliužas. 
Istorija tik moko, o ar išmoks-
tamos pamokos – priklauso 
nuo piliečių.

Manau, kad per pastaruo-
sius dešimtmečius po Kovo 
11-osios išmokome tikrai 
daug ir aš tikrai ramus dėl 
daugumos mūsų piliečių bū-
simų apsisprendimų. Net de-
zinformaciniai dūmai ir migla 
iš Rusijos to nepaveiks. Tik 
nereikia manyti, kad po to bus 
ramus valstybės gyvenimas. 
Jame dar bus nemažai iššūkių 
ir jiems dar reikės pasiruošti. 
Bet tai liečia tik dirbančius 
mūsų valstybei ir jos pilie-
čiams, o ne su antilietuviškų 
iniciatyvų dūmais apsinešu-
sius gerklingus fiureriukus 
(„vadukus”).

Arvydas Anušauskas , 
Seimo narys

(Atkelta iš 3 psl.)

LIETUVOS VALSTYBĖS...
DĖL KRIZĖS UKRAINOJE STRIGS 

SKALŪNŲ DUJŲ GAVYBA
„Chevron” ir „Royal Dutch 
Shell” dėl šių atsargų gavy-
bos. Bet analitikai tvirtina, 
kad politinis nestabilumas ir 
Rusijos karinių pajėgų buvi-
mas Kryme koreguoja tokius 
planus.

„Skalūnų dujų gavyba 
Ukrainoje, optimistinėmis 
prognozėmis, turėjo būti pra-
dėta 2017 metais, tačiau dabar 
šiuos planus teks greičiausiai 
atidėti ir nustatyti realistiš-
kesnius terminus, maždaug 

iki 2020 metų, - sakė „IHS 
Global Insight” analitikas 
Andrew Neff. - Dabar visi 
darbai sustabdyti, bent jau tol, 
kol paaiškės situacija Kryme 
ir įvyks nauji prezidento rin-
kimai”.

Anot „Chevron” atstovo, 
kompanija tik pradeda dirbti 
Ukrainoje ir įdėmiai stebi 
situaciją. Pernai „Chevron” 
pasirašė su Ukraina susitarimą, 
pagal kurį numatyta pradėti 
eksploatuoti vakarinėje šalies 
dalyje esantį Olesko telkinį. 
Kompanija dar turi pasirašyti 

sutartį su valstybine kompa-
nija „Andra Olesska”, kuriai 
priklausys 50 proc. projekto.

Kompanijai „Shell” buvo 
suteikta išimtinė teisė eksplo-
atuoti Juzovsko telkinį rytinėje 
Ukrainoje. Kompanijos at-
stovės teigimu, politinė krizė 
šalyje neturėjo įtakos „Shell” 
darbams.

Tačiau Ukrainos naujoji 
valdžia greičiausiai norės 
peržiūrėti sutartis, sudary-
tas vadovaujant buvusiam 
šalies prezidentui Viktor 
Janukovyč.

Berlynas ,  kovo 13 d. 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel pareiškė, kad Rusija 
patirs „didžiulę” politinę ir 
ekonominę žalą, jei nepakeis 
savo kurso dėl Ukrainos.

„Ponai ir ponios, jei Rusija 
toliau laikysis savo pastarųjų 
savaičių kurso, tai bus ne tik 
katastrofa Ukrainai”, - sakė 
A.Merkel savo kreipimesi į 
parlamentą, o jos pasitelkta 
retorika buvo griežčiausia nuo 
Ukrainos krizės pradžios.

„Tai ne tik pakeis Europos 
Sąjungos santykius su Rusija. 
Ne, tai taip pat, esu visiškai 
tikra, padarys didžiulę politinę 
bei ekonominę žalą Rusijai”, 
- pabrėžė Vokietijos kanclerė 
ir pridūrė, kad Rusija naudoja 
„žlugusią” ekspansionistinę 
XIX ir XX amžiaus taktiką.

Pasak A.Merkel, šįmet, kai 
Europa mini 100-ąsias Pirmojo 

VOKIETIJA DAR NIEKADA TAIP GRIEŽTAI 
NEKALBĖJO APIE RUSIJĄ

pasaulinio karo pradžios meti-
nes ir 25-ąsias Berlyno sienos 
griūties metines, Rusija pri-
valo pasimokyti iš praeities 
klaidų.

„Negalima laiko atsukti 
atgal”, - sakė ji.

„XXI amžiaus interesų 
konfliktai Europos viduryje 
gali būti sėkmingai išspręsti 
tik tokiu atveju, jei nebus 
naudojamasi XIX ir XX am-
žiaus priemonėmis”, - pabrėžė 
kanclerė.

A.Merkel laikoma įtakin-
giausia ES figūra sprendžiant 
Krymo krizę, tačiau ji sulaukė 
priekaištų už tai, kad vengia 
smarkiau paspausti Rusiją, nes 
nenori, kad nukentėtų glaudūs 
Vokietijos prekybiniai ryšiai su 
šia šalimi.

Per darbo vizitą į Lenkiją 
susitikusi su šios šalies vyriau-
sybės vadovu Donaldu Tusku, 

kanclerė įspėjo Rusiją apie 
„antrą sankcijų etapą”. Naujos 
sankcijos, pasak jos, gali būti 
įvestos, jei Rusija nepakeis 
savo kurso dėl Krymo.

Tarp sankcijų gali būti 
draudimas išduoti vizas ru-
sams bei ukrainiečiams, kurie 
laikomi atsakingais už šią kri-
zę, taip pat jų turto įšaldymas.

LRT

Rusijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė ofici-
alų pareiškimą, grasinantį 
„saugoti” Ukrainos miestą 
Donecką, kuriame kovo 13 d. 
kilo ukrainiečių ir prorusiškų 
mitinguotojų muštynės, per 
kurias žuvo 3 žmonės. 

Pasak leidinio „Ukrainskaja 
pravda”, Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos (URM) 
pranešime teigiama, kad žmo-
nes, kurie kritikavo dabartinę 
valdžią, Donecke užpuolė „de-

UKRAINOS OKUPACIJA TIK PRASIDEDA
šiniųjų radikalų grupuotės”. 
Nors iš tiesų buvo priešingai.

Rusijos URM tikina, kad 
Donecke taikius demonstran-
tus, kurie „atėjo išreikšti savo 
požiūrio į destrukcinę poziciją 
žmonių, kurie vadina save 
Ukrainos valdžia”, užpuolė 
lazdomis ir kitais traumas su-
keliančiais ginklais ginkluotos 
dešiniųjų radikalų grupuotės, 
„kurios išvakarėse suvažiavo 
į miestą iš kitų šalies regionų”.

„Ukrainskaja pravda” 
teigia, kad Rusijos URM iš-
kraipė įvykius Donecke ir 
viską apvertė aukštyn kojom. 
Donecke buvo surengtas pro-
ukrainietiškas mitingas, kurio 
dalyviai ragino išvengti karo ir 
išsaugoti šalies vienybę. Šalia 
susirinko prorusiški mitinguo-
tojai, kurie ne tik sakė kalbas 
bei šaukė šūkius. Vėliau jie 
puolė Ukrainos šalininkus mušti 
geležinėmis lazdomis.       LRT
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Pasirodo, ji prie J. Naujalio 
memorialinio muziejaus puošia 
senąją gyvenvietę, kitoj plento 
pusėj.

Kalno papėdėje – partizanų 
kapai. Iš žvyrduobių, iš senų 
šulinių, karo apkasų jie surasti ir 
iškasti su apeigomis ir pagarba 
palaidoti parapijos kapinėse. 
Laimink, Viešpatie, jų amžinąją 
rimtį. 

Kelias mus veda toliau pa-
nemune į Vilkiją. Paštuvos pilis 
žinoma nuo XIII a. II-sios pu-
sės, gyvenvietė – nuo X a. Greta 
vilkų miškai, davę pavadinimą 
miesteliui. Okupacijos metais 
miškuose slapstėsi ir kovėsi 
partizanai, kovoję už Lietuvos 
laisvę.

Kitos buvusios panemu-
nės tvirtovės – Seredžius ir 
Veliuona.

Seredžius yra Dubysos 
ir Nemuno santakoj. Jo pi-
liakalniai: Palemono kalnas 
ties Seredžiumi prie Pieštvės 
upelio aukštumoje. Kita – 
Palocėlių piliavietė kiek tolė-
liau. Jauniesiems pėdsekiams 
nesvarbios kliūtys. Jų tikslas – 
aplankyti, susipažinti. Legenda 
byloja, kad Seredžių įkūrė 

TIES UPIŲ TĖVU NEMUNU IR ... 
DUBYSA

(Generolo Jono Žemaičio-Vytauto kovos takais)
Petras Girdzijauskas

romėnų kunigaikštis Palemonas 
kalne, laivais atvykęs su palyda 
ir pastatęs Pieštvės pilį. 

Veliuona – tai Gedimino 
kapo ir Pilies kalno piliakalniai. 
Gedimino kapo piliakalnis 
laikomas Lietuvos, Rusios, 
Vengrijos ir Čekijos karaliaus 
Gedimino žuvimo vieta (1275-
1341). Mūrinė pilis pastatyta 
(1411 m.) ant Pilies kalno. Dėl 
jos tarp lietuvių ir kryžiuočių 
ordino vyko diplomatinė kova, 
nes Ordinas teigė, kad pilis 
pastatyta jų žemėje.

Aplankėme visas panemu-
nės tvirtoves, liko Raudonės 
ir Vytėnų ūkinės pilys arba 
pilys–dvarai.

Ant aukšto ir stataus de-
šiniojo Nemuno šlaito, išliko 
XVI a. pab.– XIX a. Raudonės 
pilis. Ją sudaro trys dviejų 
aukštų korpusai, išsidėstę apie 
pusiau uždarą kiemą. Korpusų 
išorinėje dalyje yra šeši apskrito 
plano bokštai. Visi statiniai iš 
raudonų plytų. 

Vytėnų pilis – pilis kai-
mas Jurbarko r., Skirsnemunės 
seniūnijoje 7 km. į š. r. nuo 
Skirsnemunės. Architektūros 
paminklas – Vytėnų Panemunės 

pil is  XVI a.  is toriniuo-
se šaltiniuose minimas kaip 
Panemunės dvaras.

Vilija ir Lukas nuo kopimo 
į aukštas Nemuno įkalnes ir 
skardžius, į tvirtovių pylimus 
iš apsauginių senvagių ir nuo 
įspūdžių – pavargę. Dar kartą 
peržvelgia nuotraukų gausą foto 

ir mobiliuose foto aparatuose.
Vėl kylame į kelionę aukš-

tyn (į šiaurę) Jurbarko - Raseinių 
traktu iki Šimkaičių, (15 km. 
nuo Nemuno, valčiaus centras 
1919–1949 m. iki 400 gyven-
tojų. Šv. Martyno bažnyčia, 
kurioje J. Palubeckas-Simas 
klebonui Stasiui Tvarijonui 

atidavė saugoti LSSR vidaus 
reikalų ministro J.Vildžiūno 
Garantinį raštą, išduotą par-
tizanui J. Palubeckui-Simui, 
kad jo nurodytame bunkeryje 
esantys asmenys nebus žudo-
mi ir nenukentės. Klebonas 
paėmė raštą ir Simą palaimino, 
kuris 1953-05-30 iš jo išėjo į 
Šimkaitinės mišką, paskutinėn 
prezidento Jono Žemaičio rezi-
dencijon – prezidentūron, slėp-
tuvėn. Čia ne vien asfaltas, bet 
ir dulkėtas vieškelis. Nors mūsų 
džipas, rieda nepriekaištingai, 
bet dulkių neišvengiame. Lukui 
tai nesuprantama. Jo gimtoje 
šalyje tokių dulkėtų kelių nėra. 
Negana to, dar reikia paėjėti 
gerą puskilometrį mišku iki 
prezidento buveinės.

Vilija su Luku nustemba 
pamatę prezidento J.Žemaičio 
buveinę po žeme. Suskumba ją 
fotografuoti. Skundžiasi, kad 
joje drėgna. Įsiamžiname ir prie 
paminklinio akmens.

Jūros srities vadas A. Bak-
šys-Germantas ir Kęstučio 
apygardos štabo narys Juozas 
Kisielius-Genius 1951 m. 
liepos mėn. atvedė Lietuvos 
prezidentą Joną Žemaitį į 
Šimkaičių (prie Pavidaujo 
km.) miško slėptuvę, kuri buvo 
Kęstučio apygardos Vaidoto 
rinktinės Mindaugo tėvūni-
jos vado J. Palubecko-Simo 
būstinė. 

III.

Neila Baumilienė ir autorius prie paminklo generolui Jonui 
Žemaičiui-Vytautui Vilniuje. (Bus daugiau)

E L I Z A B E T H ,  N J

LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO DIENA

Šių metų vasario 23 die-
ną, sekmadienį JAV Lietuvių 
Bendruomenės Elizabeth, NJ 
apylinkė surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji-
mą, kuris buvo atkeltas nuo 
tikrosios Vasario 16-osios 
dėl itin nepalankių oro są-
lygų. Lietuviškoje Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje šven-
tas Mišias aukojo kunigas 
Danielius Staniškis. Vėliau jis 
malda pradėjo minėjimą pa-
rapijos salėje. Šventės garbės 
svečius pristatė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Elizabeth, 
NJ apylinkės pirmininkas 

Laurynas R. Misevičius. Žodį 
tarė prelegentas iš Niujorko 
LB apygardos  Algi rdas 
Grybas. Susirinkusius taip 
pat pasveikino Elizabeth, NJ 
apylinkės vice-pirmininkas, 
Krašto valdybos narys Rimas 
Bitėnas. Laurynas Misevičius 
abiejų lituanistinių New Jersey 
valstijos mokyklų vedėjoms 
Dainai Petkevičienei ir Auksei 
Motto įteikė Lietuvių Fondo 
paramos čekius. Tokią pat 
paramą Niujorke esančioms 
Maironio ir A. Kazickienės 
mokykloms įsipareigojo per-
duoti A. Grybas. Vėliau buvo 
renkamos aukos JAV Lietuvių 
Bendruomenės veiklai pa-
remti.

Koncerte dalyvavo dr. V. 
Kudirkos lituanistinės mo-
kyklos auklėtiniai (vedėja D. 
Petkevičienė), Centrinio NJ 
mokyklėlės „Lietuvėlė” moki-
niai (vedėja Auksė Motto) bei 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
vaikų choras „Varpelis”, vado-
vaujamas Birutės Mockienės. 
Koncertinę programą vedė dr. 
V. Kudirkos mokyklos atstovė 
Aušra Covalesky. „Lietuvėlė” 
savo pasirodymą pradėjo tra-
diciniu pasisveikinimo šokiu 
„Kepurinė”, vėliau pristatė 
dar keletą lietuvių liaudies 
šokių ir dainų. Dr. V. Kudirkos 
mokyklos mokiniai deklamavo 
patriotinius eilėraščius apie 
Lietuvą. Choras „Varpelis” 
turėjo paruošęs gražią pro-
gramėlę su lietuvių liaudies 
dainomis ir netgi šokiais, pri-
tariant skudučiams, smuikui ir 
pianinui. Koncertą vainikavo 
bendrai abiejų mokyklų ir 
choro atliekamos dainos „Tai 
gražiai gražiai” ir „Žemėj 
Lietuvos”.

Pasibaigus šventinei pro-
gramai, visi žiūrovai, daly-
viai ir svečiai buvo pakviesti 
lietuviškos tradicinės virtu-
vės pietums, kuriuos paruošė 
„Varpelio” choristų tėvai. 
Norintys galėjo išgerti impor-
tuoto iš Lietuvos alaus, nusi-
pirkti lietuviškų maisto prekių, 
suvenyrų ir šakočių.

Rasa Vadminaitė-Tsodikov

LAISVĖ

Dr. Leonas Mičlius

Laisvė – 
Naujo pavasario paukštis, 
Tautos nuostabiausia gėlė,
Kelias žmonijai į aukštį,
Kur spindi kiekvieno žvaigždė.

Atskridus ant kovo sparnų,
Radai kur nutūpt, prisiglausti,
Milijonai lietuvių širdžių
Tik tavęs vienintelės šaukės.

Buvo šalta, žydėt neskubėjo
Gležnučiai žibuoklių žiedai,
Bet ėjo, per Lietuvą ėjo
Nutiesti jai su meile keliai.

Kovo 11-oji...
Ne burtai šią datą iškėlė
Ir ženklino aukso raide,
Vėl gimė laisva Lietuvėlė,
Istorija žymi taip ją.

Pavasaris, Laisvė ir stūksantis ledas...
Jam ištirpt ne tik saulės reikės.
Į Tautą, į mažą, pasaulyje gręžės —
Tai gražūs didvyriai šalies!

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

Metai ėjo, žemė mainėsi, keitės,
Saulė šildė, lietumi laistė,
Tik mes patys, ar dar mylim ir žinom,
Kur beklaidžioja mūsų Laisvė?

2014-03-01
Raudondvaris

Koncertuoja lietuviukai.                                              Rengėjų nuotr.



7. DIRVA . 2014 m. kovo 18 d. . 
ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

Lietuvos spauda ir įvairūs 
informacijos šaltiniai nuo pat 
nepriklausomybės atgavimo 
nuolat garsiai ir su pasididžia-
vimu skelbia, kad krepšinis 
yra tarsi antroji tautos religija. 
Ir tikrai – ši sporto šaka yra 
populiariausia Lietuvoje, o 
sovietmečiu buvo suvokiama 
kaip savotiškas pasiprieši-
nimas okupantui, ypač kai 
„Žalgirio” komanda sutriuš-
kindavo rinktinę sovietinės 
armijos komandą.

Krepšinio aistruolių yra 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
šalyse, įskaitant ir Ameriką, 
kur sėkmingai žaidė ir žaidžia 
lietuviai krepšininkai. Šio ra-
šinio tikslas yra supažindinti 
skaitytojus su vienu tokiu 
krepšininku. Tai – Žydrūnas 
Ilgauskas.

Šių metų kovo 9 dienos va-
kare, sekmadienį, „Quicken” 
arenoje, kuri yra Clevelando 
„Cavaliers” krepšinio koman-
dos namai, įvyko ypatingas 
ir iškilmingas buvusio šios 
komandos žaidėjo Žydrūno 
Ilgausko ir jo talento pagerbi-
mas. Šia proga jam priklausę 
komandiniai marškiniai, pa-
žymėti Zydrunas Ilgauskas 
11 ir raide C, buvo išbraukti 
iš apskaitos (šiuo numeriu 

ĮSPŪDINGAS KREPŠINIO ŽVAIGŽDĖS PAGERBIMAS

pažymėtų marškinių joks žai-
dėjas daugiau nenaudos) ir 
iškilmingai, lyg vėliava, iškelti 
virš arenos, kurios krepšinio 
aikštėje Žydrūnas taip sėkmin-
gai ir ilgai žaidė.

Apie artėjančias iškilmes iš 
anksto buvo plačiai skelbiama: 
buvo informuojamos sporto 
agentūros, korespondentai. 

Po to, kai Juno Beach mies-
to mero raštinė buvo išdeko-
ruota lietuviškais meno kū-
riniais, prasidėjusi draugystė 
su miesto valdžia atvėrė gali-
mybes švęsti Vasario 16-osios 
minėjimus. Atsilygindamas už 
dovaną miesto meras Frank 
Harris pirmą kartą Lietuvos 
vėliavą Juno Beach centre 
iškėlė 1993 m. Geležine už-
danga atkirstiems nuo Tėvynės 
mums Lietuvos vėliavos pakė-
limas buvo didžiausia svajonė. 
Ji reiškė mūsų laisvę, mūsų 
Lietuvą.

Šiemet jau 21-ą kartą 

Žydrūnas Ilgauskas ir šio rašinio autorius Algirdas V. Matulionis. 
                                                                           A. V. Matulionio nuotr.

Pristatomi svečiai buvo sutinkami plojimais. Iš kairės: Žydrūnas Ilgauskas, jo žmona ir sūnūs, tėveliai ir sesuo su vyru. A. V. Matulionio nuotr.

Apie jas skelbė televizija, 
radijas, Clevelando laikraštis 
„The Plain Dealer”. Spaudoje 
mirgėjo gausybė spalvotų nuo-
traukų apie Žydrūną Ilgauską, 
jo šeimą, jo pasiekimus. Prieš 
sekmadienio vakaro žaidynes 
tarp New York „Knicks” ir 
Cleveland „Cavaliers” trečia-
me arenos aukšte Žydrūnas 

Ilgauskas surengė privatų pri-
ėmimą. Jame dalyvavo 200 as-
menų, įskaitant Žydrūno šeimą 
(žmoną Jennifer ir du sūnus), 
jo tėvelius, seserį, jo buvusius 
trenerius, komandos žaidėjus, 
artimus draugus ir aukštus 
pareigūnus. Susirinkusieji 
vaišinosi profesionalų pa-
ruoštais šiltais užkandžiais ir 
įvairiais gėrimais. Šios šventės 
„kaltininkas”visiems buvo 
labai malonus ir paslaugus. 
Daugelis norėjo su juo nu-
sifotografuoti, perduoti jam 
savo linkėjimus. Pasibaigus 
priėmimui, dalyviai rinkosi į 
areną, kur jų laukė svarbiausia 
šio vakaro dalis. Ji prasidėjo 
JAV himnu. Pirmas kalbėtojas, 
buvęs „Cavaliers” generalinis 
vadybininkas, Wayne Embry 
priminė, kad 1996 metais, 
prieš Žydrūnui tampant šios 
komandos žaidėju, kai kas iš 
„Cavaliers” vadovybės abejo-
jo, ar dėl jo kojų sužeidimų jis 
galės žaisti, bet pasirodė, kad 
sprendimas leisti žaisti buvo 
teisingas ir Žydrūnas jų nenu-
vylė. Daugumos „Cavaliers” 
akcijų savininkas Dan Gilbert 
kalbėdamas atskleidė, kad 
prieš šio vakaro iškilmes 
Žydrūnas Ilgauskas jam pra-
nešė, jog tapo JAV piliečiu. Ši 
žinia sukėlė tikrą plojimų au-
drą. Iškilmėse buvo pristatyti 

Iškeltas Žydrūno Ilgausko ko-
madinių marškinių pažymė- 
jimas.          A. V. Matulionio nuotr.

Žydrūno tėveliai, jo žmona ir 
vaikai. Išvardinti ir šalia sė-
dintys buvusieji „Cavaliers” 
žaidėjai. D. Gilbert pristačius 
Žydrūną Ilgauską, publika 
jį sutiko šiltais plojimais. 
Žydrūnas savo kuklioje kal-
boje pabrėžė, kad šią kalbą 
sukūrė jis pats ir išvardino 
kai kuriuos asmenis, tarp jų 
buvusį „Cavaliers” savininką 
Gordon Gund, dėkodamas 
jiems už ilgametę paramą ir 
pasitikėjimą, nepamiršdamas 
ir visų „Cavaliers” aistruolių. 
Jis prisipažino mylintis šį 

miestą ir esantis jam dėkin-
gas už suteiktas galimybes. 
Taip pat Ž. Ilgauskas sakė 
esantis tikras, kad Clevelando 
„Cavaliers” dar pasieks puikių 
rezultatų. Po kalbų arenos 
šviesos buvo užgesintos, pa-
liekant tik šviesos pluoštą ant 
mažo stalo, prie kurio stovėjo 
Žydrūnas Ilgauskas. Ant stalo 
gulėjo simboliniai Ž. Ilgausko 
komandiniai marškinėliai, ku-
rie buvo iškilmingai pakelti į 
arenos „padanges”. Renginiui 
pasibaigus ir jo dalyviams 
besiskirstant, su Žydrūnu ir 
jo šeima, jiems einant iš aikš-
tės, dar spėjo pasisveikinti 
„Cavaliers” žaidėjas Anderson 
Varejao bei artimas Žydrūno 
draugas ir buvęs komandos 
žaidėjas LeBron James – tai 
buvo gražus, bet daugumos da-
lyvių nepastebėtas susitikimas.

Kiek žinoma, šias iškilmes-
žaidynes stebėjo pilna arena 
žiūrovų. Gaila, kad šias var-
žybas „Cavaliers” pralaimėjo.

Algirdas V. Matulionis

VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ JUNO BEACHE PRASKAIDRINO NUOTAIKAS  
IR ĮŽIEBĖ LIETUVYBĖS IŠLIKIMO VILTĮ

mūsų Trispalvė išdidžiai pa-
kilo šalia Amerikos vėliavos. 
Neturintiems savo patalpų, 
mums Juno Beach miesto drau-
giškumas buvo ir yra brangus 
laimėjimas. Per tuos 21 metus 
mes gerokai „apšvietėm” šią 
apylinkę (Lietuvos minėjimų 
dalyvius) supažindindami su 
Lietuvos istorija, kultūra, kū-
rybingumu. Jau atšventėm čia 
pirmąjį  Lietuvos paminėjimą 
raštuose – Lietuvos vardo 
tūkstantmetį. Prieš metus su-
rengėm Vilniaus miesto vaizdų 
bei architektūros parodą.

Floridoje visai lietuviškai 

veiklai iki šiol vadovavo vy-
resniosios kartos išeivija, todėl 
nedavė ramybės nuolatinis 
rūpestis: ar jaunajai kartai bus 
visa tai įdomu? 

Nuo šių metų mūsų or-
ganizacijų vairą jau perėmė 
jaunoji karta. Turime Kultūros 
ir Mokslo Centrą, Lietuvių 
Bendruomenę, lituanistinę 
mokyklėlę, tautinių šokių gru-
pę. Atgimsta „Dainelės” cho-
ras. Turime Garbės konsulatą 
– tai mūsų kultūros centras, 
neįkainojama Garbės konsulo 
S. Balzeko dovana lietuvybei.

Ir šių metų Vasario 16-oji 

praskaidrino mūsų rūpes-
tį. Į iškilmes susirinko re-
kordinis skaičius – daugiau 
nei 200 žmonių, vienijančių 
keturias kartas. Šventę pra-
dėjo ir programą vedė LB 
Apylinkės valdybos pirminin-
kė Jolita Dromantaitė, kuriai 
padėjo Povilas Manomaitis. 
Skambant muzikės Renatos 
Armalaitės pradėtam Lietuvos 
himnui, dabartinis miesto me-
ras Mort Levine pakėlė vėliavą 
ir paskelbė šią dieną Lietuvių 
Diena. Šventėje dalyvavo net 
penki miesto merai, nuotai-
ka buvo tikrai iškilminga ir 
šventiška.

Vasario 16-osios šventės 

programą pradėjo grakščios 
„Saulėto Kranto”, FL tautinių 
šokių šokėjos. Jos pasveikino 
dalyvius šokiu „Kepurinė”. 
Po jų pasirodė garbingas 
svečias iš  Clevelando – 
„Švyturys”, pristatydamas 
senovės lietuvių gyvenimo 
būdą: „Klumpakojis” – tai 
medinis apavas iki užvaldant 
batų industrijai, „Rugučiai” – 
darbo šokis, „Alutis” –darbų 
užbaigtuvės. Buvo linksma, 
amerikiečiai entuziastingai re-
agavo į šokio ritmą plojimais. 
Pagarba ir padėka grupės va-
dovei Aušrinei Širvinskienei 
ir visiems šokėjams, savo 

(Nukelta į 10 psl.)
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Lietuvos parlamentas griežtai pasmerkė Rusijos karinę agre-
siją prieš Ukrainą ir dalies jos teritorijos okupaciją. Seimo nariai 
82 politikams balsavus už, keturiems susilaikius priėmė rezoliu-
ciją „Dėl Rusijos Federacijos keliamų grėsmių Ukrainos ir visos 
Europos saugumui”. „Lietuvos Seimas griežtai smerkia Rusijos 
Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą bei dalies Ukrainos teri-
torijos okupaciją ir Rusijos Federacijos Tarybos ir Valstybės Dūmos 
sprendimus dėl leidimo panaudoti Rusijos ginkluotąsias pajėgas 
Ukrainoje”, – teigiama dokumente. Seimas pabrėžė tvirtai remiantis 
Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir 
išreiškė politinį solidarumą su naująja Ukrainos valdžia.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kovo 13 
dieną Tokijuje susitiko su Japonijos užsienio reikalų ministru 
Fumio Kishida ir kitais valdžios pareigūnais, atidarė Lietuvos 
prekybos rūmus Japonijoje ir lietuviškos produkcijos parodą 
Lietuvos ambasadoje.

Seimas, vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į 
prezidentės dekretą, ratifikavo Europos Tarybos konvenciją dėl 
terorizmo prevencijos. Šia konvencija, kuri buvo priimta 2005 m. 
gegužės 16 d. Varšuvoje, siekiama stiprinti valstybių, konvenci-
jos šalių, pastangas terorizmo prevencijos srityje. Konvencijoje 
numatytas atskirų veikų, sudarančių prielaidas teroro aktų vykdy-
mui, kriminalizavimas nacionalinėje teisėje, pavyzdžiui, atviras 
kurstymas vykdyti teroristinį nusikaltimą, verbavimas teroristinei 
veiklai, teroristų rengimas. Valstybėms nustatoma pareiga 
įtvirtinti juridinių asmenų baudžiamąją, administracinę ar 
civilinę atsakomybę už minėtus nusikaltimus ir skirti už juos 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančio pobūdžio sankcijas, 
taip pat apsaugoti ir remti teroristinių išpuolių aukas. Už šio 
dokumento ratifikavimą balsavo 84 Seimo nariai.

Dėl sudėtingos saugumo situacijos ir riboto susisiekimo 
Krymo Autonominėje Respublikoje Lietuvos užsienio reika-
lų ministerija rekomenduoja nevykti į šią Ukrainos dalį. 
Vykstant į rytinius ir pietinius šalies regionus, rekomenduojama 
imtis papildomų atsargumo priemonių, būti atsargiems masinio 
susibūrimo vietose, sekti visuomenės informavimo priemonių 
pranešimus.

Ukrainoje esantys Lietuvos piliečiai nelaimės atveju kon-
suliniais klausimais visą parą konsultuojami telefonu arba elek-
troniniu paštu. Pirminė informacinė konsulinė pagalba nelaimės 
atveju visą parą teikiama el. paštu pilieciai@urm.lt arba telefonu 
+370 5 2362444. Lietuvos ambasadoje Ukrainoje informacija 
teikiama darbo valandomis telefonu +380 44 254 0920 arba el. 
paštu amb.ua@urm.lt. Primenama, kad Ukrainai priklausantį 
Krymo pusiasalį šiuo metu kontroliuoja autonominė pusiasalio 
administracija ir kariniai daliniai be skiriamųjų ženklų, nors 
Rusija neigia pasiuntusi savo karius į Krymą.

Prahoje Kovo 11-oji pasitikta iškilmingu koncertu, lietuvių 
bendruomenės susibūrimu bei filmo peržiūra. Lietuvos ambasa-
dos globotame ir Užsienio reikalų ministerijos remtame koncerte 
pasirodė Lietuvoje ir užsienyje puikiai pažįstamas Vilniaus uni-
versiteto choras „Pro musica”. Lietuvos ambasados Čekijoje ir 
Lietuvos garbės konsulo Liberece Sauliaus Bazevičiaus surengto 
šventinio susitikimo Havličeko soduose dalyviai išvydo Jono 
Ohmano ir Juozo Saboliaus dokumentinį filmą apie Lietuvos 
kelią į Nepriklausomybės atkūrimą „Laisvės trajektorijos”.

Kovo 7 d. Lietuvos ambasadoje JAV susirinkę lietuvių 
išeivijos skautų vadovai ir svečiai prisiminė Lietuvos skautų 
istoriją ir paminėjo savo veiklos už Lietuvos ribų 65-metį. 
Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis padėkojo 
lietuvių išeivijos skautijai už per ilgus okupacijos metus išsau-
gotas skautų ir bendruomeniškumo tradicijas bei jų grąžinimą 
atgal į Lietuvą. Lietuvių skautų sąjungos pirmininkas Gintas 
Taoras pristatė tremties ir emigracijos paženklintą, tačiau įspū-
dingą lietuvių skautų veiklą išeivijoje, ypač JAV, Kanadoje ir 
Australijoje, aptarė skautų judėjimo išeivijoje perspektyvas. 
Dabartinį skautų judėjimą šalyje pristatė Lietuvos skautų 
atstovai. Sukakties proga lietuvių skautus taip pat sveikino 
Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, JAV skautų 
organizacijų, Kongreso, Vašingtono lietuvių bendruomenės 
atstovai. Sveikinimo laiškus išeivijos skautams atsiuntė 
Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir buvęs JAV gyny-
bos sekretorius, naujuoju „Boy Scout of America” prezidentu 
išrinktas Robert Gates. 

Originaliai Lietuvą su nepriklausomybe pasveikino 
ukrainiečių visuomenininkai – kovo 10 d. Lietuvos ambasadoje 
Kijeve jie surengė padėkos akciją Lietuvai už nuolatinę paramą 
ir solidarumą su Ukraina. Akciją organizavo žinoma Ukrainos 
rašytoja ir visuomenės veikėja Irena Karpa. Iš viso joje  dalyvavo 
per 20 pilietinės visuomenės atstovų, tarp kurių ir visai neseniai 
Lietuvoje gydytas Rostislav Melnyk.                         LR URM

Tiesioginėje CNN laidoje 
„State of union” kartu su 
Latvijos ir Estijos ambasado-
riais pasirodęs Lietuvos diplo-
matas Žygimantas Pavilionis 
pareiškė, kad Rusija virs-
ta Šiaurės Korėja, ir bene 
geriausias būdas sustabdyti 
agresyvėjančią šalį – asme-
ninės ekonominės sankcijos 
Vladimir Putin remiantiems 
oligarchams. 

„Kai didelė šalis, turinti 
tiek raketų, virsta panašia 
į Šiaurės Korėją – tai labai 
neramina”, – sakė Lietuvos 
ambasadorius.

„Vladimir Putin – silpnas ir 
išsigandęs. Vienintelis būdas 
jam likti valdžioje – pradėti 
karą. Žvelgiant iš psicholo-
ginės pusės, nematau, kodėl 
jis turėtų sustoti Ukrainoje”, 
– CNN kalbėjo Ž.Pavilionis.

Lietuvos ambasadorius Žygimantas Pavilionis tiesioginiame CNN eteryje.                        Stop kadras

LIETUVOS AMBASADORIUS ŽYGIMANTAS PAVILIONIS  
APIE KAIMYNĘ RUSIJĄ

Jo teigimu, veiksmingiau-
sias instrumentas šiuo metu 
būtų ne kalbos ir raginimai 
nutraukti agresiją, o sankcijų 
paskelbimas Rusijos elitui – 
turtingieji V.Putin rėmėjai pa-
matę uždarytas savo sąskaitas 
užsienio valstybių bankuose 
nutrauktų paramą Rusijos 
prezidentui.

Kartu Lietuvos ambasado-
rius pabrėžė, kad reikia imtis 
proaktyvios politikos Rusijos 
atžvilgiu. „Tai mūsų silpny-
bė – mes visada reaguojame, 
ginamės, bandome vieni kitus 
padrasinti. Mums reikia aiš-
kios politikos, kaip vertinti 
Rusiją”, – sakė Lietuvos am-
basadorius.

Jis sakė, kad tėra mažai 
vilties, jog su Rusija pavyktų 
susitarti vien diplomatinėmis 
priemonėmis. „Rusai meluo-

ja. Žiūri į akis ir meluoja. Tai 
rodo, kad jie net nesupranta, 
kad yra problema”, – pareiškė 
Lietuvos diplomatas. 

L a i d o s  p a b a i g o j e 
Ž.Pavilionis padėkojo JAV 
už jos vadovavimą ir dėmesį 
Lietuvos saugumui.

CNN laidoje teigta, kad 
Ukrainoje tebesitęsiant kri-
zei, daugelis buvusių Sovietų 
Sąjungos valstybių baiminasi, 
koks bus kitas Rusijos žings-
nis. Lietuva, Estija ir Latvija 
nerimauja dėl galimos toli-
mesnės Rusijos ekspansijos. 
Trys Baltijos šalys tikisi suma-
žinti savo priklausomybę nuo 
Rusijos naftos ir gamtinių dujų 
– jas neramina, kad dabartinė 
jų priklausomybė nieko gero 
nežada žvelgiant į įvykius 
Ukrainoje. 

LR URM

Vilnius, kovo 13 d. (ELTA). 
Lietuvos karinių oro pajė-
gų vadas generolas majoras 
Edvardas Mažeikis vadovaus 
NATO standartizacijos biurui.

Raštą dėl Lietuvos kari-
ninko skyrimo į šias pareigas 
kovo pradžioje pasirašė NATO 
generalinis sekretorius Anders 
Fogh Rasmussen.

NATO generalinis sekreto-
rius tikisi, jog vykstant NATO 
agentūrų reformai Lietuvos 
karininkas sėkmingai užti-
krins sklandų NATO standar-
tizacijos agentūros pertvarką į 
NATO standartizacijos biurą.

Pareigas generolas majoras 
E. Mažeikis, planuojama, pra-
dės eiti liepos 1 dieną.

Į šias pareigas E. Mažeikis 
paskirtas NATO standartizaci-
jos komitetui sutikus ir pritarus 
NATO kariniam komitetui. 

NATO standartizacijos 
agentūra yra savarankiška 
NATO institucija, jos veikla 
finansuojama iš NATO karinio 
biudžeto. Šiuo metu vykstant 
NATO agentūrų reformai ši 
agentūra, dar pritarus visoms 

LIETUVOS KARININKAS VADOVAUS NATO STANDARTIZACIJOS BIURUI

28 organizacijos šalims, bus 
pervadinta į NATO standar-
tizacijos biurą ir taps NATO 
vadavietės Tarptautinio kari-
nio štabo struktūrine dalimi.

Valstybės NATO narės ir 
NATO partnerės gali sėkmin-

gai veikti kartu tik tuomet, 
kai vadovaujasi vienodais 
standartais. Standartizacija 
yra pagrindinė priemonė 
sąveikai tarp valstybių už-
tikrinti, kadangi standartais 
nustatomos bendros doktri-
nos, procedūros ir techniniai 
reikalavimai, reikalingi ben-
drose operacijose.

Ši agentūra nustato NATO 
standartų rengimo procedū-
ras, organizuoja įvairių darbo 
grupių posėdžius, prižiūri 
informacines sistemas, ben-
dradarbiauja su civilinėmis 
standartizacijos institucijomis.

NATO standartizacijos 
agentūra yra įsikūrusi NATO 
vadavietėje, Briuselyje. Joje 
dirba per 40 kariškių ir civilių 
darbuotojų.

Lietuvos karininkas gen. mjr. 
E. Mažeikis.         LR KAM nuotr.
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 „THE SOUTH WING”
galerija pristato 4 menininkų parodą:

Nijolės Palubinskienės – grafika,
David Bergholz-fotografija, Judith Brandon – tapyba, 

Bonnie Gordon – porcelenas.
Paroda atidaryta kovo 7 d. ir tęsis iki gegužės 29 d.

Galerija yra St. Paul’s Episkopal Church, 
2747 Fairmount Blvd. (Coventry Rd.) Clev. Hts., OH

Galerijos val. savaitės metu 9-5, savaitgaliais 9-1.

Vilnius, kovo 14 d. (ELTA). 
Valdovų rūmuose atgy-

ja baroko epochos muzika. 
Naujas kolektyvas - Baroko 
operos teatras penktadienį 
pristatys kompozitoriaus 
Georg Friedrich Handel dvie-
jų dalių oratoriją italų kalba 
„Prisikėlimas”. 

Oratorijoje dainuos so-
l i s t a i  S i g u t ė  S t o n y t ė , 
Viktoras Gerasimovas, Nora 
Pe t ročenko,  Mindaugas 
Zimkus, Tadas Girininkas, 
diriguos Mantas Jauniškis.

Anot projekto vadovo Lino 
Koženiausko, nepaisant pas-
tebimo operos atsigavimo 

Kovo 4 d. Lietuvoje lan-
kėsi mūsų šalyje kurto filmo 
„Vilko vaikai” („Wolfskinder”, 
2013), tapusio vienu svarbiausių 
praėjusią savaitę prasidėjusių 
Vokiško kino dienų akcen-
tų Lietuvoje, režisierius Rick 
Ostermann. 

Kadras iš filmo „Vilko vaikai” („Wolfskinder”, 2013). 

Režisierius Rick Ostermann

LIETUVOJE LANKĖSI FILMO „VILKO VAIKAI” REŽISIERIUS
Filmo „Vilko vaikai” is-

torinė tematika aktuali tiek 
Vokietijai, tiek Lietuvai. 
Paradoksalu, tačiau abiejų 
šalių viešojoje erdvėje ji vis 
dar nesulaukia tinkamo dė-
mesio. Filme įtaigiai ir jautriai 
vaizduojama vokiečių vaikų iš 
buvusių Rytprūsių teritorijos 
odisėja į Lietuvą.

Pasibaigus Antrajam pa-
sauliniam karui ir prasidėjus 
žiauriai sovietų okupacijai 
jie čia ieško duonos kąsnio. 
Lietuvos žiūrovas atpažins 
filme lietuviškus peizažus 
– didžioji dalis scenų buvo 
filmuotos Lietuvoje. Taip pat 
išvys lietuvių aktorius ats-
kiruose epizoduose, kurie 

įvairiuose epizoduose vaidina 
lietuvių partizanus, ūkinin-
kus bei rusų kareivius (pvz., 
Dainius Gavenonis, Aldona 
Bendoriūtė, Vidas Petkevičius, 
Aleksas Kazanavičius ir kt.). 
Paties režisieriaus mamos šei-
ma yra kilusi iš buvusios Rytų 
Prūsijos ir karo verpetuose 
buvo priversta trauktis iš savo 
gimtųjų kraštų. 

Lietuvoje lankydamasis re-
žisierius ne tik pristatė savo fil-
mą, bet ir perteikė savo patirtį 
susitikime su studentais. Kovo 
4 d. Rick Ostermann vedė 
seminarą „Pasakojimas be 
dialogų” Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos studentams.

15min.lt 

VALDOVŲ RŪMUOSE BAROKO OPERA
Lietuvoje, baroko operos, 
išgyvenančios atgimimą viso 
pasaulio scenose, mūsų šalyje 
yra nepelnytai pamirštos. 

P a s a k  d i r i g e n t o  M . 
Jauniškio, orkestras susifor-
mavo baroko epochoje, nors 
tuometinė jo sudėtis ir gerokai 
skyrėsi nuo šių dienų. Baroko 
operos teatras sieks atkurti tą 
laikotarpį, tad turės identišką 
sudėtį to meto orkestrams. 

„Tai yra visiškai naujas ko-
lektyvas, suburtas iš muzikantų, 
kuriuos vienija noras groti se-
novinę muziką. Neįkainojama 
patirtis ir jaunatviškumas turėtų 
būti išskirtiniai jo bruožai”, - 

teigė M. Jauniškis.
G. F. Hendel sakralinę 

oratoriją „Prisikėlimas” su-
kūrė eidamas 23-iuosius 
metus viešnagės Italijoje 
metu. Svetinguose markizo 
Francesco Maria Ruspoli na-
muose kompozitorius gavo 
užsakymą parašyti šį kūrinį. 
Libretą jam parašė žymus to 
meto poetas Carlo Sigismondo 
Capece. Kompozitorius turėjo 
tiems laikams didelę kapelą - 
ją sudarė net 45 muzikantai. 
1708 metų balandį oratorija, 
atpasakojanti Jėzaus prisikėli-
mo istoriją, buvo atlikta penkis 
kartus. Liudininkai teigė, kad 
tai buvo išskirtinis reginys.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus jau 
galima lankyti ir neišeinant iš namų – kaip ir daugelis žinomų 
pasaulio muziejų, nuo šiol jis įtrauktas į bendrovės „Google” 
galeriją ir bus prieinamas kiekvienam lankytojui virtualioje 
erdvėje. Projektas pradėtas įgyvendinti praėjusių metų rugpjūtį 
ir truko beveik šešis mėnesius. Naudodami specialiai muziejų 
vidaus erdvėms pritaikytą „Google Street View” technologiją, 
bendrovės specialistai Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijų 
erdves įamžino panoraminėse nuotraukose, vėliau iš jų buvo 
sudarytas virtualus turas. Keliaujant jame pažymėtais taškais 
galima apžiūrėti dvi nuolatines muziejaus ekspozicijas, atspin-
dinčias istorinės rezidencijos funkcijas.

Lietuvos Kultūros ministerija paskirstė finansavimą savi-
valdybių ir apskričių viešųjų bibliotekų fondams atnaujinti, taip 
pat skyrė lėšų lietuviškų ir užsienio duomenų bazių prenume-
ratai. Kultūros ministras Šarūnas Birutis įsakyme dėl šių lėšų 
paskirtymo bibliotekas įpareigoja pirmenybę teikti originaliajai, 
vaikų ir klasikinei literatūrai bei informaciniams leidiniams. 
Ministras taip pat rekomenduoja savivaldybių viešosioms bi-
bliotekoms ne mažiau kaip 15 proc. dokumentams įsigyti skirtų 
valstybės biudžeto lėšų panaudoti bibliotekų fondams papildyti 
Lietuvos rašytojų grožinės literatūros kūriniais, literatūros metų 
knygos rinkimams ir kitoms skaitymo skatinimo iniciatyvoms 
atrinktais leidiniais.

150,5 tūkst. litų lietuviškų duomenų bazių centralizuotai 
prenumeratai 2014-2015 metams skiriama nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai, kuri turėtų įsigyti ir paskirstyti prieigą 
viešosioms bibliotekoms. Lietuvos mokslinių bibliotekų asoci-
acijai skirta 270 tūkst. litų, už kuriuos turėtų būti iš dalies finan-
suojama užsienio duomenų bazių centralizuota prenumerata, o 
prieiga prie šių bazių taip pat turės būti paskirstoma viešosioms 
bibliotekoms.

Klaipėdiečiai bei miesto svečiai kviečiami apsilankyti 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje eksponuojamoje paro-
doje „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos”. Ją 2013 m. 
parengė Šiaulių „Aušros” muziejus, kuomet Lietuvoje buvo 
minimos 1863-ųjų metų sukilimo 150-osios metinės. Tai iš-
skirtinė galimybė pamatyti Lietuvos bei užsienio muziejuose 
saugomus sukilimo laikus menančius daiktus, fotografijas, 
ginklus, atributiką, spaudinius. Ši paroda – tai sukilimo perteiki-
mas muziejinėmis priemonėmis per žmonių, dalyvavusių jame, 
gyvenimo istorijas. Juk sukilimas – tai ne tik kova, siekiai, tai 
atskirų žmonių išgyvenimai, viltys, netektys. Parodos lankytojai 
kviečiami paklaidžioti stilizuotame miške (svarbiausi sukilimo 
mūšiai vyko būtent miškuose), kuriame atsiveria vis kita sukili-
mo įvykius liudijanti jame dalyvavusio žmogaus istorija.

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 
Konferencijų salėje vyko Seimo nario dr. Arvydo Anušausko 
knygos „Lietuvos žvalgyba 1918-1940” pristatymas. Prieš 
devyniasdešimt penkerius metus susikūrusi Lietuvos žvalgy-
bos istorija pasižymėjo labai intensyviomis dvikovomis su 
kaimyninių valstybių slaptosiomis tarnybomis, sėkmingomis 
ir nesėkmingomis slaptomis operacijomis, nevienareikšmiška 
politinių sąlygų įtaka slaptųjų tarnybų veikimui. Kiek buvo 
susekta užsienio valstybių agentų, kaip buvo kovojama su 
kitų valstybių remiama ir finansuojama antivalstybine veikla, 
kokie buvo brangiausi apmokami agentai, kaip veikė užsienio 
žvalgybų rezidentūros, kaip buvo kovojama su teroristais, koks 
paskutiniųjų vadovų ir jų agentų likimas bei į daugelį kitų klau-
simų rasite atsakymus šioje knygoje. Knyga sudomins suvokti 
ir objektyviai įvertinti Lietuvos slaptųjų tarnybų vaidmenį už-
tikrinant nacionalinį saugumą.

Autorius dr. Arvydas Anušauskas – istorikas ir politikas, 
scenaristas ir publicistas. Tiria Lietuvos XX amžiaus isto-
riją, teroro, slaptųjų tarnybų istoriją. Nuo 2008 m. Lietuvos 
Respublikos Seimo narys, 2008-2012 m. Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirmininkas. Parlamentinės grupės „Už 
istorinę atmintį ir teisingumą” pirmininkas. 

ELTA, LRT, 

Gedimino pilies bokštas – 
Vilniaus ir Lietuvos simbolis 
sulaukia didžiausio į sostinę 
atvykstančių užsienio turistų 
susidomėjimo. Pilies bokšto 
mūro sienos mena senuosius 
laikus miesto ir valstybės kū-
rimosi pradžią. 

Lietuvos nepriklausomy-
bės dieną Lietuvos nacionali-
nis muziejus kvietė į istorijos 
pažinimo pamokas Gedimino 
pilies bokšte. Teminėse eks-
kursijose ir edukacinėse pro-
gramose pristatyta pilies, sos-
tinės ir valstybės istorija. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ –  
EKSKURSIJOS GEDIMINO PILYJE

Lietuvos naujausių lai-
kų istoriją bokšte primena 
memorialinė lenta Lietuvos 
kariuomenės savanoriams, 
1919 m. sausio 1 d. pirmą 
kartą Gedimino pilies bokšte 
iškėlusiems Lietuvos vėliavą. 
Tradicija atgimė po penkiasde-
šimtį metų trukusių okupacijų, 
prasidėjus Lietuvos tautiniam 
atgimimui, Gedimino pilies 
bokšte Lietuvos vėliava iškelta 
1988 m. spalio 7 d. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, 
sausio 1-oji tapo valstybine 
švente – Lietuvos vėliavos 

diena.
1989-a i s ia i s  i s to r inė 

Baltijos kelio akcija prasidėjo 
nuo Gedimino bokšto Vilniuje 
ir nusidriekė iki Hermano 
bokšto Taline.  Baltijos šalis 
sujungusiame kelyje už rankų 
susiėmę stovėjo 2–2,5 mln. 
žmonių išreiškusių bendrą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės ir valsty-
bingumo siekį. Baltijos kelio 
dokumentinis paveldas tapo 
tarptautinio UNESCO regis-
tro „Pasaulio atmintis” sąrašo 
dalimi.                             ELTA
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(Atkelta iš 7 psl.)

atvykimu sustiprinusiais ir 
mūsų jausmus lietuvybei. 

Apie „Saulėto Kranto” 
šokėjus norisi rašyti daug. Jie 
tiktų šokti lietuviškos operos 
šokį, bet nemandagu girti 
savuosius, tad palinkėsiu, kad 
jų vadovas Bakanas ilgai ne-
surastų sau „išrinktosios”, vis 
šoktų „Lenciūgėlį”, mokytų ir 
džiugintų mus daug metų.

Paskutinė programos da-
lis – vaišės. Čia debiutavo dr. 
Andrea Zotovaitė ir Dovilė 
Petrikonytė. Tokių vaišių iki 
šiol Juno Beach dar nebuvo 
matęs! Jas suruošė savo tėvelių 
Zigmo ir Antaninos Jonynų 
garbei duktė Rimgailė ir anū-
kės Andrea ir Rūtelė. Zigmas 
ir Antanina Jonynai šiemet pa-
skelbti Pasaulio Teisuoliais už 
8 žmonių gyvybių išgelbėjimą.
Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė

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

SNIEGAS NETRUKDĖ 
RINKTIS  

Į ŠV. KAZIMIERO MIŠIAS
Kovo 2 d., sekmadie-

nį, Clevelande, Ohio Šv. 
Kazimiero parapija šventė 
Šv. Kazimiero dieną. Nors 
Šv. Kazimiero diena yra kovo 
4-oji, nutarta pasinaudoti se-
kmadieniu ir švęsti porą dienų 
anksčiau. Svarbiausia šios 
šventės dalis buvo Šv. Mišios, 
aukotos 10 val. rytą. Šv. Mišias 
aukojo kleb. kun. Joseph A. 
Bacevice, padedamas diako-
no Louis G. Pecek ir penkių 
patarnautojų (trijų mergaičių 
ir dviejų berniukų). Giedojo 
parapijos „Exultate” choras. 
Diakonas Louis G. Pecek 
perskaitė proginę prakalbą, o 
kleb. Joseph A. Bacevice pa-
pasakojo apie Šv. Kazimiero 
gyvenimą, jo nuopelnus ir įta-
ką katalikybei, taip pat apie šio 
šventojo svarbą lietuviams. Po 
šv. Mišių maldininkai rinkosi 
į parapijos salę, kur jų laukė 
priešpiečiai. Nors buvo no-
rinčių iš karto pulti prie stalų, 
tačiau teko pasitenkinti kava ir 
palaukti, kol diakonas Louis 
G. Pecek palaimino maistą, o 
tada jau visi ėjo prie skanumy-
nais ir gėrimais apkrautų stalų 
ir gardžiavosi vaišėmis.

Šios šventės programą (lie-
tuvių ir anglų kalba) vedė 
Vilija Klimienė. Ji buvo ir 
pranešėja, ir sumani aiškinto-
ja, padėjusi suprasti scenoje 
rodomus šokių ir dainų vaizdo 
įrašus.

Nepatikrintais duomeni-
mis, į šventę atvyko apie 150 
asmenų. Tą dieną buvo daug 
sniego, tačiau miesto gatvės 
ir keliai buvo nuvalyti, todėl 
nesuprantama, kodėl į šias 
iškilmingas šv. Mišias atvyko 
daug mažiau parapijiečių nei 
paprastai sekmadieniais.

Algirdas V. Matulionis

C H I C A G O ,  I L

APDOVANOTI LIETUVAI 
IR LITUANISTINIAM 

ŠVIETIMUI NUSIPELNĘ 
ASMENYS

Užsienio  re ika lų  mi -
nistras Linas Linkevičius 
už l ietuvybės puoselėji-
mą Lietuvos diplomatijos 
žvaigžde apdovanojo bu-
vusį Illinois universiteto 
Čikagoje (UIC) prorektorių 
Nikola Moravčevićių. Kovo 
3 d. iškilmingame Pasaulio 
Lie tuvių  Bendruomenės 
Lituanistikos katedros UIC 
30-mečio minėjime apdova-
nojimą jam įteikė Lietuvos 
g e n e r a l i n i s  k o n s u l a s 
Čikagoje Marijus Gudynas.

Būdamas Illinois univer-
siteto Čikagoje prorekto-
rius, 1981–1988 metais N. 
Moravčevićius dėjo visas pa-
stangas įsteigti Lituanistikos 
katedrą šiame universitete.

„Būdamas mažos serbų 
tautos atstovas labai norėjau 
padėti kitai nedidelei lietuvių 
tautai įsteigti lituanistikos 
katedrą universitete. Tai su-
dėtingas bei nuoseklumo 
reikalaujantis procesas, bet 
lietuviams pavyko šį tikslą 
pasiekti”, – ceremonijoje 
sakė profesorius.

Lituanistikos katedros 
30-mečio renginyje daly-
vavęs Švietimo ir mokslo 
ministras Dainius Pavalkis už 
ilgametį nuoširdų darbą litu-
anistikos srityje bei mokslo 
puoselėjimą įteikė dovanas, 
atminimo medalius bei pa-
dėkos raštus ir daugeliui kitų 
prie lituanistikos katedros 
veiklos prisidėjusių asmenų.

E u r o p a r l a m e n t a r a s 
Leonidas Donskis šia proga 
skaitė pranešimą „Tikra eu-
ropietiška istorija: Lietuva 
dvidešimt pirmojo amžiaus 
pasaulyje”.
LIETUVOS VALSTYBINIS 

APDOVANOJIMAS  
AIDUI BUZELIUI

Kovo 8 d. LR generalinis 
konsulas Čikagoje Marijus 
Gudynas įteikė valstybinį 
apdovanojimą Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės masažuo-
tojui, padėjusiam parengti 
2013 m. Europos vyrų krep-
šinio čempionato sidabro 
medalių laimėtojus, Aidui 
Buzeliui .  LR Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė A. Buzelį 
2013 m. rugsėjo 24 d. dekre-
tu apdovanojo ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai” Riterio 
kryžiumi.

Apdovanojimo teikimo 
ceremonija vyko Čikagos 
l ietuvių krepšinio lygos 
„Žvaigždžių dienos” metu, 
prieš svarbiausias dienos var-
žybas. A. Buzelį audringomis 
ovacijomis, padėkos šūksniais 
sveikino gausus Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, su-
sirinkusių krepšinio aistruolių 
būrys.

ES FILMŲ FESTIVALYJE 
LIETUVOS FILMAS 
„EKSKURSANTĖ”

LR Generalinis konsula-
tas Čikagoje ir Gene Siskel 
kino centras pristato filmo 
„Ekskursantė” peržiūras šių 
metų kovo 22 d., šeštadienį, 
7:00 val. vakaro bei kovo 26 
d., trečiadienį, 8:15 val. vakaro 
Gene Siskel kino centre (164 
North State Street, Chicago, 
Illinois 60601). 

Po Antrojo pasaulinio karo 
Europa buvo padalyta į dvi 
dalis ir Lietuvos valstybė atsi-
dūrė rytinėje geležinės uždan-
gos pusėje. Stalino režimas 
netruko sulaužyti tradicinį 
lietuvių gyvenimo būdą, žiau-
riai malšindamas priešinimąsi 
okupantams. Šimtai tūkstan-
čių lietuvių buvo deportuoti 
į lagerius Rusijos šiaurėje ir 
Tolimuosiuose Rytuose...

Filmas sukurtas pagal tikrą 
11-metės mergaitės iš Pabaltijo 
istoriją. Pabėgusi iš tremtiniais 
perpildyto krovininio traukinio, 
vežusio ją ir jos šeimą į Sibirą, 
ji įveikė 6000 km ilgą ir pilną 
pavojų bei nuotykių kelią namo 
– į Lietuvą.

Tai filmas apie viltį ir lemtį, 
draugystę ir pasiaukojimą bei 
neišmatuojamą meilę savo 
Tėvynei...

R e ž i s i e r i u s  A u d r i u s 
Juzėnas, pagrindinį vaidmenį 
atlieka Anastasija Marčenkaitė, 
taip pat vaidina Nelė Savičenko, 
Margarita Žiemelytė, Darius 
Meškauskas, Igorj Savočkin, 
Raisa Riazanova, Aliona 
Ivčenko ir kiti. 

Septynioliktasis kasmetinis 
Europos Sąjungos filmų fes-
tivalis Čikagoje, kurį rengia 
Gene Siskel kino centras kartu 
su ES šalių konsulatais ir kito-
mis institucijomis, vyks kovo 
7 d. – balandžio 7 dienomis. 
Šių metų festivalio programoje 
net 64 filmai iš 26 ES valstybių.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

„LABAS” –  
SAKO JAV LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ
Kovo 22 dieną, šeštadienį, 

Čikagoje, Jaunimo centre vyks 
popietė „LaBas”. Į ją kviečia-
mi visi, norintys įsitraukti į 
Lietuvių Bendruomenės vei-
klą, turintys idėjų, kaip ją paį-
vairinti, padaryti patrauklesne. 
Ne paslaptis, kad dažnas jau-
nesnis lietuvaitis tik pagūž-
čioja pečiais paklaustas, kas 
yra Lietuvių Bendruomenė. 
Taigi ši popietė skirta prista-
tyti JAV LB, papasakoti, kaip 
veikia mūsų organizacija, kas 
įdomaus ir reikalingo vyksta 
po LB skėčiu, pasikalbėti apie 
būsimus darbus.

Apygardų pirmininkės 
Janina Udrienė ir Birutė 
Kairienė pristatys LB struk-
tūrą ir svarbiausias veiklos 
sritis. Rasa Ardytė-Juškienė 
papasakos apie sėkmingai ke-

Nuotraukoje (iš kairės): Lietuvos Garbės konsulas Palm Beach 
Stanley Balzekas, Nicola Moravčevićius ir Lietuvos konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas.                                            V. Kuprytės nuotr.

VASARIO 16-OSIOS...

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

linti metai vykstančią Lietuvių 
išeivijos studentų stažuočių 
(LISS) programą jaunimui, 
suteikiančią galimybę lietuvių 
kilmės jauniems žmonėms 
vasarą padirbėti pagal savo 
studijų kryptį Lietuvos vals-
tybinėse ir privačiose įstaigose 
bei bendrovėse, kartu patobu-
linti lietuvių kalbos mokėjimą, 
pakeliauti po Lietuvą, susirasti 
naujų draugų. Popietėje daly-
vaus buvę ir būsimi LISS pro-
gramos dalyviai. Iš Detroito 
atvykęs kunigas Gintaras 
Jonikas pasidalins mintimis 
apie šeimos reikšmę tikėjimo 
kelyje. Bus pristatyta JAV lei-
džiama lietuviška spauda. JAV 
LB šiandienos ir rytdienos 
darbus aptars Krašto valdybos 
pirmininkė Sigita Šimkuvienė. 

Renginyje bus pristatoma 
ką tik Lietuvoje išleista knyga 
apie JAV lietuvių išgyveni-
mus Antrojo pasaulinio karo 
metu – ją pristatys knygos 
autorės. Pokalbių knygoje 
„Manėm, kad greit grįšim: 18 
pokalbių apie pasitraukimą 
į Vakarus 1940–1944” (sud. 
Dalia Stakytė Anysienė, Laima 
Petrauskaitė VanderStoep, 
Dalia Cidzikaitė) – 18-ka po-
kalbių su JAV lietuviais, kurie 
Antrojo pasaulinio karo metais 
buvo priversti palikti Lietuvą 
ir trauktis į Vakarus nuo artė-
jančio sovietų fronto ir trem-
ties grėsmės. Knyga vainikavo 
dar 1995 m. JAV LB Kultūros 
tarybos pradėtą „Sakytinės 
istorijos” projektą, kurio metu 
į magnetofono juostas įrašyti 
65 pokalbiai. Šiandien bent 
pusė projekto metu kalbintų ir 
filmuotų žmonių jau yra mirę. 
Norintieji galės knygą įsigyti.

Gabrielė Bieliauskaitė su 
draugais pristatys Lane Tech 
College Prep High mokyklo-
je Čikagoje įkurtą Lietuvių 
klubą.

Susirinkusiųjų laukia vik-
torina ir koncertas – nepraleis-
kite progos paklausyti iš Los 
Angeles atvyksiančio perspek-
tyvaus kompozitoriaus ir dainų 
atlikėjo Kęstučio Daugirdo bei 
jo draugų muzikinės progra-
mos ir dainų atlikėjo Rimanto 
Pažemecko. Būsite vaišina-
mi bendrovės „Lithuanian 
Plaza Bakery and Deli” (sa-

vininkė Vanda Morkūnienė) 
užkandžiais ir „Food Depot 
International” (savininkė 
Angelė Kavakienė) saldu-
mynais bei kava. Kviečiame 
ir čikagiškius, ir toliau gy-
venančius – ateikite, ne tik 
pasilabinsime, bet ir smagiai 
pabūsime kartu. Lauksime 
Jūsų 2 val. p. p. Jaunimo cen-
tro (5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60636) di-
džiojoje salėje. Popietę rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba, norėdami 
gauti daugiau informacijos, 
skambinkite tel. 203-415-7776 
arba 708-262-1212. Iki susiti-
kimo kovo 22-ąją!

JAV LB Krašto valdyba
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS

Viso pasaulio lietuviai va-
sario-kovo mėnesiais mini 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Centrinė New Jersy Lietuvių 
Bendruomenė jau ketvirti me-
tai - nuo pat įsikūrimo - taip pat 
pažymi šią svarbią datą keletu 
renginių. 

Jau ne vienerius metus 
New Jersey, Toms River šalia 
miesto savivaldybės pakelia-
ma ir lietuviška Trispalvė. 
15-ka metų tradiciją poselėjo 
Whiting lietuvių klubas, o 
pastaraisiais metais šią incia-
tyvą klubas perdavė Centrinės 
New Jersey bendruomenės 
lietuviams. Tradiciją tęsiame 
ir jau antrus metus rengiame 
Trispalvės pakėlimo ceremo-
niją kartu su Ocean County 
savivaldybe. Šiais metais 
vasario 14 dieną, skambant 
Tautiškai giesmei, vėl kėlė-
me Lietuvos vėliavą ir ji visą 
dieną plazdėjo Toms River 
(NJ) centrinėje Washington 
gatvėje . 

Po šventės susirinkusieji 
buvo pakviesti į Ocean County 
bibliotekos Žaliąją svetainę 
Mariaus Markevičiaus filmo 
„Kita svajonių komanda” 
peržiūrai. 

Lietuviška Trispalvė, ple-
vėsuojanti Užatlantėje - tai 
Lietuvos kaip valstybės pri-
pažinimo išraiška užsienyje. 

Rasa Miliūtė,
JAV LB Centrinės New 

Jersey apylinkės pirmininkė
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

A.A.Rūtos Sakienės prisiminimui
J.Raibys, Ventura, CA ............100
R.Veitas, Milton, MA ............100
A.A.Rūtos Sakienės prisiminimui
J.Petronis, Los Angeles, CA ....50
M.Karaska, Frederisburg, VA ..45
V.Memėnas, Bloomfield, MI ...45
V.Stankus, Euclid, OH .............40
G.Miglinas, Chicago, IL ..........30
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL ...25
R.Žiedonis, Highland Hts. OH . 22
A.Bacevice, Avon Lake, OH ...20
G.Sabataitis, Parma, OH .........20
J.Mačiulaitis, Sunny Hills, FL .15
T.Giriūnas, Strongsville, OH .....7
R.Petrauskienė, Missuori, TX ...2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

LAIŠKAS

BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, 7 val. vakaro, vyks koncertas 
„Do-Re-Mi” šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje. Atlieka 
„Exultate” vaikų choras, Prisikėlimo parapijos jaunimo choras 
(Toronto) ir Kristina, ir Penketukas (Montrealis).

GEGUŽĖS 18 d., sekmadienį ,1:00 p. p. Lietuvių namuose, 
„Gintaro” restorane, įvyks Lietuvos Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos 70-ųjų mirties metinių minėjimas. 

Rengia Akademinis Skautų Sąjūdis, Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 2:00 val. p. p. – Ekumeninės 
pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius 
lietuvius, latvius ir estus. Minėjimas įvyks United Latvian  
Ev. Lutheran Church, 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH.

Rengia Clevelando Baltiečių komitetas

Popiežius Jonas Paulius 
II, 1993 m. besilankydamas 
Lietuvoje, Vilniuje Lietuvos 
lenkus pavadino lietuviais, 
tik lenkiškos kilmės. Kai kam 
iš lenkiškos kilmės lietuvių 
toks „nutautinimas” nepatiko, 
tačiau žinodami, kad popiežius 
negali klysti, lenkiškos kilmės 
lietuviai patylėjo ir dėl „įžei-
dimo” į Briuselį iki šiol nesi-
kreipė. Tačiau yra požymių, 
kad po Jono Pauliaus mirties 
lenkiškos kilmės lietuviai po-
piežiaus neklystamumą sten-
giasi paneigti, savo pranašumo 
išskirtinumą įrodyti „lenko 
korta” ar pavardžių rašymu 
lenkiškais rašmenimis asmens 
dokumentuose. Pranašumo 
išskirtinumo rodymas yra 
nesveiko, šovinizmui prilygs-
tančio, nacionalizmo apraiška, 
pilietinės brandos stoka.

Apmaudu, kad pilietiš-
kai nesubrendęs lenkiškos 
kilmės lietuvis Valdemaras 
Tomaševskis Lietuvoje buvo 
išrinktas į Europarlamentą, 
kuriame dabar bando paneig-
ti popiežiaus lenko (lietuviš-
kos kilmės?) neklystamumą. 
Ir tai daro prisidengdamas 
kovos už tautinių mažumų 
teises kauke. Panašu, kad 
V.Tomaševskis jaučiasi ne 
lenkiškos kilmės lietuviu, 
ne Lietuvos lenku, o len-
ku Lietuvoje. Jei lenkais 
Lietuvoje (svečiais), o ne 
Lietuvos lenkais (Lietuvos pi-
liečiais) būtų jo tautiečiai, jie 
nebūtų turėję teisės balsuoti 
ir rinkti į Europarlamentą 
savo tautietį, o formaliai ne-
priklausydamas lietuvių pi-
lietinei tautai V.Tomaševskis 
nebūtų galėjęs net kandidatu 
į Europarlamentą tapti.

Demokratinėse valstybėse 

NUO TOLERACIJOS IKI PRIVILEGIJŲ
demokratinio valdymo me-
chanizmas vietoj tautybės 
numato pilietybę, o vietoj 
tautos – pilietinę tautą. Tarkim, 
Šveicarijoje net nėra šveica-
rų tautybės, nes ten gyvena 
vokiečiai, italai, prancūzai, 
retoromanai. Jie visi vadina-
mi šveicarais ir yra šveicarų 
tauta. Taip yra ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur 
gyvena įvairiausios kilmės 
amerikiečiai, tačiau nėra ame-
rikiečių tautybės, nors yra 
amerikiečių tauta.

V. Tomaševskis kalba apie 
tautinių mažumų (tik lenkų) 
teisių ribojimą ir net neuž-
simena apie Lietuvoje jiems 
teikiamą palankų išskirtinumą, 
privilegijas. Juk su lenkų mo-
komąja kalba valstybės išlai-
komos mokyklos Lietuvoje – 
akivaizdi privilegija. Leidimas 
sukurti ne pilietiniu, o tautiniu 
pagrindu partiją (Lenkų rinki-
mų akcija Lietuvoje), per kurią 
Lietuvos lenkai ir pakliūna į 
renkamus organus, taip pat 
neabejotina privilegija.

Tautinė tolerancija arba 
pakantumas valstybėje netu-
ri virsti privilegijomis kita-
kalbiams kamieninės tautos 
sąskaita. O tokią padėtį ma-
tome Šalčininkų ir Vilniaus 
rajonuose, kur kamieninės 
tautos atstovai lietuviai tampa 
diskriminuojama mažuma. Čia 
sudarytos palankesnės sąlygos 
lenkiškoms mokykloms, ku-
rias dar papildomai materialiai 
remia Lenkija, iš dalies aprū-
pina ir lenkiškais vadovėliais, 
lenkiškomis mokymo progra-
momis, mokymas vyksta ne 
valstybine lietuvių kalba.

Atėjo metas Seimui, užuot 
svarsčius gadinančių lietu-
vių kalbą rašmenų įvedimu 

PO APGAULINGA PATRIOTIZMO SKRAISTE
Nors pastarųjų dienų įvy-

kiai Ukrainoje nustelbė visas 
vidines Lietuvos problemas, 
ir toliau pavojingai smilks-
ta, anot profesoriaus Vytauto 
Landsbergio, „referendūmi-
ninkų” įkurtas laužas. Atsiverti 
pagrindinį referendumo orga-
nizatorių tinklapį – už širdies 
griebia: Vytis, himno žodžiai, 
ąžuolai, prabočių siluetai. Ir... 
melas arba gudrūs nutylėjimai. 
Pats pagrindinis ir subtiliausias 
melas, kuris apakino tautiečius 
– paniką sukeliantis riksmas 
„Parduoda Lietuvą!”. Nagi 
pasižiūrime, kas čia taip tėvynę 
ginti užsimojo ir nuo ko? 

Daugelis dėl referendumo 
surengimo pasirašančių žmonių 
net nesusimąstė, už ką pasirašo, 
sako, „taigi negalima parduoti 
žemės, kas liks iš Lietuvos?” 
Suprask, žmonės nesutinka, 
kad būtų parduota Lietuvos 
teritorijos dalis. Bet juk ne 
apie teritorijos pardavimą eina 
kalba! Kalba eina apie visų 
Europos Sąjungos šalių piliečių 
lygiateisiškumą. Todėl jokio 
patriotizmo čia nėra nė kva-
po jau vien todėl, kad palikti 
dabar egzistuojantį draudimą, 
neleidžiantį užsienio piliečiui 
įsigyti žemės ūkio paskirties 
žemės, siekia stambūs žemės 
savininkai, kurie, apeidami 
įstatymus, pusvelčiui susi-
pirko tūkstančius hektarų, 
nors galima turėti daugiau-
sia 500... Referendumu su-
interesuoti spekuliantai bei 
aferistai, kurių vardu žemę vis 
dėlto supirkinėja ir apsukrūs 
užsieniečiai, taip pat norėtų, 
kad konkurentų nebūtų. Juk 
užkirtus kelią sąžiningai kon-
kurencijai žemės kaina pasidarė 
nepagrįstai maža. Todėl norė-
tųsi paklausti šių apsukruolių, 

pasislėpusių po tariamo patri-
otizmo skraiste – ar nebūtų 
patriotiškiau paremti žemę 
norinčius parduoti mažaže-
mius ir jos nebeįstengiančius 
dirbti senolius jiems sumo-
kant normalią rinkos kainą, 
o ne numetant porą tūkstančių 
litų už hektarą? Ar nebūtų pa-
triotiškiau palaikyti smulkius ir 
vidutinius ūkininkus, kurie bus 
priversti bankrutuoti, jei žemę, 
pasinaudodami konkurencijos 
nebuvimu, sukaups keli stam-
būs žemvaldžiai? 

Nesitikėkime – neatsakys 
teigiamai referendumo suma-
nytojai, nes jiems visai nerū-
pi Lietuvos ateitis, galų gale 
žemės pardavimo klausimas 
tebuvo uždangalas tikrajam 
tikslui – kad Lietuva išstotų 
iš Europos Sąjungos. Apie tai 
televizijos laidoje kartą ėmė ir 
prasitarė vienas iš referendumo 
iniciatorių Pranciškus Šliužas, 
kurį Sąjūdžio kartos žmonės 
dar prisimena kaip aktyvų ko-
munistinės nomenklatūros su-
grąžinimo į valdžią 1992 metais 
veikėją. Šiandien, kai pasaulis 
Ukrainos veidrodyje pamatė ti-
krąjį Putiną, referendumo inicia-
torių ketinimai Lietuvą išstumti 
iš ES atrodo nedviprasmiškai. Ir 
kas tuo labiausiai apsidžiaugtų, 
turbūt nėra nesuprantančių.

Todėl nenukiškite referen-
dumo organizatorių puikiai pa-
rengtos agitacinės medžiagos, 
bet ne todėl, kad ji brangiai 
kainavo – tie, kas už ją su-
mokėjo, savo pinigus atgaus, 
- palikite šią medžiagą ateities 
kartoms, kad parodytumėte, 
kokiais subtiliais būdais, spe-
kuliuojant patriotiniais jaus-
mais, buvo pražudyta Lietuvos 
nepriklausomybė. 

Kęstutis Šilkūnas

niekuo nepagrįstoms lenkų 
ambicijoms tenkinti, užsiimti 
tautinių mažumų integracija 
į pilietinę tautą. O tai galima 
įvykdyti tautinėms mažumoms 
panaikinus išskirtines, kitakal-
bius ir lietuvius kiršinančias 
privilegijas, visose mokyklose 
įvedus dėstymą tik valstybine 
lietuvių kalba, panaikinus kitų 
valstybių dezintegraciją skati-
nančias organizacijas (Lenkų 
rinkimų akcija Lietuvoje, Rusų 
sąjunga). Ir tai nebus akibrokš-
tui prilygstantys veiksmai, 
nes taip yra JAV, Didžiojoje 
Britanijoje, Prancūzijoje bei 
kitose brandžios demokratijos 
šalyse. Tikrai neprieštaraus 
tam Europos Sąjunga, o ponas 
V. Tomaševskis Briuselyje 
turės liautis spurdėjęs dėl „pa-
žeidžiamų teisių”.

Algimantas Zolubas

Keturios buvusios sovietų 
satelitės centrinėje Europoje, 
reaguodamos į Ukrainos kri-
zę, kovo 14 d. pasirašė karinį 
paktą koordinuoti gynybos 
planavimą ir sukurti bendrą 
kovinį junginį, kuris veiktų 
globojamas NATO ir Europos 
Sąjungos (ES).

„Daba r t i nė  s i t uac i j a 
Europoje rodo, kad, deja, 
karinis konfliktas, kuris anks-
čiau buvo laikomas neįsivaiz-
duojamu, gali įvykti”, – sakė 
Lenkijos gynybos ministras 
Tomasz Siemoniak per vadina-
mojo Višegrado ketverto (V4) 
šalių – Čekijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Slovakijos – su-
sitikimą.

Kalbėdamas Višegrade 
Vengrijoje j is  sakė,  jog 
Ukrainos krizė parodė, koks 
svarbus yra „dinamiškesnis 
bendradarbiavimas” tarp V4 
šalių Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacijoje ir Europos 
Sąjungoje.

Tačiau kovinis junginys 

BUVUSIOS VARŠUVOS PAKTO ŠALYS IMASI VEIKSMŲ
„V4-EU” NATO ir ES ope-
racijose būtų pasirengęs da-
lyvauti tik 2016 metais, sakė 
T.Siemoniakas, kuris pridūrė, 
kad karinis V4 bendradarbia-
vimas yra „unikalus” NATO 
viduje.

Europos gynybos pajėgu-
mus galima „pagerinti”, sakė 
jis spaudos konferencijoje.

Vengrijos gynybos mi-
nistras Csaba Hende sakė, 
kad bendrą junginį sudarys 3 
tūkst. karių iš minimų keturių 
valstybių.

„Jis veiktų kaip regioninis 
junginys NATO ar ES operaci-
jose”, - pridūrė ministras.

Kovo 14 d. susitarimas, 
kurį pasirašė visų keturių 
šalių gynybos ministrai, taip 
pat apima įsipareigojimus dėl 
bendrų karinių pratybų ir iš-
laidų gynybai koordinavimo.

Grupė V4 buvo įsteigta 
1991 metais kaip bendrų sau-
gumo ir energetikos klausimų 
aptarimo forumas jos narėms, 
kurios visos yra buvusios ko-

munistinės valstybės, dabar 
priklausančios ES.

Vengrijos užsienio reikalų 
ministras Janosas Martonyi 
kovo 13 d. sakė, kad V4 narės, 
būdamos ypač „pažeidžiamos” 
dėl Ukrainos situacijos, nuken-
tėtų nuo ES sankcijų Rusijai 
ir tikisi „solidarumo” iš kitų 
ES narių.

Lenkija, Slovakija ir Veng-
rija turi bendras sienas su 
Ukraina, kurioje, be to, gyvena 
nemažos lenkų, slovakų ir ven-
grų bendruomenės, daugiausia 
– šalies vakaruose.                 LRT

Laikinai Ukrainos gy-
nybos ministro pareigas ei-
nantis Igor Teniuch kovo 
14 d. paskelbė, jog, jo duo-
menimis, šiuo metu Krymo 
teritorijoje yra 22 tūkstančiai 
rusų karių. Pasak jo, tokio 
skaičiaus karių pakanka kari-
niam konfliktui ne tik Krymo 
teritorijoje, bet ir tolesnei ka-
rinei intervencijai Ukrainos 
teritorijoje.
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Donato Motiejūno ko-
mandos draugas iš „Houston 
Rockets” Patrickas Beverley 
rungtynėse su „Chicago Bulls” 
pirmą kartą žaidė gimtajame 
mieste – Čikagoje. Tačiau 
praėjusios nakties NBA mače 
ne jis tapo didžiausia Čikagos 
žvaigžde. Daugiausia dėme-
sio sulaukė būtent lietuvis 
D.Motiejūnas.

„D.Motiejūnas prieš rung-
tynes sulaukė didžiausio palai-
kymo, kokį tik esu matęs. Apie 
200 lietuvių dar likus dviem 
valandoms iki mačo skandavo 
D.Motiejūną palaikančius šū-
kius”, – stebėjosi amerikietis 
socialiniame tinkle „Twitter”. 

Dėl 23 metų 213 cm ūgio 
krepšininko į „United Center” 
areną susirinko apie 3 tūks-
tančius lietuvių. Septintadalį 
žiūrovų sudariusi Čikagos 
lietuvių bendruomenė ne-
paskendo beveik 22 tūkst. 
žmonių minioje. Anaiptol, 
rungtynių metu garsiai girdė-
josi D.Motiejūną palaikantys 

AMERIKIEČIUS PRIBLOŠKĖ 
TŪKSTANTINIU PALAIKYMU

šūksniai.
„Pasakiau P.Beverley, 

kad jis šį vakarą negali su 
manimi lygintis”, – juokavo 
D.Motiejūnas.

Tokį gausų palaikymą 
Lietuvos krepšininkui suor-
ganizavo Čikagos krepšinio 
lygos organizatoriai. Prieš 
rungtynes D.Motiejūnas su jais 
dalijosi įspūdžiais krepšinio 
aikštelėje.

„Labai smagu, kai tau-
tiečiai ateina tavęs palaikyti. 
Buvo labai gražu. Tie žmo-
nės supranta, kad neseniai 
man buvo labai sunkus lai-
kotarpis, o dabar viskas tik 
gerėja”, – įspūdžiais dalijosi 
D.Motiejūnas.

Tiesa, savo tautiečių aki-
vaizdoje aukštaūgis sekėsi 
nekaip. Per 17 minučių jis 
pelnė 2 taškus ir atkovojo 5 
kamuolius, bet pataikė tik 1 
dvitaškį iš 3, prametė du tri-
taškius ir du baudų metimus.

Tuo tarpu „Rockets” pra-
laimėjo šeimininkams 87:111.

Kovo 12 d. LR generalinis 
konsulas Čikagoje Marijus 
Gudynas įteikė valstybinį 
apdovanojimą Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės, 2013 m. 
iškovojusios Europos čempi-
onato sidabro medalius, žai-
dėjui Donatui Motiejūnui. LR 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
D. Motiejūną 2013 m. rugsėjo 
24 d. dekretu apdovanojo or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai” 
Riterio kryžiumi.

„Simboliška, kad apdova-
nojimas įteikiamas mieste, iš 
kurio prieš beveik šimtmetį  
Steponas Darius į Lietuvą 
parvežė krepšinį” – segda-
mas ordiną džiaugėsi gene-

Krepšininkas Donatas Motiejūnas ir Lietuvos konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.     A. Akulič nuotr.

ČIKAGOJE ĮTEIKTAS LIETUVOS VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS 
KREPŠININKUI DONATUI MOTIEJŪNUI

ralinis konsulas M. Gudynas. 
Apdovanojimo teikimo šventė 
vyko Lietuvos generaliniame 
konsulate Čikagoje, čia spor-
tininką sveikino ir sėkmės 
varžybose su „Bulls” koman-
da, o taip pat ateities kovose 
žaidžiant už Lietuvos rinktinę 

linkėjo atstovybės darbuo-
tojai. Vėliau D. Motiejūną 
generalinis konsulas pakvietė 
pasivaišinti lietuviškais cepe-
linais Lietuvos garbės konsulo 
S. Balzeko rezidencijoje.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

NAUJIENOS 
Jau pasirodė pirmas šių metų 

„JAV Lietuvių Bendruomenės 
naujienų” numeris.

Jame galima rasti įdomių 
straipsnių apie JAV lietuvius, 
naujienų iš įvairių Amerikos 
lietuvių telkinių, spalvotų nuo-
traukų, kuriose – JAV gyvenan-
čių mūsų tautiečių kasdienybė ir 
šventės. Šis 6 kartus per metus 
pasirodantis lietuviškas spal-
votas žurnalas pradėtas leisti 
praėjusiais metais, jį redaguoja 
Loreta Timukienė. 

JAV LB informacija

Lietuvos plaukikų pergale 
Rygoje baigėsi Baltijos šalių 
varžybos, o kartu su jomis 
baigėsi ir pirmasis metų var-
žybų etapas. 

16-metė Rūta Meilutytė 
2014 m. kol kas dalyvavo tik 
vieneriose varžybose 50 m 
baseine. Nicoje (Prancūzija) 
pasiekti rezultatai Rūtai pa-
saulio plaukimo vertinimuose 
leidžia užimti antrą vietą 50 
m krūtine (30,88 sek.), trečią 
vietą 100 m krūtine nuotolyje 
(1.07,37 min.) ir 14-tą vietą 
50 m l. stiliumi nuotolyje 
(25,26 sek.). 

Pagrindiniai 2014 m. se-
zono R. Meilutytės star-
tai laukia rugpjūčio mėnesį 
vyksiančiose pasaulio jau-
nių olimpinėse žaidynėse 
Nandžinge (Kinija) ir Senojo 
žemyno čempionate Berlyne 
(Vokietija). Jeigu Rūtai pa-
vyks nugalėti abejose varžy-
bose, ji bus laimėjusi visus 

R. MEILUTYTĖ, G. TITENIS –  
PASAULIO VERTINIMŲ VIRŠŪNĖSE

įmanomus stambiausius tro-
fėjus plaukime. R. Meilutytė 
jau yra laimėjusiu olimpines 
žaidynes, pasaulio čempio-
natą 50-ies ir 25 m baseine, 
Europos čempionatą 25 m 
baseine, pasaulio jaunimo 
čempionatą, Europos jau-
nimo čempionatą, Europos 
jaunimo olimpinį festiva-
lį, pasaulio taurės varžy-
bas, Tarptautines plaukimo 
varžybas „Maren Ostrum”, 
Lietuvos bei kitų šalių čem-
pionatus ir tapusi pasaulio 
rekordininke. 

24-erių metų Giedrius 
Titenis pasaulio plaukimo rei-
tinguose užimą septintąsias 
vietas 50 m (27,91 sek.) ir 100 
m krūtine (1.00,88 min.) nuoto-
liuose. 200 m krūtine nuotolyje 
Giedrius žengia 22-as (2.15,24 
min.). Pagrindinis sezono startas 
– rugpjūčio mėnesį vyksiančia-
me Europos plaukimo čempio-
nate Berlyne (Vokietija).   LRT


