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Šių metų vasario 19-23 
dienomis Čikagos ir apylin-
kių lietuviai šventė Lietuvos 
Nepriklausomybės 25-metį. 
Paminėti šią svarbią istorinę 
sukaktį, taip pat su JAV visuo-
mene ir politikais aptarti Rusijos 
agresijos keliamus iššūkius tarp-
tautiniam stabilumui ir taikai, 
į JAV atvyko pirmasis nepri-
klausomos Lietuvos vadovas 
prof. Vytautas Landsbergis su 
žmona, žinoma pianiste Gražina 
Ručyte-Landsbergiene. Svečius 
vizito metu  lydėjo LR genera-
linis konsulas Čikagoje Marijus 
Gudynas su šeima.

Nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečio iškilmės, 
kurias organizavo genera-
linis konsulatas Čikagoje, 
Lietuvių Fondas, JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Pasaulio lietu-
vių centras ir kiti,  pradėtos 
Šv. Mišiomis Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje. 
Iškilmingo šventinio mi-
nėjimo metu sausakimšoje 
Lietuvių Fondo salėje prof. 
V. Landsbergis susirinku-
siems kalbėjo apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą, 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 25-METĮ  
ČIKAGOS LIETUVIAI ŠVENTĖ KARTU SU  

PROF. V. LANDSBERGIU
dalinosi asmeniniais istorinių 
įvykių prisiminimais, apžvelgė 
Valstybės raidą iki šių dienų, 
ragino nebūti pasyviais ste-
bėtojais, kai Rusijos agresija 
laužo tarptautinę teisę ir kelia 
grėsmę ne tik Ukrainos ar 
Europos, bet tolesnėje pers-
pektyvoje ir JAV saugumui. 
Iškilmėse taip pat skambėjo 
JAV LB tarybos pirmininko 
Juozo Polikaičio, JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkės Birutės Kairienės, 
generalinio konsulo Čikagoje 
Marijaus Gudyno sveikinimai, 
meninėje programoje pasirodė 
solistė Nida Grigalavičiūtė bei 
meno ansamblis „Dainava”. 
Lietuvių dailės muziejuje pri-
statyta menininko iš Lietuvos 
Vidmando Miliūno nuotraukų 
paroda „Laisvės skonis”.

Vizito metu prof. V. Lands-
bergis Čikagos ir Maironio 
lituanistinių mokyklų vyresnių 
klasių mokiniams vedė pilie-
tiškumo pamokas, atkreipda-
mas jaunuolių dėmesį į jų ryšį, 
pareigą ir atsakomybę šaliai, 
kurioje gimė, šaliai, kurioje 
gyvena, bei savo tėvų ar se-

Prof. V. Landsbergis kalba Nepriklausomybės 25-mečio iškilmėse. 
                                                                             A. Vertelkaitės nuotr.

nelių gimtinei, kvietė domėtis 
pasauliu, tobulėti ir ieškoti 
atsakymo į klausimą „o kam 
aš esu reikalingas?”. 

Buvęs Lietuvos vadovas 
susitiko su ukrainiečių ben-
druomenės vadovais, minė-
jusiais Maidano tragiškų žu-
dynių, kurių metu už savo 
šalies orią ir europietišką ateitį 
gyvybes paaukojo daugiau nei 
šimtas ukrainiečių, metines. 
Susitikime diskutuota poli-
tinės, ekonominės ir karinės 
paramos Ukrainai teikimo 
klausimais, aptarti efektyvios 
diasporos veiklos, ginant savo 
Tėvynės interesus, principai, 
kalbėta apie Rusijos karo prieš 
Ukrainą teisingo viešinimo 
svarbą. Susitikime dalyva-
vęs iš Ukrainos karo zonos į 
Čikagą atvykęs karys akcen-
tavo, jog didžiausia šios šalies 
bėda buvo, kad iki šiol Ukraina 
neturėjo savo „Landsbergio 
ar Havelo”. Jis prašė susiti-
kimo dalyvių daryti viską, 
kad Ukrainai būtų suteikta 
karinė pagalba, leisianti šaliai 
apsiginti. 

Vizito Čikagoje metu V. 

Landsbergis davė interviu po-
puliariausiam Čikagos radijui 
„WBEZ”, bendravo su JAV ir 
lietuvių bendruomenių atsto-

vais, politikais, diplomatinio 
korpuso nariais.

Lietuvos generalinio kon-
sulato Čikagoje informacija

Europos Komisijos (EK) 
vadovas Jean`as Claude`as 
Junckeris sekmadienį pareiš-
kė, kad didėjant agresijai iš 
Rusijos, ES turėtų sukurti 
savo kariuomenę, praneša 
„EUbusiness”.

Jo manymu, tai padėtų 
susigrumti su naujomis grės-
mėmis už bloko ribų ir apginti 
Europos vertybes.

„Ši Europos armija nebūtų 
panaudota tuoj pat, tačiau ji 
perduotų Rusijai žinutę, kad 
mes esame pasiryžę ginti savo 
vertybes. Kariuomenė padėtų 
mums sukurti bendrą užsienio 
ir saugumo politiką”,– kalbėjo 
buvęs Liuksemburgo prem-
jeras.

Angela Merkel ir Jean`as Claude`as Junckeris Briuselyje.     AP

RAGINA SUKURTI EUROPOS SĄJUNGOS 
KARIUOMENĘ

Anot jo, tokiu būdu būtų 
sumažintos išlaidos karinei 
ginkluotei ir užtikrinta geresnė 
28 valstybių narių integracija. 
Vis dėlto politikas pridūrė, 
kad tolimesnis NATO vai-
dmuo nekelia jokių abejonių 
ar klausimų.

„Europos įvaizdis labai 
nukentėjo, net iš tarptautinės 
politikos perspektyvos, mūsų 
nevertina taip rimtai, kaip 
turėtų”,– kalbėjo jis.

Praėjusį mėnesį Vokietijos 
gynybos ministrė Ursula von 
der Leyen buvo įsitikinusi, 
kad „tikriausiai ne jos vaikai, 
bet anūkai gyvens Jungtinėse 
Europos Valstijose, kurios 
turės savo kariuomenę”. ELTA

Aukščiausias pareigas JAV 
ginkluotosiose pajėgose uži-
mantis kariškis kovo 3 d. pri-
sidėjo prie vis garsiau reiškia-
mų raginimų, kad Vašingtonas 
turėtų apginkluoti Ukrainą, 
kovojančią su prorusiškais se-
paratistais. Jis teigė, kad pritartų 
tokiam žingsniui, jeigu jis būtų 
suderintas su NATO.

Jungtinio štabų vadų ko-
miteto viršininkas generolas 
Martinas Dempsey pirmąkart 

Vieno lėktuvo maršrutas 
buvo pakeistas, o kitas skry-
dis buvo atidėtas dėl dviejų 
Rusijos bombonešių, vasa-
rį kirtusių Airijos kontro-
liuojamą oro erdvę, prane-
šė Airijos aviacijos valdyba 
(IAA).  Manoma, kad šis 
sutrikdymas įvyko per tą patį 
vasario 18-osios incidentą, 
kai Didžiosios Britanijos ka-
rališkųjų oro pajėgų naikin-
tuvai „Typhoon” buvo pakelti 
palydėti dviejų Rusijos stra-
teginių bombonešių Tu-95, 
kurie praskrido arti Jungtinės 
Karalystės oro erdvės.

Šis žingsnis buvo įvertintas 
kaip Kremliaus siekis demons-

SVEIKINAME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25-MEČIO PROGA!

JAV KARIUOMENĖS VADAS PALAIKO PASIŪLYMĄ APGINKLUOTI UKRAINĄ
viešai pritarė galimybei aprū-
pinti Ukrainos armiją ginkluote 
kovai su separatistais. Panašių 
komentarų anksčiau išsakė 
naujasis Pentagono vadovas 
Ashtonas Carteris bei nacio-
nalinės žvalgybos direktorius 
Jamesas Clapperis.

„Manau, neabejotinai turė-
tume svarstyti (galimybę teikti) 
letalinę pagalbą, ir tai turėtų būti 
daroma atsižvelgiant į NATO 
sąjungininkų kontekstą, nes 

(Rusijos prezidento Vladimiro) 
Putino galutinis tikslas yra su-
skaldyti NATO”, – M. Dempsey 
sakė Senato ginkluotųjų tarnybų 
komitetui.

JAV prezidentas Barackas 
Obama svarsto galimybę pa-
siųsti ginklų Kijevui, bet kai 
kurios NATO šalys, tarp jų 
Prancūzija ir Vokietija, pasisako 
prieš Ukrainos apginklavimą, 
nes baiminasi, kad tai dar labiau 
padidintų konfliktą.                 LRT

RUSIJOS BOMBONEŠIŲ SKRYDŽIAI SUTRUKDĖ AIRIJOS KELEIVINIŲ 
LĖKTUVŲ REISUS

truoti jėgą padidėjus įtampai 
dėl konflikto Ukrainoje ir 
Britanijos premjerui Davidui 
Cameronui apkaltinus Rusijos 
prezidentą Vladimirą Putiną 
metus iššūkį kaimyninės šalies 
teritoriniam vientisumui.

Airijos pareigūnai nurodė, 
kad abu Rusijos lėktuvai skri-
do išjungę savo elektroninius 
atsakiklius – prietaisus, lei-
džiančius oro eismo kontrolės 
radiolokacijos sistemoms at-
pažinti orlaivius.

„Vieno lėktuvo skrydis 
iš Dublino buvo pavėlintas 
dėl Rusijos karinių orlaivių 
veiksmų Jungtinės Karalystės 
kontroliuojamoje oro erdvė-

je”, – sakoma IAA pranešime. 
– Vieno jau skridusio orlaivio 
maršrutas buvo pakeistas, sie-
kiant užtikrinti, kad jo kelias 
būtų pakankamai atskirtas nuo 
dviejų Rusijos karinių orlaivių 
kelio”. Tie du lėktuvai buvo 
komerciniai keleiviniai lai-
neriai, „skraidinantys šimtus 
žmonių”, – nurodė dienraštis 
„Irish Examiner”. 

D. Britanijos gynybos mi-
nistras Michaelas Fallonas po 
incidento perspėjo, kad NATO 
turi būti pasiruošusi „bet kokio 
pobūdžio Rusijos agresijai”. 
Po panašaus incidento sausį 
Londonas iškvietė pasiaiškinti 
Rusijos ambasadorių.          LRT
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Europos Sąjunga (ES) nu-
sprendė pritaikyti papildomas 
sankcijas Sirijos prezidento 
Basharo al-Assado rėmėjams, 
kadangi šalyje tebesitęsia 
konfliktas ir nededamos pa-
stangos tartis dėl taikos, pra-
neša „EUbusiness”.

„Septyniems asmenims ir 
šešiems subjektams, teiku-
siems paramą Sirijos režimui 
ir gavusiems iš jo naudos, bus 
pritaikytos sankcijos. Todėl 
už represijas prieš Sirijos 

Kai kurie JAV respubli-
konai ir demokratai ragina 
prezidentą Baracką Obamą su-
teikti mirtinų ginklų Ukrainai 
kovoje su Rusijos remiamais 
separatistais, skelbia BBC.

Laiške Atstovų rūmų pir-
mininkas Johnas Boehneris ir 
kiti įstatymų leidėjai nurodė, 
kad Rusijos veiksmai Ukrainai 
yra „groteskiškas tarptautinės 
teisės pažeidimas”. Anot jų, 
neseniai paskelbtos paliaubos 
tik įtvirtino sukilėlių laimėji-
mus rytuose.

Ukraina ir Vakarai kal-
tina Maskvą ginklų ir karių 
siuntimu separatistams, tačiau 
Rusija savo kaltės nepripažįsta. 
Nepriklausomi ekspertai an-
trina Vakarams, tačiau Rusija 

UKRAINA DIDINS 
GINKLUOTĄSIAS 

PAJĖGAS
Ukrainos parlamentas kovo 

5 d. priėmė įstatymą, įpareigo-
jantį trečdaliu padidinti šalies 
ginkluotąsias pajėgas, tęsiantis 
Kijevo ginkluotam konfliktui 
su prorusiškais separatistais 
šalies rytuose.

Už tą teisės aktą balsavo 
270 deputatų, nors jam priimti 
būtų pakakę 226 balsų. Dabar 
jis bus pateiktas pasirašyti 
prezidentui Petro Porošenkai, 
kuris pasiūlė šį projektą. LRT

Vakarų šalių vadai kovo 3 
d. pasisakė už ryžtingą tarptau-
tinės bendrijos reakciją į bet 
kokius Ukrainos rytuose pa-
skelbtų paliaubų pažeidimus, 
didindami spaudimą Rusijai 
dėl jos vaidmens kaimyninė-
je valstybėje vykstančiame 
konflikte.

Jungtinių Valstijų, Vokietijos, 
Prancūzijos, Didžiosios Britani-
jos ir Italijos vadovai bei Eu-
ropos Vadovų tarybos pirmi-
ninkas Donaldas Tuskas taip 
pat pasisakė už tai, kad būtų 
sustiprinta misija, kuriai pavesta 
stebėti, kaip laikomasi paliaubų 
režimo ir atitraukiama sunkioji 

VAKARŲ VADOVAI ŽADA „RYŽTINGAI REAGUOTI” Į BET 
KOKIUS UKRAINOS PALIAUBŲ PAŽEIDIMUS

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande`as, JAV prezidentas Barackas Obama, Didžiosios Britanijos 
premjeras Davidas Cameronas ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel susitikime.                          AFP

ginkluotė.
Per derybas vaizdo konfe-

rencijos metu vadai dar kartą 
deklaravo savo paramą vasario 
12 dieną Minske pasirašytam 
susitarimui dėl paliaubų tarp 
Ukrainos vyriausybės pajėgų 
ir prorusiškų separatistų, nu-
rodė Prancūzijos prezidentūra.

„Jie sutarė, kad reikalinga 
ryžtinga tarptautinės bendri-
jos reakcija į bet kokį rimtą 
pažeidimą įgyvendinant su-
sitarimą, kuris buvo pasira-
šytas Baltarusijos sostinėje 
Minske”, – rašoma preziden-
tūros išplatintame pareiškime.

Vadovai konkrečiai neapi-

brėžė, kas būtų laikoma rimtu 
sutarties pažeidimu, taip pat 
neįvardijo, kokio atsako jis 
sulauktų, tačiau užsiminė apie 
galimybę įvesti naujas sankci-
jas Maskvai, kurią Vakarai ir 
Kijevas kaltina siunčiant separa-
tistų pajėgoms ginklus ir karius.

Pasitarime apie padėtį Uk-
rainoje vaizdo ryšiu dalyvavo 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel, Prancūzijos prezi-
dentas Francois Hollande`as, 
Britanijos vyriausybės vadovas 
Davidas Cameronas, Italijos 
premjeras Matteo Renzi, JAV 
prezidentas Barackas Obama 
ir D.Tuskas.                       LRT

JAV ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI RAGINA B. OBAMĄ 
SUTEIKTI GINKLŲ UKRAINAI 

tvirtina, kad rusai, kovojantys 
su sukilėliais, yra „savanoriai”.

Dvipartiniame laiške, kurį 
pasirašė 11 įstatymų leidėjų, 
rašoma, kad Rusijos veiks-
mai Ukrainoje yra iššūkis 
Vakarams ir ataka prieš tarp-
tautinę tvarką, kurios kaina po 
Antrojo pasaulinio karo buvo 
milžiniška.

„Raginame jus skubiai 
patvirtinti papildomas pastan-
gas remti Ukrainos pastangas 
ginant suverenią teritoriją 
ir suteikti mirtinų ginamųjų 
ginklų sistemų Ukrainos ka-
riuomenei”, – rašoma JAV 
pareigūnų laiške B. Obamai.

Anot įstatymų leidėjų, tai 
vienintelis būdas Ukrainai gin-
tis ir atremti tolesnę agresiją. 

Pareigūnai taip pat tvirtino, 
kad Vakarų politikai trūksta 
aiškumo Ukrainos klausimu, 
o prezidentas B. Obama turėtų 
rodyti pavyzdį.

Jau kurį laiką grupė JAV 
politikų darė spaudimą B. 
Obamai apginkluoti Ukrainą, 
kritikuodami jį neryžtingumu.

Tuo metu prezidentas kar-
toja tiriąs tokią galimybę, jei 
diplomatijai nepavyks užbaigti 
krizės.

Kovo 6 d. Europos Sąjun-
gos užsienio reikalų minis-
trai Latvijoje susitiko aptarti 
Ukrainos krizės. NATO genera-
linio sekretoriaus pavaduotojas 
Alexanderis Vershbow kovo 5 
d. pareiškė, kad Maskvai darosi 
vis sunkiau nuslėpti „didelius 
skaičius” Rusijos karių žūčių 
Rytų Ukrainoje.                 LRT

ES TAIKYS PAPILDOMAS SANKCIJAS 
SIRIJAI

gyventojus, ES iš viso taikys 
sankcijas 218 žmonių ir 69 
subjektams”,– teigiame ofici-
aliame pranešime.

Kovo 7 d. ES šiuos asmenis 
ir subjektus įvardins. Manoma, 
kad nuo 2011 metų kovo 
Sirijoje žuvo daugiau nei 220 
tūkstančių žmonių. Sukilimas 
prieš prezidento valdžią virto 
nesibaigiančiu kruvinu konf-
liktu, kuris iš daugelio atėmė 
namus ir suniokojo didžiąją 
dalį šalies.                          LRT

Kovo 1 d. neabejotinai įsirašė į Lietuvos istoriją - pirmą kartą 
merus rinkome tiesiogiai. Galime didžiuotis, kad per žingsnį pa-
sistūmėjome demokratijos link ir pagaliau patys galime spręsti, 
ką norime matyti miesto ar rajono vadovo kėdėje. Ji - jau nebe 
partijų derybų ar dalybų objektas, o mūsų pačių pasirinkimas. 
Džiugu ir tai, kad, rinkdami savo atstovus savivaldybių tarybo-
se, buvome kur kas aktyvesni nei įprastai. „Buvo prognozuota, 
kad, pirmąkart kartu su savivaldos rinkimais vykstant ir tiesio-
giniams merų rinkimams, rinkėjų aktyvumas viršys 50 proc. 
Neviršijo”, - sakė politologas, Kauno technologijos universiteto 
profesorius Algis Krupavičius. Tačiau, pasak jo, ar tai reiškia, 
kad aktyvumas buvo mažas? „Žiūrint, kaip pažiūrėsi. Tai yra 
trečias rezultatas vietos valdžios rinkimuose pagal aktyvumą. 
Geriau buvo 2002 metais, kai rinkimai vyko kartu su prezidento 
rinkimais, ir 2000-aisiais, kai į politinę areną atėjo Naujoji są-
junga, o visuomenė buvo susierzinusi dėl nesugebėjimo spręsti 
Rusijos ekonominės krizės padarinių. Žvelgiant retrospektyviai, 
ir dabartinis rezultatas nėra blogas, nors tikėjausi kiek geresnio. 
Labiausiai nustebino, kad beveik trečdalyje savivaldybių merai 
buvo išrinkti jau pirmame rate. Buvo manoma, kad pirmame 
rate merais bus išrinkta gerokai mažiau politikų. Visa kita buvo 
maždaug atspėjama”, - sakė politologas.

Nors didžiuosiuose šalies miestuose valdančioji Lietuvos 
socialdemokratų partija (LSDP) nesugeba konkuruoti su 
centro dešinės partijomis, ji iškovojo daugiausia mandatų 
šalies savivaldybėse. Socialdemokratams įkandin seka opo-
zicijai priklausantys konservatoriai ir liberalai. Išankstiniais 
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, LSDP 
jau iškovojo 356 mandatus šalies savivaldybėse. Aštuoni 
socialdemokratai yra laimėję mero kėdę, o dar 20 LSDP 
atstovų dėl savivaldybės vadovo kėdės kausis per antrąjį 
rinkimų turą. Pergalę švenčia opozicinis Liberalų sąjūdis 
(LS), kuris sugebėjo iškovoti net dvigubai daugiau mandatų 
šalies savivaldybėse, nei turėjo iki šiol. LS atstovas, Seimo 
narys Remigijus Šimašius kol kas pirmauja ir kovoje dėl 
svarbiausios savivaldybės - sostinės - vadovo kėdės. Tačiau 
jo dar laukia mūšis per antrąjį rinkimų turą.

Kaip skelbia išankstiniai VRK duomenys, per visą šalį 
LSDP iškovojo 356 mandatus, o Birštono, Druskininkų, 
Neringos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Jonavos rajonų savi-
valdybių tarybose socialdemokratai sudarys daugumą. LSDP 
savivaldybėse iki šiol turėjo 328 mandatus. Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demokratai laimėjo 247 mandatus. 
Valdančiajai koalicijai priklausanti Darbo partija iškovojo 148 
mandatus. Didžiausias smūgis „darbiečiams” - savo atstovų 
praradimas Vilniaus savivaldybės taryboje. Labiausiais „nu-
kraujavo” partija „Tvarka ir teisingumas” (TT), laimėjusi tik 84 
mandatus (turėjo 155 atstovus savivaldybėse). Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) laimėjo 138 mandatus. Net 116 
vietų savivaldybėse išsikovojo visuomeniniai rinkimų komitetai. 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) ir Rusų aljanso koalicija 
„Veldemaro Tomaševskio blokas” turi iškovojęs 67 mandatus. 
Dabartinio sostinės mero Artūro Zuoko vadovaujama Lietuvos 
laisvės sąjunga (liberalai) (LLS) laimėjo 57 mandatus.

Įtakingi Lietuvos politikai, politologai, istorikai ir apžval-
gininkai yra įtraukti į propagandinės Rusijos interneto svetainės 
ekspertų sąrašą. Jie teisinasi, kad tai padaryta be jų žinios, tačiau 
savo skandalingu turiniu portalas metė šešėlį ir ant jų veiklos. 
Nurodoma, kad Kaliningrade veikiantis interneto portalas rubal-
tic.ru sukurtas 2013 metų pradžioje, o už neutralaus jo aprašymo 
slypi provokacinis turinys. Pavyzdžiui, pastarųjų straipsnių apie 
Lietuvą antraštės skelbia, kad rengdamasi atnaujinti šauktinių 
į privalomąją karo tarnybą mūsų šalis ruošiasi dalyvauti kare, 
o artėjančios Rusijos agresijos propaganda nesutaikė lietuvių 
su jų valdžia. Šios interneto svetainės ekspertų sąraše, be kitų, 
puikuojasi ir socialdemokratų parlamentarų Broniaus Bradausko 
bei Birutės Vėsaitės, „darbiečio” Mečislovo Zasčiurinsko, kai 
kurių kitų politikų pavardės. Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas B. Bradauskas nustebo išgirdęs, kad jo pavardė figū-
ruoja skandalingos interneto svetainės ekspertų sąraše. Jis žadėjo 
pasidomėti, kaip jis atsidūrė ekspertų sąraše. B. Vėsaitė taip pat 
buvo nustebusi, kad yra vadinama šios svetainės eksperte. „Gal 
kas nors iš mūsų „gerbėjų” mus ten įrašė? Tačiau tikrai be mano 
žinios”, - pabrėžė ji, ir tikino galvosianti, kokių veiksmų imtis. 
Politologas L. Kasčiūnas, sužinojęs, kad buvo įtrauktas į tokį 
sąrašą, pareikalavo, kad iš jo būtų išbrauktas. Tačiau iš Rusijos 
politologas sulaukė laiško, jog kitados pakomentavęs parengtą 
studiją apie Eurazijos sąjungą jis automatiškai tapo jų eksper-
tu. „Tai - provokacija. Ši interneto svetainė yra propagandinė, 
sukurta propagandiniais tikslais, suerzinti Lietuvą, tam tikrus 
mūsų sluoksnius”, - aiškino L. Kasčiūnas.                 ELTA, LRT
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SAVIVALDOS RINKIMAI – 
PILIETIŠKUMO VEIDRODIS

Priešrinkiminis laikotarpis palyginti buvo ramus – netgi 
skandaliukai, susiję su atviraujančiais N miestų merais, 
nesukėlė žemės drebėjimų – matyt, dėl to, kad atviravimas 
keiksmažodžiais arba įtartinomis „pašalpomis” neaiškios 
reputacijos moterims mūsų rinkėjams neatrodo sensacija. 
Tačiau nepastebėtas nelieka, o tai jau sveikstančios visuo-
menės ženklas. 

Daug intensyvesnis buvo tarptautinis fonas, kuriame 
vyko mūsų šalies savivaldybių tarybų rinkimai. Išvakarėse 
Maskvoje buvo nušautas Kremliaus politikos kritikas Borisas 
Nemcovas, Estijoje vyko parlamento rinkimai, kuriuose tas 
pats Kremlius tikėjosi prorusiškos Centro partijos pergalės, 
na o Ukrainoje įsivyravo sąlyginė taika – rusų separatistai 
dieną atitraukia ginkluotę, o naktį, kada tarptautiniai stebė-
tojai miega, ją grąžina atgal...

Vis dėlto mūsų rinkimai mums buvo svarbiausi – juk tai 
savivaldos rinkimai, per kuriuos paaiškėja, ar mes mokame 
pažinti žmones, kad jiems patikėtume savo likimą. Be to, 
pirmą kartą vyko tiesioginiai merų rinkimai, taigi įvyko tai, 
apie ką „vox populi” svajojo – patiems išrinkti savivaldy-
bių vadovus, o ne perleisti šią funkciją partijoms. Šiuose 
rinkimuose buvo dar vienas iš dalies naujas dalykas – kaip 
atsvara partijoms dalyvavo visuomeniniai judėjimai su savo 
kandidatais. Kad šis politinis darinys nebuvo tuščias reikalas, 
įrodė jų kandidatų į Alytaus ir Kauno merus sėkmė: Alytuje 
laimėjo tokio judėjimo kandidatas buvęs policijos vadovas 
Vytautas Grigaravičius, o Kaune – vienas turtingiausių 
Lietuvos žmonių Visvaldas Matijošaitis, tiesa, jo pergalė ne 
galutinė, nes antrajame ture jam teks pribaigti arba nusileisti 
dabartiniam Kauno merui Andriui Kupčinskui. Na, pirmuoju 
atveju negali sakyti, kad keikūnas socialdemokratų meras 
buvo netinkamas konkurentas tikrai visuomeninio judėjimo 
kandidatui V. Garbaravičiui, tačiau Kauno atvejis – rimtas 
signalas ne tik konservatoriams (A. Kupčinskas yra TS-LKD 
partijos atstovas), bet ir visai Lietuvai: konservatoriams todėl, 
kad subraškėjo Kauno citadelė, o Lietuvai – kad į valdžią 
rinkdami turtuolius kartą jau buvom nudegę nagus (pamenate 

– „rinkim bagotą, tai gal nevoks”?), visuomeninis judėjimas 
gali būti didelių pinigų priedanga (ar nepamatysime ateityje 
kaip tik tokio tipo „visuomeninius judėjimus”?).

Rinkimuose neabejotina pergalė gali džiaugtis Lietuvos 
liberalų sąjūdis, kuris, tiesą sakant, turėtų už tai padėkoti TS-
LKD, mat kažkada Andriaus Kubiliaus pareikšta mintis, kad 

„mes neužsiimsime populizmu ir darbiečių elektorato perver-
bavimu” vargu ar padėjo Tėvynės sąjungai organizuojant rin-
kimų kompaniją – su tokiu viešųjų ryšių „supratimu” rinkimų 
niekada nelaimėsi. Todėl ir beliko TS-LKD tenkintis tuo, kas 
liko (o likti gali dar mažiau, nes neaiški A. Kupčinsko gali-
mybė įveikti didelius pinigus valdantį V. Matijošaitį, o Agnės 
Bilotaitės šansus įveikti Klaipėdos merą Vytautą Grubliauską 
kažin ar kas vertina kaip realius). Patenkinti rinkimais liko 
socialdemokratai – jie gavo daugiausia mandatų, tiesa, aki-
vaizdi buvo ir jų nesėkmė didžiuosiuose miestuose (tačiau 

socialdemokratai laimi mažuose miesteliuose ir provincijose, 
kur žmonės nuolat skundžiasi gyvenimu, tačiau nepajėgia 
suprasti, kad turtingiausių Lietuvos žmonių partija social-
demokratai kaip tik ir gali būti problemų priežastis – nuolat 
kalbėdami „svarbiausia – žmogus” jie pirmiausia rūpinasi 
savimi ir savo partiečiais). O štai Uspaskicho Darbo partija 
ir Pakso partija „Tvarka ir teisingumas” liko pralaimėjusių 
pusėje – jie prarado kone pusę anksčiau turėtų mandatų 
savivaldybių tarybose. Kodėl – atsakė R. Paksas, „padėko-
jęs” Specialiųjų tyrimų tarnybai už kratas partijos būstinėje. 
Panašiai turėtų jaustis ir nieko  nepešę darbiečiai. Vienintelis 
dalykas, dėl ko teisus R. Paksas, tai jo minėtas ne itin didelis 
rinkėjų aktyvumas – juk tiek daug kalbėję apie būtinybę rinkti 
merus tiesiogiai jie nepasinaudojo pagaliau suteikta proga... 
O va kaltinti STT nederėtų – nereikia užsiiminėti nešvariais 
darbeliais ir nereikės kaltinti. Dabar netgi kyla minčių, kad 
kol STT nepasidomėjo „tvarka ir teisingumu” šioje partijoje, 
tol buvo laimimi rinkimai (beje, darbiečiams tai irgi tinka). 
Klausimas tik toks – laimimi ar perkami?

Neapsieita ir be staigmenų –  vienoje Jurbarko ir vienoje 
Kupiškio kaimiškoje rinkimų apylinkėje rinkimų komisijos 
vadovai pasigėrė! Socialdemokratai sakė, kad tokius savo de-
leguotų narių veiksmus vertins griežtai... O kaip vertins įvykius 
Trakuose policijos pareigūnai, dar sužinosime – čia aptikta, 
kad išankstinio balsavimo vokai buvo atplėšti, o juose esantys 
rinkimų biuleteniai nesiskiria vienas nuo kito. Vadovaujantis 
principu „kam tai naudinga” sunku patikėti, kad tokiu būdu 
tikėtasi laimėti rinkimuose, o štai pakenkti – galima.

Taigi trečdalyje savivaldybių merai jau aiškūs. Dabar 
belieka sulaukti antrojo rinkimų turo kovo 15 d., po kurio 
paaiškės, kas valdys Kauną, Klaipėdą, kitus miestus. Paaiškės 
ir kas pateks į Seimą atsilaisvinus Vytenio Andriukaičio vie-
tai – ar TS-LKD kandidatė, buvusi europarlamentarė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, ar liberalas Šarūnas Gustainis.

Kęstutis Šilkūnas

Minėdami Lietuvos valsty-
bės nepriklausomybės dvide-
šimt penktąsias metines, pa-
grįstai didžiuokimės ir džiauki-
mės tuo, ką pasiekėme: esame 
demokratinė, laisvos rinkos, 
žmogaus teises gerbianti šalis 
bei konkurentabili, sparčiai 
besivystanti ekonomika. 

Įvykdę pamatines ekono-
mines bei politines reformas 
prieš 10 metų tapome Europos 
Sąjungos – didžiausios Pasaulio 
ekonomikos, bei NATO – ga-
lingiausio Pasaulio karinio 
aljanso nariais. Mūsų kariai 
ir diplomatai vykdė bei tęsia 
rizikingą misiją Afganistane, 
prisidėdami prie nedalomo 
Europos ir Amerikos saugumo.

Laisvė nėra savaime supran-
tamas dalykas. Lietuvos tremti-
nių ir politinių kalinių, Laisvės 
kovotojų, Sausio 13-osios di-
dvyrių istorijos primena apie 
tai, kad privalome branginti 
bei ginti savo valstybę. Tik 
savo laisvę pasiryžę ginti žmo-

TIESA IR VIENYBĖ MUS DARO STIPRIUS!
nės gali būti Nepriklausomos 
Valstybės piliečiais.

Ukrainoje besitęsiant karui, 
Lietuvos žmonės dažnai susirū-
pinę klausia, ar mes netapsime 
kita agresijos auka?

Mes netapsime provokaci-
jų ir galimos agresijos auka. 
Mes pasitikime savimi ir savo 
sąjungininkais Europoje ir 
Amerikoje, taip pat turime 
bendras vertybes išpažįstančių, 
nors ir labai sunkiomis sąly-
gomis, išgyvenančių draugų 
Rytuose.

Kadangi mes esame bran-
di, budri, patriotiška, atvira ir 
atjaučianti pilietinė visuomenė 
su stipriu imunitetu nuo politi-
nės korupcijos bei informacinio 
karo manipuliacijų.

Po euro įvedimo mes tapo-
me ES ekonomikos ir finansų 
branduolio dalimi, o tai suteikia 
ir netiesioginių saugumo garan-
tijų. Mes nesame vien saugu-
mo vartotojai. Žinodami, kad 
NATO turi planus ir, jei reikės, 

apgins Lietuvos valstybę, patys 
stipriname šalies gynybines 
pajėgas, didiname karių bei 
savanorių profesionalumą.

Bet kokie neatsakingi hi-
bridiniai karo bandymai pa-
skatintų labai stiprų ir brangiai 
agresoriui kainuojantį atsaką. 
Po pasaulį gausiai pasklidę 
mūsų broliai ir seserys padeda 
Lietuvai ekonomiškai bei gins 
savo Tėvynės laisvę visais 
įmanomais būdais.

Mes esame vieningi. Mes 
esame stiprūs, mūsų yra dau-
giau, mes statome ateitį ant 
tiesos ir pagarbos principų. 
Žmogiško orumo, individo 
laisvės, nepriklausomybės bei 
demokratijos vertybės jungia 
mus su bendras vertybes išpa-
žįstančiais sąjungininkais.

Didžiuokimės. Pasitikėkime 
savimi. Branginkime ir stiprin-
kime Lietuvą!

Vygaudas Ušackas, Euro-
pos Sąjungos ambasadorius 
Rusijoje

Rusija siekia suskaldyti 
Europos Sąjungą ir sugriauti 
NATO – tai kovo 6 d. pareiš-
kė Latvijos deputatė Europos 
Parlamente Sandra Kalnietė 
duodama interviu savo šalies 
televizijai.

Europarlamentarė pažy-
mėjo, kad visos NATO ša-
lys šiuo metu tariasi, kaip 
iš naujo apibrėžti agresijos 
sąvoką, atsižvelgiant į naujus 
transformuotus karo metodus. 
S.Kalnietė pabrėžė, kad NATO 

RUSIJA SIEKIA SUSKALDYTI ES IR SUGRIAUTI NATO
ir ES reakcija buvo priešinga 
negu tikėjosi Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas.

Ji taip pat sakė, kad Vakarų 
šalys griežtins sankcijas 
Rusijai, atsižvelgdamos į to-
lesnius Maskvos veiksmus. 
S.Kalnietės nuomone, trapios 
paliaubos Ukrainoje bus anks-
čiau arba vėliau pažeistos, o 
Vakarų šalys netiki, kad ra-
mybė tarp Kijevo vyriausybės 
pajėgų ir Rusijos remiamų 
separatistų gali ilgai išsilaikyti.

Komentuodama Rusijos 
sprendimą neleisti jai dalyvau-
ti nužudyto opozicijos vadovo 
Boriso Nemcovo laidotuvėse 
Maskvoje, S.Kalnietė sakė 
nežinojusi, kad ji yra paskelbta 
toje šalyje nepageidaujamu 
asmeniu, nes tokių asmenų są-
rašas nebuvo viešai paskelbtas.

Latvijos politikė, kuri anks-
čiau buvo atskridusi į Maskvos 
Šeremetjevo oro uostą, bet 
nebuvo įleista į Rusijos sosti-
nę, sakė pajutusi ten tvyrančią 
„neapykantos atmosferą”, kuri 
yra tokia stipri, kad „žmonės 
užsipuola visus, kurie drįsta 
būti kitokie”.                     LRT

RYTŲ UKRAINOJE – 12 
TŪKST. RUSIJOS KARIŲ, 
PRIE SIENOS – DAR 50 

TŪKST.
JAV kariuomenės vertini-

mu, Rytų Ukrainoje dislokuota 
apie 12 000 Rusijos karių, 
padedančių prorusiškiems 
separatistams. Tai yra kariniai 
patarėjai, ginkluotę ir kovinius 
dalinius aptarnaujantis perso-
nalas, Berlyne pareiškė JAV 
sausumos pajėgų Europoje va-
das, generolas Ben Hodgesas, 
kurį cituoja agentūra AFP.

29 000 rusų kareivių yra 
okupuotame Krymo pusia-
salyje. Remiantis senomis 
sutartimis, Rusija čia gali 
būti dislokavusi tik iki 25 000 
karių. Generolo duomenimis, 
dar 50 000 rusų karių Maskva 
laiko savo teritorijoje prie 
Ukrainos sienos tam atvejui, 
jei separatistai, kaip praėjusių 
metų pabaigoje, patirtų skaudų 
smūgį ir Ukrainos kariuomenė 
imtų kontroliuoti situaciją.

Be to, pasak B. Hodgeso, 
yra naujų įrodymų, kad Rusija 
tiesiogiai susijusi su įvykiais 
Rytų Ukrainoje.                LRT
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Brangûs pasaulio lietuviai,

prieš 25-erius metus Lietuva buvo kupina dràsos ir vienybës. Visi kartu žengëme 
vienà reikšmingiausiø istoriniø žingsniø – atkûrëme savo Laisvæ ir susigràžinome 
Nepriklausomybæ.
25-eri Laisvës metai – tai Lietuvos augimo ir stiprëjimo metai. Tapome demokratiška 
valstybe, kuri šiandien yra girdima ir gerbiama. Ásiliejome á politinæ ir ekonominæ 
Vakarø pasaulio šeimà. Išmokome rûpintis savimi. Ne tik prašyti, bet ir duoti. Ne tik 
svajoti, bet ir siekti savo tikslø. 
Mûsø sëkmës istorija – tai gebëjimas veikti kartu. Tai vis labiau ryškëjantis valdžios ir 
žmoniø atvirumas. Dialogo ir skaidrumo siekis. Tai išskirtiniai ekonominiai laimëjimai. 
Áspûdingi mokslininkø ir sportininkø pasiekimai.
Tai plaèiai matoma ir girdima mûsø kultûra, viso pasaulio lietuvius sujungianti vienai 
kalbai. Neleidžianèiai pamiršti, kas esame ir dël ko gyvename. Ákvepianèiai didžiuotis 
Lietuva – mûsø visø Tëvyne.
Stiprûs išliksime tol, kol bûsime vieningi. Nuo Vilniaus iki Klaipëdos. Nuo Londono 
iki Èikagos. Esame viena Lietuva. Kartu dainuojanti ir kelianti Trispalvæ. Branginanti 
savo Laisvæ ir neaprëpiamas jos galimybes. 
Tegul mums visiems niekada netrûksta veržlumo ir ryžto. Tikëjimo savimi ir savo 
valstybe. Tegul Lietuva kiekvienà iš mûsø ákvepia santarvei, kûrybai ir pasididžiavimo 
jausmui. 
Su Laisvës švente Jus visus. Su Laisvës švente mûsø visø Lietuvà!

Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë
2015 m. kovas

Vilnius, kovo 8 
d. (ELTA). Lietuva 
minės Nepriklau-
somybės atkūrimo 
25-ąsias metines.

1990 m. kovo 11-
ąją Aukščiausioji 
Taryba-Atkuriama-
sis Seimas priėmė 
aktą „Dėl Lietuvos 
Nepriklausomos 
valstybės atstaty-
mo”. Už šį aktą 
balsavo 124, susi-
laikė 6 deputatai. 
Šiuo aktu Lietuvos 
Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba, 
reikšdama Tautos 
valią, nutarė ir iš-
kilmingai paskelbė, 
kad yra atkuriamas 
1940 metais sveti-
mos jėgos panai-
kintas  Lietuvos 
Valstybės suvere-
nių galių vykdy-
mas ir Lietuva vėl 
yra nepriklausoma 
valstybė.

Kovo 10-ąją, Sei-
mo Konstitucijos 
salėje Parlamentinis 
demokratijos foru-

MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 
25-ĄSIAS METINES

mas rengia tarptautinį aukšto 
lygio parlamentų narių susi-
tikimą. Parlamento galerijoje 
Seimo nariai dalyvaus jaunimo 
akcijoje „Lietuvai ir man”.

Tą pačią dieną Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje vyks gė-
lių, skirtų padėti ant Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto si-
gnatarų kapų, perdavimo cere-
monija. Gėlės bus padėtos ant 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų kapų Joniškyje, 
Kaune, Kelmėje, Kėdainiuose, 
Klaipėdoje, Palangoje, Plun-
gėje, Pakruojyje, Vilniuje. Po 
to - viešbučio „Ramada” konfe-
rencijų salėje - tarptautinis foru-
mas „Šiuolaikinės žiniasklaidos 
iššūkiai ir atsakomybė”.

Tikroji sukakties diena, 
kovo 11-oji, trečiadienis, pra-
sidės gėlių padėjimu prie Kovo 
11-ajai skirto paminklo „Žinia” 
sostinės Nepriklausomybės 
aikštėje.

Po to istorinėje Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje rengiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečio iškilmin-
gas minėjimas.

Vidudienį - trijų Baltijos 
valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės 

aikštėje. Dalyvaus Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos 
kuopa, Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos kariniai orkestrai ir 
vėliavų grupės.

Po vėliavų pakėlimo vyks 
Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos kuopos, Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos karinių 
orkestrų iškilmingas paradas 
nuo Nepriklausomybės aikštės 
iki Katedros aikštės ir renginio 
dalyvių eitynės su Lietuvos 
trispalve.

Šią šventinę dieną į Seimo 
rūmų Parlamento ir Vitražo 
galerijas galės patekti visi 
norintys. Bus galima stebėti 
meno saviveiklos kolektyvų 
pasirodymus, dokumentinius 
filmus. Parlamento galerijoje 
bus eksponuojama fotografijų 
paroda „25 Laisvės metai”, 
jaunimo akcijos „Lietuvai ir 
man” kompozicija.

Šventos Mišios tradiciškai 
bus aukojamos Vilniaus arki-
katedroje bazilikoje.

Po jų - jungtinis Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos karinių 
orkestrų koncertas „Laisvės 
vėjas” Katedros aikštėje.

Vakare - čia pat, Katedros 
aikštėje, - šventinis koncertas.

Vilnius, kovo 
6 d. (ELTA). Pre-
zidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasveiki-
no akcijos „Lietuvai 
ir man” šventinio 
koncerto dalyvius.

Idėjos „Lietuvai 
ir man” autoriai il-
giau kaip mėnesį 
kvietė originaliai 
paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimo 25-metį. 
Akcijos sumanyto-
jai ragino visame 
pasaulyje esančius 
lietuvius pinti tris-
palves apyrankes 
ir užkabinti jas ant 
Gediminaičių stul-
pų konstrukcijos 
Nacionalinėje dai-
lės galerijoje. 

„Esate Lietuvą 

kurianti laisva ir nepriklau-
soma karta. Per vieną mėnesį 
jūs savo rankomis ir širdimis 
sukūrėte šią skulptūrą ir išju-
dinote visą Lietuvą, į idėjos su-
manymo įgyvendinimą įtrauk-
dami savo šeimas, mokyklas 
ir bendruomenes. Tai unikali 
jaunosios kartos dovana mūsų 
šalies laisvei ir nepriklauso-
mybei”, - sakė šalies vadovė.

Prezidentės teigimu, ši ak-
cija yra geriausias įrodymas, 
kad jaunas žmogus Lietuvą 
gali rasti savo kasdieniniame 
gyvenime - net ir pindamas 
trispalvę juostelę.

Akcija „Lietuvai ir man”, 
prie kurios prisijungė mu-
zikantai, sportininkai ir vi-
suomenės veikėjai, startavo 
vasario pradžioje. Per mėnesį 
Lietuvos moksleiviai iš beveik 
1200 švietimo įstaigų nupy-
nė daugiau kaip 250 tūkst. 

apyrankių, kuriomis papuošė 
specialiai šiai akcijai sukurtus 
Gediminaičių stulpus.

Šventinio koncerto metu 
paskelbti ir apdovanoti akcijos 
tinklalapyje vykusio linkėjimų 
Lietuvai konkurso nugalėto-
jai. Akcijos organizatoriams 
labiausiai patikusį linkėjimą 
Lietuvai parašė Pasvalio Petro 
Vileišio gimnazijos bendruo-
menė.

Akcijos ambasadoriams 
gražiausias pasirodė Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos moki-
nių linkėjimas.

„Lietuvai ir man” dalyviai 
taip pat galėjo balsuoti už 
gražiausią sveikinimą: dau-
giausiai balsų surinko Vilniaus 
Adomo Mickevičiaus gimna-
zijos sveikinimas Lietuvai.

Į akciją taip pat įsitraukė 
žinomi žmonės, valstybinės 
institucijos.

Užsienio audito-
rijai skirta Vokietijos 
televizija „Deutsche 
Welle” skelbia, kad 
E. valdžios paslaugų 
srityje tarp Europos 
Sąjungos (ES) šalių 
pirmauja Lietuva.

„Nė vienoje Eu-
ropos šalyje taip pla-
čiai nesinaudojama 
e. valdžios paslaugo-
mis kaip Lietuvoje. 
Su valdžios insti-

D. GRYBAUSKAITĖ: PER MĖNESĮ SAVO RANKOMIS IR ŠIRDIMIS 
IŠJUDINOTE LIETUVĄ

VOKIETIJOS TELEVIZIJA: E. VALDŽIOS PASLAUGŲ SRITYJE 
EUROPOS SĄJUNGOJE PIRMAUJA LIETUVA

tucijomis įmonės bendrauja 
internetu. Turbūt nerastume nė 
vieno piliečio, kuris už mašinos 
stovėjimą mokėtų ne elektroni-
niu būdu. Internetu registruoja-
mi netgi naujagimiai”, – skelbia 
televizija.

Televizijos reportaže taip pat 
teigiama, kad Lietuvos piliečiai 
labai pasitiki valstybės taikomo-
mis asmens duomenų apsaugos 
priemonėmis. Pasinaudodamos 
interneto teikiamomis galimy-
bėmis, Lietuvos valdžios insti-

tucijos kasmet pasiūlo naujų e. 
paslaugų. Šiuo metu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kan-
celiarija ir Informacinės visuo-
menės plėtros komiteto prie 
Susisiekimo ministerijos taip pat 
vykdo ES lėšomis finansuojamą 
projektą „Elektroninės demo-
kratijos paslaugų plėtra Lietuvos 
Respublikos Vyriausybėje”, ku-
rio tikslas – siekti didinti viešojo 
administravimo sektoriaus vei-
klos skaidrumą, atskaitomybę, 
sprendimų priėmimo kokybę.
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Kovo 3 d. krašto apsau-
gos viceministras Marijus 
Velička susitiko su vyriau-
siuoju Jungtinių Amerikos 
Valstijų Specialiųjų operacijų 
pajėgų vadavietės Europoje 
(angl. Special Operations 
Command Europe, SOCEUR) 
v a d u  g e n e r o l u  m a j o r u 
Gregoriu Lengyelu (Gregory 

Lietuvos Ministrų kabine-
tas posėdyje kovo 4 d. pritarė 
Krašto apsaugos ministerijos 
parengtam Kariuomenės prin-
cipinės struktūros 2015–2020 
metais ir ribinių skaičių įsta-
tymo pakeitimo projektui, su-
darančiam galimybę pakviesti 
karius į devynių mėnesių nuo-
latinę privalomąją karo tarny-
bą. Siūloma kasmet pašaukti 
nuo 3 000 iki 3 500 karių.

„Pasikeitus geopolitinei 
situacijai regione turime pa-
pildomai stiprinti ir gynybos 
pajėgumus. Todėl priimtas 
sprendimas laikinai atkurti 
privalomąją karo tarnybą”, – 
sako Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius.

Įstatymo pakeitimą siū-
loma Seime svarstyti skubos 
tvarka pavasario sesijos metu.

Jei šiam įstatymo projektui 
pritartų Seimas, devynių mė-
nesių nuolatinė privalomoji 
pradinė karo tarnyba pakeis 
šiuo metu Lietuvos kariuo-
menės Mokomajame pulke 
vykstančius trijų mėnesių 
bazinius karinius mokymus. 
Jie bus tęsiami iki šaukimo 

APTARTAS LIETUVOS IR JAV SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ 
PAJĖGŲ BENDRADARBIAVIMAS

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ PRITARĖ ŠAUKIMUI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ
į nuolatinę privalomąją karo 
tarnybą pradžios.

Krašto apsaugos ministro 
Juozo Oleko teigimu, pradė-
jus šaukimą tikimasi sulaukti 
jaunuolių, kurie tarnybą atliks 
savo noru. Ir tik sudarius sąly-
gas savanoriams, kiti jaunuo-
liai bus šaukiami privaloma 
tvarka.

Atlikusiems devynių mėne-
sių nuolatinę privalomąją pra-
dinę karo tarnybą asmenims 
numatomos tokios pat lengva-
tos ir motyvacinės priemonės, 
kurios iki šiol buvo taikomos 
bazinių karinių mokymų da-
lyviams.

Numatytas dalies faktiš-
kai sumokėtos studijų kainos 
kompensavimas, subsidijos 
privalomąją pradinę karo tar-
nybą atlikusių jaunuolių darb-
daviams, taip pat gali būti 
taikomos papildomos lengva-
tos stojantiems į aukštąsias 
mokyklas, pretenduojantiems 
į valstybės tarnybą ir kt.

Krašto apsaugo ministras 
taip pat pabrėžė sieksiantis, 
kad esant finansinėms galimy-
bėms, motyvacinės priemonės 

Sausio 30 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Lietuvai prisiekė 39 
Bazinių karinių mokymų ir 60 Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso karių savanorių. Tai pirmoji 
2015 metais tarnauti atėjusių jaunuolių priesaika. Priesaikos tekstą karių vardu skaitė geriausiu 
BKM laidos kariu išrinktas jaunesnysis eilinis Vilius Portapas, kuris kursų metu pasižymėjo puikia 
motyvacija ir gerai atliekamomis pareigomis.                                                         Mokomojo pulko nuotr.

ir socialinės garantijos šaukti-
niams būtų plečiamos, o pri-
valomoji pradinė karo tarnyba 
taptų patrauklesnė.

Karo prievolės įstatymas 

numato tris galimus privalo-
mosios pradinės karo tarny-
bos atlikimo būdus: atliekant 
devynių mėnesių nuolatinę 
privalomąją pradinę karo tar-

nybą; dalyvaujant dvylikos 
savaičių baziniuose kariniuo-
se mokymuose; dalyvaujant 
jaunesniųjų karininkų vadų 
mokymuose.                LR KAM

J. Lengyel). Susitikimo metu 
aptarta saugumo situacija bei 
gynybinio sąveikumo stipri-
nimas regione, bendros JAV ir 
Lietuvos specialiųjų operacijų 
pajėgų karių pratybos, daly-
vavimas mokymo misijose ir 
tarptautinėse operacijose.

„JAV ir Lietuvos specialių-
jų operacijų pajėgų glaudus ir 

intensyvus bendradarbiavimas 
yra geriausias mūsų ilgametės 
strateginės partnerystės pavyz-
dys ir didelis Lietuvos priorite-
tas. Besikeičiančioje saugumo 
aplinkoje ir kompleksinių 
grėsmių akivaizdoje specia-
liųjų operacijų reikšmė krašto 
gynybai tik stiprėja. Dėsime 
visas pastangas, kad kartu su 
JAV kariais išlaikytume tokį 
aukštą sąveikumo lygmenį bei 
pasirengimą kartu atsakyti į 
bet kokio tipo grėsmes”, – su-
sitikimo metu sakė M. Velička.

Viceministras su svečiu 
aptarė tolesnio bendradarbia-
vimo su JAV Specialiųjų ope-
racijų pajėgomis galimybes 
Europos saugumo užtikrinimo 
iniciatyvos kontekste, taip pat 
išlaikyti Afganistane ir Irake 
įgytą bendrą operacinę patirtį.

Lietuvos kariuomenės 
Specialiųjų operacijų pajėgos 
intensyviai bendradarbiauja 
su JAV kariais tiek keičiantis 
žiniomis ir patirtimi įvairiose 
karinėse srityse, turi ilgamečio 
bendradarbiavimo Afganistane 
patirtį, nuolat kartu dalyvauja 
pratybose.

Lietuvos krašto apsaugos viceministras Marijus Velička ir vy-
riausias Jungtinių Amerikos Valstijų Specialiųjų operacijų pajėgų 
vadavietės Europoje (angl. Special Operations Command Europe, 
SOCEUR) vadas generolas majoras Gregoris Lengyelu (Gregory 
J. Lengyel).                                                         Alfredo Pliadžio nuotr.

KAUNE JAU NEBELIKO SOVIETINĖS 
SIMBOLIKOS

Kauno apygardos teismas 
vasario 27 d. ėmėsi nagrinėti 
dar vieną bylą, susijusią su 
Lietuvos partizanų vado Adolfo 
Ramanausko–Vanago sulaiky-
mu ir nužudymu.

Stasys Šimkus kaltinamas, 
kad, būdamas SSRS represinės 
struktūros operatyviniu įgalio-
tiniu, 1956 metais dalyvavo 
A.Ramanausko–Vanago ir jo 
žmonos Birutės Mažeikaitės 
sulaikymo operacijoje, po ku-
rios A.Ramanauskas buvo įka-
lintas KGB kalėjime Vilniuje. 
Maždaug metus žiauriai fiziškai 
ir psichologiškai kankintas 
Lietuvos laisvės kovotojas 1957 
metų rugsėjo 24-25 dienomis 
Lietuvos SSR Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendžiu nuteistas 
mirties bausme. Nuosprendis 
įvykdytas tų pačių metų lapkri-
čio 29 dieną Vilniuje.

Kaltinamajame akte nu-
rodoma, kad S.Šimkus veikė 
drauge su kitu KGB pareigūnu 
Stanislovu Drėlingu, kurio byla 
taip pat nagrinėjama teisme. 
Jam valstybės kaltintojas siūlo 
skirti septynerių metų įkalinimo 
bausmę.

DAR VIENA A. RAMANAUSKO–VANAGO 
NUŽUDYMO BYLA

Pirmasis posėdis S.Šimkaus 
byloje buvo atidėtas – į posė-
dį neatvyko nukentėjusioji – 
A.Ramanausko ir B.Mažeikaitės 
dukra Auksutė Ramanauskaitė–
Skokauskienė, informavo teis-
mo atstovė spaudai Gintarė 
Veželytė. Informacijos apie 
šaukimo įteikimą teismas neturi.

Į posėdį neatvyko ir pats 
kaltinamasis, kuris, bylos duo-
menimis, gyvena Baltarusijoje. 
Tikėtina, kad bylą reikės nagri-
nėti jam nedalyvaujant, nes pa-
sak teismo atstovės, Baltarusijos 
generalinė prokuratūra atsisakė 
teikti procesinius dokumentus, 
kaltinamasis vengė ikiteisminio 
tyrimo.

Kitas posėdis byloje numa-
tytas balandžio 10 dieną.

Su sovietų okupacija Lie-
tuvoje pokario metais kovojo 
apie 50 tūkst. partizanų, dar va-
dintų „miško broliais”.Sovietų 
diktatoriaus Josifo Stalino val-
dymo metais pokariu žuvo dau-
giau kaip 21 tūkst. rezistentų, jų 
šeimų narių ir rėmėjų.

Konstitucinis Teismas iš-
aiškino, kad sovietų vykdytus 
trėmimus ir represijas vykstant 
partizaniniam karui Lietuvos 
teismai gali prilyginti genocidui, 
įrodžius, kad šiais nusikaltimais 
siekta sunaikinti reikšmingą 
lietuvių tautos dalį.

Už sovietmečiu vykdytas 
žudynes socialiniu ar politiniu 
pagrindu, jei tai nekėlė grėsmės 
lietuvių tautos išlikimui, nega-
lima bausti kaip už genocidą, 
tačiau teismai privalo įvertinti, 
ar tai nebuvo kiti nusikaltimai 
žmoniškumui.                   lrytas.lt

Kaunas, kovo 8 d. (ELTA). 
Nuo Vytauto Didžiojo (buv. 
Aleksoto) tilto Kaune pilonų 
nuimta paskutinė reljefinė 
plokštė su sovietine simboli-
ka. Laikinai tos plokštės bus 
sandėliuojamos bendrovės 
„Kauno švara” patalpose. 

ELTA primena, kad Kauno 
miesto savivaldybės skelbtą 

konkursą laimėjusi bendrovė 
„Švykai” plokščių nuėmimo 
darbus pradėjo kiek daugiau 
nei prieš savaitę. Įsipareigojo 
visa tai atlikti iki Kovo 11 - 
osios. 

Pasak bendrovės direkto-
riaus Vytauto Švyko, darbi-
ninkai ne kartą susidūrė su 
nenumatytomis kliūtimis. 

„Vieno pilono viduje yra 
likęs tilto pakėlimo mecha-
nizmas, todėl negalėjome iš 
vidaus prieiti prie plokštes 
laikančių varžtų. Teko ieškoti 
kitų sprendimų. Nepaisant visų 
sunkumų, kovo 7 d., vakare 
nuėmėme paskutinę plokštę, 
ir visi suplanuoti darbai jau 
beveik baigti”, - sakė bendro-
vės „Švykai” direktorius V. 
Švykas. 

Kauno mero Andriaus 
Kupčinsko teigimu, praė-
jusių metų gruodį, kai pa-
veldosaugininkai pagaliau 
ryžosi sovietinę tilto simbo-
liką išbraukti iš saugotinų 
vertybių sąrašo, savivaldybė 
iškėlė tikslą sovietinius her-
bus bei žvaigždes pašalinti iki 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25 - mečio minė-
jimo. 
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„Lietuviai savo dainų šven-
tes pradėjo rengti tik atkūrę 
savo valstybę. Bet lietuviams 
savoji daina nelaisvės laikais 
labiausiai padėjo išlaikyti 
tautos sielą, o vėliau – paža-
dinti dvasią naujam savitam 
gyvenimui kurti. <...> Su 
chorų atsiradimu praside-
da naujas lietuvių kultūrinio 
tautinio gyvenimo tarpsnis: 
lietuviai išeina su savo menu 
į viešumą, į sceną, stoja šalia 
kitų kultūringų tautų, stipriau 
pajunta savo tautines galias 
ir drąsiau imasi organizuoto 
veikimo.<...> Kai atstatyto-
je Lietuvos valstybėje 1924 
metais iš visos šalies chorai 
suvažiavo į laikinąją sostinę 
ir surengė pirmąją Lietuvos 
dainų šventę (jos iniciatorius 
buvo J. Žilevičius – aut. past.), 
tai buvo ne tik daugiariopos 
reikšmės kultūrinis įvykis, bet 
kartu lietuviškosios dainos bei 
lietuviškųjų chorų triumfas ir 
jų pagerbimas už nepaprastai 
didelius nuopelnus lietuvių 
tautai”, - rašė M. Budriūnas 
„Tėviškės garsuose” (1946-
09-05, Nr. 37)

Palyginti su Latvija ir Estija, 
Lietuvoje dainų ir šokių šventės 

GYVENTI DAINA
Loreta Timukienė

II dalis 
(Tęsinys, pradžia Nr. 4)

tradicija atsirado vėliau. Antroji 
dainų šventė, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės 10-mečiui, 
vyko 1928 m. taip pat Kaune, 
joje dalyvavo 6000 dainininkų, 
šventė sulaukė 100 000 klausy-
tojų. „Po trečiosios dainų šven-
tės, įvykusios 1930-aisiais – 
Vytauto Didžiojo metais, buvo 
skirtas ilgesnis laikas pasiruošti 
naujai didingai dainų šventei, 
pirma siekiant pakelti chorų 
meninį lygį ir apskritai šalies 
chorinę kultūrą. Nuo to laiko 
iki karo pradžios buvo daugybė 
mažesnių dainų švenčių, rengtų 
Šaulių Sąjungos, Jaunosios 
Lietuvos, „Pavasario” ir vi-
sus chorus jungusios Lietuvių 
Muzikos Draugijos”,  – rašo M. 
Budriūnas, „Tėviškės garsuo-
se” (1946-09-05, Nr. 37)

Įdomų pastebėjimą radau 
1933 m. „Tiesos kelio” pusla-
piuose: „1933 m. birželio 4–5 d. 
Kaune, laike Lietuvių Katalikų 
Moterų Draugijos Kongreso, 
įvyko pirmoji Lietuvoje ir 
visam Pabaltyj moterų dainų 
šventė.<…> Ne vienas muzi-
kos žinovas pareiškė, kad ši 
dainų šventė savo tobulumu 
pralenkė paskutinę bendrą 
dainų šventę.” O 1938 m. rug-

pjūčio 9  d. „Drauge” rašoma, 
kad pirmoje dainų šventėje 
Klaipėdoje 1938 m. „Amerikos 
lietuvių choras „Pirmyn”, veda-
mas muziko K. Steponavičiaus, 
davė atskirą koncertą, išpildę J. 
Žilevičiaus, K. Steponavičiaus, 
A. Vanagaičio ir kt. kūrinius.”

„Bet ir praradus nepri-
klausomybę, lietuvių tauta 
nenustojo dainuoti. O Vakarų 
pasaulyje gyvenantieji lietu-
viai taipgi dainuoja savo tėvų 
ir kompozitorių sukurtas dai-
nas, giesmes. Net ir primiršę 
savo tėvų kalbą, jau kelintos 

kartos lietuviai daugelis dar 
lietuviškai dainuoja choruo-
se”, - rašė J. Karka 1938 m. 
savo straipsnyje „Drauge”.

1946 m. birželį Würzburge 
(Vokietija) vyko pirmoji dainų 
šventė tremtyje – joje dalyvavo 
apie 600 dainininkų ir šokėjų, 
tarp svečių – daugybė UNRRA  
(The United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration) 
ir JAV kariuomenės atstovų. 
„Gyvendami ištrėmime mes 
atidarėme savo dainų skrynelę 
ir paskleidėme dainų daineles, 
kad jos aidų aidais skambėtų 

po svetimą šalį, savo posmais 
jungtų mus į vieną šeimą, 
guostų mus sunkioje nevilties 
valandoje ir priartintų mums 
nors vaizduotėje Nemuno šalį” 
– taip šios šventės dvasią api-
būdino Vytautas Jevaitis 1946-
09-20 „Minties” puslapiuose.

Vis dėlto malonu prisimin-
ti, kad iš Lietuvos į Ameriką 
atvykę senieji imigrantai atsi-
vežė meilę lietuviškai dainai. 
Jie ne tik dainavo, bet ir kūrė 
lietuviškas dainas, joms me-
lodijas, organizavo chorus. 

(Bus daugiau)

Jeigu kas 1990-ųjų metų 
pavasarį būtų pasakęs, kad 
sulauksiu ir švęsiu Kovo 
11-osios 25-erių metų jubi-
liejų, būčiau galvojęs, kad 
tai mintys iš pasakos arba iš 
paties gražiausio sapno. Ir 
štai – sulaukėme. Sulaukėme 
ypatingos šventės, kaip pa-
čios didžiausios Dievo do-
vanos, kaip atlygio už mūsų 
visų drąsą išgirsti tų metų 
Sąjūdžio kvietimą kilti ir eiti 
statyti naują, nepriklausomą 
Lietuvą. Džiaugiuosi ir dė-
koju tuometinės 131-osios 
Vilkijos rinkiminės apygardos 
žmonėms, kurie man, kartu 
su kitais išrinktais Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos deputatais, po vals-
tybės pamatais patikėjo padėti 
dar vieną kertinį akmenį – 
balsuoti ir pasirašyti Lietuvos 
Nepriklausomos Valstybės 
Atstatymo Aktą.

Žinoma, iki tų metų Kovo 
11-osios datos dar reikė-
jo eiti beveik dvejus ilgo 
ir nuoširdaus darbo metus. 
Gerai, kad drąsių ir gra-
žių pakeleivių, trokštančių 
pasiekti ir iškelti Laisvės 
žiburį, buvo ne dešimtys ir 
ne šimtai, bet tūkstančiai, 
dešimtys ir šimtai tūkstan-
čių. Ir ne vien Vilniuje ar 

DŽIAUKIMĖS IR DIDŽIUOKIMĖS  
25-UOJU SAVO LAISVĖS PAVASARIU!

Kaune, bet visoje Lietuvoje. 
Daug, labai daug jų buvo ir 
Kauno rajone – Zapyškyje 
ir Raudondvaryje, Babtuose 
ir Garliavoje, Vilkijoje ir 
Domeikavoje, Ežerėlyje ir 
Girionyse, Kačerginėje ir 
Lapėse. Neišvardinti man 
visų kaimų ir miestelių, iš ku-
rių lyg paukščiai kilo gražiau-
si to meto žmonės – Sąjūdžio 
žmonės. Ačiū jiems visiems. 
Ačiū ne tik tiems, kurie savo 
širdyse, savo darbais, gyveni-
mu išlaikė tuometinį tikėjimą 
Laisvės idealams ir padarė 
viską, kad Lietuva kiltų, ties-
tųsi, gražėtų. Ačiū ir tiems, 
kurie gal sutriko pusiaukelė-
je, per anksti pavargo, arba 

nuklydo į svečias šalis dides-
nės, sotesnės, saugesnės lai-
mės ieškoti. Svarbiausia, kad 
mes neprarastume jiems savo 
meilės, o jie – meilės tėvų 
žemei, bočių kalbai ir, jeigu 
užgriūtų likimo negandos, bet 
kuriame pasaulio kampelyje 
vėl pakiltų kovoti už Lietuvą, 
už jos nepriklausomybę.

Suprantu, kad daugelių 
viltys gal buvo ir kitos, buvo 
gražesnės, buvo tikėtasi dau-
giau teisingumo, daugiau 
atidumo paprastam žmogui, 
didesnės atjautos ir supratimo 
ne tik sulaukusiam senatvės, 
užklupus negaliai, besirūpi-
nantiems vaikų auginimu, jų 
lavinimu, ieškančiam tokio 

darbo, kuris leistų turėti orų 
gyvenimą, tinkamai aprūpinti 
šeimą. Daug darbų dar liko 
nepadaryta, o gal daug ir ne 
taip padaryta. Bet viskas gi 
mūsų ir mūsų vaikų rankose. 
Tikiu, kad ateinančios kartos 
ne mažiau mylės Lietuvą ir 
ne mažiau jai dirbs. Gal dar 
daugiau ir geriau, negu mes 
sugebėjome. Tik  reikia su-
prasti, kad Lietuva bus tokia, 
kokios norės jos žmonės, už 
kokią bus pasirengę kovoti 
ir kiek padės pastangų, kad 
ji Europoje būtų pasiturinti, 
graži, garbinga.

Sudėtingas šios laikotarpis. 
Sudėtingas ne tik ekonomi-
ne, bet ir politine prasme. 
Gerai, kad esame stiprioje 
ekonominės Europos Sąjungos 
ir gynybinės organizacijos 
NATO nariai. Gerai, kad karo 
ir visokių negandų liepsnos 
dar nepersimetė į mūsų kraštą. 
Tokio pavojaus akivaizdoje ir 
mes privalome būti tvirtesni, 
nepasiduoti menkavertiškumo 
jausmui, visuomenės skaldy-
mui, bandymui Lietuvą vėl 
įtraukti į šovinistinės ir impe-
rinės Rusijos įtakos zoną. Šių 
dienų blogis yra toks kurtinan-
tis, išpūstas ir įžūlus. Ne tik 
propagandiniais Rusijos TV 
kanalais, bet ir kai kuriuose 
mūsiškiuose komerciniuo-
se TV kanaluose brukamos 
„Nuogos tiesos”, „Sąmokslo 

teorijos” ir kt. begėdiškai 
juoduliais užpildo žmonių 
protus, nustelbia bet kokius 
gėrio, grožio ir doros žiedus. 
O jų tiek daug yra. Pakanka 
tik pasidairyti po mano anks-
čiau išvardintus ir neišvar-
dintus miestelius. Ar jie buvo 
dar kada gražesni, šviesesni? 
Pakanka pabūti mūsų ūkinin-
kų, bendrovių laukuose. Argi 
juose buvo kada nors gauna-
mas didesnis derlius? Pakanka 
važiuoti ne tik Suvalkijos, bet 
ir Žemaitijos, Aukštaitijos ke-
liais ir visur pamatysi naują, 
gražesnę, turtingesnę Lietuvą.

Taigi, mes turime teisę, 
tiesiog pareigą, gražiai ir 
iškilmingai švęsti jubiliejinį 
25-ąjį Laisvės pavasarį. Mes 
galime džiaugtis ir didžiuo-
tis juo, sveikinti vieni kitus 
čia, Lietuvoje, taip pat savo 
tautiečius kituose kraštuose, 
sulaukus jaunatviškos ir verž-
lios Kovo 11-osios šventės. 
Tik laisvoje Lietuvoje gali 
būti gyvybinga lietuvių tauta, 
galime išlaikyti ir puoselėti 
savo kalbą, kultūrą, tradici-
jas. Tik tokioje valstybėje 
galima garantuoti pagrindines 
žmogaus teises, demokrati-
jos principus, prisidėti prie 
bendrųjų žmonijos vertybių 
kūrimo.

Lietuvos Nepriklausomos 
Valstybės atstatymo Akto sig-
nataras dr. Leonas Milčius.

Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo Akto signataras  
dr. Leonas Milčius.

Diriguoja Juozas Naujalis 1924 m. I Lietuvos Dainų diena. LTSC Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvo nuotr.
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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

Pianisto Vytauto Smetonos 
muzikiniai gabumai buvo paste-
bėti dar ankstyvoje vaikystėje, 
jie buvo kruopščiai ir rūpestin-
gai puoselėjami jo mamos pia-
nistės Birutės Smetonienės. Jos 
globoje jis gerai susipažino su 
instrumentu ir gavo tvirtus for-
tepijono technikos pagrindus. 
Jaunajam pianistui sekėsi gerai. 
Netrukus prasidėjo sėkmingai 
jo pasirodymai viešumoje.

Vėliau Vytautas Smetona 
tobulinosi pas žymius forte-
pijono mokytojus, darė didelę 
pažangą pianistinės brandos 
srityje ir šia branda dalinosi 
su publika rečitaliuose. Jis 
debiutavo Niujorko miesto 
rotušėje. Jo neabejotiną talentą 
muzikos kritikai įvertino gerai, 
pranašaudami jam gražią ateitį. 
Įvyko kiti sėkmingi rečitaliai ir 

soliniai pasirodymai su įvairiais 
simfoniniais orkestrais. Iš au-
toriaus pokalbių su asmenimis, 
tuo metu girdėjusiais pianistą, 
aiškėja, kad savo sugebėjimais 
Vytautas Smetona jau tada pra-
noko savo bendraamžius.

Tačiau gyvenimas privertė 
beaugančią pianisto karjerą ku-
riam laikui atidėti į šalį. Sukūrus 
šeimą ir sėkmingai dirbant 
pagal nemuzikinę profesiją, 
reikėjo rūpintis šeimos gero-
ve, auginti vaikus, leisti juos į 
mokslus. Bet ir nepalankiomis 
sąlygomis fortepijonas nebuvo 
užmirštas, jis visada buvo namų 
centre. Pianistas jo neapleido, 
grojo juo dažnai, pasišventęs ir 
užsispyręs, besirengdamas ar-
tėjančiam muzikiniam atgimi-
mui, nes neužgesinamo talento 
nebuvo įmanoma užgniaužti.

F L O R I D A

„Nematomas frontas” 
klube. Kovo 14 d., šeštadienį, 
4 val. p. p. Lietuvių klube, mi-
nint Kovo 11-osios – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
– sukaktuves, bus rodomas 
2014 m. Lietuvoje premijuo-
tas filmas „Nematomas fron-
tas” („The Invisible Front”). 
Taip pat šis filmas bus rodo-
mas ketvirtadienį kovo 12 
d., 2:30 val. p.p. Bilieto auka 
- 10 dol. asmeniui. Bilietus 
platina Laimutė Alvarado, 
Rima Kilbauskienė ir Ramutė 
Krikščikienė. Salėje kėdės bus 
sustatytos auditorijos tvarka. 
Vietos nenumeruotos.

Apie filmą: „Nematomas 
frontas” yra trijų prodiuse-
rių – Marko Johnsono, Jono 
Ohmano ir Vinco Sruoginio 
darbo rezultatas po septynerių 
metų nuodugnaus istorinių 
dokumentų ir asmeniškų tos 
kovos liudijimų tyrinėjimo. Tai 
dokumentuota istorija ir me-
muarai, partizanų vado Juozo 
Lukšos ir jo jaunutės žmonos 
Nijolės meilės ir gyvenimo 
tragedija po to, kai 1944 me-
tais sovietų kariuomenė antrą 
kartą okupavo Lietuvą. Šį kartą 
Lietuvos jaunuomenė pasi-
rinko kovą prieš okupantą ir 
suformavo partizanų – „miško 
brolių” būrius. Pasakotojas – 
aktorius Andrius Mamantovas.

Skaidros Jančaitės kon-
certas. Vasario 8 d. sekma-
dienio popietė Lietuvių klube 
buvo ypatinga. St. Petersburgo 
lietuvių bendruomenė sulaukė 

Šiam ilgai brandintam ir 
lauktam sugrįžimui į muzikos 
pasaulį įamžinti balandžio 
14 d. bus išleista kompak-
tinė plokštelė (CD), įrašyta 
„Navona Records” kompani-
joje. Ji pavadinta „Vytautas 
Smetona. ALL THE WAY 
BACK”. Joje įrašyti pianisto 
skambinami Smetonos, Bacho, 
Brahmso, Schumanno, Liszto 
ir Chopino kūriniai. Vėliau 
pianisto V. Smetonos atlie-
kamų rečitalių bus galima 
pasiklausyti šiuose miestuo-
se: balandžio 17 d., „Friday 
Musicale of Jacksonville”, 
Jacksonville, FL; balandžio 19 
d., 3:30 p. p. Riverside Park 
United Methodist Church, 
819 Park St., Jacksonville, 
FL.; gegužės 8 d. 7:30 v. v., 
Reinberger Chamber Hall 
(Severance Hall), Cleveland, 
OH.; gegužės 22 d. 7:30 v. v. 
Dimenna Center for, Classical 

Music, New York, 450 West 37 
St. (tarp 9th and 10th Avenue).

Į šį neeilinį įvykį turėtų 

atkreipti dėmesį visi muzikos 
mylėtojai.

Algirdas V. Matulionis

svečio – solistės Skaidros 
Jančaitės. Savo koncertuo-
se Skaidra nuosekliai jungia 
muzikos, dramos, šokio, pan-
tomimos ir meno išraiškos 
elementus. Tačiau ši originali 
atlikėja mus pavergė dar net 
nepradėjusi dainuoti – savo 
nuoširdumu ir šiluma. Skaidra 
repeticijų metu su dideliu ma-
lonumu ir noru aplankė litua-
nistinės mokyklos „Saulutė” 
mokinukus. Atėjusi į klubo 
mažąją salę visus vaikus, su-
sirinkusius pamokoms, pali-
ko atvirusiomis iš nuostabos 
burnytėmis. Jai uždainavus 
pirmąją ariją, vaikai negalėjo 
patikėti, kad iš tokios grakščios 
ir laibos moters gali sklisti toks 
galingas balsas. Skaidra padai-
navo ištraukas iš trijų operų ir 
paaiškino jos atliekamų herojų 
likimus – vaikučiai puikiai su-
prato, kuri liūdna, kuri linksma 
ir kuri – šelmė, besiruošianti 
iškrėsti išdaigų. O didžiausią 
įspūdį vaikams paliko Skaidros 
dainelė su įterpta mažąja arfa – 
jie niekaip negalėjo suprasti, iš 
kur tas keistas garsas sklinda. 
Tikrai tikiu, kad tos 20 minu-
čių, praleistų su Skaidra, įstrigo 
vaikučiams giliai į atmintį ir jie 
dar ilgai visiems pasakos apie 
tą aukštą ir grakščią dainininkę 
su labai galingu balsu.

Koncertas „Rodos, širdžiai 
paskirta mylėti” prasidėjo 
Skaidros dramatišku įėjimu 
į salę. Pasidabinusi kaip vai-
dilutė, Skaidra įžengė į salę 
dainuodama a capella lietu-
vių liaudies dainą „Leliumai 
anta dvaro leliumai”, aplankė 

visus prie stalų salėje sėdin-
čius žmones. Viena po kitos, 
pateikiamos galingo, malo-
naus tembro balso, jausmingai 
skambėjo lietuvių kompozi-
torių dainos. Atlikėja žavėjo 
visus ne tik savo nuostabiu 
balsu, bet ir kūrybišku dainų 
atlikimu. Koncerte skambėjo 
ne tik dainų melodijos, bet ir 
kiekviena daina buvo palydima 
vis kitokio atlikėjos stiliaus ir 
aprangos kaitos (visos dainų, 
choreografijos ir rūbų detalės 
buvo reikšmingos atliekamai 
dainai).

Ypatingai Skaidros talentas 
sužibėjo jai atliekant monodra-
mą, skirta poetui Maironiui. 
Kiekviena karta traktuoja ir 
interpretuoja Maironį savaip. Ir 
Skaidra mums parodė labai ori-
ginalią Maironio eilių ir jo bio-
grafijos improvizaciją. Skaidra 
pasitelkė modernius Lietuvos 
muzikos atlikėjus ir sukūrė 
teatrinį pasirodymą, kuriame 
kiekvienas žodis, kiekvienas 
garsas ir kiekvienas judesys 
turėjo prasmę ir simbolinę 
reikšmę. O Skaidros parinktos 
ištraukos – eilėraščiai ir biogra-
fijos detalės – buvo nepaprastai 
reikšmingi ir artimi širdžiai.

Koncerto pabaigai Skaidra 
atliko porą linksmų dainų ir 
jos dėka „sužinojome”, kad 
Lotynų Amerikos „Cha-Cha” 

šokio atlikėjai idėją šokiui 
gavo iš lietuviško klumpakojo 
– Skaidra turėjo nenuginčijamų 
įrodymų, kuriuos mielai mums 
pademonstravo. Po publikos 
gausių plojimų dar išgirdome 
A.Raudonikio dainą „Kur 
balti keliai”. Atliekant dvi A. 
Raudonikio dainas akompana-
vo Nijolė Kupstas.

Ant stalų išdėstyti, dailūs 
koncerto programos lanksti-
nukai padėjo publikai sekti 
koncerto eigą.

Didelės padėkos nusi-
pelno solistę S. Jančaitę ir 
akomponuotoją N. Kupstą St. 
Petersburge globoję Ramutė 
ir Algis Krikščikai. Padėkoti 
reikia ir naują klubo apara-
tūrą prižiūrėjusiam Aurelijui 
Kilbauskui.

Pietų ir koncerto dalyviai 
patyrė naujovę – klubo baro 
talkininkės vežiojo prie stalų 
gėrimą „Scarlett O’Hara”, spe-
cialiai paruoštą šiam renginiui.

Solistė S. Jancaitė mus 
pradžiugino originaliu ir įsi-
menančiu koncertu. Ji maloniai 
nuteikė visas kartas – nuo 
mažiausių iki pačių vyriausių. 
Nuostabi ir talentinga artistė 
praskaidrino mūsų kasdienybę.                            
V.B., A.E.K.

Vasario 16-osios minėji-
mas. JAV LB St. Petersburgo 
apylinkė kartu su Lietuvių 
klubu vasario 15 d. surengė 
Lietuvos Valstybės Atkūrimo 
– Vasario 16-osios – minėjimą. 
Minėjimo diena pradėta  šv. 
Mišiomis už Lietuvą Švento 
Vardo bažnyčioje, kurias kon-
celebravo šv. Kazimiero misi-
jos vadovas kan. B. Talaišis ir 
mons. A. Bartkus. Vargonavo 
muz. G. Green, kongregacijos 
giesmėms vadovavo misijos 

giesmininkės. Vietinės rinkti-
nės šaulių kuopa dalyvavo su 
vėliavomis.

Po pietų Lietuvių klube pir-
mininkė Vida Meiluvienė pa-
sveikino visus šios šventės pro-
ga ir pakvietė minėjimą pradėti 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
„Saulutės” lituanistinės mo-
kyklos vedėja Vita Blough 
perskaitė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, pirmininkės 
pakviestas LR garbės konsulas 
Algimantas Karnavičius trum-
pu žodžiu pasveikino dalyvius 
šios ypatingos dienos proga. 
”Sveikindamas šios brangios 
lietuviui šventės proga noriu 
palinkėti, kad išlaikytume 
tautos identitetą, vieningai ir 
aktyviai dalyvautume atviros, 
stiprios ir klestinčios Lietuvos 
kūrime. Kviečiu ir toliau, kad 
ir toli nuo Lietuvos, išlaikyti 
savyje stiprią meilę Lietuvai, 
pagarbą ir toleranciją kitiems, 
perduoti jaunajai kartai mūsų 
šalies istoriją, gimtąją kalbą, 
kultūrą ir tradicijas”, - baigė 
sveikinimą garbės konsulas.

Toliau A. Karnavičius 
perskaitė sveikinimus lietu-
viams Vasario 16-osios pro-
ga: JAV sekr. John Kerry, 
Lietuvos ambasadoriaus 
JAV Žygimanto Pavilionio ir 
Lietuvos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės. 

Neseniai susikūrusi klubo 
dainininkių grupė „Venta”, 
pakviesta į sceną, padainavo 
keturias dainas: „Brangiausios 
spalvos”, „Žemėj Lietuvos”, 
„Užaugau Lietuvoj” ir „Stoviu 
aš parimus”. Ant stalų išdės-
tytuose minėjimo progra-
mos  lankstinukuose buvo 
atspausdinti dainų žodžiai, 

http://www.theinvisiblefront.com/

DŽIUGINANTIS MUZIKINIO TALENTO 
ATGIMIMAS

Kompaktinės plokštelės „Vytautas Smetona. ALL THE WAY 
BACK” viršelis.

Solistė Skaidra Jančaitė

(Nukelta į 11 psl.)
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ųjų metinių 
proga Italijos Parlamento deputatų rūmuose kovo 6 dieną įvyko 
Lietuvos ambasados Romoje ir Lietuvių bendruomenės organi-
zuota konferencija „Sovietinė okupacija ir Lietuvos pastangos 
sugrįžti į Europą”. Gausiai susirinkusiai auditorijai konferencijos 
dalyviai kalbėjo apie pusę amžiaus trukusios sovietinės okupa-
cijos įvykius: masinius trėmimus, partizanų kovas, bažnyčios 
vaidmenį, neginkluotą pasipriešinimą ir Lietuvos pastangas 
atgauti nepriklausomybę.

Konferencijoje kalbėjęs neseniai italų kalba išleistos knygos 
„Nežinomas karas. Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 m.” autorius Rokas Tarcevskis pabrėžė, 
kad antisovietinio partizaninio karo istorija yra svarbi lietuvių 
tautos savimonės dalis, tačiau ši istorija beveik nežinoma Vakarų 
ir Pietų Europoje, tad precedento neturintis Lietuvos partizaninio 
karo istorijos pristatymas Italijos parlamente yra didelis įvykis 
tiek Lietuvai, tiek ir Italijai. Kaip teigė pasipriešinimo sovieti-
niam okupaciniam režimui dalyvė ir to režimo tyrėja, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė Teresė 
Birutė Burauskaitė, reikia pripažinti, kad Vakaruose vis labiau 
sklinda susidomėjimas Lietuvos ginkluotu pasipriešinimu sovie-
tų okupacijai, unikaliu istoriniu reiškiniu XX amžiaus Europos 
istorijoje. Konferencijos organizatorė Kotryna Vilkaitė-Buono 
taip pat pristatė pilietiško jaunimo istorinės atminties puoselė-
jimo projektą „Misija Sibiras”.

LR Užsienio reikalų viceministras Rolandas Kriščiūnas 
kovo 6 dieną dalyvavo konsultacijose Varšuvoje. Susitikime su 
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi 
Europos reikalams Rafalu Trzaskowskiu aptartos ES aktua-
lijos, o su Ūkio ministerijos valstybės sekretoriumi Tomaszu 
Tomczykiewicziumi diskutuota dėl svarbiausių energetikos 
klausimų.

25-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės 
Europos Parlamente paminėtos akordeono virtuozo Martyno 
Levickio koncertu ir lietuvių autorių tapybos darbų paroda. 
Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje kartu su euro-
parlamentaru Petru Auštrevičiumi organizuoto renginio dalyvius 
pasveikino Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas, 
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Lietuvos nuolatinis 
atstovas ES, ambasadorius Raimundas Karoblis. Lietuvos vardą 
visame Pasaulyje garsinantis M. Levickis Europos Parlamente 
akordeonu atliko J. S. Bacho, A. Vivaldžio, W. A. Mozarto bei 
savo paties kūrinius. Vienoje svarbiausių ES politinių institucijų 
susirinkusi tarptautinė publika atlikėjui dėkojo gausiais aplodis-
mentais. Renginio metu Europos Parlamento Y. Menuhino salės 
erdvėse taip pat buvo eksponuoti lietuvių kūrėjų A. Savicko, 
A. Stasiulevičiaus, D. Kasčiūnaitės, B. Gražio, P. Janonio, A. 
Tornau ir L. Liandzbergio paveikslai.

Lietuvos ambasada Belgijoje surengė Seimo Pirmininkės 
Loretos Graužinienės darbo vizitą. Seimo Pirmininkė kovo 4 
dieną su Belgijos Senato Pirmininke Kristyn Defren aptarė abie-
jų šalių bendradarbiavimą, geopolitinę situaciją regione, Rytų 
partnerystės klausimus ir vis didėjančias terorizmo grėsmės.

Azerbaidžano nacionalinėje filharmonijoje Baku kovo 5 
dieną iškilmingai paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena ir 
Nepriklausomybės atgavimo 25-osios metinės. Šia proga surengta 
garsių Lietuvos atlikėjų Petro Geniušo ir Liudo Mockūno muzi-
kinė improvizacija M. K. Čiurlionio kūrinių tema „Jūra miške”. 
Į minėjimą gausiai susirinkusius svečius pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Azerbaidžane Valdas Lastauskas, taip pat vienas iš 
Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvyriausybinės komisijos pirmininkų, 
Azerbaidžano mokesčių ministras Fazilis Mamadovas.

Lietuvos ambasada Japonijoje kovo 5 dieną surengė 
Lietuvos žemės ūkio produktų eksportuotojų produkcijos pri-
statymą partneriams Japonijoje. Daugelis svečių pirmą kartą 
ragavo lietuviško sūrio, saldainių, medaus, šakočio ir kitų ska-
nėstų, kuriais vaišino juos gaminusių įmonių atstovai. LR URM

Lietuvos prašymu kovo 6 
dieną sušauktame JT Saugumo 
Tarybos posėdyje Lietuvos 
nuolatinė atstovė JT ambasa-
dorė Raimonda Murmokaitė 
teigė, jog Ukrainos žmonėms 
pakanka tarptautinės bendruo-
menės kalbų ir laikas savo 
poziciją įrodyti darbais – Rusija 
sukėlė ir remia šį karą, kurio 
pabaiga yra Rusijos rankose.

Lietuvos atstovė ragi-
no Rusiją įgyvendinti 2014 
m. rugsėjį ir 2015 m. vasarį 
Minske pasiektus susitarimus.

„Įgyvendinant šiuos susita-
rimus visi sulaikytieji, įskaitant 
Ukrainos pilotę N. Savchenko, 
kuri virš 80 dienų praleido 
badaudama, turi būti paleisti. 
Svarbu užtikrinti, kad ESBO 
Stebėsenos misijai Ukrainoje 
būtų suteiktas netrukdomas 
patekimas į visas vietoves. Yra 
abejonių, ar ginkluotos grupės 
išveda ginkluotę, ar tik pasinau-
doja priedanga juos pervežti”, 
– kalbėjo Lietuvos ambasadorė.

Rusija turi baigti destabili-
zuoti situaciją Rytų Ukrainoje 

Europos Sąjunga turi išlai-
kyti spaudimą Rusijai tol, kol 
situacija Ukrainoje pagerės 
ir Minsko susitarimai bus 
visiškai įgyvendinti, pareiš-
kė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius, 
dalyvaudamas neformaliame 
ES užsienio reikalų ministrų 
susitikime (Gymnich) Rygoje 
kovo 6 dieną.

ES ministrai diskutavo 
apie situaciją Libijoje, kartu 
su Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) generaliniu sekreto-
riumi Lamberto Zannier aptarė 
agresiją prieš Ukrainą ir toles-
nius ES santykius su Rusija. 
Ministrai išsakė poreikį toliau 
remti ESBO misiją ir reformas 
Ukrainoje.

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Federica Mogherini, Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius, Latvijos užsienio reikalų ministras Edgardas Rinkevičius.               eu2015.lv nuotr.

ES TURI IŠLAIKYTI SPAUDIMĄ RUSIJAI TOL, KOL SITUACIJA 
UKRAINOJE PAGERĖS

Susitikime taip pat buvo 
aptarta Rusijos propagandos 
keliama grėsmė ir galimi ES 
veiksmai stiprinant spaudos 
laisvę.

L. Linkevičius pažymėjo, 
kad situacija Ukrainoje iš es-
mės nesikeičia, Rusijos kariai 
toliau lieka Ukrainoje, sienų 
kontrolė neužtikrinta, įkaitai 
nepaleisti, tęsiasi gėdinga 
Nadijos Savčenko byla, o 
ESBO stebėtojams nesudaro-
mos sąlygos dirbti. 

Ministras ragino kole-
gas didinti paramą Ukrainai, 
įskaitant paramą ginkluote. 
„Turime būti vieningi, tačiau 
mūsų vienybė turi duoti re-
zultatų, o ne tapti vienybe 
nesiimti veiksmų, kas yra pra-
žūtinga Ukrainos ir Europos 

saugumui. Parama gynybine 
ginkluote yra skirta padėti iš-
vengti Ukrainos karių žūčių”, 
– pažymėjo ministras.

L. Linkevičius papasakojo 
kolegoms apie savo susitikimus 
su Rusijos opozicijos atstovais 
Maskvoje per Boriso Nemcovo 
laidotuves bei atkreipė dėmesį į 
ryšių su Rusijos pilietine visuo-
mene svarbą.

Kovo 7 d. ministrai tęsė 
diskusijas ir svarstė pasiren-
gimą Rytų partnerystės vir-
šūnių susitikimui Rygoje, 
Europos kaimynystės politikos 
ir Europos saugumo strategijos 
peržiūrą, atskiroje darbo sesi-
joje kartu su ES šalių kandida-
čių ministrais buvo aptarta si-
tuacija Europos kaimynystėje.

LR URM

TAI BUS AKIVAIZDUS MINSKO 
SUSITARIMŲ PAŽEIDIMAS

ir nustoti remti ten veikian-
čias ginkluotas grupuotes. 
Lietuva įspėjo, kad bet kokie 
Rusijos remiamų ginkluotų 
grupių bandymai užimti papil-
domą teritoriją bus akivaizdus 
Minsko susitarimų pažeidimas 
ir dar labiau apsunkins politinio 
sprendimo paieškas.

„Ukrainos politinė nepri-
klausomybė, suverenitetas ir te-
ritorinis vientisumas negali būti 
derybų objektu” , atkreipdama 
dėmesį į neteisėtą prieš metus 
įvykdytą Krymo aneksiją kal-
bėjo Lietuvos ambasadorė, taip 
pat pažymėdama sistemingus, 
grubius žmogaus teisių pažeidi-
mus Rytų Ukrainoje ir Kryme, 
užfiksuotus JT vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro biuro 
kovo 2 d. ataskaitoje.

Ji pabrėžė, kad apgaulin-
gam referendumui Kryme 
prieštaravusieji, totorių ben-
druomenė, religinės bendruo-
menės susiduria su grasinimais, 
persekiojimu ir dirbtinais kal-
tinimais. „Kunigus, imamus, 
kitų religinių bendruomenių at-

stovus yra grasinama patraukti 
atsakomybėn, jie yra sulaikomi 
ir persekiojami, jų maldos 
namai ir paminklai – išniekin-
ti. Ukrainos TV transliacijos 
nutrauktos, žurnalistams gra-
sinama, jie užpuolami”, – teigė 
Lietuvos atstovė, primindama 
nuniokotą Krymo totorių TV 
biurą Simferopolyje, sulaiky-
tus totorių žurnalistus, totorių 
laikraščių tyrimą.

JT Saugumo Tarybos posė-
dyje JT Generalinio Sekretoriaus 
pavaduotojas politikos reika-
lams Jeffrey Feltman informa-
vo, kad JT negavo detalesnio 
Ukrainos prašymo dėl taikos 
palaikymo operacijos detalių. 
JT Generalinio Sekretoriaus 
pavaduotojas žmogaus teisių 
klausimais Ivan Šimonovic ir 
Jungtinių Tautų Humanitarinių 
reikalų koordinavimo biuro 
direktorius John Ging įvertino 
grėsmingą padėtį Ukrainoje, 
kur žuvo jau daugiau nei 6000 
žmonių, tūkstančiai sužeistų, 
1,1 milijono žmonių liko be 
pastogės, o konflikto eskalavi-
mas grės naujais skausmingais 
padariniais.

LR URM
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Vis garsiau ir garsiau skam-
ba artėjančios šventės repertu-
aro dainos, vis drąsiau jaučiasi 
choristai, versdami dainyno 
lapus, vis greičiau lekia re-
peticijų laikas, vingiuojant 
melodijas, plojant, trepsint, 
skanduojant sinkopuotus ri-
tmus. Visi Toronto dainininkai, 
repeticijoms besirenkantys 
Prisikėlimo parapijos patal-
pose, jaučiasi pakiliai ir pa-
sitikinčiai, kad dainų šventės 
repertuarą spės išmokti laiku 
ir į Čikagą važiuos puikiai 
pasiruošę.

Toronto Prisikėlimo para-
pijos patalpose repetuoja penki 
kolektyvai, liepą atvyksiantys 
į X Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventę „Padainuosim dai-
nų dainelę”: tai parapijos vaikų 
choras, vadovaujamas Danutės 
Biskienės (koncertmeisterė 

Danguolė Radtkė), Toronto 
jaunimo choras, mišrus choras 
„Volungė”, „Volungės” dainų 
šventės choras, vadovaujami 
Dalios Viskontienės ir Nijolės 
Benotienės (koncertmeisterės 
D. Radtkė ir Ilona Beres) 
bei „Volungės” moterų an-
samblis, vadovaujamas D. 
Viskontienės. Beveik kie-
kvieną repeticiją dainininkus 
aplanko, pasiklauso jų daina-
vimo, paskatina, nusišypso ir 
visada bei visur padeda, kad 
tik viskas sklandžiai vyktų, 
parapijos klebonas Br. kun. 
Jonas-Jurgis Šileika.

Didžiausias visos chori-
nės veiklos įkvėpimas – tai 
Dalia Viskontienė bei ilgamete 
veikla pasižymėjęs choras 
„Volungė”, apie kurį buriasi 
ir visi kiti kolektyvai. Šie vei-
klos metai Toronto „Volungei” 

Šio 27 metų lietuvio dai-
nininko, kuris angliškai kal-
bantiems yra žinomas kaip 
Donny Montell, koncertas 
vardu „Norėčiau, kad būtum 
mano” įvyko Los Andžele šių 
metų vasario 6 d. Jį rėmė Los 
Andželo lietuvių bendruo-
menė. Dainininkui fortepi-
jonu akompanavo pianistas 
Marius Leskauskas. Tai buvo 
pirmas Montvydo koncertas 
Los Andžele ir tik antras JAV 
(pirmasis buvo Niujorke). Be 
kitų dainų šiame koncerte jis 
dar atliko ir savo „hitą” „Meilė 
yra akla” iš 2012 m. Eurovizijos 
konkurso, kuriame jis atstovavo 
Lietuvai. Tai melodinga, lėta 
daina, kurios žodžiai kalba apie 
tikros meilės grožį ir gelmę. 
Meilė ir buvo šio koncerto pa-
grindinė tema.

Savimi pasitikintis daininin-

kas klausytojus maloniai nuste-
bino. Jis dainavo entuziastingai, 
profesionaliai ir apie meilės 
malonumus, ir apie jos kančias, 
ir apie pirmosios meilės nerimą. 
Jo balsas glamonėjo klausytojų 
sielą ir jausmus. Dainuojant 
„Aleliuja” kai kurių klausytojų 
akyse žibėjo ašaros. Pradėta 
tyliai daina augo ir stiprėjo, 
darėsi vis jausmingesnė, kol 
paskutine dainos gaida nugalėjo 
klausytojus. Dainininko balsas 
lengvai  pasiekia aukštas gaidas 
ir lygiai lengvai pasineria į dai-
nuojamo kūrinio gelmes. Todėl 
nenuostabu, kad Lietuvoje jis 
pripildo 4000 vietų auditorijas. 
Jo talentas muzikalioje šeimoje 
buvo pastebėtas anksti, šeima 
rėmė ir rūpinosi to talento ug-
dymu, už tai jis yra dėkingas. 
Marius prisipažįsta, kad jis 
žavisi Amerikos pop muzikos 

Po koncerto (iš kairės): rašinio autorė Aleksandra 
Kudukis, Donatas Montvydas ir Marytė Sepikas. 
                                                        A. Kudukis nuotr.

TORONTIEČIŲ SNIEGAS IR ŠALTIS NEBAUGINA – ŠILDO JUOS DAINA IR MINTYS,  
JOG VASARA JAU NEBE UŽ KALNŲ

Į X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę „Padainuosim 
dainų dainelę”, liepos 3-5 d. savaitgalį nuaidėsiančią Čikagoje, 
atvyks trylika kolektyvų iš Kanados.

Net penki iš jų repetuoja Toronto Prisikėlimo parapijoje, 
vienam iš chorų (beje, gausiausiam iš šventėje dalyvausiančių 
chorų) – „Volungei” – 2015-ieji bus ypač įsimintini.

Prisikėlimo parapijos vaikų choro vadovė Danutė Biskienė ir 
akompanuotoja Danguolė Radtkė (dešinėje). Nijolės Benotienės nuotr.

Parapijos vaikų choras su vadove Danutė Biskiene.                                             Nijolės Benotienės nuotr.

ypač gausūs įvairių renginių, 
švenčių, sukakčių. Viskas 
2015-aisiais pastarojo choro 
kalendoriuje skaičiuojama 
dešimtmečiais: balandžio mė-
nesį choristai paminės Jono 
Govėdo, kompozitoriaus ir 
buvusio „Volungės” koncer-
tmeisterio, mirties 10-metį. 
Komitetas, kuriam vadovauja 
Laima Underienė, renka nuo-
traukas, prisiminimus apie 
Joną, kviečia garbingus lietu-
vius ir kanadiečius muzikus, 
dirigentus, mokytojus, dirbu-
sius kartu su Jonu Govėdu, 
dalyvauti šiame minėjime. 
Popietė prasidės šv. Mišiomis, 
kurių metu „Volungė” giedos 
šv. Jono Mišias, parašytas 
Leonido Abario ir skirtas J. 
Govėdo atminimui. Po jų 
bus prisimintos šio žymaus 
žmogaus gyvenimo ir kūrybos 
akimirkos, atlikti jo sukurti 
kūriniai.

Liepos mėnesį – jau mi-
nėta jubiliejinė X Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šven-
tė Čikagoje, į kurią kelio-
nę organizuoja choro admi-

nistratorė Judita Gabrienė 
su savo pagalbininkais, o 
spalį - „Volungės” 40-me-
čio renginys, organizuojamas 
Danguolės Juozapavičiūtės-
Breen vadovaujamo komiteto 
darbštuolių. Šią sukaktį pa-
minėti ir ja pasidžiaugti yra 
numatytos padėkos Mišios, 
po kurių – choro koncertas ir 
vakarienė. Rašoma kolektyvo 
istorija, rikiuojami nuveikti 
darbai, atlikti koncertai, įvai-
rioms progoms užsakyti kūri-
niai. Dėliojamos nuotraukos, 
primenančios buvusius bei 
dabartinius choristus, kon-
certus, ekskursijas, įvairius 
nuotykius. „Volungės” 40-
asis gimtadienis – įvykis ne 
tik chorui. Tai visos Toronto 
lietuvių bendruomenės veiklos 
istorijos dalis.

Na, o paskutinė sukaktis 
bus minima šių metų pa-
baigoje – gruodžio mėnesį 

„Volungė” pakvies į 30-ąją 
kalėdinių maldų ir giesmių 
popietę (tiesa, tarp minėtų 
renginių „Volungė” gegužę 
dar koncertuos Montrealyje, 
o birželio mėnesį savo ger-
bėjams surengs palydų į 
Čikagos dainų šventę kon-
certą Toronte!).

Taigi, darbo labai daug, bet 
D. Viskontienei bei jos koman-
dai puikiai organizuojant ir 
repeticijas, ir renginius, viskas 
sėkmingai juda į priekį. Dabar 
labai laukiame pas mus į re-
peticiją atvykstant artėjančios 
dainų šventės „Padainuosim 
dainų dainelę” meno vadovo 
Dariaus Polikaičio, kad ga-
lėtumėme parodyti, kiek jau 
esame išmokę ir kokie esame 
dėkingi už nuostabią progą ir 
vėl visiems sustojus dainuoti tą 
mielą ir širdžiai brangią mūsų 
tautos dainų dainelę.

Nijolė Benotienė

DONATO MONTVYDO KONCERTAS žvaigžde Michaelu Jacksonu. 
Tas žavesys yra pastebimas jo 
sceninėje laikysenoje, šokio 
judesyje ir stipriame „falsetto”. 
Koncertui pasibaigus, daininin-
kas maloniai sutiko atsakyti į 
keletą klausimų.

A.K.: Ar Jūs planuojate 
ateityje bandyti atstovauti 
Lietuvai Eurovizijoje?

D.M.: Taip, nes, mano nuo-
mone, tai yra vienintelė galimy-
bė lietuviams būti įvertintiems 
pasauliniu mastu.

A.K.: Kurie Lietuvos dai-
nininkai Jus labiausiai žavi?

D.M.: Andrius Mamontovas 
ir Algirdas Kaušpėdas.

A.K.: Ar Jūsų šeima buvo 
palanki Jums, kai pasakėte, 
kuo norėjote būti?

D.M.: Mano mama tai pri-
ėmė labai sunkiai, nes norėjo 
man lengvesnio gyvenimo. Kai 
aš pirmą kartą pasakiau, kad no-

riu savo karjerą 
kurti muzikoje, 
ji sunkiai susi-
taikė. Ji žinojo, 
kad tai bus sun-
kus kelias man.

A.K.: Jūs 
šokate ir dai-
nuojate. Ar 
matote save 
daugiau vieną 
nei kitą?

D.M.: Aš 
ma tau  save 
kaip atlikėjas, 
tai man neįma-
noma atskir-
ti. Aš tiesiog 
gyvenu tam. 
Man patinka 
dainuoti ir aš 
esu labai jau-
trus klausytojų 
jausmams. Man nėra nieko 
panašaus pasaulyje. Nematau 

savęs dirbančio nieko kito.
Aleksandra Kudukis
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D E N V E R ,  C O

BUS TEIKIAMOS 
KONSULINĖS 
PASLAUGOS

2015 m. balandžio 25-
2 6  d i e n o m i s  L i e t u v o s 
Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje, bendradar-
biaudamas su Kolorado lie-
tuvių bendruomenės Valdyba, 
rengia konsulinių pareigūnų 
išvykstamąją misiją į Denverį, 
Kolorado valstiją. 

Konsulinės paslaugos bus 
teikiamos šeštadienį, 2015 m. 
balandžio 25 d., nuo 9 val. iki 
17 val. ir sekmadienį, balan-

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

Pagerbtas Klyvlendo 
klinikų generalinis 

direktorius
Klyvlendo Rotary klubas 

vasario 5 d. „Windows on the 
River” banketų salėje, susirin-
kus arti 200 svečių,  pagerbė 
Klyvlendo klinikų vadovą 
– generalinį direktorių Dr. 

Vasario 21-22 d. įvyko net 
keturių JAV Rytinės pakran-
tės lietuvių bendruomenių 
šventės, skirtos Valstybės at-
kūrimo ir Nepriklausomybės 
atkūrimo dienoms paminėti.

Sekmadienį, vasario 22 
d. Nepriklausomybės minė-
jimas vyko dviejuose lietu-
vių bendruomenės apylin-
kėse Naujajame Džersyje 
(New Jersey). Elizabetėje 
(Elizabeth), Naujojo Džersio 
apylinkėje, iškilmės prasi-
dėjo šv. Mišiomis, kuriose 
dalyvavo ir Niujorke viešėjęs 
Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius. Šventės 
metu jis pasidžiaugė puo-

A R G E N T I N A

Argentinos lietuvių ben-
druomenės – ALOS – taryba 
praneša Lietuvos Valstybės 
atkūrimo 1918 m. vasario 16 d. 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo 1990 m. kovo 11 
d. minėjimo datos ir laiko 
pakeitimą.

Minėjimas įvyko sekma-
dienį, kovo 1 d., 10:30 val. su 
Šv. Mišiomis lietuvių Aušros 
Vartų parapijoje.

Kadangi kovo 4 d. yra Šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo 
ir lietuvių jaunimo šventė, 

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

Nuotraukos iš kairės: Dr. Delos Cosgrove, Klyvlendo klinikų generalinis direktorius; Paul Qua, 
Klyvlendo Rotary klubo prezidentas; Ingrida Bubliene, Rotary klubo narė, LR garbės generalinė 
konsulė; Rick Pollock, Klyvlendo Rotary klubo tarptautinio komiteto pirmininkas.   Zack Hoon nuotr.

Delos Cosgrove.  Jam įteiktas 
„International Service Award 
2015” apdovanojimas.  

Klyvlendo klinikos yra 
garsios visame pasaulyje, 
jų padaliniai veikia įvai-
riuose kraštuose. Pagrindinė 
šio pagerbimo renginio or-
ganizatorė buvo Lietuvos 
Respublikos garbės konsulė 
Ingrida Bublienė.

Lietuvos vyskupų konferen-
cija paskelbė tą dieną Lietuvių 
maldos diena ir kvietė tą dieną 
viso pasaulio lietuvius ir jų pa-
likuonius melstis visiems kartu 
už Lietuvą. Mes pasimeldėme 
po mišių prie Šventojo alto-
riaus ir po to pagerbėme visus 
kovojusius už Lietuvos laisvę 
padėdami gėlių vainiką prie 
lietuviško kryžiaus parapijos 
sodelyje.

Pabaigoje susirinkome pa-
rapijos patalpose suneštinėms 
vaišėms.

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf.

džio 26 d. nuo 9 val. iki 14 
val. adresu 4189 W 97th Ct., 
Westminster, CO 80031.

Konsulinės misijos metu 
bus priimami prašymai dėl 
pasų keitimo ir išdavimo, 
asmens grįžimo pažymėji-
mų, užsienyje registruotų 
civilinės būklės aktų (vaikų 
gimimo, santuokos, ištuo-
kos) įtraukimo į apskaitą 
Lietuvoje, gyvenamosios 
vietos deklaravimo, Lietuvos 
Respublikos pilietybės, kon-
sulinės registracijos. Taip 
pat Lietuvos Respublikos 
piliečiams bus atliekami no-
tariniai veiksmai.

Užsiregistruoti konsulinių 
paslaugų gavimui ir dėl išsa-
mesnės informacijos prašome 
rašyti į Lietuvos Respublikos 
generalinį konsulatą Čikagoje 
el. paštu kons.cikaga@urm.lt 
arba skambinti tel. (312) 397 
0382. Išankstinė registracija 
būtina.

Detalią informaciją apie 
konsulines paslaugas, do-
kumentų sąrašus ir išsamią 
informaciją, kurią būtina ži-
noti kreipiantis dėl konsuli-
nių paslaugų, rasite Lietuvos 
Respublikos generalinio kon-
sulato Čikagoje internetinėje 
svetainėje http://urm.lt/cikaga

VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAI

selėjama lietuvių kalba ir 
lietuviškumo tradicijomis bei 
pakvietė tautiečius visame 
pasaulyje būti vieningiems. 
Bendruomenei jis įteikė is-
torinę Lietuvos vėliavą su 
Vyčiu.

Tą pačią dieną centri-
niame Naujajame Džersyje 
vykusioje Nepriklausomybės 
šventėje bendruomenę svei-
kino Lietuvos generalinis 
konsulas Niujorke Julius 
Pranevičius, apylinkės pirmi-
ninkė Rasa Miliūtė, lituanis-
tinės mokyklos „Lietuvėlė” 
vedėja Auksė Motto. Šventės 
metu šoko „Viesulas”, kon-
certavo vaikų ansamblis 

Šventės metu su garbingais svečiais iš Lietuvos.      LR URM nuotr.

Urugvajaus  sos t inėje 
Montevidėjuje sausio 16–18 
dienomis vyko Pietų Amerikos 
lietuvių bendruomenių suva-
žiavimas, kuriame dalyvavo 
užsienio reikalų viceminis-
tras Mantvydas Bekešius. 
Sveikindamas dalyvius vice-
ministras atkreipė dėmesį į 
Pietų Amerikos lietuvių ben-
druomenių aktyvumą ir svarbą 
palaikant intensyvius ryšius su 
Lietuva. „Nepaprastai džiau-
giuosi, kad būdami taip toli nuo 
Tėvynės, jūs išsaugote lietuviš-
kas šaknis, lietuvišką identitetą. 
Branginame kiekvieną, kuris 
myli Lietuvą, kuris save laiko 
lietuviu”, - sakė M.Bekešius.

Viceministras pabrėžė, kad 
kiekvienas lietuvių bendruo-
menės narys yra laukiamas 
Lietuvoje, nesvarbu ar norėtų 
grįžti trumpam ar visam laikui. 
„Esate brangiausias Lietuvos 
turtas. Puoselėkite lietuvybę, 
būkite vieningi ir niekuomet 
nepamirškite, kad Lietuva nėra 
tik geografinė vieta žemėlapyje, 
ji yra kiekvieno mūsų širdyje. 
Todėl nesvarbu kur gyvename - 
mes visi kartu esame Lietuva”, 
- suvažiavimo dalyvius sveikino 
M.Bekešius.

Suvažiavime tema „Globali 
Lietuva ir Pietų Amerikos lietu-
viai” kalbėjo Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių 
departamento direktorė, amba-
sadorė Gintė Damušis, pakvie-
tusi Pietų Amerikos lietuvių 
bendruomenes bendradarbiauti 
su ministerija garsinant Lietuvą 
ir jos kultūrą. Anot ambasa-
dorės, stiprios bendruomenės, 
bendraujančios tarpusavyje ir 
su vietos valdžia bei partneriais 
Lietuvoje, yra Lietuvos inte-
resas. G.Damušis kvietė kartu 

„Spindulėlis”.
Šeštadienį, vasario 21 d. 

JAV lietuvių bendruomenė ir 
Rytinio Long Aislendo (Long 
Island) apylinkė surengė 
Nepriklausomybės krepšinio 
turnyrą ir Nepriklausomybės 
dienos šventimą. Buvo prista-
tytas Kazickų Fondo ir NBA 
bendras projektas „Krepšinio 
galia Lietuvos vaikams”. Jo 
tikslas – padėti Lietuvos vai-
kams, skatinti jų užimtumą, 
mažinti neapykantą, smurtą 
ir patyčias, padėti sportuo-
jantiems su negalia. 

Įspūdingai nepriklauso-
mybės atkūrimas pažymė-
tas Niujorke, Bruklino Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Apreiškimo parapijoje, kur 
vasario 21 d. buvo prista-
tytas NY lietuvių bendruo-
menės projektas - sveikini-
mas „Ruošiamės X Šiaurės 
Amerikos lietuvių Dainų 
šventei Čikagoje”, taip pat 
koncertavo džiazo ansamblis 
iš Berklio muzikos koledžo 
su lietuvaite Simona Minns 
priešakyje. Bendruomenę 
sveikino Lietuvos genera-
linis konsulas Niujorke J. 
Pranevičius ir Niujorko lie-
tuvių bendruomenės pirmi-
ninkas Algirdas Grybas.

Lietuvos generalinio kon-
sulato Niujorke informacija

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

ieškoti naujų formų idėjoms 
įgyvendinti kartu su Lietuvos di-
plomatine atstovybe San Paule.

Į suvažiavimą susirinkę da-
lyviai iš Argentinos, Brazilijos, 
Venesuelos ir Urugvajaus ap-
taria bendruomenėms rūpimus 
klausimus: lietuvybės išlaiky-
mą, lietuvių kalbos puoselėjimą, 
konsulines aktualijas, bendruo-
menės tikslų įgyvendinimui 
reikalingus projektus. Svečių 
teisėmis suvažiavime dayvavo 
ir atstovai iš Kanados.

Pietų Amerikos lietuvių or-
ganizacijos veikia jau virš 100 
metų. Pirmosios šiame regione 
įsteigtos lietuvių organizacijos 
2014 metais minėjo įspūdin-
gas sukaktis: „Susivienijimas 
lietuvių Argentinoje” šventė 
100 nuolatinės veiklos metų 
jubiliejų, Argentinos lietuvių 
kultūros ir savišalpos draugija 
„Nemunas” pažymėjo 105 metų 
sukaktį.

Šiuo metu Pietų Amerikos 
lietuvių bendruomenėms vado-
vauja motyvuoti trečios ir kartos 
lietuviai, kuriems rūpi lietuvių 
kalbos ir kultūros išlaikymas bei 
pristatymas gyvenamose šalyse. 
Aktyviausieji buriasi į klubus, 
kultūros centrus, puoselėdami 
lietuviškas tradicijas.

Sausio 15–16 d. M. Bekešius 
taip pat susitiko su Urugvajaus 
užsienio reikalų viceministru 
Luis Porto, Urugvajaus tu-
rizmo ir sporto viceministru 
Antonio Carambula Sagasti, 
Urugvajaus tarptautinio ben-
dradarbiavimo agentūros ge-
neraliniu direktoriumi Martinu 
Rivero, Investicijų ir eksporto 
skatinimo instituto direktoriumi 
Andresu Pelaezu bei laikinąja 
Montevidėjaus mere Maria Sara 
Ribero.                           LR URM
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

M.Gatautis, 
Clev. Hts., OH .................100
V.Memėnas, 
Bloomfield Hills, MI .........45
V.Plečkaitis, 
Richmond H., OH .............40
K.Marcinkevičius, 
Chagrin Falls, OH .............25
R.Černius, 
La Grange Pk., IL ..............22
V.Adams, Destin, FL .........20
R.Lukas, Interlaken, NJ ....20

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

A.† A.
LONGINUI  IZBICKUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo 
žmonai DANUTEI, visiems velionio drau-
gams, giminėms ir bendraminčiams. Velionis 
buvo ilgametis Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos narys. Drauge liūdime. 

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 
Bostono skyriaus valdyba ir nariai

DĖMESIO „DIRVOS” RĖMĖJAMS
Primename „DIRVOS” rėmėjams, kad „DIRVOS” leidėja 

”Vilties” draugija turi atleidimą nuo federalinių mokesčių Nr. 
34-0745990, kuris leidžia rėmėjams nurašyti savo aukas, pa-
likimus bei kitą finansinę paramą „DIRVAI” nuo federalinių 
pajamų mokesčių. Tikime, kad „DIRVOS” rėmėjai padidins 
savo paramą.                                            „Vilties” d-jos valdyba

todėl minėjimo dalyviai buvo 
kviečiami prisijungti prie dai-
nininkių. Tarp dainų buvo 
įterptos dvi deklamacijos, 
kurias atliko Alvita Kerbelienė  
(Karolio Milkovaičio eilės) 
ir Stasė Vaškelienė (Nijolės 
Masteikaitės eilės). Klubo 
pirmininkė Vida Meiluvienė 
pakvietė kultūros būrelio pir-
mininkę. Angelę Karnienę tarti 
minėjimo uždarymo žodį, po 
kurio gražiai ir įdomiai trispal-
vėmis gėlėmis papuoštos sce-
nos ekrane nuskambėjo Dainų 
šventės Vilniuje chorų ir tūks-
tantinės publikos dainuojama 
„Lietuva Brangi”, ją dainavo 
ir visi minėjimo dalyviai salėje.

Kaip jau įprasta, Vasario 
16-sios minėjimo proga salėje 
buvo renkamos aukos JAV 
lietuvių bendruomenės veiklai 
paremti. Dėkojame Bayprint 
spaustuvei už dovaną-minė-
jimo programos lankstinukų 
atspausdinimą. Didelė padėka 
visiems, prisidėjusiems prie 
šios svarbios dienos paminė-
jimo.

„Saulutė” aplankė LR 
garbės konsulatą. Vasario 
16-osios proga „Saulutės” 
lituanistinės mokyklos vaiku-
čiai aplankė LR garbės kon-
sulą Algimantą Karnavičių. 
Pasipuošę savo rankutėmis pa-
darytomis trispalvėmis apyran-
kėmis, dalinosi žiniomis apie 
Nepriklausomybės šventę, įgy-
tomis anksčiau tai temai skirto-
je pamokoje. Garbės konsulas 
aprodė konsulato patalpas, 
ten esamą liaudies meną, že-
mėlapį, vitražą” Geležinio 
vilko” tema. Vaikučiai buvo 
apdovanoti automobilio lip-
dukais – Vytimis ir pavaišinti 
skanumynais.

Vykstame į koncertą. 
Kultūros būrelis rengia išvyką 
į koncertą kovo mėn. 15 d., 
sekmadienį, tuojau po pietų 
(apie 2 val.). Koncerto pradžia 
– 3 val. p. p. Tai paskutinis 
2014-2015 m. žiemos sezono 
rengiamų koncertų Šventosios 
Marijos bažnyčioje. Koncertas 
pavadintas „A benefit reci-
tal – One woman’s voice” 
Programoje girdėsime solisto 
Michelle Rego – Karnavičius 
atliekamas dainas, operų arijas, 
klasikinius kūrinius fleitai ir 
„Voices of Grace” chorą. Kaip 
ir visada – koncerto įžanga 
nemokama. Pertraukos metu 
rengėjai praveda laisvos aukos 
rinkliavą. Po koncerto bus vai-
šės parapijos salėje ir paben-
dravimas su atlikėjais. Didelė 

naujovė – kelionė autobusu 
irgi nemokama, tik surinksime 
iš vykstančiųjų laisvą auką 
(„tip”) autobuso vairuotojui. 
Turime žinoti vykstančiųjų 
skaičių, todėl prašome regis-
truotis pas Danutę Mažeikienę 
klube arba tel. 727-367-6306.

Klubo turgus – „garage 
sale”. Kovo 21 d., šeštadienį, 
Klubo valdyba rengia vartotų 
daiktų išpardavimą – „garage 
sale”. Pradžia 8:00 v. r. Jau 
dabar galite atvežti daiktus 
pardavimui sekmadieniais ir 
ketvirtadieniais. Darant pava-
sarinį-velykinį apsitvarkymą 
tai labai gera proga apsikuopti 
savo namus ir „atsikratyti” ne-
reikalingais daiktais. Lauksime 
jūsų ir atvežančių daiktus, ir 
apsilankančių turguje.

Klubo velykinė mugė. 
Kovo mėn. 26 d., ketvirta-
dienį Klubo valdyba rengia 
Velykinę mugę. Pradžia 12 val. 
Pavargote ir nebekepate „bab-
kų”? Žagarėlių? Napoleonų? 
Skruzdėlynų? Neslegiate lietu-
viškų sūrių? O Velykos jau čia 
pat. Problema lengvai išspren-
džiama apsilankius Lietuvių 
klubo mugėje. Čia rasite viso-
kių kepsnių ir kitokių skanu-
mynų, saldainių iš Lietuvos, 
net ir šakočių. Didelis gintaro 
ir kitokių meno dirbinių pasi-
rinkimas.

Velykų pietūs klube. 
Klubo valdyba rengia šven-
tinius Velykų pietus klube 
Velykų sekmadienį, 2:30 val. 
p. p. Vietas rezervuoti pas dir. 
Ziną Čerkienę tel. 727-656-
0469

Margučiai! Margučiai! 
Kiekvienais metais Lietuvių 
klubo rengiamų velykinių pietų 
metu vyksta stipriausio ir gra-
žiausio margučio konkursas. 
Apdovanojami laimėtojai. 
Velykinių margučių margini-
mas yra gražus mūsų paprotys. 
Jau dabar pradėkime galvoti 
apie jų marginimą. Kviečiame 
narius, ypatingai tuos, kurie 
ruošiasi dalyvauti velykiniuose 
pietuose, atnešti margučius 
„kovai” ir parodai. Scenoje 
bus paruošta speciali vieta, 
kad galėtume visi pasigrožėti 
margučiais.

Pensininkų klubo susi-
rinkimas. Metinis Pensininkų 
klubo narių susirinkimas įvyks 
kovo mėn. 18 d., trečiadienį, 2 
val. p. p. Lietuvių klube. Nariai 
bei svečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo pasi-
vaišinsime valdybos suruošto-
mis vaišėmis.

„Lietuvių žinios” Nr. 463 
inf.

Mirties pranešimas
A.† A.

VANDA GRUZDIENĖ 
Ketvirtadienį, vasario 13 d., mirė Vanda Gruzdienė, 

sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: dukterys Maria (vyras 
Edward), Sophia (vyras Lee), anūkas Audrius (žmona 
Michelle) ir proanūkas Darius. 

Karo metu artėjant Rusijos frontui, Vanda pasitraukė 
į Vokietiją, kur pabėgėlių stovykloje netoli Freiburg-im-
Breisgau susipažino su dabar jau a. a. Vitoldu Gruzdžiu. 
Freiburge Vanda studijavo humanitarinius mokslus. Vanda 
ir Vitoldas susituokė 1947 m., o 1948 m. abu emigravo 
į JAV. Apsigyveno Klyvlende, kur augino vaikus, ir kur 
Vitoldas užsiėmė medicinos praktika.

Vanda mėgo knygas, kiną ir rėmė lietuvišką veiklą. 
Vanda turėjo gabumų sklandžiai, su jautrumu ir humoru 
pasakoti įdomias istorijas. Ji labai mylėjo savo vaikus ir 
jiems paskyrė savo gyvenimą. 

Draugai, norintys, gali siųsti auką Šv. Kazimiero pa-
rapijai. 

Šeima

C H I C A G O ,  I L

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

25-MEČIO ŠVENTĖ
Š. m. kovo 8 d., sekmadie-

nį, Lietuvos nepriklausomy-
bės šventėje Čikagos Navy 
Pier „Celebrate Lithuanian 
Independence” koncertavo sve-
čiai iš Lietuvos – grupė „Skylė” 
ir Aistė Smilgevičiūtė.

LR generaliniam konsulatui 
Čikagoje, bendradarbiaujant su 
Čikagos laisvalaikio ir pramogų 
centru Navy Pier ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros taryba, 
renginio metu buvo pristatyta 
meninė programa, kurioje pasi-
rodė tautinių šokių kolektyvai 
„Suktinis” (vad. G. Elekšytė 
Knieza), „Lietuvos Vyčiai” 
(vad. L. Ringus) ir „Grandis” 
(baletm. G. Grinkevičius),  
vaikų pop choras „Svajonė” 
(vad. A. Šimkuvienė), solistė 
Agnė Giedraitytė ir muzikė 
Genė Razumienė bei, žinoma, 
„Skylė” su Aiste Smilgevičiūte.

Šiemet šventės svečių laukė 
naujiena – lietuviškos sody-
bos instaliacija, kurią įrengė 
teatro sambūrio „Žaltvykslė” 
nariai (rež. I. Čiapaitė), ten 
pat „Bravo Bites Catering” 
padengė lietuvišką vaišių stalą 
pasigerėjimui, o „Food Depot 
International” įmonė kvietė 
paragauti lietuviškos produkci-
jos. Netoliese Čikagos lietuvių 
tautodailės instituto narės eks-
ponavo tautinės tekstilės įvai-
rovę bei rodė, kaip audžiama, 
verpiama bei marginami ve-
lykiniai margučiai. Keramikas 
Alvydas Pakarklis lipdė iš 
molio ir leido šį meną išbandyti 
šventės svečiams, o pynėjas iš 
vytelių Bronius Ilevičius pynė 
ir rodė jau sukurtus dirbinius. 
Gedimino lituanistinės moky-
klos mokytojos kvietė svečius 
pasimatuoti lietuvišką tautinį 
kostiumą bei nusifotografuoti 
atminimui. Salėje mažiesiems 
lietuvišką suvenyrą pasigaminti 
padėjo Maironio lituanisti-
nės mokyklos praktikantės iš 
Lietuvos.

Renginio metu vyko verslo, 
meno, tautodailės bei nepelno 
siekiančių lietuviškų organi-
zacijų mugė, kurioje dalyva-
vo „Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus”, „Field Prints”, me-
nininkai: Aušra Tallat-Kelpša 
Di Raimondo, Agnė Sabonis, 

ir kiti. Savo veiklą mugėje 
pristatė „Čikagos apylinkių 
lietuvių Rotary klubas” bei 
„Nacionaliniai Amerikos lietu-
vių šlovės rūmai”.

Lietuvos Respublikos ge-
neralinio konsulato Čikagoje 
informacija

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė”.                  Organizatorių nuotr.

(Atkelta iš 7 psl.)
FLORIDA
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

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

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

Stipriausiu pasaulio žmo-
gumi tituluojamas Lietuvos 
s p o r t i n i n k a s  Ž y d r ū n a s 
Savickas su planetos galiū-
nais rungsis tradiciniame 
turnyre „Arnold Strongman 
Classic” Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Tai bene didžiausią 
prestižą turintis galiūnų turny-
ras, kuriame šiemet varžysis 
10 pasaulio stipruolių.

Kovo 7 d. Ohajo (JAV) 
mieste prasidėjo prestižinės 
Arnoldo Švarcnegerio organi-
zuojamos „Arnold Strongman 
Classic 2015” galiūnų varžy-
bos. Jose Lietuvos garbę gina 
ir stipriausias pasaulio žmogus 
Žydrūnas Savickas, praneša 
sportas.lt.

Septynis kartus šį tur-
nyrą laimėjęs Ž. Savickas 
sėkmingai pradėjo varžybas 
ir po pirmųjų dviejų rungčių 
(„hantelio” kėlimas ir rąsto 
kėlimas) yra surinkęs 18 
taškų. 

Artimiausi lietuvio var-
žovai - lenkas Mateuszas 
Kieliszkowskis (13,5 tšk.), is-
landas Hafthoras Bjornssonas 

„ARNOLD STRONGMAN CLASSIC 2015” GALIŪNŲ TURNYRAS

Žydrūnas Savickas.                                                                                            Miglės Adžgauskaitės nuotr.

(13,5 tšk.), amerikietis Brianas 
Shaw (13 tšk.). 

Sėkmė „Arnold Strongman 
Classic” turnyre Lietuvos 
sportininką lydėjo 2003-2008 
metais ir 2014-aisiais.

2010 metais Ž. Savickas 
šiame turnyre JAV buvo an-
tras, o 2011-2012-aisiais – ten-
kinosi trečiąja pozicija.

JAV Ohajo valstijos sosti-
nėje Kolambuso mieste vyk-
siančiame turnyre Ž. Savicko 
šiemet laukia penkios rung-
tys: 500 kg rentinio neši-
mas, 680 kg naščių nešimas, 
200 kg rąsto kėlimas, 125 
kg svarmens kėlimas viena 
ranka ir maksimalaus svorio 
atkėlimas.

Sportininko kelionės ir da-
lyvavimo rėmėja šiemet tapo 
bendrovė „Vičiūnų grupė”. 
„Tai išskirtinai talentingas 
ir darbštus, nuolat Lietuvos 
vardą garsinantis sportininkas. 
Palaikome visus kuriančius 
gerą mūsų šalies įvaizdį”, – 
teigė įmonių grupės vadovas 
Visvaldas Matijošaitis.

2013 metais  „Arnold 

Strongman Classic” turnyrą 
JAV laimėjo kitas lietuvis 
Vytautas Lalas. Šiemet da-
lyvauti turnyre šiam spor-
tininkui sutrukdė trauma, 
kurią jis patyrė ruošdamasis 
varžyboms.               sportas.lt

Plocko „Orlen” arenoje 
kovo 7 d. tęsėsi Deviso tau-
rės Europos-Afrikos zonos 
pirmosios grupės mačas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos vyrų te-
niso rinktinių. Antrą varžybų 
dieną vyko dvejetų susitiki-
mas, kurį Lenkijos atstovai 
po atkaklios 2 valandų bei 20 
minučių kovos laimėjo rezul-
tatu 6:4, 6:4, 7:6 (7:1).

Lietuvos komandos kapi-
tonas Rimvydas Mugevičius 
dvejetų mačui su lenkais 
pasirinko stipriausią sudėtį. 
Nuspręsta, kad į aikštę žengs 
Ričardas Berankis ir Laurynas 
Grigelis. Kitoje tinklo pusėje 
stovėjo tituluoti dvejetų spe-
cialistai - Lukaszas Kubotas ir 
Marcinas Matkowskis.

Kovo 5 d., ketvirtadie-
nį, ištraukus Deviso taurės I 
grupės susitikimo burtus R. 
Mugevičius dvejetų akistatai 
buvo nominavęs L. Grigelį 
(361 vieta ATP vertinime) ir 

Luką Mugevičių (ATP-642). 
Bet išaušus kovo 7 d., šešta-
dienio rytui teniso specialistas 
įsitikino, kad komandos ve-
dantysis R. Berankis (ATP-76) 
nėra pervargęs, ir pakeitė juo 
savo sūnų.

Du geriausi Lietuvos teni-
sininkai atkakliai priešinosi 
tituluotiems varžovams. Deja, 
pirmo ir antro setų pabai-

LENKŲ IR LIETUVIŲ DEVISO TAURĖS DVEJETŲ VARŽYBOSE 
PRALAIMĖTA

Ričardas Berankis, Laurynas Grigelis, Lukaszas Kubotas, Marcinas 
Matkowskis.                                                          K. Čachovskio nuotr.

gose mūsiškiai pralaimėjo 
taškus savo padavimų metu. 
Trečiajame sete varžovai įrodė 
savo pranašumą tik pratęsimo 
metu. 

L .  K u b o t a s  i r  M . 
Matkowskis laimėjo susitiki-
mą, tad Lenkijos bei Lietuvos 
Deviso taurės mače šeiminin-
kai išsiveržė į priekį rezultatu 
2:1.                                 delfi.lt

Praėjus daugiau nei mėne-
siui po didžiulio Lietuvoje su-
sidomėjimo sulaukusio Dakaro 
projekto komandą „General 
Financing – Autopaslauga by 
Pitlane” pasiekė itin džiugi 
žinia. Įspūdingą šių metų pa-
sirodymą vainikuoja dar ir 
pirmoji vieta privačių komandų 
įskaitoje. Benedikto Vanago 
pilotuojamo „Toyota Hilux” 
rekordinis finišas 4 poizicijoje 
ir bendrojoje įskaitoje pasiektas 
24-as rezultatas – geriausias 
Baltijos šalyse. Visgi didžiausia 
pergalė – pirmoji vieta privačių 

PO DAKARO LENKTYNIŲ – SVARBI ŽINIA BENEDIKTUI VANAGUI
komandų įskaitoje.

„Laimėti privačių komandų 
įskaitoje – vertingiausias mūsų 
pasiekimas. Dakare susirenka 
pasaulio geriausieji. Privačios 
komandos turi daug patirties. 
Būti priekyje jų – mums didelė 
garbė”, - neslepia džiaugsmo B. 
Vanagas. Pasak lenktynininko, 
šis rezultatas – tikro lietuviško 
užsispyrimo, siekiant užsibrėžtų 
tikslų, pavyzdys. Sunkiausiose 
ištvermės lenktynėse varžosi sti-
priausi, kurie dažnai atstovauja 
didelėms automobilių gamin-
tojų korporacijoms. Gamyklinė 

komanda – geriausius technolo-
ginius, žmogiškuosius ir finan-
sinius išteklius turinti komanda. 

„Žinau, kad esame stebimi 
gamyklinių komandų. Tačiau 
viduje turiu sportinį interesą 
įrodyti, kiek daug sudėtingiau-
siame pasaulio maratone gali 
pasiekti privati nedidelės šalies 
komanda. Tai reiškia, kad visi 
turėsime dar labiau stengtis. To 
siekti motyvuoja žinojimas, kad 
pagal tyrimus net 69% lietuvių 
yra susidomėję Dakaru. Šiuo 
rodikliu lenkiame net krepšinį”, 
– sakė B. Vanagas.           delfit.lt


