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Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gegužės 1 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
susitiko su JAV viceprezidentu Joseph Biden.                                                                 LR URM nuotr.

Vilnius ,  gegužės 5 d. 
(ELTA). Praėjus dešimtme-
čiui po įvykusios plačiausios 
Europos Sąjungos (ES) plėtros 
britų ekonomikos savaitraštis 
„The Economist” apiben-
drina, kaip per šį laikotarpį 
sekėsi augti ES naujokėms. 
Akivaizdžios nugalėtojos - 
Lietuva, Lenkija, Slovakija 
ir Latvija - šalys, kurios nuo 
2004 metų savo BVP išaugino 
daugiau kaip 40 proc.

Šiame tyrime aiškiai iš-
siskiria Lietuva, kurios BVP 
paaugo beveik 55 proc., ji 
beveik 10 procentinių punktų 
aplenkė artimiausią varžovę 

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO 

RINKIMAI
Lietuvoje baigėsi Lietuvos 

Respublikos Prezidento rin-
kimų I turas. Vyriausioji rin-
kimų komisija (VRK) baigia 
skaičiuoti balsus. Balsavimo 
rezultatai rodo, kad Dalia 
Grybauskaitė didele persva-
ra laimėjo pirmąjį turą, bet 
neišvengė antrojo turo. Ten 
jai teks grumtis su socialde-
mokratu Zigmantu Balčyčiu. 
2009 m. D.Grybauskaitė buvo 
išrinkta prezidente jau pirmą-
jame ture. 

Vyriausioji rinkimų ko-
misija praneša, kad suskai-
čiavus balsus 1993 rinkimų 
apylinkėse iš 2004 už Dalią 
Grybauskaitę balsavo 45,86 
proc. rinkėjų. Už Zigmantą 
Balčytį balsavo 13,68 proc. 
rinkėjų, o už Artūrą Paulauską 
- 12,08 proc. Už Naglį Puteikį 
balsavo 9,34 proc. rinkėjų, 
Valdemarą Tomaševskį - 8,16 
proc., Artūrą Zuoką - 5,16 
proc., Bronį Ropę - 4,18 proc. 
rinkėjų.

D.Grybauskaitė užtikrin-
tai laimėjo Kaune, kur už ją 
balsavo apie 60 proc. rin-
kėjų. Visagine, Vilniaus ir 
Šalčininikų rajonuose laimė-
jo V.Tomaševskis. Ignalinos 
rajone laimėjo B.Ropė, o 
Šilalės rajone - Z.Balčytis. 
Likusiuose miestuose ir ra-
jonuose daugiausiai balsų 
surinko D.Grybauskaitė. 

Rinkimuose dalyvavo apie 
52 proc. rinkėjų. 

Antras rinkimų turas 
vyks po dviejų savaičių – 
gegužės 25 d.                     VRK inf.

Lietuvos Respublikos prezidentūros rūmai laukia naujo šeimininko.                                                                           LR prezidentūros nuotr.

LIETUVA – DEŠIMTMEČIO AUGIMO PIRMŪNĖ
ir kaimynę Lenkiją (beveik 
45 proc. augimas). Lietuva 
Lenkiją taip pat aplenkė ir 
BVP, tenkančiu vienam gyven-
tojui (atitinkamai 12 250 ir 10 
350 EUR per metus). 

Savaitraštis giria visas 
tris Baltijos šalis, kurios su-
gebėjo išlaikyti įspūdingą 
augimą (Estijos augimas per 
dešimtmetį sudarė 30 proc. 
BVP prieaugio), net ir susidū-
rusios su drastišku ekonomi-
kos nuosmukiu 2009 metais, 
prasidėjus ekonomikos krizei 
pasaulyje. 

„The Economist” taip pat 
išskiria ir augimo pralaimėto-

jus. Pirmiausia tai Kipras, ku-
rio BVP nuo 2004 metų smuko 
13 proc. Taip pat Slovėnija, 
kuri patyrė didelę bankinę 
krizę, tačiau ši nebuvo tokia 
nuožmi kaip Kipre. Šios šalies 
BVP vienam gyventojui augo 
tik 7 proc.

„The Economist” Lie-
tuvos ir Latvijos augimą 
šiais ir ateinančiais 2015 
metais prognozuoja kaip vie-
ną sparčiausių ES: Latvijai 
prognozuojamas 4 proc. BVP 
augimas šiais ir kitais me-
tais, Lietuvai numatomas 
3,5 proc. 2014 m. ir 3,9 proc. 
2015 metais.

VOKIETIJA IR ES 
NESUSITAIKYS SU 

KRYMO UŽGROBIMU
Vokietijos kanclerė Angela 

Merkel pareiškė, kad Maskvos 
atlikta Krymo okupacija pažei-
džia suverenumo principą po-
kario Europoje, kuris anksčiau 
buvo neginčijamas.

A.Merkel anksčiau nebu-
vo pasisakiusi taip griežtai 
Rusijos atžvilgiu. Tai rodo, 
kad Berlynas su Rusija ima 
kalbėti be užuolankų ir nebijo 
kritikuoti V.Putin. 

Anot A.Merkel, Rusijos 
nepadarė visko, kad konfliktas 
Ukrainoje būtų pradėtas spręs-
ti. Kanclerė pasigenda Rusijos 
pastangų deeskaluoti situaciją, 
todėl įspėja apie naujas tarp-
tautines sankcijas. 

„Prezidentas Putin yra 
raginamas kreiptis į proru-
siškas pajėgas Ukrainoje, 
kad šios sudėtų ginklus”, 
– teigė A.Merkel pridūrusi, 
kad Rusijos pajėgos prie sie-
nos su Ukraina kelia didelę 
įtampą. 

Pasak A.Merkel, Krymo 
pusiasalio aneksija „sukrėtė 
mus visus”, nes sujaukė nu-
sistovėjusią tvarką pokario 
Europoje. Vokietijos kanclerė 
siūlė vadinti daiktus tikrai-
siais vardais ir kaip pavyzdį 
nurodė penkis dešimtmečius 
trukusią Baltijos šalių oku-
paciją. A.Merkel mano, kad 
dabartinei krizei išspręsti pri-
reiks nemažai laiko, o dabar 
ją „kartais nustebina, koks 
trumparegiškas tapo daugelio 
žmonių mąstymas”.          LRT

LIETUVOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTRO 

VIZITAS JAV

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
susitiko su JAV viceprezidentu 
Joseph Biden.

Atlanto tarybos konfe-
rencijos metu įvykusiame 
susitikime L. Linkevičius 
su J. Biden aptarė neseniai 
vykusio JAV viceprezidento 
vizito Lietuvoje metu su ša-
lies Prezidente suformuluotus 
JAV ir Lietuvos darbotvarkės 
klausimus.

Ministras taip pat susitiko 
su JAV Atstovų rūmų Užsienio 
reikalų komiteto pirmininku Ed 
Royce. Pokalbio metu aptartos 
dėl Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą iškilusios grėsmės 
regiono saugumui.       LR URM
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Šiemet Lietuvoje pergalės prieš nacizmą ženklas – 
Georgijaus juostelės – tapo įtampą keliančiu simboliu, nes tokias 
juosteles nešioja ginkluoti Rytų Ukrainos separatistai, siekiantys 
prievarta prijungti dalį Ukrainos prie Rusijos. Prezidentas Valdas 
Adamkus siūlo žmonėms jas tiesiog ignoruoti. Pasak jo, Rusija 
agresyviai bando pakartoti 1939 metų scenarijų, tačiau viliasi, 
kad Europa atsilaikys, o ir pats Kremlius atsipeikės.

„Misija Sibiras” – devintus metus labdaros ir paramos 
fondo „Jauniems” organizuojamas jaunimo pilietiškumą bei 
patriotiškumą ugdantis projektas. Nuo jo vykdymo pradžios 
lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė dvylika 
jaunimo ekspedicijų, sutvarkiusių apie 100 lietuviškų kapinių 
ir susitikusių su ten gyvenančiais lietuviais. 

Vilniuje, Valdovų rūmuose, bus eksponuojamas seniausias 
Vytauto Didžiojo atvaizdas Lietuvoje. Šį buvusio Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio portretą Valdovų rūmų muziejus vadina 
sensacija. Vytauto Didžiojo atvaizdą XVI amžiaus pradžioje 
nutapė ir paauksavo nežinomas vokiečių dailininkas. Jis aptiktas 
Londone. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dar kartą sukritikavo Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) ir ministro Juozo Oleko parengtas 
įstatymo pataisas dėl šaulių veiklos, kurios, anot antrosios ka-
dencijos siekiančios šalies vadovės, su ja net nebuvo derintos.

LRT debatuose, skirtuose Prezidento rinkimams, D. 
Grybauskaitė kalbėjo, kad apie KAM iniciatyvą sužinojusi tik 
iš žiniasklaidos. D. Grybauskaitė aiškino, kad iš KAM gavo 
pasiūlymų didinti generolų, karininkų skaičių, tačiau šias inici-
atyvas sustabdė. „Ir to neturi būti. Pirmiausia, mums reikalinga 
kariuomenė, o ne karininkai. Jų reikės ir plėsime tiek, kiek 
reikės, bet atstatyti kariuomenės pajėgumus yra būtina - tiek 
pėstininkus, tiek jūros ir oro pajėgumus. Viską esame aptarę, tai 
turi būti daroma pasitariant, bet kai kurios ministro iniciatyvos, 
būtent ministro, yra labai keistos, nesavalaikės. Jas turėjau 
viešai pasmerkti, nes susisiekti su ministru nepavyko - jis man 
nekėlė ragelio”, - kalbėjo D. Grybauskaitė. Ji taip pat sukritikavo 
J. Oleką, kuris kartu su Seimo NSGK pirmininku bei prezidento 
posto siekiančiu Artūru Paulausku, anot jos, nesugeba sukurti 
mobilizacijos planų. KAM parengė įstatymo pataisas, kurios 
uždraustų šauliams dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje 
ir pilietiniame pasipriešinime. 

Lietuvos statomas suskystintų gamtinių dujų (SGD) termi-
nalas jau duoda rezultatų, teigia valstybės valdomų energetikos 
bendrovių vadovai. Vien tai, kad greitai bus galimybė įsigyti 
dujų iš kur panorėję sukuria konkurenciją, kuri skatina visus 
tiekėjus mažinti kainą. Tai yra pirmieji rezultatai dar nepa-
statyto terminalo. Apie 40 proc. šalies dujų rinkos užimanti 
dujų skirstymo ir tiekimo bendrovė „Lietuvos dujos” pasirašė 
susitarimą su „Gazprom” dėl reikšmingai mažesnės dujų kainos. 
Manoma, kad nuolaida gali siekti 20 proc. ar kiek daugiau.

Lietuvoje daugiabučių namų atnaujinimas kai kuriuose 
miestuose negali įsibėgėti – trūksta statybininkų, stabdo ir 
didelės kainos. Gyventojai pageidauja peržiūrėti finansavimo 
sąlygas – kad nesinaudojant bankų paskolomis už daugiabučių 
atnaujinimą galėtų mokėti grynaisiais, valstybės 40 proc. parama 
iš karto būtų atimta iš bendros sumos.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius 
Boleslovas Daškevičius sumokėjo jam skirtą baudą, patvirtino 
antstolė Janė Jakimavičienė. B.Daškevičiaus turtui už nevyk-
domą teismo sprendimą buvo skirtas turto areštas. Ji negalėjo 
pasakyti, iš kokių lėšų – savo ar kieno nors paaukotų – valdi-
ninkas sumokėjo. Pernai gruodžio 23 dieną Vilniaus apygardos 
teismas sprendimo nukabinti dvikalbes gatvių pavadinimų 
lenteles nevykdančiam Šalčininkų rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriui skyrė po 100 litų baudą už kiekvieną teismo 
sprendimo nevykdymo dieną. Teismo sprendimas nevykdomas 
nuo 2008 metų rugsėjo, todėl susidarė 43 tūkst. 400 litų bauda.

Į antstolę su teismo išduotu baudos išieškojimo vykdo-
muoju raštu kreipėsi Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 
Audrius Skaistys, nes B.Daškevičius iki nustatyto termino 
vasarį nesumokėjo jam skirtos baudos. Jis baudos nemokėjo 
aiškindamas, kad neturi tam pinigų. Vasario 6-ąją Lietuvoje 
viešėję Lenkijos politikai lenkų tautinei mažumai pervedė 30 
tūkst. zlotų (apie 25 tūkst. litų). B.Daškevičiaus yra sakęs, 
kad dar neturi patvirtinimo, jog šiais pinigais jam bus padėta 
sumokėti baudą.

Keisti ministrus po prezidento rinkimų būtų neteisin-
ga, sako Vyriausybės vadovas socialdemokratų pirmininkas 
Algirdas Butkevičius interviu Žinių radijui premjeras pabrėžė 
politinio stabilumo svarbą ir sakė, kad dabar jo vadovaujamas 
ministrų kabinetas jau įžengęs į kitą etapą - „tam tikrų sprendimų 
įgyvendinimą”.

Tai buvo pirmasis A. 
Merkel vizitas Baltuosiuose 
rūmuose nuo skandalo, kilu-
sio paviešinus plataus masto 
Amerikos šnipinėjimo progra-
mą ir pranešimus, esą klausy-
tasi ir jos telefono. Vašingtonui 
ir Berlynui nepavyko susitarti, 
kad šalys viena kitos nešnipi-
nėtų, ir B. Obama pripažino, 
kad šalių pozicijos skiriasi.

„Jei Rusija nekeis kryp-
ties, turime visą priemonių 
arsenalą, tarp jų ir sankcijas, 
besitaikančias į tam tikrus 
Rusijos ekonomikos sektorius, 
ir su Europos bei Didžiojo 
septyneto partneriais dėl jų 
konsultuojamės, spartiname 
pasirengimą. Su Angela tai 
aptarėme ir šiandien. Rusijos 

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Jungtinių Valstijų prezidentas Barack Obama pabrėžė, kad yra 
pasirengę įvesti naujas sankcijas ištisiems Rusijos ekonomikos sektoriams, jei Maskva nesiliaus 
trukdyti rengti Ukrainos prezidento rinkimus.

BARACKAS OBAMA IR ANGELA MERKEL  
BURIA VIENINGĄ FRONTĄ PRIEŠ MASKVĄ

vadovai turi žinoti, kad jei ir 
toliau destabilizuos Ukrainą ir 
žlugdys šio mėnesio preziden-
to rinkimus, sparčiai žengsime 
papildomus žingsnius”, – po 
susitikimo sakė B. Obama.

„Nenorime šio kelio, tebėra 
galimybė tai išspręsti diploma-
tiniu keliu. Tačiau kurį kelią 
rinktis, visiškai priklausys nuo 
Rusijos vadovybės. Netrukus 
taps aišku”, – sakė A. Merkel.

„Ukrainos vyriausybė paro-
dė pavydėtiną susilaikymą per 
visą procesą. Aiškinimus, kad 
tai kažkoks spontaniškas suki-
limas rytų Ukrainoje, pakerta 
visi įkalčiai: tai gerai organi-
zuotos, išmokytos ir ginkluotos 
draugovės, galinčios numušti 
sraigtasparnius. Paprastai vietos 

protestuotojai tokių pajėgumų 
neturi”, – sakė B. Obama.

JAV iždo departamentas 
pasiuntė į Europą aukštą parei-
gūną sankcijoms prieš Rusiją 
koordinuoti. Už baudžiamąsias 
priemones atsakingas David 
Cohen lankėsi Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje, Vašingtone prane-
šė Iždo departamentas, kuriuo 
remiasi agentūra AFP.

Pareigūnas Europoje aptarė 
ir dėl Ukrainos krizės Maskvai 
jau paskelbtas sankcijas, ir 
planus dėl naujų baudžiamųjų 
priemonių „įvairiems Rusijos 
ūkio sektoriams”. Iki šiol JAV ir 
Europos Sąjunga sankcijas taikė 
atskirai, taigi tai naujas posūkis 
santykiuose su Rusija.

Jungtinių Tautų (JT) atlikto 
tyrimo išvados vienareikšmiš-
kai paneigė Rusijos teiginius 
apie tariamus „plataus masto 
ir sistemingus” etninių rusų 
ir rusakalbių Ukrainos pilie-
čių persekiojimus Ukrainoje 
bei demaskavo sistemingai 
vykdomą prieš Ukrainą nu-
kreiptą propagandos ir šmeižto 
kampaniją, teigiama Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) pranešime.

JT Vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro biuro balan-
džio 15 d. paskelbtas raportas 
apie žmogaus teisių padė-
tį Ukrainoje buvo pristaty-
tas balandžio 17 d. Lietuvos 
iniciatyva vykusiame JT 
Saugumo Tarybos posėdy-
je, skirtame žmogaus teisių 
padėčiai Ukrainoje aptarti. 
Raporto išvadas palaikė dau-
guma Saugumo Tarybos narių, 
išskyrus Rusiją.

L i e t u v o s  n u o l a t i n ė 
atstovė JT ambasadorė 
Raimonda Murmokaitė kal-
bėdama šiame JT Saugumo 
Tarybos posėdyje pabrėžė, 

JUNGTINIŲ TAUTŲ TYRIMO IŠVADOS APIE RUSIJĄ  
IR KRYMO OKUPACIJĄ
kad JT Vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro biuro paskelb-
tas raportas aiškiai paneigia 
Rusijos argumentaciją, kuria 
ji pateisina savo neteisėtus 
veiksmus Ukrainoje, teigiama 
URM pranešime.

Ambasadorė išreiškė para-
mą Žmogaus teisių stebėjimo 
misijai Ukrainoje ir teigė, kad 
misija turi tęsti darbą visoje 
Ukrainos teritorijoje, įskaitant 
Krymą, siekiant užtikrinti ne-
priklausomą žmogaus teisių 
stebėjimą pusiasalyje.

Pasak URM, raportas at-
skleidžia kilusio pasipriešini-
mo nedemokratiškam ankstes-
niosios Ukrainos vyriausybės 
režimui priežastis: žmogaus 
teisių pažeidimus, išplitusią 
korupciją, netikusį valstybės 
valdymą, blogėjančią soci-
alinę ir ekonominę padėtį 
bei didėjantį skurdą. Tyrimas 
patvirtino, kad buvęs režimas 
nepateisinamai naudojo jėgą 
prieš taikius Maidano mitingo 
dalyvius, nustatė nužudymo, 
žmonių dingimo, kankinimo 
bei žiauraus elgesio atvejus. 

Ypač išskiriamas specialiųjų 
policijos pajėgų „Berkut” 
žiaurumas malšinant taikius 
protestus. Pranešime pastebi-
ma, kad pasitraukus buvusiam 
šalies prezidentui įtampa šaly-
je nuslūgo.

Ataskaitoje taip pat atsklei-
džiamas Rusijos įvykdytos 
Ukrainos dalies – Krymo 
autonomijos – okupacijos ir 
aneksijos mechanizmas, pa-
brėžiant Krymą užvaldžiusių 
jėgų vykdytus okupantams 
neįtikusių visuomenės vei-
kėjų, žmogaus teisių gynėjų, 
žurnalistų bei ypač Krymo 
totorių bendruomenės atstovų 
persekiojimus. Pateikiami ne-
teisėto sulaikymo, kankinimų, 
nužudymo atvejai.

Ataskaita demaskuoja 
Rusijos vykdomą kryptin-
gą ir sistemingą informacinį 
karą prieš Ukrainą. JT tyrėjai 
parodė, kad šioje dezinforma-
cijos kampanijoje kurstoma 
neapykanta prieš ukrainiečius, 
skelbiant, jog Ukrainą užgrobė 
„nuožmūs fašistai”.

LR URM inf.
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RUSIJOS AGRESIJOS AKIVAIZDOJE 
ATPAŽINKIME SAVO SILPNYBES

Ar neprimena dabartinė situacija prieškario Europos?
Kai prisimeni prieškario Europą, pamatai, kad šian-

dieninė situacija gana panaši – tuomet Stalinas planavo 
pasinaudoti revanšistinėmis Vokietijos nuotaikomis 
ir įžiebti pasaulinį karą, būtiną pasaulinei proletariato 
revoliucijai eksportuoti, o dabar tokias vokiečių nuo-
taikas sukelti mėgina Putinas, siekiantis sukaldyti 
Europos Sąjungą. Žinoma, dabar visai kiti laikai, ne 
tokie pat ir tarpvalstybinių ES šalių santykiai, tačiau 
kai kurie Rusijos darbo su vokiečiais metodai panašūs 
– tai karinis bendradarbiavimas, užmegzti kiti ekono-
miniai  saitai, kuriuos nutraukti vokiečių kompanijoms 
neapsimoka. O ką jau bekalbėti apie Rusijos pasiekimą 
paperkant buvusį Vokietijos kanclerį socialdemokratą 
Gerhardą Šrioderį – tai jis pasirašė susitarimą su Rusija 
tiesti „nordstrymą” (dujotekį) Baltijos dugnu, matyt, jau 
tada žinodamas, kokį prizą iš rusų gaus tokį sprendimą. 
Bet kai Rusija, skubinama Ukrainos provakarietiškai nu-
siteikusių politikų veiksmų, atidengė kortas, ir pasaulis 
išvydo grėsmingą grobiko fizionomiją, netgi vokiečiams 
pasidarė aišku, ko galima tikėtis iš Putino. Tačiau taip 
giliai įklimpus nelengva apsispręsti – tad nesistebėkime, 
kodėl Vokietijoje vis atsiranda nepritariančių sankci-
joms prieš Putino Rusiją. Kita vertus, Rusija gali būti 
izoliuota tarptautiniu mastu, tačiau kyla klausimas – ar 
atominiu ginklu ginkluotą valstybę izoliuoti pasauliniu 
lygiu būtų geriausias sprendimas? Gal daug tikslingiau 
būtų izoliuoti ne valstybę, bet Putino režimą? 

Deja, ne tik Vokietijai, bet ir visai likusiai Europos 
Sąjungai nelengva rasti efektyvius būdus, kaip ekonomi-
nėmis sankcijomis priremti Putiną ir pačiai nenukentėti. 
Juk Europos Sąjunga yra ne tik politinė, bet ir ekonominė 
sąjunga, todėl ir jos sprendimai yra susiję: nelengva ba-
lansuoti tarp politinės naudos ir ekonominių pasekmių. 
Kita vertus, ne visos Bendrijos narės suvokia Rusijos 
keliamą grėsmę, ypač gyvenančios toli nuo kaimynystės 
su šia pavojinga tapusia šalimi. Joms daug aktualiau 
įvykių scenarijus Sirijoje, nei kažkur prie rytinių ES 
sienų (tiesą sakant, lygiai taip ir mes galvojame apie 
įvykius Sirijoje).

Vos tapęs Rusijos vadovu, Putinas ėmėsi dar-
bo – akivaizdu, kad planas suskaldyti ES iš vidaus 
nebuvo improvizacija. Deja, 2004 m. į ES įstojo ne 
tik kelios buvusios Varšuvos bloko šalys, bet ir trys 
Baltijos valstybės – Lietuva, Latvija, Estija, taigi ES 
dar labiau išsiplėtė. Kremliui teko dėmesį nukreipti 
čia, tikintis, jog istoriškai motyvuotų nesutarimų 
tarp naujųjų narių užuomazgas pavyks išprovokuoti 
iki rimtų konfliktų (pavyzdžiui, Lietuvą su Lenkija). 
Vis dėlto narystė Bendrijoje, kurios pagrindą sudaro 
susitarimai, neleido realizuoti šių planų (bet ir atsisa-
kyti jų Putinas nežada). Šiandien matome, kad pereita 
prie kito plano – atrodo, Kremlius, supratęs, kad 

Po kelių dienų švęsime 
Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje dešimtmetį. Viena 
vertus, dešimt metų – valsty-
bės gyvenime labai trumpas 
laiko tarpas, kad galėtume 
daryti toli siekiančias išva-
das. Kita vertus, šie dešimt 
metų – tai beveik pusė mūsų 
dabartinės Nepriklausomybės 
gyvenimo, todėl bendras ten-
dencijas įžvelgti jau galime.

Prieš dešimt metų entuzi-
astingai ir beveik vienbalsiai 
balsavome už Lietuvos tapi-
mą Europos Sąjungos nare, o 
šiandien taip pat entuziastingai 
tą pačią Europos Sąjungą kri-
tikuojame.

Kartais ši kritika gal ir 
pagrįsta (pavyzdžiui, kuomet 
skaičiuojame, kad ES skiria 
Lietuvai mažiau paramos, 
nei kitoms ES valstybėms), 
kartais – visiškai nepagrįsta 
(kuomet atsivėrusias sienas 
ar eurą kaltiname dėl emi-
gracijos iš Lietuvos mastų). 
Tačiau kritikuodami, ko gero, 
nė nesusimąstome – juk be 
ES neturėtume net ir tos pa-
ramos, kurią gauname dabar, 
o norėdami išvažiuoti į kitas 
Europos valstybes, tebestovė-
tume ilgose eilėse prie sienų 
(kaip stovime važiuodami į 
Baltarusiją ar Rusiją). 

Taigi pabandykime įver-
tinti, ko verta mūsų narystė 
Europos Sąjungoje. O pa-
prasčiausia vertinti materialia 
išraiška, tai yra pinigais. Nuo 
įstojimo į Europos Sąjungą 
2004 metais Lietuva jau yra 
gavusi apie 30 milijardų litų 
paramos. Per artimiausius 6 
metus turėtume gauti dar kiek 
daugiau nei 23 milijardus litų 
struktūrinės paramos (ir dar 
beveik tiek pat – paramai že-
mės ūkiui). Daug tai ar mažai? 

DEŠIMT METŲ SU EUROPA
Spręskime patys – metinis 
Lietuvos biudžetas be ES pa-
ramos sudaro apie 20 milijardų 
litų. Už ES skiriamas lėšas 
nuveikta nemažai. Dalimi ES 
paramos buvo bendrai finan-
suoti tokie fiziškai apčiuopia-
mi projektai kaip Panevėžio ir 
Šiaulių arenų, Pasvalio sporto 
mokyklos, Vilniaus Vakarinio 
apvažiavimo bei Jakų san-
kryžos, naujojo Vilniaus 
Universiteto mokslinės ko-
munikacijos centro statybos. 
Taip pat – daugiau nei pusės 
tūkstančio viešosios paskirties 
pastatų (mokyklų, bibliotekų, 
ligoninių) renovacija, daugiau 
nei pusantro šimto vandens 
ir nuotekų valymo sistemų 
rekonstrukcija ir plėtra. Kitą 
ES paramos dalį jaučiame 
netiesiogiai – parama naujų 
darbo vietų kūrimui bei įmonių 
konkurencingumo didinimui, 
darbuotojų kompetencijos 
ugdymui, sveikatos ir švietimo 
paslaugų tobulinimui, kultūros 
paveldo išsaugojimui.

Per dešimtį metų iš ES 
gavome ne tik finansinę pa-
ramą. Gavome ir postūmį 
reformoms. Lietuva, siekdama 
narystės ES, privalėjo įgy-
vendinti nemažai struktūrinių 
reformų ir ženkliai pakeisti 
savo teisės aktus. Dažnu atveju 
ES narystės reikalavimai buvo 
išorinis postūmis reformoms, 
kurių reikėjo iš planinės eko-
nomikos besivaduojančiai 
valstybei, tačiau kurių nebū-
tume ryžęsi imtis patys vieni. 
Visų pirma tai rinkos ekonomi-
kos, veikiančios konkurencijos 
sąlygomis sukūrimas, pase-
nusio žemės ūkio sektoriaus 
modernizavimas, reformos 
aplinkos ir energetikos sekto-
riuose, teismų ir kitos refor-
mos. Pažiūrėjus į kaimynines 

valstybes, tebegyvenančias 
valstybinio reguliavimo eko-
nomikoje, bent jau man ne-
kyla abejonių, jog pasielgėme 
teisingai, įgyvendinę tokias 
griežtas reformas. 

Europos Sąjunga dauge-
liui visų pirma asocijuojasi 
su galimybe judėti be sienų. 
Nuo judėjimo laisvės užti-
krinimo, beje, prieš daugiau 
nei pusę amžiaus ir prasidėjo 
pati Europos Sąjunga. Dabar 
galime laisvai keliauti, dirbti, 
verslauti, mokytis, ilsėtis ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose ES 
valstybėse. Dažnam lietuviui 
tai atveria praktiškai neribotas 
galimybes siekti mokslo ar kar-
jeros aukštumų. Net trumpalai-
kių studijų užsienyje galimybe 
iki šiol yra pasinaudoję daugiau 
nei 20000 buvusių ir esamų 
studentų iš Lietuvos. Žinoma, 
su atsidariusiomis sienomis 
padidėjo ir emigracijos mastai, 
tačiau neturėtume šios proble-
mos spręsti užsitverdami spy-
gliuotomis tvoromis. Greičiau 
atvirkščiai – tautiečius į Lietuvą 
susigrąžinsime diegdami vaka-
rietiškas vadybos ir valdymo 
sistemas ir keisdami valdininkų 
požiūrį į žmogų.

Stojant į ES, Lietuvoje 
buvo nuogąstaujama, kad 
Europos Sąjunga suvienodins 
ar net išnaikins mūsų tautinį 
tapatumą. Tačiau šiais metais 
minėdami narystės ES de-
šimtmetį, jau gerai žinome, 
kad mūsų tapatybės sklaida 
priklauso tik nuo mūsų pačių 
aktyvumo. Dar daugiau, ES 
lėšomis atkūrėme ne vieną 
per okupacijos dešimtmečius 
sunaikinto kultūrinio paveldo 
objektą, narystė ES ne sutruk-
dė, o veikiau padėjo įtvirtinti 
mūsų materialaus ir nema-
terialaus paveldo tarptautinį 
pripažinimą. ES yra pavyzdys, 
kad religinės ir kultūrinės skir-
tybės, jei jos gerbiamos, nėra 
kliūtis glaudžiam bendradar-
biavimui ir sutarimui. 

Tokia įvairovė ir jos pažini-
mas praturtina mus visus.

Kelis pagrindinius uždavi-
nius kelyje į Europą atlikome: 
įstojome, įgyvendinome refor-
mas, sėkmingai išlaikėme pir-
mininkavimo ES Tarybai egza-
miną. Ar jau viskas? Ne. Nors 
narystė Europos Sąjungoje 
formaliai sugrąžino Lietuvą 
į Europą, dar liko nemažai 
nuveikti – vienas artimiausių 
tikslų, link kurio sėkmingai 
artėjame yra euro įsivedi-
mas. Tačiau kur kas svarbiau 
yra į Europą atvesti ir mūsų 
protus, dažnai tebeklaidžio-
jančius posovietinėje erdvėje. 
Lietuvos kelią į Europą tiesti 
turime patys, atmindami, kad 
tik stiprioje Europoje Lietuva 
bus saugi.

Radvi lė  Morkūnaitė-
M i k u l ė n i e n ė ,  E u ro p o s 
Parlamento narė

nepavyks sukiršinti Lietuvą su Lenkija, nutarė imtis 
kito veiksmo – „perskelti” Baltijos šalis, perimant 
Latviją. Nesupraskite tiesiogiai – ne okupuodama, bet 
paleisdama į apyvartą vietinius, atitinkamai apdorotus 
rusakalbius. Štai sumanytos Rygoje eitynės sovietų 
sugalvotos Pergalės dienos proga (juk žinoma, kad hi-
tlerinė Vokietija kapituliavo gegužės 8 d., bet, rusams 
pataikaujant, tas kapituliacijos aktas buvo pakartotas 
gegužės 9 d.), tačiau leidimas joms nebuvo duotas. 
Štai proga sukelti riaušes! O jeigu ir būtų duotas, 
vistiek riaušių neišvengti… Situacija nepavydėtina, 
bet kuriuo atveju rezultatas tenkintų Putiną. Todėl 
nemanykime, jog tai Kremlius sugalvojo spontaniškai, 
improvizuodamas. Greičiausiai toks scenarijus tėra 
vienas iš daugelio numatytųjų. 

Plano pagrindas – rusakalbių gyventojų nuteiki-
mas prieš valstybę, kurioje jie gyvena. Kaip matome, 
Latvijoje Kremliui sekasi geriausiai. Kažin, ar ne to tikisi 
Kremliaus strategai, paskleidę po Lietuvą Georgijaus 
juosteles, ukrainiečių jau pavadintas „koloradais”? Ir ar 
ne šios juostelės yra Rusijos atstovybės organizuojama 
žvalgyba, siekiant išsiaiškinti vietos rusakalbių nuotai-
kas ir lietuvių reakciją į aiškią provokaciją? 

Rusakalbių nuteikimas yra būdas sukelti šalyje nera-
mumus, tačiau dar parankesnis Kremliui yra pačių lietu-
vių nuteikimas prieš Lietuvos narystę ES. Sprendžiant iš 
nuotaikų, pirmenybę Putinas atidavė šiam planui.

Kęstutis Šilkūnas
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Per dvidešimt vienerius 
metus praėjusi garbingą vei-
klos kelią ir suformavusi savo 
ideologiją, Šaulių sąjunga 
išliko gyvybinga ir visuomet 
gyvavo į Vakarus pasitraukusių 
ir gyvų likusių šaulių širdyse.

Idėja atkurti Šaulių sąjungą 
išeivijoje kilo 1952 metų pra-
džioje, kai V. A. Mantautas, 
Vlado Putvinskio anūkas, 
ėmė brandinti šią mintį ir 
subūrė iniciatyvinę grupę. 
Jis suformulavo pagrindinius 
atkuriamos organizacijos dar-
bo tikslus ir pradėjo aktyvią 
organizacinę veiklą. Taip tuo 
metu vadinamą organizacinį 
atkūrėjų branduolį sudarė: A. 
Mantautas (Marcinkevičius), 
S. Putvytė  Mantautienė, A. 
Valatkaitis, M. Kalmantas, 
E. Klupšienė ir pats V. A. 
Mantautas.

Pradėjus organizacinį darbą 
minėtas atkūrimo branduolys 
susidūrė su daugybe įvairių 
problemų. Pagrindinės kliūtys 
atkuriant Šaulių sąjungą išei-
vijoje buvo tai, kad pokario 
laikais tam tikruose išeivi-
jos sluoksniuose ir JAV bei 
Kanados saugumo organuose 
vyravo nuomonė apie neva 
profašistinę, savo teritorijos 
neturinčią Šaulių sąjungos 
orientaciją lietuvių užimtumo, 
aktyvios veiklos dalyvaujant 
įvairių visuomeninių organi-
zacijų darbe ir t.t.

Nepaisant šių kliūčių, inici-
atyvinė grupė dirbo ir pamažu 
įveikė įvairias problemas. 
Netrukus į iniciatyvinės grupės 
veiklą įsijungė vienas iš LŠS 
steigėjų advokatas R. Skipitis, 
V. Tercijonas, V. Sruogienė, 
generolas  V.  Musteikis , 
buvę Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nariai, mokslo ir 
visuomenės veikėjai. 

Geru žodžiu reikia pami-
nėti ir Lietuvos diplomatus 
išeivijoje, kurie rėmė LŠST 
atkūrimą, padėjo „pramuš-
ti” nelengvus registracijos ir 
kitus biurokratinius kelius 
Vašingtone ir kitose JAV vals-
tybinėse įstaigose ir institu-
cijose. Ypatingai daug LŠST 
pagelbėjo Lietuvos nepapras-
tasis pasiuntinys pulkininkas 
P. Žadeikis – buvęs Krašto 
apsaugos ministras, gerai su-
sipažinęs su prieškario šau-
lių veikla (jam vadovaujant 
LRKAM-LŠS įregistruota ir 
priimta KAM globon), taip 
pat J. Kajackas – LR pasiun-
tinybės Vašingtone patarė-
jas, vėliau LR pasiuntinybės 
Vašingtone reikalų patikėtinis.

1953 m. sausio 29 dieną V. 
A. Mantautas organizaciniam 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI IŠEIVIJOJE – 60 METŲ
Stasys Ignatavičius - Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 

iniciatyvinės grupės steigėjas,
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Ernestas  Lukoševičius - LŠSI  centro valdybos narys
Irena Salaviejienė - jūrų šaulių kuopos „Baltija” šaulė

atkūrimo branduoliui pateikė 
svarstyti savo paties pareng-
tą „Lietuvos šaulių sąjunga 
tremtyje” (taip turėjo vadintis 
atkurta organizacija) atkūrimo 
planą. Jame buvo siūloma pir-
miausia steigti atskirus šaulių 
klubus, nuolat plėsti jų tinklą 
ir tik tada, turint pakankamą 
skaičių veikiančių savaran-
kiškų šaulių vienetų – šaukti 
visuotinį  atstovų suvažiavimą, 
kurio metu numatyta išrink-
ti LŠS centro valdybą. Šis 
planas buvo svarstomas pusę 
metų, galiausiai 1953 metų 
vasarą po ilgų diskusijų buvo 
atmestas. Buvo konstatuota  
išvadose tai, kad pirmiausia 
reikia sukurti stiprų centrą ir 
tik tuomet plėsti periferiją. 
Tai buvo motyvuojama tuo, 
kad atskiriems klubams būtų 
sunku organizuotis, šauliškas 
darbas nebūtų vieningas be ko-
ordinuojančio centro. Ryšius 
su lietuvių organizacijomis 
bei įvairiomis JAV įstaigomis 
geriausiai būtų palaikyti per 
visiems šaulių vienetams ats-
tovaujantį  LŠST centrą.

Buvo nuspręsta pradėti 
darbą nuo stipraus centro su-
formavimo. Iniciatyvinė grupė 
suformulavo savo tikslus ir 
uždavinius: prisiimti moralinę 
ir teisinę atsakomybę už LŠST 
atkūrimą, pritraukti kiek gali-
ma daugiau žmonių iš buvusių 
šaulių ir jiems prijaučiančių 
asmenų, sudaryti stiprų šauliš-
ką centrinį organą, propaguoti 
šaulių idėjas periferijoje, teikti 
metodinę pagalbą besikurian-
tiems šaulių būriams ir, atli-
kus paruošiamuosius darbus, 
sušaukti LŠST atstovų suva-
žiavimą. Suformulavus už-
davinius buvo pasiskirstyta ir 
pareigomis. Vadovauti inicia-
tyvinei grupei buvo patikėta A. 
Mantautui (Marcinkevičiui), 
specifinių šaulių moterų 
uždavinių sprendimai – S. 
Putvytei-Mantautienei, ypatin-
gieji reikalai – M. Kalmantui. 
Sekretoriumi ir darbo koor-
dinatoriumi-ryšininku buvo 
išrinktas V. Mantautas, atsto-
vais Čikagoje – A. Valatkaitis, 
Toronte – E. Klupšienė. A. 
Valatkaitis taip pat buvo įpa-
reigotas palaikyti ryšius su 
lietuviškąja spauda ir per ją 
perduoti ir propaguoti šaulių 
idėjas, vesti agitacinį darbą 
dėl Šaulių sąjungos atkūrimo.

1953 metų pabaigoje ini-
ciatyvinė grupė jau galutinai 
buvo pasiruošusi aktyviai 
organizacinei veiklai tarp išei-
vijos lietuvių. Kadangi nuo 
pat pradžios buvo laikomasi 
griežto įsitikinimo, jog Šaulių 

sąjunga turi būti atkurta vado-
vaujantis V. Putvinskio ideolo-
gija ir principais, tinkamiausia 
proga išeiti į viešumą su LŠS 
tremtyje atkūrimo mintimi 
buvo V. Putvinskio 25 metų 
mirties sukakties minėjimas 
1954 metų kovo mėnesį. Tuo 
tikslu buvo išsiuntinėti straips-
niai į įvairių krypčių lietuvišką 
spaudą JAV ir Kanadoje. 1954 
metu pradžioje lietuviškoje 
išeivijos spaudoje buvo pa-
ruošti trys V. Putvinskio bio-
grafijos konspektai, jo minčių 
rinkiniai ir straipsniai. Tokių 
straipsnių pasirodė labai daug. 
Jie labai prisidėjo propaguo-
jant šaulišką ideologiją, pa-
lengvino iniciatyvinės grupės 
darbą. Tuo pat metu spaudoje 
buvo publikuojami straipsniai, 
tiesiogiai kviečiantys burtis 
šaulius po savo vėliava ir at-
kurti Lietuvos šaulių sąjungą.

1954 metų kovo 7 dieną 
Tėvynės mylėtojų draugijos 
2-ajai kuopai surengus V. 
Putvinskio mirties metinių 
minėjimą, jame dalyvavo apie 
100 žmonių, iš kurių dauguma 
buvo šauliai. Iniciatyvinei gru-
pei atstovavo V. A. Mantautas, 
A. Valatkaitis ir M. Kalmantas. 
Čikagos lietuvių auditorijoje 
buvęs LŠS viršininkas pulki-
ninkas M. Kalmantas inicia-
tyvinės grupės vardu susirin-
kusiems buvusiems šauliams 
ir visuomenei viešai paskelbė 
apie organizacijos atkūrimą 
Lietuvos šaulių sąjungos trem-
tyje vardu. Šis pranešimas 
buvo sutiktas plojimais. Buvo 
pritarta darbo planui: iniciaty-
vinei grupei toliau dirbti orga-
nizacinį darbą kaip Laikinajai 
šaulių sąjungos centro valdy-
bai, taip pat išsiaiškinti atitin-
kamose institucijose Sąjungos 
atkūrimo ir veiklos galimybes, 
po to sušaukti visuotinį šaulių 
suvažiavimą. Tad 1954 metų 
kovo 7 diena laikytina LŠS 
tremtyje atkūrimo diena.

1 9 5 4  m .  To r o n t e  E . 
Klupšienės iniciatyva buvo 
sušaukti keli šauliški susirin-
kimai: liepos 11 d. įsteigtas 

pirmasis šauliškas vienetas 
tremtyje – Toronto šaulių 
klubas. Tais pačiais metais, 
rugpjūčio 15 d. įsisteigė pir-
masis šaulių vienetas JAV 
(antrasis tremtyje) – Čikagos 
šaulių klubas.

To meto Lietuvos šaulių 
sąjungos statutas geriausiai 
atspindi atsikūrusios LSST 
siekius ir vizijas. Statutas pra-
sidėjo paragrafu, skelbiančiu, 
kad „Mes, buvę nepriklauso-
mos Lietuvos šauliai ir šaulės, 
matydami, kad komunizmas 
gresia pavergti laisvąjį pasau-
lį, jungiamės vėl į Lietuvos 
šaulių sąjungą kovai prieš 
komunizmą, norėdami padėti 
JAV vyriausybei ir kraštui  ir 
atstatyti Lietuvos nepriklau-
somą demokratinę valstybę”.

Remiantis LSSI XIX vi-
suotinio dalinių atstovų suva-
žiavimo, kuris įvyko 2012 m. 
spalio 6 d., turima registracija,  
dabartinę LŠSI sudaro šie vei-
kiantys vienetai.

JAV: 1) Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė (Čikaga, IL); 2) 
Generolo Teodoro Daukanto 
jūrų šaulių kuopa (Čikaga, 
IL); 3) Jūrų šaulių kuopa 
„Klaipėda” (Cicero, IL); 4) 
Jūrų šaulių kuopa „Baltija” 
(Čikaga, IL); 5) Jūrų šaulių 
kuopa „Švyturys” (Detroitas, 
MI); 6) Romo Kalantos šaulių 
kuopa (St. Petersburgas, FL)

K a n a d o j e :  7 )  L K 
Mindaugo – Neringos šau-
lių kuopa (Monrealis); 8) 
Vlado Putvio šaulių kuopa 
(Torontas).

Neturime duomenų apie 
Australijoje likusias šaulių 
kuopas. Tik žinome, kad šioje 
šalyje aktyviai veikė 4 kuopos 
ir 2 šaulių rinktinės.

2014 m. ypatingi visiems 
Lietuvos ir išeivijos šauliams. 
Pasitinkame LŠS įkūrimo 
Lietuvoje 95-ąsias metines, 
garbingai pažymime atkūrimo 
išeivijoje 60-metį bei atkūrimo 
Lietuvoje 25-ąsias metines. 
Sutinkant šį išskirtinį ir labai 
brangų mums,  išeivijos šau-
liams, jubiliejų, norėtųsi pami-

nėti ir kitą sukaktį. Lygiai prieš 
60 metų – 1954 m. lapkričio 
26 dieną – Maskvoje, Butyrkų 
kalėjime, dėl Lietuvos laisvės 
savo gyvybę paaukojo kovo-
jančios Lietuvos Prezidentas, 
LLKS 1949 m. vasario 16 de-
klaracijos įkvėpėjas, generolas 
Jonas Žemaitis – Vytautas. 
LLKS šūkis, aplaistytas šau-
lių, partizanų, visų žuvusių 
už Lietuvą krauju, kvietė: 
„Atiduok Tevynei, ką priva-
lai!” Šis kovojančios Lietuvos 
šūkio aidas turi niekada nenu-
tilti kiekvieno šaulio širdyje. 
Gyvenkime ir vadovaukimės 
juo mūsų šauliškame gyve-
nime. 

LŠSI šios visos sukaktys 
ypatingos. Jas pasitinkame, 
švenčiame ir žvelgiame į mūsų 
nueitą kelią, į lūkesčius ir pers-
pektyvas, kasdienybę ir norą 
garbingai nešti šaulio vardą 
čia – už Atlanto. Pažvelgus 
į nueitą kelią matome, kad 
jame daug kas keitėsi. Keitėsi 
ir LŠSI, jos struktūros ir vei-
kla. Senieji garbingi šauliai 
pasitraukė amžinybėn. Jų vie-
ton stojo jauni veidai, jaunos 
jėgos. Jos labai reikalingos 
mums gyvuoti. Kuopos kie-
kybiškai sumažėjo, bet šiais 
laikais  ne kiekybė yra veiklos 
ir gyvasties jėga, o kokybė. 
Šauliai aktyviai dalyvavo  ne 
tik savo veiklos srityje, bet 
ir plačiajame išeivijos visuo-
meniniame gyvenime. LŠSI 
pagrindinis tikslas buvo puo-
selėti ir išlaikyti lietuvybę, 
patriotiškumą, pilietiškumą, 
nepamiršti, kas esame ir kur 
esame, visomis galiomis prisi-
dėti stiprinant Lietuvos ir JAV 
gerovę, palaikyti broliškus 
santykius su LŠS Lietuvoje 
pasikeitusiomis ir naujomis są-
lygomis. Žodžiu, statyti naujus 
tiltus, jungiančius mus visus, o 
ne griauti esamus, kaip kartais 
pasitaiko. 

Privalome puoselėti ver-
tybes, kurias perdavė mums 
mūsų tėvai ir protėviai, nepri-
klausomai nuo mus skiriančių 

Šaulių namuose vykusio LŠSI XIX suvažiavimo metu buvo išrinktas naujas LŠSI vadas Julius Rūtenis 
Butkus – Baltijos jūrų šaulių kuopos vadas.              Stefanijos Long, Baltijos jūrų šaulių kuopos šaulės, nuotr.

(Nukelta į 5 psl.)
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atstumų ir politinių įsitikini-
mų. Šias vertybes aiškiai įvar-
dijo ir jų laikytis prisakė Šaulių 
sąjungos įkūrėjas Vladas 
Putvinskis – Putvis: tai pareiga 
šeimai, Tėvynei, Šaulių sąjun-
gai. Vadovaukimės jomis ir 
garbingai tarnaukime Lietuvai, 
Šaulių sąjungai, tarnaukime 
mūsų Tėvynės labui. Tebūnie 
visa mūsų dabarties ir ateities 
šauliška veikla skirta Tėvynės 
gynimo dvasiai stiprinti ir pa-
triotiškumui skatinti. Lai mūsų 
širdyse liepsnoja kilni šauliška 
dvasia! Tada mums visiems ir 
Tėvynėje, ir čia bus džiugu. 
Tai mus stiprins ir ves į naujas 
pergales ir laimėjimus.

Atiduodame pagarbą ir 
visuomet prisimename buvu-
sius  LŠST vadovus ir visus 
šaulius, kurie nusipelnė mūsų 
organizacijos pagarbos. 

LŠST vadovavo šie asme-
nys: Aleksandras Mantautas 
(1954-1962), Jonas Giedrikas 
( 1 9 6 2 - 1 9 6 4 ) ,  A l f o n s a s 
Valatkaitis (1964-1967), 

Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija skubos tvarka, 
nepasitarus su Šaulių sąjungos 
valdyba, bando prastum-
ti Lietuvos šaulių sąjun-
gos įstatymą, kuriame aki-
vaizdžiai naikinamas visas 
Šaulių sąjungos gynybinis 
pajėgumas, teigia sąjungos 
narys, verslininkas Kristijonas 
Vizbaras.

Krašto apsaugo ministras 
Juozas Olekas ramina Šaulių 
sąjungą – esą be jų žinios nie-
kas nebus keičiama.

Į Šaulių sąjungą K. Vizbarą 
pritraukė pilietiškumas ir pa-
triotiškumas. „Neramūs laikai 
ir iš pilietinės pareigos, tiek 
mano broliai, sesuo, tėvas, 
teta, draugai – visi stojome 
padėti apginti tėvynę, pa-
remti kariuomenę”, - sakė K. 
Vizbaras.

Pasak jo, valstybės stiprybė 
yra bendruomeniškume ir pi-
lietiškume, todėl „šiuo sunkiu 
metu, kai trūksta lėšų, kariuo-
menei trūksta finansavimo mes 
kaip pilietiški žmonės esame 
pasiryžę kiekvienas, kiek ga-
lime, prisidėti prie pilietinės 
gynybos, švietimo ir pilietiš-
kumo skatinimo.”

Šaulių sąjunga praranda 
funkciją

Po susitikimo su Krašto ap-
saugos ministru Juozu Oleku, 
Šaulių sąjungos nariai pamatė, 
kad Seimui pateiktas Lietuvos 
šaulių sąjungos įstatymo pa-
keitimas. „Mums jis sukėlė 
didžiulį susirūpinimą, nes 
iš esmės Šaulių sąjunga tuo 
įstatymo pakeitimu ištrina-
ma kaip kovinis vienetas”, 

Vladas Išganaitis (1967-1973), 
Vincas Tamošiūnas (1973-
1976), Karolis Miklovaitis 
(1976-1987). Nuo 1987 m. iki 
2012 m. sąjungai vadovavo 
Mykolas Abarius, kuris labai 
daug gero nuveikė LŠST, LŠSI 
ir LŠS labui.

Nuo 2012 m. LŠSI vado-
vauja naujas vadas - Julius 
Rutenis Butkus.

Aktyviai šauliai veikia ir 
Čikagoje. Čia yra Vytauto 
Didžiojo rinktinė ir 3 kuo-
pos. Šauliai visur ir visada 
pastebimi, jų veikla žinoma 
ir aktyvi. Jie dalyvauja dau-
gelyje lietuviškų renginių, 
palaiko ryšius su JAV lietuvių 
bendruomene ir kitomis orga-
nizacijomis. Šauliai pasiryžę 
ir toliau gyvuoti puoselėjant 
tautines, pilietinio-patriotinio 
sąmoningumo vertybes.

Trumpinimai:  LSS - 
Lietuvos šaulių sąjunga, LSST 
– Lietuvos šaulių sąjunga 
tremtyje, LSSI – Lietuvos šau-
lių sąjunga išeivijoje, LRKAM 
– Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerija, LLKS – 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdis.

(Atkelta iš 4 psl.)

LIETUVOS ŠAULIŲ...

RUOŠIASI SUMAŽINTI LIETUVOS KARINĘ GALIĄ

- sako K. Vizbaras. Jo teigi-
mu, nepaisant to, kad Šaulių 
sąjunga išgyvena turbūt di-
džiausią pakilimą atkurtos 
Nepriklausomybės istorijoje, 
siūloma panaikinti teisiškai ir 
įstatymiškai apibrėžtą sąvoką 
„ginkluota gynyba” – ją pa-
keisti į „gynybą”. Ši teisiškai 
nėra apibrėžta įstatymu – taip 
Šaulių sąjunga esą praranda 
savo funkciją. 

„Siūloma panaikinti sąvo-
ką „pilietinis pasipriešinimas” 
- dabartinė įstatymo redakcija 
nurodo, kad Šaulių sąjunga yra 
savanoriška, sukarinta pilieti-
nės savigynos asociacija, kuri 
padeda užtikrinti nacionalinį 
saugumą. Siūlomi pakeitimai 
lemtų tai, jog būtų iki mi-
nimumo sumažintas Šaulių 
sąjungos karinis pobūdis ir 
pilietinės savigynos galimy-

bės”, - dėsto K. Vizbaras.
Be to, jis pabrėžia, kad 

įstatymo pakeitimu siūloma 
naikinti šaulių kovinius bū-
rius, o Ginkluotos gynybos 
ir pasipriešinimo agresijai 
įstatyme nurodoma, kad šaulių 
koviniai būriai yra ginkluo-
tųjų pajėgų dalis. K. Vizbaro 
teigimu, „su šiais pakeitimais 
iš esmės griaunama Lietuvos 
Respublikos ginkluotųjų pa-
jėgų sistema ir mažinama 
Lietuvos karinė galia.”

Karšto apsaugos 
ministras ramina

J. Olekas sako, kad įsta-
tymo pakeitimas buvo de-
rinamas jau seniai. Juo esą 
siekiame sureguliuoti kovinį 
rengimą. Taip pat, J. Oleko 
teigimu, kalbėta ir apie ka-
rinio pasirengimo lygmenį 
– žmogus gali pasitreniruoti 
ir įgyti, pavyzdžiui, ginklo 
valdymo taktiką, kas jau 
nebebus vadinama koviniu 
parengimu, priešingai nei 
žmogus, praėjęs bazinį karinį 
kursą arba kario savanorio 
kursą. „Mums reikėtų at-
skirti: kas turi praėjęs kovinį 
parengimą, ir kas turi karines 
žinias – ginklo valdymo ir 
kitas. Jokios problemos nėra 
ir jokio naikinimo nėra”. 

Ministras patvirtinimo, kad 
įstatymo pakeitimas nebus 

Lietuvos šaulių sąjungos vadas atsargos pulkininkas Antanas Plieskis.                               KAM nuotr.

svarstomas, kol nebus sutarta 
su Šaulių sąjunga. 

„Nereikia būti teisininku 
ar kareiviu, kad suprastum, 
kad pakeitimai yra svarūs. Į 
neigiamą pusę”, - ministro 
argumentų neįtikintas teigė K. 
Vizbaras.

Lietuvos šaulių sąjunga 
kategoriška

Tiek Lietuvos šaulių są-
jungos įstatymo pakeitimo 
projektas, tiek su juo susiju-
sių kitų įstatymų pakeitimų 
projektai yra nesvarstytini ir 
netobulintini, todėl turi būti at-
šaukti, teigia LŠS Centro val-
dyba, pažyminti, kad pataisos 
silpnina valstybės gynybinius 
pajėgumus ir gali prieštarauti 
Konstitucijai.

Lietuvos šaulių sąjungos 
Centro valdyba išplatintame 
pranešime taip pat pažymi, 
kad šie įstatymų pakeitimai 
jokia forma su ja nebuvo 
derinami.

„Bet koks veiksmas, silpni-
nantis valstybės gynybinius 
pajėgumus, yra netoleruotinas 
– tokia yra visuotina Lietuvos 
šaulių sąjungos nuostata”, - 
pranešime spaudai teigia LŠS 
vadas atsargos pulkininkas 
Antanas Plieskis.

Ministerija, pataisomis siū-
lanti atsisakyti kovinių būrių 
sąjungos sudėtyje, teigia, kad 

dabar LŠS kovinių būrių šau-
liai negali atlikti tikrosios karo 
tarnybos, todėl nepriskiriami 
Lietuvos kariuomenės akty-
viajam rezervui. Ministerija 
pažymi, kad šauliai nerengia-
mi nuosekliai, integruotai su 
kariniais vienetais ir šaulių 
kovinis rengimas ne kariuo-
menėje tampa netikslingas ir 
neefektyvus.

Anot ministerijos, įstatymų 
projektais siekiama atsisakyti 
LŠS sudėtyje kovinių būrių, 
numatyti, kad kovinių šaulių 
kovinį rengimą organizuoja 
ir vykdo Lietuvos kariuome-
nė per tarnybą aktyviajame 
rezerve, LŠS kovinius būrius 
išbraukti iš ginkluotosios pa-
jėgoms priskiriamų subjektų 
sąrašo.

Ministerija, be kita ko, 
aiškina, kad atsisakyti LŠS pri-
skirtos funkcijos rengti šaulius 
pilietiniam pasipriešinimui 
siūlo kaip perteklinės, nes pa-
sirengimas valstybės gynybai 
apima ir rengimąsi pilietiniam 
pasipriešinimui.

Pataisas sukritikavo 
Lietuvos Prezidentė

Šias pataisas sukritikavo 
prezidentė Dalia Grybauskaitė 
- jos teigimu, parengtas pro-
jektas uždraustų šauliams 
dalyvauti ginkluotoje valsty-
bės gynyboje ir pilietiniame 
pasipriešinime.

„Grėsmių akivaizdoje 
Krašto apsaugos ministe-
rijos parengtos Šaulių są-
jungos įstatymų pataisos, 
uždraudžiančios šauliams 
dalyvauti ginkluotoje valsty-
bės gynyboje ir pilietiniame 
pasipriešinime, prieštarauja 
valstybės interesams, menki-
na šalies žmonių patriotizmą 
ir valstybės gynybinę ga-
lią”, - teigė D.Grybauskaitė, 
kurios poziciją žiniasklaidai 
perdavė prezidentės spaudos 
tarnyba.

Pasak prezidentės, „agresy-
vėjant galios demonstravimui 
ir provokaciniams veiksmams 
Lietuvos pašonėje KAM turi 
mobilizuoti šalies gyventojus, 
stiprinti šalies gynybinius pa-
jėgumus, ieškoti būdų įtraukti 
aktyvius piliečius, o ne juos 
atriboti”.

Gegužės 5 d. Lietuvos 
Krašto apsaugos ministeri-
ja gavo Rusijos Federacijos 
notą, kuria informuojama, kad 
Rusija vienašališkai sustabdo 
2001 m. pasirašyto dvišalio 
Lietuvos ir Rusijos susitari-
mo dėl papildomų pasitikėji-
mą ir saugumą stiprinančių 
priemonių galiojimą.

Tai dvišalis Lietuvos ir 
Rusijos susitarimas,  kuris buvo 
pasirašytas 2001 metais. Jis 
numatė, kad šalys keisis infor-
macija apie savo karines pajėgas 
ir apsikeis abipusėmis karinėmis 

LIETUVA GAVO RUSIJOS FEDERACIJOS NOTA
inspekcijomis.  Informacijos ap-
sikeitimui buvo sutarta naudoti 
Įprastinės ginkluotės Europoje 
sutarties (angl. santr. CFE), prie 
kurios Lietuva nėra prisijungusi, 
formatą, o inspekcijas vykdyti 
pagal ESBO Vienos dokumen-
to sąlygas. Iš Rusijos pusės šis 
susitarimas buvo taikomas jos 
pajėgoms Karaliaučiuje.

2001 m. Lietuvos ir Rusijos 
susitarimas (pasikeitimo no-
tomis forma), kurio pagrindu 
kasmet buvo organizuojama 
po vieną papildomą Rusijos 
ginkluotės kontrolierių ver-

tinamąjį vizitą į Lietuvoje 
dislokuotus karinius dali-
nius ir Lietuvos ginkluotės 
kontrolierių vertinamąjį vi-
zitą į Rusijos Federacijos 
Kaliningrado srityje dislokuo-
tus karinius dalinius. Taip pat 
šiuo susitarimu buvo sutarta 
kasmet keistis informacija 
apie karines pajėgas Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sri-
tyje ir Lietuvos Respublikoje 
pagal Įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties nuostatas, 
nors Lietuva nėra sutarties 
dalyvė.              LR KAM inf.
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Ne tik iš kitataučių tenka 
išgirsti: ,,Lietuvėlė, valstybėlė”. 
Panašiai pasakoma ir apie kitas 
mažas valstybes. Didžiosios 
valstybės priekaištauja, kad 
mažosios tautos su savo minia-
tiūriškomis valstybėlėmis kelia 
pavojų taikai, kad jų kapitalai 
menki tarptautinei pramonei 
ir prekybai, kad jos trukdan-
čios didžiosioms valstybėms 
racionaliai tvarkyti pasaulį. 
Remdamiesi tokiais argumen-
tais didieji stengiasi prisijungti 
mažąsias ir tokio savo elgesio 
nevadina kolonializmu ar im-
perializmu, o integracija, lais-
vanorišku prisijungimu ar kova 
su terorizmu. Ar pamatuotas 
toks didžiųjų sureikšminimas ir 
mažųjų menkinimas?

Profesorius Juozas Eretas 
knygelėje ,,Išeivijos klausimu” 
(Roma, LKMA, 1974) parodo, 
kad tautų ir jų valstybių galia 
ir reikšmė žmonijos istorijoje 
nėra proporcinga jų dydžiui, 
kad didžiosios valstybės nėra 
tokios galingos ir reikšmin-
gos kaip didelės, o mažosios 
nėra silpnos ir nereikšmingos 
kaip mažos. Visa Europa yra 
mažų erdvių žemynas ir jos 
yra pakankamai saugios, tikri 
kultūros ir civilizacijos židiniai. 
Po Pirmojo pasaulinio karo į 
vakarus nuo Maskvos Europoje 
buvo daugiau nei 35 valstybės, 
o į rytus iki Kinijos – tik viena, 
tačiau Europa iki šiol pasaulį 
veikia energingiau, negu visi 
kontinentai kartu, o kultūriniu 
atžvilgiu yra didinga, nors fiziš-
kai nėra galinga. Ji yra mažųjų 
valstybių tėvynė. Europietis 
labiau rūpinasi kokybe, o ne 
kiekybe, individualumu. Jis, 
anot J. Ereto, mieliau nori būti 
liesu vienetu priekyje, negu 
storu nuliu kažkur.

Pagrindinis didžiųjų vals-
tybių silpnumo požymis yra 
jų trapumas. Šią silpnybę 
parodo jų vengimas geografiš-
kai tiesiogiai suartėti su kito-
mis didžiosiomis, tarp savęs ir 
konkurentės nori turėti saugos 
zonas – buferines valstybes 
(todėl Rusija taip priešinosi 
Baltijos valstybių jungimui-
si į euroatlantines struktūras, 
dabar siekia daryti atskirtį per 
ekonomiką). Sienos kivirčų, 
valstybinių konfliktų, pažei-
džiamumo baimė lydi visas 
didžiąsias valstybes. Didžiųjų 
pastangos tapti galingomis ne-
atitinka milžiniškų aukų, kurias 
jos patiria. Trumpalaikiai bis-
markinės ir hitlerinės Vokietijos, 
Japonijos, carinės Rusijos ir 
Sovietų Sąjungos iškilimai tik 
patvirtina minimą didžiųjų tra-
pumą, laikinumą, netikrą spin-
desį savo kultūros ir ekonominių 
galių menkinimo sąskaita. J. 
Ereto žodžiais tariant, turint 

TAUTOS GALIA KOVOJE  
DĖL LAISVĖS

Algimantas Zolubas

galvoje, kad didieji anksčiau ar 
vėliau bus išstumti iš savo jėgos 
pozicijų, jie turėtų dar ,,geruose 
laikuose” susilaikyti nuo skriau-
dimo ir apstumdymo tų, į kurių 
tarpą jie neišvengiamai patys 
pateks. Toks įspėjimas šiandien 
tinka ir Čečėnijoje vykdančiai 
genocidą Rusijai, kuri jau dabar 
turėtų apverkti ne tik beprasmiš-
kai žuvusius dešimtis tūkstančių 
savo karių, bet ir pragaištingą 
savo valstybės ateitį.

Įsigilinę į J. Ereto pastebėji-
mus, matysime, kad mažųjų bu-
vimas praturtina pasaulį, todėl 
jų skriaudimas tampa skriauda 
visiems.

Mažos valstybės siela yra 
laisvė. Laisvės meilė tautą 
paskatina sukurti savo vals-
tybę, idant turėtų saugią vie-
tą, leidžiančią netrukdomai 
vystytis pagal savo prigimtį. 
Laisvės troškimo pagimdyta 
toji valstybė ir tarnauja laisvei, 
užtikrina jos kūrėjų saugumą. 
Mažoji valstybė tik laisve ir 
gali kompensuoti didžiųjų pra-
našumą ir galią, todėl ją taip 
vertina, ją puoselėja, dėl jos 
gyvybę aukoja. Dėl laisvės į ne-
išvengiamą žūtį ėjo tūkstančiai 
lietuvių, suomių kitų nedidelių 
tautų, į tokią žūtį šiandien eina 
čečėnai. Kadangi fizinis tautos 
naikinimas jos dvasios, taigi 
ir laisvės troškimo, sunaikinti 
nepajėgus, tokia didžiųjų kova 
yra beprasmė, pelno visuotinį 
pasmerkimą.

Mūsų atmenamais laikais 
turime svarbius, atraminius 
bei pamatinius pergalių kovoje 
dėl laisvės liudijimus. Būtent 
tokie liudijimai yra 1918 m. 
vasario 16-oji, 1949 m. vasario 
16-oji ir 1990 m. kovo 11-oji 
dienos. 1918 metais Lietuvos 
taryba pasirašė Lietuvos vals-
tybės atkūrimo aktą, kuriuo 
paskelbė, kad Lietuva atstatanti 
nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę, su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų 
valstybių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis. Tačiau, 
ši nepriklausomybė gyvavo 
neilgai. 1939 m. Lietuva, jai 
nežinant, buvo įtraukta į karą 
Vokietijai su SSRS pasirašius 
Ribentropo-Molotovo pak-
tą, pagal kurį Lietuva atiteko 
Sovietų Sąjungos įtakos zonai, 
ir praėjus vieneriems metams ji 
Lietuvą okupavo. Lietuviai su 
okupacija nesusitaikė – 1941 m., 
pirmomis Vokietijos – Sovietų 
Sąjungos karo dienomis įvyko 
Birželio sukilimas, o 1944 m. 
prasidėjo partizaninis karas. 
Lietuvos partizanų vadai, pa-
sirinkę garbingą datą Lietuvos 
istorijai, 1949 m. vasario 16-ąją 
pasirašė Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio deklaraciją, kurio-

je paskelbė: „LLKS prisiima 
atsakomybę vadovauti nepri-
klausomos bei demokratinės 
Lietuvos valstybės atkūrimui, 
kurioje garantuojamos lygios 
teisės visiems Lietuvos pilie-
čiams bei užtikrinama socialinė 
globa, o taip pat „Komunistų 
partija”, kaip diktatūrinė ir iš 
esmės priešinga pagrindiniam 
Lietuvių tautos siekimui ir ker-
tiniam Konstitucijos nuostatui 
– Lietuvos nepriklausomumui, 
– nelaikoma teisine partija.”

Kovoje dėl laisvės, dėl išsi-
laisvinimo iš sovietinės vergijos 
Lietuva parodė niekur pasaulyje 
neregėtą pavyzdį; dešimtmetį po 
Antrojo pasaulinio ginklu kovo-
jo dėl Tėvynės laisvės, tūkstan-
čiai kovotojų padėjo gyvybes 
ant Laisvės aukuro. Lietuva, 
užsikodavusi laisvės siekiu, liko 
belaukianti patogios istorinės 
progos laisvę atgauti. Tokia 
proga atsirado 1990 metais.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji 
Taryba pasirašė Lietuvos ne-
priklausomybės atstatymo aktą, 
kuriame rašoma, kad atstato-
mas 1940 m. svetimos jėgos 
panaikintas Lietuvos valstybės 
suverenių galių vykdymas ir 
Lietuva nuo šiol yra nepri-
klausoma valstybė. Akte re-
miamasi 1918 m. vasario 16 d. 
pasirašytu Lietuvos nepriklau-
somybės aktu, kuris niekada 
neprarado teisinės galios. Aktą 
pasirašė LR Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Tarybos nariai.

Kovojant dėl nepriklau-
somybės, daug buvo pada-
ryta dar iki 1990 m. kovo 
11-osios. Bene svarbiausia 
– Ribentropo-Molotovo pakto 
ir jo slaptųjų protokolų eg-
zistavimo fakto atskleidimas 
visuomenei ir visam pasau-
liui. Dar vienas ne ką mažiau 

svarbus žingsnis – pripažini-
mas LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos paskutinėje sesijoje, 
jog Ribentropo-Molotovo pak-
tas ir slaptieji protokolai neturi 
jokios juridinės galios. Rusija 
pripažino visišką Lietuvos 
nepriklausomybę 1991 m. 
liepos 29 d., su Lietuva pasira-
šydama sutartį dėl tarpvalsty-
binių santykių pagrindų, kitos 
pasaulio valstybės Lietuvos 
nepriklausomybę pripažino 
po 1991 m. rugpjūčio mėnesį 
įvykusio pučo Maskvoje.

Mažos valstybės pagrin-
das – teisė. Teisė yra esminė 
Kūrėjo suteikta dovana žmogui, 
todėl jos negali paneigti joks že-
miškas valdovas. Ji negali būti 
siejama su tautos ir teritorijos 
didumu ar kitokiu didžiūno 
svoriu. Jei teisė nepripažįstama, 
žmogus ar tauta dėl jos kovoja, 
nes ji tvirtesnė ir už tvirčiausius 
teisės neigėjus. Jei kovojama 
atkakliai, teisė visuomet laimi, 
nes teisę žlugdanti jėga, kad ir 
kokia didelė būtų, yra trapi, o 
teisė – amžina. Jėgos prieš teisę 
pralaimėjimų istorija tai nuolat 
patvirtina.

Brangiausias mažos vals-
tybės turtas yra jos kultūra. 
Kultūros plėtotei palankesnes 
sąlygas turi mažosios valsty-
bės, nes didžiųjų siekiai užimti 
didesnes teritorijas, organizuoti 
ir išlaikyti stipresnę gynybai ar 
puolimui kariuomenę, sudaryti 
sudėtingą administracinį aparatą 
ir valdymą jiems nepalieka vie-
tos rūpesčiui kultūra; besiplės-
damos plokštumoje, jos negali 
pakilti. Kas sukaupta Ermitaže, 
Britų muziejuje ar Luvre, labiau 
atspindi ne rusų, anglų ar pran-
cūzų kultūrą, o mažųjų, iš kurių 
tie kūriniai buvo gauti, nupirkti 
ar pagrobti. Ne didieji, o mažieji 
pasižymi moksle, garsėja reikš-
mingais atradimais ir išradimais. 

Tai liudija ir Lietuvos išskirtiniai 
pasiekimai mokslo, kultūros, 
menų srityse 

Mažoje valstybėje geresnės 
sąlygos ugdyti ir telkti pilietinę 
visuomenę. Pasiekti darną šei-
moje paprasčiau nei didesnėje 
bendrijoje. Panašiai yra ir su 
pilietine visuomene. Mažesnė 
bendruomenė tobuliau įkūnija 
politinę išmintį, nes mažesniuo-
se rėmuose lengviau realizuoja-
mi politiniai bei socialiniai rei-
kalai. Mažos valstybės piliečio 
tėvynės meilė yra kitokia, ne 
didybės manijos kurstoma, o su-
pratimu, atjauta, tolerancija arti-
mui grindžiama, ji labiau panaši 
į šeimos tarpusavio meilę. Kaip 
teigia profesorius J. Eretas, ma-
žos valstybės pilietis yra dviejų 
tėvynių pilietis – savo ir viso 
pasaulio. Šį teiginį profesorius 
patvirtino savo gyvenimu – mei-
lės užteko gimtajai Šveicarijai ir 
antrajai tėvynei Lietuvai, kurios 
Trispalve jo valia buvo uždeng-
tas velionio karstas.

Kokie bebūtų mažųjų vals-
tybių privalumai, jie neapsaugo 
nuo gresiančių pavojų. Kaip 
minėta, galingiausias ginklas 
nuo pavojų yra teisė. Karinis 
ginklas, naudojamas savisaugai, 
žymia dalimi saugo ir atremia 
galingųjų kėslus ir išpuolius. Šį 
teiginį akivaizdžiai patvirtino 
sovietų-suomių karas. Efektyvi 
saugumo priemonė yra sąjunga 
su kitomis valstybėmis, narystė 
tarptautinėse organizacijose, 
kuriose mažųjų valstybių mo-
ralinis autoritetas dažnai sulaiko 
didžiuosius nuo kėslų. 

Iš istorinės patirties žino-
me, kad aukštesnės kultūros 
slinktis iš Vakarų buvo ne-
išvengiama, kad krikščio-
niškoji kultūra turėjo keisti 
pagoniškąją, kad Lietuvos 
krikštas padėjo išvengti Prūsų 
likimo, o pati krikščionybė 
tapo dorovės, rašto ir visų 
menų mokykla, per ją tapome 
europietiška tauta ir valsty-
be; geografiškai Europoje 
buvom iki krikščionybės, 
istoriją, kultūrą, politiką su-
siejom su krikštu. Sovietinė 
okupacija geležine uždanga 
buvo atskyrusi Lietuvą nuo 
Europos, tačiau nei Lietuva 
Europos, nei Europa Lietuvos 
neatsisakė, todėl priešini-
masis Europos istorinei ir 
politinei raidai būtų prilygęs 
priešinimuisi anuometiniam 
krikštui. Nesijungdama į ES, 
Lietuva, žinoma, jokio spau-
dimo nebūtų patyrusi, tačiau 
pasilikdama Europos šalike-
lėje ir būtų likusi Europos 
socialine ir ekonomine 
šalikele civilizuotai akiai 
paganyti ar necivilizuotai 
gerklei praryti. Nesispyrioti, 
o pozityviai veikti – buvo 
vienintelis kelias. 2004 m. 
Lietuvai įsijungus į NATO ir 
Europos Sąjungą, šiandien į 
ateitį galime žengti su dides-
niu pasitikėjimu.

Lietuva NATO nare tapo 2004 metų kovo 29 dieną Vašingtone ati-
davus Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo raštus. NATO šalys yra 
įsipareigojusios ginti viena kitą užpuolimo atveju. Šiaurės Atlanto 
sutartis įtvirtina, kad vienos šalies užpuolimas „bus laikomas jų 
visų užpuolimu”. Prisijungimo prie Šiaurės Atlanto Sąjungos proga 
pasveikino JAV prezidentas George W. Bush.                            AP



7. DIRVA . 2014 m. gegužės 13 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

A R G E N T I N A

Argentinoje - visuotinis 
SLA narių susirinkimas. Jis 
įvyko balandžio 26 d. mūsų 
patalpose, susirinkime buvo 
pristatyta ir apsvarstyta praeitų 
metų mūsų draugijos veikla ir 
priimtas metinis SLA balansas.

Taip pat nuspręsta nustatyti 
naujus nario mokesčius – SLA 
visuotinis narių susirinkimas 
nustatė, kad nuo birželio mėn. 
draugijos nario mėnesinis mo-
kestis bus: suaugusiems - 15 
dol., vaikams ir pensininkams 
- 7.50 dol.

Rengiama konsulinė mi-
sija į Buenos Aires. Lietuvos 
R e s p u b l i k o s  a m b a s a d a 
Ispanijos Karalystėje birželio 
17-20 dienomis organizuoja 
konsulinę misiją į Buenos 
Aires, kurios metu konsulinis 
pareigūnas priiminės Lietuvos 
Respublikos piliečius ir lietu-
vių kilmės asmenis LR garbės 
konsulato Buenos Airėse pa-
talpose adresu Av. Paseo Colon 
275, 11 aukštas, Buenos Airės.

M A D I S O N ,  W I

ATIDARYTOS 
BENDRADARBIAVIMO 
25-MEČIO IŠKILMĖS

Š.m. gegužės 2-3 dienomis 
ambasadorius Ž. Pavilionis 
JAV Wisconsin valstijos sos-
tinės Madisono lietuvių kvie-
timu dalyvavo metinėje susi-
giminiavusių miestų Vilniaus 
ir Madisono šventėje.

1989 metais tarp Vilniaus 
ir Madisono miestų pasirašy-
ta sutartis padėjo pagrindus 
miestams bendradarbiauti 
kultūros, verslo ir turizmo 
srityse.

Ypač aktyviai į susigimi-
niavusių JAV ir Lietuvos mies-
tų veiklą įsitraukė Wisconsino 

Mieli ateitininkai, kviečia-
me registruotis į Ateitininkų 
federacijos suvažiavimą! 
Suvažiavimas, skirtas nubrėžti 
organizacijos ateities veiklos 
gaires bei paminėti 25-ąsias 
AF atsikūrimo Lietuvoje meti-
nes, vyks 2014 m. liepos 12-13 
dienomis Vilniuje, Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje, 
adresu Pamėnkalnio g. 13.

Šias dienas viso pasaulio 
ateitininkus kviečiame paskirti 
organizacijos reikalams ir 
narių bendrystei. Nuoširdžiai 
prašome dalintis šia žinia!

C H I C A G O ,  I L

PAGERBTI RAŠIUSIEJI 
NACIONALINĮ DIKTANTĄ

Balandž io  25  d .  LR 
Generaliniame konsulate 
Čikagoje įvyko Nacionalinį 
diktantą rašiusiųjų susitiki-
mas, kurio metu pagerbti bei 
apdovanoti lietuvių kalbos 
entuziastai. Susirinkusius 
sveikino ir už dėmesį gimto-
sios kalbos išsaugojimui dė-
kojo LR generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas, 
o pagrindinio akcijos rėmėjo, 
įmonės „Goodwill Financial”, 
vadovas Vytas Skapcevičius 
kiekvienam diktantą rašiusiam 
įteikė suvenyrines dovanėles. 
Šiais metais raštingiausiomis 
Čikagos apylinkių lietuvėmis 
tapo: Agnė Vertelkaitė (pada-
rė 3 klaidas), Audra Gražienė 
ir Šarūnė Braziulienė (pada-
rė po 5 klaidas). Konkurso 
Č ikago je  nuga lė to joms 
„Goodwill Financial” vado-
vas V. Skapcevičius įteikė 

prabangius vardinius parke-
rius, o generalinis konsulas 
M. Gudynas dovanojo po 
Lietuvos valstybės istorinę 
vėliavą – raudoname audekle, 
iš abiejų pusių, vaizduoja-
mas baltas šarvuotas raitelis. 
Senąją valstybės vėliavą, 
kurios ištakos siekia XV a. 
pradžią ar kiek ankstesnius 
laikus, Lietuvos Respublikos 
Seimas įrašė Lietuvos valsty-
bės vėliavos įstatyme. 

Nacionalinis diktantas 
šiais metais Čikagos apylinkė-
se buvo rašomas dviejose vie-
tose: Gedimino lituanistinėje 
mokykloje, Mundelein, bei 
Maironio lituanistinėje moky-
kloje, Lemont. Generaliniam 
konsulatui akciją įgyvendinti 
padėjo Violeta Rutkauskienė 
(JAV Lietuvių bendruomenės 
Waukegan-Lake County apy-
linkė) bei Goda Misiūnienė 
(Maironio lituanistinė mo-
kykla).

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Nacionalinio diktanto konkurso Čikagoje dalyviai ir jų artimieji susitikimo generaliniame konsulate 
metu.                                                                                               LR Generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

Konsulinės misijos metu 
bus priimami prašymai ir do-
kumentai dėl pasų keitimo ir 
išdavimo, užsienyje sudarytų 
civilinės būklės aktų įtrau-
kimo į apskaitą Lietuvoje, 
konsulinių pažymų išdavimo, 
konsulinio dokumentų legali-
zavimo, Lietuvos Respublikos 
piliečių, išvykusių iš Lietuvos 
ilgesniam nei 6 mėnesių laiko-
tarpiui, gyvenamosios vietos 
deklaracijos, dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės bei 
atliekami kiti konsuliniai 
veiksmai.

Lietuvos konsulinės misijos 
Buenos Airėse darbo laikas bus 
skelbiamas Lietuvos ambasa-
dos Ispanijos Karalystėje inter-
neto tinklalapyje http://es.mfa.
lt. Dėl išankstinės registracijos 
maloniai prašome skambinti 
telefonu +34917022118 arba 
rašyti elektroniniu paštu amb.
es@urm.lt.

Fotografijų ir numizma-
tikos paroda. SLA šimtme-
čio minėjimo proga, balan-

džio 26 d., mūsų patalpose 
vyko Mirtos Mikučionytės ir 
Adrianos Stalioraitytės draugi-
jos fotografijų paroda, kurioje 
atsispindėjo draugijos istorija 
ir nuolatinė veikla. Ją pristatė 
Irena Simanauskienė, kuri pa-
pasakojo apie įvairius praeito 
laikotarpio etapus ir atkreipė 
dėmesį į įsipareigojimą tęsti 
SLA pionierių idealus.

Taip pat vyko Norberto 
Simniškio Lietuvos numiz-
matikos paroda, kurią pristatė 
pats kolekcionierius , paaiškin-
damas ir atsakydamas į klausi-
mus. Baigiantis renginiui, SLA 
pirmininkas Raul Stalioraitis 
tarė padėkos žodį ir pakvietė 
visus pakelti vyno taures.

„ L i e t u v o s  a i d a i ” . 
Lietuviška radijo valandėlė 
„Ecos de Lituania”, vad. Jono 
F.Kalvelio, galima pasiklausyti 
sekmadieniais nuo 19 iki 21 
val., internete www.ecosdelik-
tuania.com.ar

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf.

Ž.Pavilionis su ilgamečiu Lietuvos laisvės rėmėju prof. Alfredu 
Sennu bei Madison gyvenančiu prezidento Stulginskio anūku Jonu.

valstijos lietuviai, kurie sutei-
kė daug paramos atsikuriančiai 
Lietuvos valstybei.

Šios sukakties minėjime Ž. 
Pavilionis ragino Wisconsino 
lietuvius toliau padėti stiprinti 
Lietuvą.

„Iškovotos laisvės nega-
lima priimti kaip duotybės, 
tuo labiau kad regione kyla 
vis didesnės grėsmės laisvų 
tautų saugumui”, - sakė am-
basadorius.

Ž .  P a v i l i o n i s  v i z i t o 
Madisone metu taip pat ap-
silankė senajame Madisono 
universitete, kuriame Europos 
Sąjunga besidomintiems stu-
dentams bei vietos bendruo-
menės nariams skaitė paskaitą 
apie Lietuvos pasiekimus, 
ateities tikslus.

Ambasadorius taip pat su-
sitiko su Madisono Žemės 
ūkio ir prekybos sekretoriu-
mi Ben Bracel ir Madisono 
Komercijos rūmų ir pagrin-
dinių verslo asociacijų vado-
vais aptarti verslo ryšių tarp 
Lietuvos ir Wisconsino vals-
tijos plėtrą.

Wisconsinas laikomas 
JAV pieno pramonės, sū-
rių sostine – čia rengiamos 
pasaulinės mugės sutrau-
kia šimtus įvairių pasaulio 
gamintojų, kartu siekiančių 
išplėsti ir savo produkcijos 
eksportą į JAV.

Universitetinis Madisono 
miestas taip pat garsėja ino-
vacijų kultūra. Ambasadorius 
Ž. Pavilionis informavo vie-
tos lietuvius, kad šiais metais 
Wisconsine bus atidarytas 
pirmasis Lietuvos Garbės 
Konsulatas.

LR URM inf.

ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Į suvažiavimą kviečiame 

atvykti jau penktadienio va-
karą – mūsų visų laukia smagi 
vakaronė ir galimybė paben-
drauti su skirtingų Lietuvos ir 
pasaulio kraštų ateitininkais.

Kiekvieną dalyvį prašome 
užpildyti registracijos anketą 
(išskyrus 3-6 m. vaikus, kurie 
registruojami kartu su tėvais). 
Atkreipiame dėmesį, kad JAS 
nariai galės dalyvauti kartu su 
moksleiviais, o 3-6 metų vai-
kais numatytu laiku rūpinsis 
savanoriai.

Ateitininkų federacijos inf.
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Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
ir ambasadorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis kartu su 
daugybe aukštų JAV ir kitų 
šalių pareigūnų, politikų bei 
Lietuvos draugų balandžio 29 
dieną minėjo ilgiausiai be per-
traukos dirbančios Lietuvos 
diplomatinės atstovybės vei-
klos jubiliejų. Lietuvos amba-
sadai JAV – 90.

„Amerikos lietuvių ben-
druomenės ir griežtos JAV 
politikos dėka visus ilgus 
okupacijos metus čia, šiame 
pastate, toliau buvo atstovau-
jama nepriklausomai Lietuvai. 
Tai – tikras, 90-metis Lietuvos 
diplomatijos simbolis”, – am-
basadoje Vašingtone susirin-
kusiems svečiams sakė L. 
Linkevičius.

Solidaus šio simbolio jubi-
liejaus kartu su JAV lietuvių 
bendruomene paminėti atvyko 

90 NENUTRŪKSTAMO DARBO LIETUVAI METŲ

Rusijos požiūris į partizanus nepasistūmėjo nuo Stalino 
laikų. Vienas to požymių yra pasirašytas Rusijos prezidento 
Vladimir Putin įsakas dėl gerinamos materialinės padėties 
Antrojo pasaulinio karo veteranams. Tarp jų ir 1941-1951 
metais sovietinėse struktūrose tarnavusiems asmenims, pri-
sidėjusiems prie „nacionalistinio pasipriešinimo likvidavi-
mo” dabartinės Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos bei 
Ukrainos teritorijose. Dokumente išvardytų kategorijų Antrojo 
pasaulinio karo veteranams nuo 2014 metų gegužės 1 d. kas 
mėnesį iki gyvos galvos turėtų būti mokama po 500 arba 1000 
rublių (maždaug 35 ir 70 litų).

Partizaninis karas prieš sovietinę okupaciją Lietuvoje 
vyko nuo 1944 iki 1953 metų. Iš visų Baltijos valstybių pasi-
priešinimas Lietuvoje buvo stipriausias. Kovai su partizanais 
Lietuvoje buvo dislokuota gausi NKVD kariuomenė. 1945 me-
tais joje buvo iki 20 tūkst., o 1946 metais - iki 14 tūkst. karių. 
Kovai su lietuvių partizanais okupacinė valdžia prie NKVD 
įkūrė „naikintojų batalionus”, lietuvių vadintais stribais.

Sovietų represinės institucijos trėmė į Sibirą partizanų 
šeimas, rėmėjus, kankino pasipriešinimo dalyvius, pusnuo-
gius žuvusių partizanų kūnus išmesdavo centrinėse miestelių 
aikštėse. Per 1944–1953 metų partizaninį karą prieš okupaciją 
nužudyta apie 20 tūkst. partizanų, suimta ir įkalinta apie 186 
tūkst. žmonių.

Lietuvos Konstitucinis Teismas šiemet kovo mėnesį 
pabrėžė, kad sovietinis okupacinis režimas Lietuvoje vykdė 
tarptautinius nusikaltimus, kurie gali būti kvalifikuojami kaip 
nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai. 1944-1946 me-
tais susidarė dideli, iki 100 kovotojų partizanų būriai, iš viso iki 
30 tūkst. vyrų, kurie kontroliavo visą Lietuvą, išskyrus mies-
tus, o pasirodžius NKVD daliniams eidavo į mūšį. Partizanai 
trukdė okupacinės valdžios rinkimus, apšaudydavo balsavimo 
būstines, kovojo su prievartiniu kolūkiu kūrimu. Antrajame 
etape 1946-1948 metais, kovose netekę apie 10 tūkst. vyrų, 
partizanai sudarė mažus būrius, sodybose ir prie jų kasė po-
žeminius bunkerius. 1948-1953 etais buvo pagaliau sukurtos 
centralizuotos struktūros, tačiau jos greitai sunaikintos. Nors 
partizaninis karas, kovojant vienų vieniems ir pralaimėtas, ta-
čiau, anot Lietuvos istorikų, laisvės kovotojai įrodė, kad 1940 
metais vasarą Lietuva į SSRS valią įjungta prieš tautos valią 
ir atpirko Lietuvos vyriausybės ir kariuomenės neveiklumą.

Gegužės 8-tąją minint Antrojo pasaulinio karo aukų atmi-
nimo dieną, prezidentas Valdas Adamkus „Žinių radijui” sakė, 
kad jam iš to meto labiausiai įstrigo tai, kaip Lietuva pasielgė 
su Lenkija. „Mes iki 1938 metų diplomatiniais santykiais 
su Lenkija neturėjome, jie buvo įtempti dėl Vilniaus. Kada 
Lenkijos kariuomenė pradėjo bėgti ne nuo vokiečių pusės, o iš 
pasienio su Rusija pusės, Lietuva atidarė sienas ir draugiškai 
priėmė tuos, kurie per 20 metų buvo okupavę Lietuvos sostinę. 
Man, jaunam žmogui, tai buvo ypatingo pasididžiavimo jaus-
mas: mes vis tik buvome žmogiški, jautrūs ir priėmėme lenkų 
kariuomenę”, - laidoje „Dienos klausimas” sakė V. Adamkus. 
„Didžiuojuosi, kad Lietuva parodė didvyriškumą savo didžiau-
siam priešui, kuris per 20 metų mums buvo atėmęs Lietuvos 
sostinę. (...) Žmonės juos priėmė, maitinosi, rūpinosi, slėpė, 
nelegaliais būdais siuntė į Angliją ir kitur. Tai buvo aukščiausio 
žmoniškumo parodymas iš lietuvių tautos”, - teigė V. Adamkus. 

Kilus tikimybei, kad Lietuvoje gali būti įvykdytas plataus 
masto teroristinis išpuolis, užkirsti tam kelią skubėtų ne tik 
elitinis policijos padalinys „Aras”. Pagalbos būtų galima tikė-
tis ir iš kitų stipriausių ES antiteroristinių padalinių, kuriuos 
vienija organizacija ATLAS. Kolegų iš ES pagalbos lietuviams 
dar neprireikė, bet „Aras” jau pagelbėjo estams.

Vadinamąsias Georgijaus juosteles šiuo metu galima 
pavadinti Rytų Ukrainos okupacijos ir prorusiško separatiz-
mo simboliu. Iš kur „Kolorado vabalų” atributika atsirado 
Lietuvoje? Paaiškėjo, kad Georgijaus juostelės yra dalinamos 
Rusijos Federacijos ambasadoje, Vilniuje, Latvių gatvėje. 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pasiūlė ignoruoti 
Georgijaus juosteles.

Lietuvos Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas 
gegužės 6 dieną Vašingtone susitiko su Amerikos valstybių 
organizacijos (Organization of American States, OAS) ge-
neraliniu sekretoriumi José Migueliu Insulza. Viceministras 
pristatė Lietuvos prioritetus Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 
ir aptarė šalies ryšius su Amerikos valstybių organizacija.

Lietuvos ambasada Rusijoje gegužės 28–29 dienomis orga-
nizuoja išvažiuojamąją konsulinę misiją į Krasnojarsko miestą, 
kurios metu konsulinis pareigūnas Lietuvos piliečiams ir lietuvių 
kilmės asmenims teiks konsulines paslaugas.        LR URM inf.

JAV senatoriai John McCain ir 
Richard Durbin, JAV Kongreso 
nariai Joe Šimkus ir Mario 
Diaz-Balartas, Pensilvanijos 
nacionalines gvardijos vadas 
Wesley Craigas, buvęs JAV 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
Dennis Hastert, Vašingtone 
reziduojantys ambasadoriai 
bei kiti Lietuvos bičiuliai.

„Lietuvos ir JAV santy-
kiai visuomet buvo išskirtiniai. 
Amerika viena pirmųjų pripa-
žino Lietuvos nepriklausomybę 
1920 m., ji rėmė mūsų nepri-
klausomybę ir 1990-aisiais. 
Šiandien, kai Rusijos veiksmai 
Ukrainoje kelia grėsmę Europos 
ir Baltijos valstybių saugumui, 
JAV pirmosios konkrečiais 
veiksmais stiprina mūsų saugu-
mą”, – pabrėžė ministras.

Ž. Pavilionis pabrėžė, jog 
Lietuvos ambasada Vašingtone 
yra ilgiausiai be pertraukos dir-
banti mūsų šalies diplomatinė 

atstovybė pasaulyje. Anot jo, 
dabartiniams diplomatams di-
delė garbė ir atsakomybė dirbti 
Lietuvai šiame istoriniame pas-
tate, ypač išlaikant ir stiprinant 
artimus Lietuvos ir JAV ryšius.

Iškilmių metu Užsienio 
reikalų ministerijos garbės 
ženklu „Lietuvos diplomati-
jos žvaigždė” už nuopelnus 
stiprinant dvišalius santykius 
apdovanotas vienas artimiau-
sių Lietuvos draugų, JAV 
senatorius John McCain.

„Senatorius visuomet buvo 
ištikimas Lietuvos draugas, 
padedantis garsinti jos var-
dą. JAV Kongrese jis nuolat 
primena Lietuvos svarbą re-
miant demokratinius judė-
jimus Ukrainoje, Gruzijoje, 
Baltarusijoje ir kitose Rytų 
partnerystės valstybėse”, – 
įteikdamas apdovanojimą sakė 
L. Linkevičius.

LR URM inf.

Lietuvos ir Ukrainos ini-
ciatyva Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza-
cijos (ESBO) delegacijoms 
Vienoje gegužės 8 dieną su-
rengtas informacinis renginys, 
skirtas aptarti žmogaus teisių 
pažeidimus Kryme.

Lietuvos nuolatinis atsto-
vas prie ESBO ambasado-
rius Giedrius Čekuolis atida-
rydamas renginį pažymėjo, 
kad žmogaus teisių ir naci-
onalinių mažumų situaci-
ja Kryme po Rusijos įvyk-
dytos šio Ukrainos regiono 
aneksijos yra tarptautinės 
bendruomenės nepelnytai 
užmirštama, nors situacija 
tik blogėja, ypač kalbant apie 
Krymo totorių teises. „Rusijos 
plačiai naudota argumentacija, 
kad Krymo okupacija susijusi 
su siekiu užkirsti kelią rusų 
nacionalinės mažumos perse-
kiojimui, buvo atvirai kvestio-
nuota tiek Jungtinių Tautų, tiek 

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė” už nuopel-
nus stiprinant dvišalius santykius apdovanotas vienas artimiausių Lietuvos draugų, JAV senatorius 
John McCain.                                                                                                                  LR URM nuotr.

LIETUVOS IR UKRAINOS INICIATYVA ESBO DELEGACIJOS VIENOJE 
SUPAŽINDINTOS SU ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAIS KRYME

ESBO žmogaus teisių ekspertų. 
Prisidengimas figos lapeliu 
vykdant vienašališką Europos 
žemėlapio perbraižymą negali 
paslėpti grubaus Helsinkio 
baigiamojo akto principų pa-
žeidimo”, – teigė G. Čekuolis.

B e n d r a  L i e t u v o s  i r 
Ukrainos iniciatyva supažin-
dinti tarptautinę bendruomenę 
su žmogaus teisių pažeidimais 
Rusijos aneksuotame Kryme 
buvo pradėta Niujorke, suren-
gus susitikimą su Jungtinių 
Tautų atstovais. Susitikimas 
Vienoje yra antrasis tokio po-
būdžio informacinis renginys, 
skirtas ESBO delegacijoms ir 
tarptautinėms naujienų agen-
tūroms. Jame svečių teisėmis 
dalyvavo Krymo totorių ly-
deris Mustafa Džemilevas ir 
Maskvos Helsinkio grupės 
narys Andrejus Jurovas.  

M. Džemilevas susitiki-
me išsakė susirūpinimą, kad 
Krymo totoriai už savo prin-

cipingą poziciją dėl Ukrainos 
teritorinio vientisumo ir 
separatistų surengto referen-
dumo boikoto sulaukia gra-
sinimų ir Rusijos statytinės 
Krymo valdžios yra vadina-
mi ekstremistais. Tarptautinė 
bendruomenė buvo paraginta 
imtis aktyvių veiksmų prieš 
Rusijos bandymus nutildy-
ti kitaminčius okupuotame 
Kryme bei siųsti nepriklau-
somas tarptautines žmogaus 
teisių ekspertų misijas, kurios 
užkirstų kelią žmogaus teisių 
pažeidimams.

Kalbėdamas apie rusų na-
cionalinės mažumos Kryme 
padėtį prieš šio regiono anek-
siją, A. Jurovas pabrėžė, kad 
sisteminiai žmogaus teisių pa-
žeidimai nukreipti prieš rusus 
nebuvo fiksuoti, todėl Rusijos 
valdžios sprendimas įvesti 
karines pajėgas į Krymą pri-
sidengiant šiuo pretekstu yra 
nepateisinamas. LR URM inf.
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Norisi tikėti, kad JAV  lie-
tuvių bendruomenės Vidurio 
Vakarų apygardos jau an-
trus metus iš eilės Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre su-
rengtas lituanistinių mokyklų 
mokinių dailiojo skaitymo 
konkursas taps tradiciniu. Jo 
tikslas - skatinti mokinius 

LIETUVIŠKOS EILĖS – IŠ MAŽŲJŲ LŪPŲ
Loreta Timukienė

balandžio 26 dieną, šeštadienį, 
buvo skirtas mūsų grožinės li-
teratūros pradininko Kristijono 
Donelaičio gimimo 300 metų 
jubiliejui. Nors šįkart susirinko 
ne toks gausus būrys skaitovų, 
tačiau visi jie rimtai ruošėsi 
konkursui: rinkosi kūrinius, 
juos mokėsi raiškiai skaityti ir, 
be abejo, jaudinosi, laukdami 
savo pasirodymo. Dalyviai 
buvo suskirstyti į tris amžiaus 
grupes (1–3 klasių, 4-6 klasių 
ir 7–10 klasių), vertinimo ko-
misijos narės Giedrė Gillespie, 
Audronė Raugevičienė ir 
Svajonė Kerelytė, skirdamos 
taškus, atsižvelgė į taisyklin-
gą žodžių tarimą, skaitymo 
išraišką ir sugebėjimą perteikti 
kūrinio mintį bei nuotaiką. 
Konkurso nuostatuose buvo 
nurodytas pageidavimas, kad 
dalyviai eilėraščius deklamuo-
tų atmintinai.

Iš mažųjų grupės geriausiai 
pasirodė Čikagos lituanistinės 
mokyklos trečiokas Benas 
Kavaliauskas ir Maironio li-
tuanistinės mokyklos mokinės 
– Aistė Austrevičiūtė bei Ieva 
Paškevičiūtė. 4-6 klasių grupė-
je pirma vieta skirta Čikagos 
lituanistinės mokyklos ke-

Konkurso dalyviai su tėveliais, vertinimo komisijos nariais ir renginio organizatoriais.   
                                                                                                                                L. Apanavičienės nuotr.

Eilėraštį deklamuoja Maironio 
lituanistinės mokyklos mokinė 
Ieva Paškevičiūtė, užėmusi 
trečią vietą.      L.Timukienės nuotr.

Iš mažųjų grupės geriausiai 
pasirodė Čikagos lituanisti-
nės mokyklos trečiokas Benas 
Kavaliauskas. L.Timukienės nuotr.

tvirtokei Urtei Likatavičiūtei, 
vyresniųjų grupėje – Maironio 
lituanistinės mokyklos auklėti-
nei Aurikai Jakelytei. Visi lau-
reatai buvo apdovanoti diplo-
mais ir dovanomis – Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus, 
verslininkų Austėjos ir Vyto 
Sruogų  bei JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos įsteigtais 
prizais. Gaila, kad nesulau-
kėme atstovų iš kitų lituanis-
tinių mokyklų – jų lauksime 
kitąmet, o šįkart dėkojame 
mažiesiems lietuviško žodžio 
mylėtojams, jų mokytojams ir 
tėveliams.

plačiau domėtis lietuvių litera-
tūra, geriau suprasti literatūros 
kūrinius, taisyklinga ir išraiš-
kinga lietuvių kalba perteikti 
literatūros kūrinį.

Šių metų konkursas, vykęs 

MŪSŲ DALIA

Leonardas ANDRIEKUS

Tokia buvo dalia, kad sudužo laivai
Ir pasiekėm krantus Lotofagų salos –
Mus norėjo audra nualsint negyvai
Vandenynų verpetuos giliuos.

Tris dienas, tris naktis nesudėjom akių,
Šaltose bangose pamažu stingdami,
Ir jau šaukė mirtis: Štai paversti baigiu
Jų gražiausiassvajas geležies grandimi!

Į mus tiesė piktai bado šmėkla nagus,
Išdžiovino venas įkyrus troškulys,
Bet vėl davė jėgos prasiblaivęs dangus
Ir nušvitus toli žalių rūtų šalis.

Supas jūroj lengvai Lotofagų šalis –
Vos negrimzta gelmėn pilna vaisių, žiedų –
Sruva mūsų skausmu vakarinė tyla,
Mirštant pertekliaus žemėj badu.

 Brooklynas, 1951.VI.30

Šiais metais visą Lietuvą sujungsiančią Dainų šventę iš-
kilmingai pabaigs Dainų diena. Jos metu netrūks vienijančių 
ritualų: vienu kvėpavimu dainas, su kuriomis užaugome, atliks 
per dvylika tūkstančių choristų iš 350 kolektyvų. 

Lietuvos dainų šventė – svarbiausias šalies kultūros įvykis, 
jungiantis visas kartas ir visus žmones, stiprinantis šalies tapa-
tybę ir garsinantis jos vardą pasaulyje. Šalies tautines dainas, 
šokius, ansamblių, pučiamųjų orkestrų, kanklių muzikos ir 
teatro programas, amatus pristatantys atlikėjai 2014 m. liepos 
2–6 d. Vilniuje ištars „Čia – mano namai”. Šventė taip pat 
kvies dalyvauti įvairiose pramogose, išbandyti senuosius ama-
tus. Birželio 28 d. Kaune, Dainų slėnyje, vyks Dainų šventės 
90-mečio minėjimas.

Jubiliejinėje Dainų šventėje bus gausu ir naujovių. Minint 
300-ąsias K. Donelaičio gimimo metines, pirmą kartą šventės 
istorijoje vyks Teatro diena kartu su specialia programa „Dyvų 
dyvai”. Planuojama, kad jubiliejinėje Dainų šventėje dalyvaus 
apie 37 tūkst. dalyvių, į ją atvyks užsienio lietuviai iš 14 pasaulio 
šalių. Renginiais bei pasirodymais tikimasi pritraukti šimtus 
tūkstančių žiūrovų. Šis ypatingas tradicinės kultūros reginys 
Lietuvoje bus surengtas devynioliktą kartą.

Daugiau nei 7,5 tūkst. šokėjų, spalvingi tautiniai drabužiai, 
nuotaikinga muzika ir įspūdingos tūkstantinės šokėjų kompo-
zicijos. Tokią dovaną šalies šokio mėgėjams šių metų liepos 5 
dieną, šeštadienį, Lietuvos futbolo federacijos stadione rengia 
jubiliejinės Dainų šventės organizatoriai. Šventės nuotaiką kurs 
ir renginio temą „Sodauto” atspindės specialiai sukurti vaizdo 
siužetai, o pats renginys neapsieis be tokių seniai pamėgtų šokių 
kaip „Gyvataras”, „Subatėlė” bei „Pūtė vėjas”. Šventės kulmi-
nacija taps daugeliui puikiai žinomas suktinis „Bitute, pilkoji”, 
kurį šoks visi 7,5 tūkst. dalyvių. 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai sveikino visas mamas su artėjančia Motinos 
diena ir dovanojo joms galimybę apsilankyti muziejuje nemo-
kamai. 2014 m. gegužės 3 d., visos mamos, su nepilnamečiais 
vaikais atėjusios apžiūrėti Valdovų rūmuose įrengtų ekspozicijų, 
galėjo įsigyti bilietus su 100 proc. nuolaida. Praėjusių metų 
liepos mėnesį vartus atvėrusius Valdovų rūmus jau aplankė 
apie 240 tūkst. lankytojų. Muziejus lankytojus priima kasdien, 
išskyrus pirmadienius ir valstybinių švenčių dienas.

Rusijos prezidentas Vladimir Putin nurodė garbės raštu ap-
dovanoti 90-metį švenčiantį Lietuvos aktorių Donatą Banionį. 
Rusijos ambasada Lietuvoje pranešė, kad ambasadorius Aleksandr 
Udalcov aplankė aktorių namuose ir įteikė jam sveikinimų raštus 
nuo V.Putin bei premjero Dmitrij Medvedev. Anksčiau aktorius 
buvo apdovanotas Rusijos Federacijos Draugystės ordinu už 
nuopelnus vystant Rusijos kino meną ir vaisingą veiklą stiprinant 
tarptautinius kultūrinius ryšius (1999 m.), Rusijos Federacijos 
Garbės ordinu už didelį indėlį vystant teatro ir kino meną bei 
daugiametę kūrybinę veiklą (2009 m.).                         LRT, ELTA

Vilnius ,  gegužės 8 d. 
(ELTA). „Litexpo” parodų 
centre prasidėjo Jungtinių 
Amerikos Valstijų (JAV) am-
basados kartu su Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agen-
tūra (MITA) organizuojama 
tarptautinė inovacijų konfe-
rencija „JAV požiūris į inova-
cijas” („U.S. Approaches to 
Innovation”).

Renginyje pagrindinį pra-
nešimą perskaitys JAV ne-
priklausomo tyrimų instituto 
„SRI International” preziden-
tas dr. Curtis Carlson. 

Sveikindamas konferenci-
jos dalyvius švietimo ir moks-
lo ministras Dainius Pavalkis 
pabrėžė siekį paversti Lietuvą 
inovacijų lopšiu. „Mūsų šalies 
ekonomikai ilguoju laikotarpiu 

PRASIDĖJO JAV IR LIETUVOS INOVACINĮ 
BENDRADARBIAVIMĄ SKATINANTI PARODA

ypač naudinga didinti verslo 
investicijas į mokslinius tyri-
mus tiesiant tiltą tarp mokslo 
ir rinkos ir kuriant inovatyvias 
įmones ir naujus rinkoje popu-
liarius aukštųjų technologijų 
produktus”, - sakė švietimo ir 
mokslo ministras.

Kaip pažymėjo D. Pavalkis, 
Lietuvai svarbu puoselėti 
tarptautinį bendradarbiavimą 
inovacijų srityje ir perimti 
geriausius kitų šalių, tarp jų 
JAV, pavyzdžius. 

Sutelkdama JAV valstybi-
nio, akademinio ir privataus 
sektoriaus atstovus ir jų ko-
legas iš Lietuvos bendrai dis-
kusijai, Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra (MITA) 
ir JAV ambasada Vilniuje sie-
kia paskatinti ilgalaikį dialogą. 

MOTINOS DIENAI 
SKIRTAS KONCERTAS

Vilnius ,  gegužės 4 d. 
(ELTA). Pirmąjį gegužės mė-
nesio sekmadienį, gegužės 
4-ąją, Prezidentūra atvėrė 
vartus ir kvietė į Motinos die-
nai skirtą koncertą „Šokio 
puokštė mamai”.

Šventinę programą „Judesy 
pražystant” parengė Vilniaus 
kolegijos studentai, absolven-
tai ir jų vadovaujami kolek-
tyvai. Šokių pynėje susijungė 
įvairiausi šokio stiliai - nuo 
senovinių ir tautinių iki šiuo-
laikinių ir modernių. Buvo 
galima išvysti ne vieną pasi-
rodymą, šokio festivaliuose 
ar konkursuose apdovanotą 
prizais. Įėjimas į Prezidentūros 
vidinį kiemą - pro vartus iš 
Universiteto gatvės pusės. 
Renginys nemokamas.
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Velykos Šv. Kazimiero 
misijoje. Šv. Mišios Šv. 
Pranciškaus koplyčioje, St. 
Pete Beach, yra laikomos kie-
kvieną dieną. Tačiau tris kartus 
per metus – Vasario 16 d., per 
Velykas ir Kalėdas – pamaldos 
yra laikomos Šv. Vardo bažny-
čioje, Gulfport, FL.

Šv. Velykų Mišiose da-
lyvavo apie pusantro šimto 
žmonių, tarp jų matėsi daug 
jaunimo Šv. Mišias atnašavo 
prelatas Alg. Bartkus, kun. 
dr. M. Čyvas ir Šv. Kazimiero 
Misijos vadovas kan. B. 
Talaišis. Mišiose giedojo mo-
terų grupė, vadovaujama Astos 
Lukienės.

Misijos komitetas primena, 
kad gegužės 1 d. prasideda 
Gegužinės pamaldos koplyčio-
je – Marijos litanija kiekvieną 
dieną 6 val. vak., išskyrus 
sekmadieniais. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Misijos komitetas
Velykinė puota klube. 

Kiekvienais metais Klubo val-
dyba rengia velykinius pietus, 
kuriuose dalyvauja gražus klu-
bo narių ir svečių būrys. Ir šiais 
metais apie aštuoniasdešimt 
dalyvių buvo maloniai sutikti, 
gausiais valgiais bei šampanu 
pavaišinti ir margučių „kova” 
pralinksminti. Stipriausio 
margučio prizą laimėjo klu-
bo narė Onutė Kaselienė. 
Margučių parodėlėje dalyvavo 
Birutė Mikalauskienė, Gintas 
Valaitis, bet labiausiai visus 
žavėjo meniškai numarginti 

Ados Vodopalaitės margučiai.
Nuolat St. Petersburge gy-

venančius tautiečius švenčių 
proga dažnai aplanko šeimos 
nariai iš šiaurės. Šiais metais 
salėje matėsi daug svečių, 
besidžiaugiančių ne tik puikiu 
oru, bet ir galimybe jaukio-
je lietuviškoje aplinkoje su 
šeimos nariais pabendrauti 
Velykų šventės proga.

„Bangos” Velykų šventė 
gamtoje. Šv. Velykų die-
ną Lietuvių klubo padalinys 
„Banga” linksmai atšventė 
gamtoje ir pasitiko pavasarį 
Ridgecrest parke Largo, FL.

Velykos - tai atgimimo, 
pavasario, vaisingumo ir gau-
sos šventė. Ir mūsų šventėje 
atsispindėjo Velykų simbo-
lika. Nepamiršome tradicijų 
ir papuošėme stalus dailiais 
margučiais, vienas už kitą 
įdomesniais ir gražesniais. O 
vaikučiai prisiminė tradicinį 
žaidimą – margučių rideni-
mą bei kiaušinukų paiešką 
pievoje.

Velykų proga susibūrė vi-
sos trys mūsų kartos – ir jauno-
sios atžalos, ir jų tėveliai, ir net 
seneliai. Visi bendrai žaidėme 
žaidimus – virvės traukimą, 
kiaušinių nešimo estafetes, 
šokinėjome ir griuvinėjome 
„bulvių” maišuose. O mieloms 
susibūrusioms porelėms teko 
pralavinti lankstumą ir miklu-
mą, bandant bėgti su „kamuo-
liais-kiaušiniais” tarp kojų. 
Pralaimėtojų šiuose žaidimuo-
se nebuvo – visi prisijuokė iki 
ašarų ir pasilinksmino į valias.

Niekas taip nesimboliza-

vo Velykiškos gausos, kaip 
nuostabus ir skanus maistas. 
Lietuvių tauta garsėja geru 
apetitu – stalai lūžte lūžo nuo 
vaišių gausos: skanių mėsyčių, 
mišrainių, kumpių, sumuštinių 
su lietuviška duona, blynų, 
desertų bei šakočių – galėjo-
me dvigubai daugiau svečių 
pamaitinti, negu susirinko. 
Ačiū Erikai, jos vyrui ir anytai 
Aldonai už skanių kepsnių 
paruošimą ir kepimą. Dėkojant 
negalima nepaminėti šventės 
sielos – „Bangos” pirmininkės 
Ramutės, kuri visokeriopai 
parėmė šią gražią šventę. 
Nebūtumėm tiek įsilinksminę 
be Ramutės oratoriškų kalbų, 
paraginimų ir prajuokinimų 
šventės metu.

Šiais laikais mes turime 
didelį pasirinkimą ir daug 
galimybių švęsti šventes įvai-
riose vietose ir su įvairiais 
draugais. Tačiau buvo džiugu 
matyti mus visus, lietuvius, 
susirinkusius tęsti mūsų tra-
dicijas linksmame ir darniame 
būryje.

Vita Blough
Atvelykio šventė klube. 

Atvelykio sekmadienį, balan-
džio 27 d., pietų dalyviams 
Klubo pramoginių šokių gru-
pė „Ritmas”, vadovaujama 
profesionalių šokėjų Rimos ir 
Aurelijaus Kilbauskų, pateikė 
gražią dovaną – šokių progra-
mą. Pavasariškomis gėlėmis 
padabinti stalai ir scena ma-
loniai nuteikė dalyvius. Po 
pietų, klubo pirmininkė Vida 
Meiluvienė pakvietė progra-
mą vesti „Ritmo” grupės narę 

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

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

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

2014 m. gegužės 4 d. New 
Yorko bei jo apylinkių lietuviai 
gausiai rinkosi į Maironio litu-
anistinę mokyklą, kurios ben-
druomenė pakvietė į tradicinę 
Mamyčių dienos šventę. Į ją at-
vyko New Yorko Brooklyn Švč. 
Mergelės Marijos Apsireiškimo 
parapijos administratorius, 
monsinjoras Joseph Calise, 
šios parapijos kunigas Vytautas 
Volertas, Lietuvos gene-
ralinis konsulas New Yorke 
Valdemaras Sarapinas su žmona 

L O S  A N G E L E S ,  C A

VAKARAS SU „RONDO”

Malonų balandžio 27-osios 
pavasario vakarą į Los Angeles 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi-
jos viršutinę salę rinkosi žmo-
nės pasiklausyti garsios lietu-
vių roko grupės „Rondo” kon-
certo, kurį surengė Ričardas 
Černiauskas. Koncertas žadėjo 
būti įspūdingas: gera salė, 
lengvai pasiekiama vieta vie-
tiniams lietuviams ir, svarbiau-
sia, puiki roko grupė.

Planuotu laiku, aštuntą 
valandą vakaro, koncertas dar 
nebuvo prasidėjęs. Vietoj jo, 
ant salės sienų šokinėjo raudo-
ni ir žali lazerio šviesos taškai, 
o iš scenos į susirinkusius lėtai 
driekėsi dirbtinė migla. Tai 
buvo tarsi savotiška šio roko 
muzikos koncerto įžanga. Apie 
8:40 v. v. scenoje pagaliau pa-
sirodė „Rondo” grupė, kurios 
susidomėję jau laukė apie du 
šimtai klausytojų.

Miglai besidriekiant iš 
abiejų scenos pusių, į ją su 
dideliu, per daugelį metų įgytu 
pasitikėjimu savimi, bedainuo-
jant minioms Lietuvoje, įžengė 
pagrindinis grupės atlikėjas 
Aleksandras Ivanauskas. Nuo 
pat pirmosios dainos jis pri-
kaustė klausytojų dėmesį, ku-
ris neatlyžo per visą koncertą. 
Visa grupė grojo kaip neabe-
jotinai patyrę muzikantai, kaip 
gerai suderintas instrumentas. 
Po trečios dainos, kuri vadi-
nosi „My Eliza”, klausytojai 
jau buvo atsistoję, lingavo ir 
mojavo rankomis. Dainininkui 
paklausus, ar tarp vakaro klau-
sytojų yra Eliza, atsakymo 
nebuvo, tačiau susirinkusiųjų 
entuziazmas buvo didelis ir 

jo sujaudintas Ivanauskas 
klausytojams dėkojo ranką pri-
spaudęs prie širdies. Po dainos 
„Trečias atsidūsimas” salėje 
tvyrojo tyla, nes šios dainos 
žodžiai priminė visiems, kad 
laisvė, kurią turime, turi būti 
gerbiama ir branginama. Tyla 
po šios dainos bylojo apie pa-
liestą dar neužgijusią žaizdą.

Po dvidešimties minučių 
pertraukos, „Rondo” vėl buvo 
scenoje. Šį kartą jie grojo dar 
laisviau, visiškai įtraukdami 
klausytojus į vakaro muzikos 
šėlsmą. Maži vaikai šoko ran-
ka rankoj, o viena senyva pora 
ištisai lingavo iš vienos dainos 
į kitą. Atrodė, kad muzikos 
kalbą suprato visi. Grupė gro-
jo visas klausytojų mėgiamas 
dainas, o šie jai dėkojo garsiais 
„Ačiū, ačiū!” ir išreikalavo dar 
du pakartojimus. Po paskuti-
nės dainos daug žmonių dar 
šoko salės takuose.

Pasikalbėjus su pagrindiniu 
grupės dainininku Aleksandru 
Ivanausku paaiškėjo, kad gru-
pė JAV lankosi jau trečią kartą, 
o birželio mėnesį planuoja 
keliones į Švediją ir Jungtinės 
Karalystės sostinę Londoną. 
Yra galimybė, kad netrukus 
jie vėl grįš į JAV. Paklaustas, 
ar užsienio klausytojai skiriasi 
nuo Lietuvos klausytojų, jis 
atsakė, kad muzikos mylėtojai 
visame pasaulyje yra tokie pa-
tys, tačiau greitai pridūrė, kad 
išeivijos lietuviai rodo dau-
giau entuziazmo ir šilumos, 
ypatingai kaliforniečiai, kurie 
gerai jaučia muziką. Šis vaka-
ras tikrai praskaidrino mūsų 
įtampos pripildytą kasdienybę 
ir patvirtino, kad „Rondo” ir 
toliau išlieka svarbi lietuviškos 
muzikos dalis.

Alexandra Kudukis

Motinos dienos šventė Maironio lituanistinėje mokykloje.                                    Žilvino Samsono nuotr.

Vyte, Tautos fondo pirmininkė 
Laima Šileikytė-Hood. Šventę 
pradėjo mokyklos direktorė 
Rasa Savičiūtė-Sprindys, kuri 
mokyklos bendruomenės vardu 
pasveikino moksleivių mamas 
jų šventės proga. Šventės da-
lyvius sveikinęs generalinis 
konsulas V. Sarapinas dėkojo 
„maironiukų” ir visoms kitoms 
mamoms bei močiutėms už 
jų triūsą, puoselėjant lietu-
višką žodį vaikučių galvelė-
se bei mintyse. „Ačiū Jums 

už Jūsų pastangas, skiepijant 
meilę Tėvynei Lietuvai jų šir-
delėse”, - kalbėjo V.Sarapinas. 
Savo sveikinimą generalinis 
konsulas baigė Marcelijaus 
Martinaičio eilėmis „Tu nu-
megzk man, mama, kelią”. 
„Maironiukai” surengė savo 
mamytėms ir močiutėms įspū-
dingą koncertą, kurį išradingai 
vedė trys mokyklos devinto-
kai – Aušrelė Pranevičiūtė, 
Simas Palubinskas-Chacar ir 
Martynas Gauba. Po koncerto 
šventės dalyviai vaišinosi lietu-
viškais patiekalais bei dalyvavo 
šventinėje loterijoje.

LR gen. kon. NY inf.

N E W  Y O R K ,  N Y

MAIRONIO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE – 
MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ

Jovitą Acutę - Parker, kuri 
lietuvių ir anglų kalbomis 
(kadangi dalyvavo daug ne-
kalbančių lietuviškai) supažin-
dino svečius su šokių grupe ir 
prieš kiekvieną šokį nupasako-
jo jo kilmę ir būdingus šokiui 
ypatumus.

Grupės šokėjai – Neringa 
Baltušienė, Jolanta Nikolov, 
Rasa Kay, Vida Valaitienė, 
Svajūnas Grucė, Rolandas 
Kurševičius, Peter Nikolov, 
Gintas Valaitis – vilkin-
tys šokėjų drabužiais, atli-
ko „Argentinišką tango”, 
„Ballroom tango” scenoje 
atliko Neringa Baltušienė ir 
Rolandas Kurševičius. Lėtą, 
viliojančią „Rumba” salės 
viduryje šoko Jolanta ir Peter 
Nikolov. Rima Kilbauskienė ir 
Svajūnas Grucė salės viduryje 
šoko „Anglų valsą”.

Publika entuziastingomis 

katutėmis atsidėkojo šokėjams 
už programą.

Dėkojame „Ritmui” už 
nuotaikingą programą.

„Sniego paukščiai” iš-
skrenda. Šiaurėje žiemos 
šalčiams nykstant, o Floridos 
saulutei užkaitinus, mūsų klu-
bo nariai – „sniego paukš-
teliai” vienas po kito pakėlę 
sparnelius ruošiasi iškeliauti 
vasarai į šiaurę.

Lietuvių klubo narių šeimai 
dėl įvairių priežasčių retėjant, 
vieni su kitais suartėjame ir 
branginame mūsų gražų ben-
dravimą, ypatingai savaitinių 
suėjimų metu.

Linkime išvykstantiems 
saugios ir gražios vasaros. 
Pasigesime jūsų ir lauksime 
parskrendant, kai medžių 
lapai šiaurėje pradės keisti 
spalvą.

Lietuvių žinios, balandis Nr. 453
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MIELAM KORPORANTUI
A.† A.

ARVYDUI VAIŠNIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame velionio 
žmonai ONUTEI, dukrai RŪTAI, giminėms 
bei artimiesiems.

LST Korp! Neo-Lithuania
Los Angeles skyrius

MIELAM BUVUSIAM KORPORANTUI

A.† A.
ANTANUI KASELIONIUI

Iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą visai Jo šeimai, giminėms bei ar-
timiesiems. 

LST Korp! Neo-Lithuania
Los Angeles skyrius

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO:

D.Januta, Oakland, CA .........250
S.Simoliūnas, Detroit, MI ....200
R.Kubiliūnas, 
Willoughby Hills, OH ............45
G.Bartkus, Mansfield, OH .....20
J.Stuopis, Sharon, MA ...........20
A.Giedraitis, Willowick, OH .15
E.Jakulis, Willoughby, OH .....10
J.Slapelis, Euclid, OH ............10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

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.

GEGUŽĖS 26 d., pirmadienį 8:30 val. ryte, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje šv. Mišios už žuvusius karius. Po šv. Mišių pusryčiai 
kavinėje. Rengia Katalikų karo veteranų 613 postas, globoja Šv. 
Kazimiero parapija.

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 Stasės Šimoliūnienės (1902-1990) paveikslas sūnaus Algimanto 
(1931-2013) atminimui. Dovana Vabalninko Švč. M. Marijos 
Ėmimo į Dangų bažnyčiai nuo Algimanto žmonos Želvyros, 
dukterų Julijos ir Viktorijos, brolio Sauliaus. Algimantas gimė 
Vabalninke, mirė Bostone.                                    Saulius Šimoliūnas

TAUTINIO ATGIMIMO 
ĄŽUOLYNUI - 25-ERI

Vilkaviškis, balandžio 26 
d. (ELTA). Tautos patriarcho 
Jono Basanavičiaus tėviškė-
je, ant vaizdingų Ožkabalių 
kalvų, stiebiasi tūkstančiai 
ąžuoliukų - Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolynui jau 25-eri.

Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolynas vėl sulauks talkinin-
kų. Šeštadienį Ožkabaliuose, 
Vilkaviškio rajone, rengiama 
Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyno 25-ųjų metinių pa-
minėjimo šventė. Bus pasodin-
tas pirmasis dvidešimt penkių 
ąžuolų guotas Atkurtos Lietuvos 
valstybės šimtmečio giraitėje.

1988 metais prasidėjus 
Lietuvos tautiniam atgimi-
mui entuziastai ėmėsi or-
ganizuoti Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyno sodinimą. 
Ąžuolyną buvo nuspręsta 
sodinti Sūduvos krašte, J. 
Basanavičiaus tėviškėje.

1989 m. balandį buvo pa-
sodintas 30 hektarų ąžuolynas. 
Pasodinta apie 8000 medelių. 
Kasmet ąžuolynas plėtėsi. 
Šiandien tai ne tik didelis par-
kas, bet ir unikalus Lietuvos 
istorijos ir gamtos paminklas. 
Takas į Lietuvos tautinio atgi-
mimo ąžuolyną prasideda nuo 
atkurtos J. Basanavičiaus gim-
tinės sodybos. Aukščiausioje 
ąžuolyno vietoje - Aukuro kal-
ne - minimos atmintinos datos.

Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolynas šiandien užima apie 
40 hektarų, auga apie 9000 me-
delių, susodintų giraitėmis. Į pi-
etvakarius nuo J. Basanavičiaus 
gimtosios sodybos, ant aukš-
čiausios kalvos, ošia vienuo-
likos ąžuoliukų giraitė, skirta 
1990-ųjų metų Kovo 11-ajai. 
Po tragiškų 1991 m. sausio 
13-osios įvykių pasodinta 13 
vardinių ąžuoliukų ir viena 
liepaitė žuvusiesiems atminti.

Yra ir Medininkų bei Rep-
resijų aukų, Knygnešių, Tautos 
vienybės bei kitokių pavadini-
mų giraitės. Garbingiausioje 
vietoje ant Aukuro kalno pa-
sodinti ąžuoliukai didiesiems 
tautos vyrams: J. Basanavičiui, 
Simonui Daukantui, Antanui 
Smetonai, Dionyzui Poškai, 
Vydūnui ir kitiems.

Agua Dulce  yra vaizdinga 
pasaulio dalis, kurioje buvo 
sukurta daug „western” sti-
liaus filmų. Vykstant į ją iš Los 
Angeles, iš horizonto išnyra 
aštrių uolų masyvai. Kelionei 
besibaigiant, oras darosi gry-
nesnis, lengvesnis, gaivesnis. 
Tikrai- važiuodama į šią vie-
tovę, nežinojau, ko tikėtis, ir 
buvau maloniai nustebinta 
atradusi paslaptingą pasaulį 
taip netoli nuo šurmulingo Los 
Angeles eismo.

Artėjantis tradicinės lie-
tuviškos muzikos festivalis 
įvyks šeštadienį, birželio 7 d. 
Aloyzo Pečiulio gyvulių ūky-
je (ranch), 35885 Bassrock 
Rd., Agua Dulce, CA. 91390. 
Lankytojams susėsti vietos 
bus pakankamai, o spen-
džiant iš scenos išvaizdos 
akivaizdu, kad kiekvienas 
klausytojas viską matys ir 
girdės puikiai, nes akustika ir 
matomumas puikus. Geresnę 
vietą surasti tokiam koncer-
tui atvirame ore būtų labai 
sunku. Tai bus puiki proga 

BARDŲ FESTIVALIS
nors trumpam ištrūkti iš 
didmiesčio, pasigėrėti talen-
tais, atsigaivinti šaltu alum ir 
šviežiu maistu.

Svečiai, kurie atvyks anks-
čiau (3:00 val. p. p.) turės pro-
gą (už papildomą mokestį) pa-
jodinėti, o koncertas prasidės 
7:00 val. v. Kaina $25.00. Į ją 
įeina automobilių pastatymas, 
vieta pasistatyti palapinę (jei 
pasiliekama nakčiai), tualeti-
niai patogumai ir ugniavietės. 
Trijų dalių programą atliks 
„Aktorių trio” iš Lietuvos, 
grupė iš New Yorko, kuri 
puoselėja tradicinę lietuvių 
muziką, ir „Gajos” duetas 
iš Los Angeles. Daugiau ži-
nių apie šį renginį galima 
gauti paskambinus telefonu 
Ričardui Černiauskui (323) 
360-7786, arba apsilankius 
rengėjo „Facebook” puslapy-
je. Šio koncerto vietovę net 
ir neprityrusiam vairuotojui 
rasti bus nesunku. Tad iki 
pasimatymo šiame renginyje, 
kuris žada būti tikrai įdomus.

Alexandra Kudukis

Varniuose pristatyta lenkų 
istoriko Jano Tadeušo Sklo-
dovskio monografija „Žemaičių 
kapinės. Lenkiški pėdsakai 
Abiejų Tautų istorijoje”. Joje 
autorius apibendrino savo ke-
lionių po Žemaitiją įspūdžius 
ir apmąstymus apie bendrą 
abiejų šalių 500 metų istoriją. 
Autoriaus teigimu, monografi-
ją parengti nebuvę lengva. Jis 
ne kartą ir ne du įvairiais metų 
laikais lankėsi Žemaitijoje, nu-
fotografavo ir aprašė per 2 tūkst. 
laidojimo vietų.

„Sumanymas parašyti 
šią knygą kilo keliaujant po 
Žemaitiją. Jį įgyvendinant, 
čia teko apsilankyti apie 30 
kartų, buvo surinkta daugybė 
istorinės medžiagos, aktualios 
lietuviams ir lenkams, ją reikė-
jo apibendrinti, suklasifikuoti 
ir aprašyti”, – sako Varšuvos 
universiteto humanitarinių 
mokslų daktaras, fotografas, 
rašytojas Janas Sklodowskis.

Monografija išleista dvikal-
biu formatu – kapų aprašymai 
pateikti lenkų ir lietuvių kal-
bomis. Iki šiol tokios studi-
jos nebūta nei Lietuvoje, nei 
Lenkijoje.

500 METŲ ŽEMAIČIŲ KAPINIŲ ISTORIJA 
VIENOJE KNYGOJE

„Šią knygą išleido Lenkijos 
Kultūros ir nacionalinio pavel-
do ministerija ji yra progra-
mos, vykdomos nuo 1990-ųjų, 
dalis. Programos tikslas – ieš-
koti lenkiškų pėdsakų įvairiose 
šalyse. Istorikai tyrimus atli-
ko Ukrainoje, Baltarusijoje, 
Vengrijoje. Žemaitija šiame 
žemėlapyje buvo balta dėmė. 
Manau, kad  knyga yra svar-
bi abiem šalims”, – teigia 
Lenkijos kultūros ir nacio-
nalinio paveldo ministerijos 
Kultūros paveldo departamen-
to direktoriaus pavaduotoja 
Dorota Janiszewska-Jakubiak.

Monografija pristatyta Že-
maičių vyskupystės muziejuje. 
„Labai aukštame moksliniame 
lygmenyje ir plačia apimtimi 
pirmą kartą yra aprėpiamas ir 
pristatomas Žemaitijos memo-
rialinis paveldas, turint omenyje 
tą  dviejų tautų paveldą, kuris 
iki šiol yra išlikęs Žemaitijos 
kapinėse”, – tvirtina Varnių 
Žemaičių vyskupystės mu-
ziejaus direktorius Antanas 
Ivinskis. Muziejaus iniciatyva 
po monografiją įteikta visoms 
Žemaitijos savivaldybių bib-
liotekoms.                       LRT
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Vilnius, gegužės 9 d. Seime 
šachmatų pasaulio legenda 
Garis Kasparovas žaidė simul-
taną su aštuoniais „Vilniaus 
forto” šachmatų mokyklos 
auklėtiniais. Tvarkingai suso-
dinti mažieji Lietuvos genijai 
kuklinosi į juos nukreiptų ži-
niasklaidos fotografų blyksčių. 
Kai kurie jų žymėjosi ėjimų 
eilę, kiti tykiai stebėjo figūras, 
laukdami didžiojo popietės 
svečio Gario Kasparovo, vieno 
stipriausių visų laikų šachmatų 
didmeistrių.

Partija su dvylikamečiu 
Pauliumi Vaitkevičiumi baigėsi 
lygiosiomis. Ant lentos likus 
vos kelioms baltoms ir juodoms 

Seime šachmatų pasaulio legenda Garis Kasparovas žaidė simultaną su aštuoniais „Vilniaus forto” šach-
matų mokyklos auklėtiniais. Partija su dvylikamečiu Pauliumi Vaitkevičiumi baigėsi lygiosiomis. delfi.lt

DVYLIKAMETIS VILNIETIS 
SUŽAIDĖ LYGIOSIOMIS  

SU PAČIU G. KASPAROVU
figūroms, Rusijos šachmatų 
didmeistris ilgai galvojęs paga-
liau tiesiog paspaudė jaunajam 
lietuviui ranką ir taip pripažino 
lygiąsias. Jaunasis šachma-
tininkas yra tapęs 2012-ųjų 
ir 2013-ųjų tradicinės Seimo 
taurės nugalėtoju.

Prieš žaidimą didmeistris 
susitiko su Seimo nariais, 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto, Lietuvos sporto fe-
deracijų sąjungos ir Lietuvos 
šachmatų federacijos vado-
vais, Lietuvos šachmatų pa-
saulio atstovais. Susitikimo 
metu buvo aptartos šachmatų 
plėtros perspektyvos bei gali-
mybės Lietuvoje. delfi.lt, lrytas.lt

Gegužės 7 d. perspektyviau-
sia Lietuvos paplūdimio tinkli-
ninkių Ievos Dumbauskaitės 
ir Monikos Povilaitytės pora 
pradėjo sezoną dalyvaudama 
Europos tinklinio konfedera-
cijos (CEV) „Satelitte” serijos 
turnyre Antalijoje. 

Antalijos turnyro pajėgumą 
liudija tai, kad jame dalyvaus 
ir 2012 m. Londono olimpinių 
žaidynių bronzos medalininkas 
latvis Martinas Plavinas su 
nauju partneriu Aleksandru 

TIKSLAS – RIO DE ŽANEIRO OLIMPIADA
olimpines žaidynes. Į olimpiadą 
važiuoja 12 geriausią įvertinimą 
pasaulio čempionato etapuose 
turinčių porų, kelialapius taip 
pat įmanoma iškovoti ir laimint 
tam tikrus turnyrus. Per 2014 
m. neužsitikrinus pakankamai 
įvertinimo taškų, merginos 
apskritai negalėtų patekti į atran-
kos turnyrus kitais metais arba 
dalyvaudamos iškart gautų labai 
stiprias priešininkes. Šių metų 
tikslas yra 6 aukšti rezultatai 
pasaulio ir Europos čempionatų 

PASAULIO TAURĖS 
FINALE DALYVAUS  

NET PENKI LIETUVIAI

Birželio 6-8 dienomis 
JAV vyksiančiame 2014 metų 
šiuolaikinės penkiakovės pa-
saulio taurės finale dalyvaus 
5 sportininkai iš Lietuvos: 
L a u r a  A s a d a u s k a i t ė -
Zadneprovskienė, Karoli-na 
Gužauskaitė, Lina Batule-
vičiūtė, Justinas Kinderis ir 
Lukas Kontrimavičius.

Tarptautinės šiuolaikinės 
penkiakovės sąjungos (UIPM) 
nacionalinėms federacijoms 
išplatintame preliminaria-
me finalo dalyvių sąraše L. 
Kontrimavičiaus pavardės ne-
buvo, nors tarp visų pasaulio 
taurės varžybų dalyvių lietuvis 
užėmė 35-ą vietą (finale da-
lyvaus 36 sportininkai). Vis 
dėlto atnaujintame sąraše L. 
Kontrimavičius jau paminėtas 
ir jam skirta 31-a vieta (vienos 
lyties finale gali dalyvauti tik 
po 3 vienos valstybės atstovus, 
todėl dalis sportininkų iškrenta).

Estafečių vertinimo UIPM 
kol kas nepaskelbė, todėl neži-
nia, ar šioje rungtyje išvysime 
ir Lietuvos porą.       

      penthatlon.lt, delfi.lt

Solovejumi. Moterų varžybose 
aukščiausią įvertinimą turi vo-
kietės Viktoria Bieneck ir Julia 
Grossner, joms ant kulnų mina 
Suomijos dvynių Emilijos ir 
Erikos Nystrom pora. Turnyro 
organizatoriai pažymi, jog pir-
maujančiosioms iššūkį gali mes-
ti Rusijos, Austrijos, Nyderlandų 
poros bei jaunosios Lietuvos 
žvaigždės, iškovojusios puokš-
tę apdovanojimų įvairiausiose 
jaunių amžiaus grupėse.

Ti n k l i n i n k ė m s  I e v a i 
Dumbauskaitei ir Monikai 
Povilaitytei svarbu per šiuos 
metus užsitikrinti aukštą reitingą 
pasaulyje. Tuomet 2015-2016 
m. merginos galėtų kovoti dėl 
patekimo į Rio de Žaneiro 

etapuose.
Antras svarbus sezono už-

davinys – sėkmingas pasirody-
mas jaunimo čempionatuose. 
Pasaulio jaunimo iki 21 bei 23 
metų ir Europos jaunimo iki 
22 metų čempionatuose Ieva ir 
Monika pagal pajėgumą yra tarp 
8 stipriausių porų. Šie jaunimo 
čempionatai, ypač pasaulio, 
suteikia gerus vertinimo taš-
kus, tad gerai pasirodžius yra 
galimybė ne tik laimėti medalį, 
bet ir užsidirbti nemažai taškų.

Gegužės 8 d. penktą įver-
tinimą turinti lietuvių pora 3:0 
(15:10, 15:12, 15:12) įveikė 
olandes Lauri Lujiken ir Jolien 
Sinnemą, 3:0 (15:9, 15:12, 
15:7) čekes Kateriną Valkovą 

 Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė.                        15min.lt

ir Kristyną Adamčikovą, bet po 
to nusileido Vokietijos duetui 
Katarinai Schillerwien ir Cinjai 
Tillmann 1:3 (13:15, 10:15, 
15:10, 13:15).

Gegužės 9 d. perspekty-
viosios Lietuvos paplūdimio 
tinklininkės Ieva Dumbauskaitė 
ir Monika Povilaitytė pasiekė 
svarbią trečią pergalę Europos 
tinklinio konfederacijos (CEV) 
„Satellite” serijos turnyre 
Turkijoje. Pučiant iš kojų ver-
čiančiam vėjui nugalėjusios 
3:1 (15:10, 12:15, 20:18, 15:12) 
savo amžinas varžoves len-
kes Karoliną Baran ir Jagodą 
Gruszynską (19 įvertinimas).

I. Dumbauskaitė ir M. 
Povilaitytė pateko į geriausių 
turnyro duetų dvyliktuką.

 delfi.lt, 15min.lt


