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Viln ius ,  kovo  22  d . 
(ELTA). Lietuvos Respublikos 
Prezidentei Daliai Grybauskaitei 
iškilmingoje ceremonijoje 
Kijevo Nacionaliniuose menų 
rūmuose „Ukraina” įteiktas 
Ukrainos „Metų žmogaus 2014” 
apdovanojimas. Jis Lietuvos va-
dovei suteiktas už tvirtą paramą 
Ukrainos nepriklausomybei, 
jos suverenitetui, teritoriniam 
vientisumui bei europiniams 
siekiams.

Dėkodama už šį svarbų ir 
nuoširdų apdovanojimą, ša-
lies vadovė pabrėžė, jog Metų 
žmogaus vardo nusipelno 
kiekvienas Ukrainos žmogus, 
šiandien kovojantis už savo 
šalies pasirinkimą.

„Metų žmogus yra ukrai-
nietis. Visa Jūsų tauta, kuri 
kovoja ir gina savo pasirin-
kimą, kurią remia visi laisvos 
Europos žmonės. Prieš 25 
metus ir mes, Lietuva, turėjo-
me apginti savo pasirinkimą. 
Todėl palaikome ir suprantame 
Jus šiandien. Jūs visi esate 
herojai, nes kovojate už savo 
ateitį ir taiką visoje Europoje”, 

Ukrainos Metų žmogaus vardas – įvertinimas visai Lietuvai.                   LR Prezidento kanceliarija nuotr.

Briuselis ,  kovo 20 d. 
(ELTA). Europos Vadovų 
Taryba Lietuvos iniciatyva 
pirmą kartą svarstė Europos 
Sąjungos (ES) priemones kovai 
su Rusijos skleidžiama dezin-
formacija. ES šalių ir vyriau-
sybių vadovai įpareigojo vy-
riausiąją ES užsienio politikos 
įgaliotinę Federiką Mogerini 
(Federica Mogherini) bendra-
darbiaujant kartu ES valstybė-
mis bei Europos institucijomis 
iki birželio parengti bendrą 
ES strateginės komunikacijos 
veiksmų planą informacinėms 
atakoms atremti. 

Rukla, kovo 17 d. (ELTA). 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
apsilankiusi Didžiojo Lietuvos 
etmono Jonušo Radvilos moko-
majame pulke Rukloje, susitiko 
su baziniuose kariniuose moky-
muose dalyvaujančiais kariais, 
stebėjo praktinius užsiėmimus 
bei apžiūrėjo karių gyvenamą-
sias, sveikatos priežiūros, mo-
kymosi, laisvalaikio patalpas.

„Ginti Tėvynę yra kie-
kvieno piliečio konstitucinė 
pareiga. Lietuvos kariuome-
nėje yra sudarytos visos są-
lygos jaunimui ne tik išmokti 
ginti save ir savo šeimą, bet 
ir išsiugdyti atsakomybę už 

Maždaug tuzino kraštuti-
nių dešiniųjų grupių iš visos 
Europos atstovai kovo 22 d. 
susirinko Rusijoje, Kremlių 
remiančioje konferencijoje, 
kuri vyko tokiu metu, kai 
nerimaujama dėl numanomų 
Maskvos bandymų įsiteikti 
žemyno ekstremistams.

Tai 150 Rusijos nacio-
nalistų ir dešiniųjų Europos 
partijų narių, tarp kurių yra 
Graikijos „Auksinės aušros” ir 
Vokietijos Nacionalinės demo-
kratų partijos atstovai, susitiko 
antrajame pagal dydį Rusijos 

D. GRYBAUSKAITEI ĮTEIKTAS 
UKRAINOS „METŲ ŽMOGAUS 

2014” APDOVANOJIMAS
- sakė Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, 
Lietuva visada palaikė Ukrainą 
ir jos kovą už europietišką, 
demokratinę ateitį. Ukrainos 
žmonės tai mato ir vertina. 
Todėl šis apdovanojimas - visų 
Lietuvos žmonių pastangų ir jų 
paramos įvertinimas.

Lietuvos vadovei Metų 
žmogaus  va rdą  su te ikė 
Ukrainos Aukščiausioji aka-
deminė taryba, kurią sudaro 
šios šalies visuomenės atsto-
vai, įvairių sričių ekspertai. Šis 
apdovanojimas Prezidentei su-
teiktas už jos paramą Ukrainos 
demokratijos siekiui ir nuo-
seklią jos interesų gynybą 
aukščiausiu tarptautiniu lygiu.

Metų žmogumi skelbiami 
nusipelnę politikos, kultūros, 
meno atstovai už indėlį stipri-
nant šalies nepriklausomybę, 
paramą ir meilę Ukrainai, jos 
žmonėms, istorijai ir tradici-
joms.

Anksčiau Ukrainos Metų 
žmogaus vardas yra suteik-
tas Popiežiui Jonui Pauliui 
II ,  Lenkijos Prezidentui 

Aleksandrui Kvasnievskiui, 
Gruzijos Prezidentui Michailui 
S a a k a š v i l i u i ,  L i e t u v o s 
Prezidentui Valdui Adamkui, 
ES ypatingajam užsienio po-

litikos įgaliotiniui Javierui 
Solanai, JAV senatoriui Johnui 
McCainui.

Ukrainos Metų žmogaus 
apdovanojimai teikiami nuo 

1995 metų. Jų autorius - vi-
suomenininkas Arkadijus 
Raitsinas. Šiuo metu apdova-
nojimai teikiami daugiau nei 
dešimtyje skirtingų kategorijų.

GINTI TĖVYNĘ – KIEKVIENO PILIEČIO KONSTITUCINĖ PAREIGA
valstybę. Profesionaliai apmo-
kyti, motyvuoti ir patriotiški 
jaunuoliai - šalies saugumo 
pamatas”, - sako Prezidentė.

Šiuo metu mokomajame 
pulke Rukloje tarnauja 198 
bazinių karinių mokymų ka-
riai. Pernai bazinius karinius 
mokymus baigė 766 kariai, 
beveik 90 proc. jaunuolių po 
šių mokymų pasirinko pro-
fesinę karo tarnybą. Bazinių 
karinių mokymų pagrindu šia-
me pulke numatoma vykdyti ir 
nuolatinės privalomosios karo 
tarnybos mokymus.

Prezidentė pabrėžia, kad 
Lietuvos kariuomenė yra pro-

fesionali, tačiau kilus grės-
mėms valstybei būtinas visų 
piliečių pasirengimas. Todėl 
labai svarbus tinkamas visuo-
menės informavimas ir profe-
sionalus žmonių parengimas 
gintis. Dabar tris mėnesius 
trunkančiuose baziniuose ka-
riniuose mokymuose daly-
vaujantys jaunuoliai išmoksta 
karinių pagrindų, tačiau jiems 
trūksta praktikos vykdant 
užduotis drauge su profesio-
naliais kariais.

Didžiojo Lietuvos etmono 
Jonušo Radvilos mokomajame 
pulke yra užtikrinta kokybiška 
infrastruktūra tarnaujantiems 

EUROPOS KRAŠTUTINIAI DEŠINIEJI SUSIRINKO 
KREMLIŲ REMIANČIAME FORUME RUSIJOJE 

mieste Sankt Peterburge plūsti 
Vakarų dėl pozicijos Ukrainos 
konflikto klausimu ir propa-
guoti „tradicinių vertybių”.

Kraštutinių dešiniųjų gru-
pės visoje Europoje reiškė 
paramą Rusijos preziden-
tui Vladimirui Putinui dėl jo 
veiksmų Ukrainos atžvilgiu ir 
tai sukėlė įtarimų, jog jie ryžo-
si faustiškam sandėriui gerinti 
Kremliaus įvaizdį.

Keli demonstrantai prie 
viešbučio, kurioje vyko kon-
ferencija, laikė plakatus su 
užrašais „Ne naciams”.    LRT

ES SUSIVIENIJO KOVAI SU RUSIJOS MELU
Prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė pabrėžia, jog pasikeitus 
geopolitinei situacijai Rusija 
vykdo aršų informacinį karą, 
skleidžia melagingą informa-
cija, siekia sukiršinti Europos 
žmones ir suskaldyti ES šalių 
vienybę, todėl tam būtinas vie-
ningas visos Europos Sąjungos 
atsakas. „Turime vieningai ir 
sistemingai kovoti su Rusijos 
skleidžiama dezinformacija. 
Negalime leisti, kad būtų klai-
dinami žmonės, paminamos 
Europos vertybės, o ES viešoji 
erdvė nuodijama melu”, – sakė 
Prezidentė. 

jaunuoliams - veikia medici-
nos punktas, ligoninė, teikia-
mos odontologo paslaugos, 
įrengta moderni sporto salė. 
Artimiausiu metu kariuomenė 
planuoja skirti papildomai lėšų 
jaunuolių gyvenimo sąlygoms 
gerinti.

Visi kariai yra apdrausti 
socialiniu ir gyvybės draudi-
mais, gauna piniginę išmoką, 
jų šeimos nariai turi teisę į 
lengvatas. Be to, savanoriš-
kai kariniuose mokymuose 
dalyvaujantiems jaunuo-
liams suteikiamos valstybės 
garantijos studijuojant ir 
darbinantis.

Po karinės tarnybos į uni-
versitetą įstojusiems studen-
tams valstybė kompensuoja iki 
50 proc. studijų kainos, jiems 
teikiama pirmenybė priimant 
į valstybės tarnybą, o juos 
įdarbinusiems darbdaviams 
mokama subsidija.

Baziniai kariniai mokymai 
ypač populiarūs tarp vyresnių-
jų klasių moksleivių ir studen-
tų. Nuo 2009 metų, kuomet šie 
mokymai buvo pradėti organi-
zuoti, juos baigė apie 3 tūkst. 
asmenų. Nuo 2011 metų šiuose 
mokymuose pradėjus dalyvau-
ti ir moterims, dabar 10 proc. 
bazinių karinių mokymų karių 
yra moterys.

Šalies vadovės teigimu, bū-
tina aiškiai įvardinti ir žinoti, 
kas yra propaganda. Taip pat 
turime gebėti demaskuoti melą 
ir investuoti į alternatyvius 
informacijos šaltinius. 

Prezidentūra primena, kad 
atskiros ES valstybės savo 
nacionaliniu lygiu taip pat 
imasi griežtų priemonių kovai 
su propaganda, neapykantos 
ir terorizmo kurstymu. Prieš 
kelias dienas Prancūzijos vi-
daus reikalų ministerija pri-
ėmė sprendimą uždaryti net 
5 interneto svetaines, kurios 
įtariamos terorizmo kurstymu. 
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Kijevas ,  kovo 22  d . 
(ELTA). NATO karinių pa-
jėgų vadas Europoje genero-
las Philip Breedlove nurodė, 
kad Vakarai turėtų apsvars-
tyti visus būdus, kaip padėti 
Ukrainai, įskaitant ir jos ap-
ginklavimą, skelbia „Reuters”.

Paklaustas, ar jis pasisako 
už gynybinių ginklų tiekimą 
Kijevui, JAV karinių oro pa-
jėgų generolas per konferen-

JAV karinių oro pajėgų gene-
rolas ragina Vakarus suteikti 
Ukrainai ginklų.          EPA-ELTA

Seimas kovo 19 d. ypatingos skubos tvarka pritarė šauktinių 
kariuomenės sugrąžinimui ir netrukus sulaukė Prezidentės pagy-
rimo. Vyriausybė įpareigota iki gegužės 1 d. parengti įstatymų 
bei kitų šaukimą į karinę tarnybą reglamentuojančių teisės aktų 
pakeitimus. Šiemet per du šaukimus iš viso numatoma pakviesti 
3 tūkst. prievolininkų, vėlesnių šaukimų metu - 3-3,5 tūkst. 
šauktinių. Daugiausiai nesutarimų buvo ne dėl principinės ka-
riuomenės struktūros, bet dėl karo prievolės įstatymo, kuriame 
reglamentuojama šaukimo tvarka ir išimtys. Karštos diskusijos 
apie tai dar vyks Seimo frakcijose ir komitetuose. Įstatymo pa-
taisas pateikęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas teigė, 
kad planuojamas šauktinių skaičius optimalus Lietuvai.

Lietuvos valdžia dar labiau susirūpino pasirengimu 
galimam gyventojų evakavimui, susidarius ekstremaliosioms 
situacijoms ar įvedus karinę padėtį. Viena siūlomų naujovių - 
galimybė evakuoti žmones į užsienį. Gyventojų evakavimo or-
ganizavimo tvarkos naująjį aprašą, kuris teikiamas Vyriausybei, 
parengė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
(PAGD). Specialistai pažymi, kad gyventojų evakavimas - 
viena sudėtingiausių civilinės saugos priemonių, jai turi būti 
pasirengta iš anksto. 

Lietuvos Generalinė prokuratūra priminė, kad už an-
tivalstybinę veiklą yra baudžiama: dvylikoje vietų Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių regionuose buvo atliekamos kratos. 
Tyrimą, remiantis Valstybės saugumo departamento pažymo-
mis, nuspręsta pradėti šių metų pradžioje. Pareigūnai lankėsi 
mažiausiai 9 asmenų, kurių pavardės figūruoja ikiteisminiame 
tyrime, namuose, darbovietėse. Krata atlikta ir spaustuvėje, kur, 
kaip įtariama, buvo spausdinamos proklamacijos. Jose Lietuva 
vadinama JAV kolonija, šlovinamas Rusijos sprendimas pri-
jungti Krymą ir pan. Kol kas nustatyti devyni burtis į grupes ir 
kovoti prieš Lietuvą raginę asmenys, tačiau teisėsaugos atstovai 
neatmeta galimybės, kad jų gali būti daugiau. 

Klaipėdos apygardos prokuratūra šį ikiteisminį tyrimą 
atlieka todėl, kad šiame regione išplatinta daugiausia prokla-
macijų. Jose buvo raginimai burtis į grupes ir eiti prieš Lietuvą 
ir Lietuvos valdžią, prieš narystę tarptautinėse organizacijose 
- NATO ir ES, prieš JAV. Taip pat tiriamas ir epizodas dėl gra-
sinimo Prezidentei internetinėje erdvėje.

Po to, kai rinkimų rezultatai uostamiestyje sukėlė abejonių 
ir dalis jų buvo perskaičiuota Klaipėdoje, kai kurios partijos pa-
reikalavo, kad tai dar kartą būtų padaryta neutralioje teritorijoje. 
Penktadienį procedūra dar nebuvo baigta. Balsai buvo skaičiuo-
jami visą savaitgalį. 7 uostamiesčio partijos ir 2 visuomeniniai 
komitetai suabejojo savivaldybių tarybų rinkimų rezultatų skai-
drumu Klaipėdoje, todėl pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK), taip pat Generalinei prokuratūrai. Balsai buvo 
perskaičiuoti Klaipėdos miesto savivaldybėje, bet tai netenkino 
dalies politikų - jie pareikalavo perskaičiuoti visus klaipėdiečių 
balsavimo biuletenius neutralioje teritorijoje - Vilniaus miesto 
savivaldybėje. 

Nors pirmą kartą tiesiogiai išrinkti Lietuvos savivaldy-
bių merai priesaikas duos maždaug po mėnesio, daugelis jų 
jau revizuoja pirmtakų veiklą ir rikiuoja būtiniausius darbus. 
Penkių didžiausių Lietuvos miestų išrinkti vadovai susiduria su 
skirtingomis problemomis: naujajam Vilniaus merui Remigijui 
Šimašiui tenka ieškoti būdų, kaip stabdyti skubotus kadenciją 
baigiančios miesto tarybos sprendimus, seniai nuo politikos 
atitrūkusiam naujajam Panevėžio vadovui Ryčiui Mykolui 
Račkauskui - per mėnesį, likusį iki inauguracijos, suskubti 
susipažinti su einamaisiais miesto reikalais.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas Artūras Paulauskas siūlo pasekti kaimynų pavyzdžiu ir 
į mokyklas grąžinti patriotinio ir tautinio ugdymo pamokas. Į 
jas būtų įtraukti ir karinio parengimo elementai. „Per šią Seimo 
sesiją pabandysime padirbėti su Krašto apsaugos ir Švietimo ir 
mokslo ministerijomis, kad tokia programa atsirastų”, - sakė 
politikas. Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis dar šių 
metų pradžioje buvo išsakęs nuomonę, kad karinio parengimo 
pamokos mokyklose galėtų būti nebent laisvai pasirenkamas 
dalykas. Tačiau A. Paulausko nuomone, tai turėtų būti privaloma 
disciplina, mokiniai dėl to per daug nepervargtų. Pasak jo, „ug-
dyti patriotiškumą, pilietiškumą - kiekvienos mokyklos pareiga”.

Kovo 22 d., sekmadienį visi tikintieji ir geros valios 
žmonės Lietuvoje buvo kviečiami maldai už taiką Ukrainoje. 
Meldžiamasi buvo šv. Mišiose visos Lietuvos bažnyčiose. 
„Negalime būti abejingi kenčiančiųjų skausmui. Meldžiame 
Viešpatį gausiai teikti ramybę ir gydyti neramumų draskomo 
pasaulio žaizdas”, - sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas, 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas.

ELTA, LRT, LRV

D. CAMERON PASEKĖ 
A. MERKEL PAVYZDŽIU

Didžiosios Britanijos mi-
nistras pirmininkas David 
Cameron nedalyvaus gegužės 
9 dieną Pergalės dienos parade 
Rusijoje, ketvirtadienį pranešė 
jo atstovė, primindama įtam-
pą dėl prezidento Vladimiro 
Putino veiksmų Ukrainoje.

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel taip pat atsisakė da-
lyvauti sovietų pajėgų perga-
lės prieš nacistinę Vokietiją 
Antrajame pasauliniame kare 
70-ųjų metinių minėjime.

Vakarų šalys smerkia 
Rusijos įvykdytą Krymo pu-
siasalio aneksiją.               LRT

Irano ir JAV diplomatijos 
vadovai Šveicarijoje pradėjo 
lemiamą derybų turą, per kurį 
buvo mėginama pasiekti ben-
dro pobūdžio susitarimą dėl 
Irano branduolinės programos. 
JAV respublikonų parlamen-
tarai iš anksto pamėgino su-
žlugdyti susitarimą, kuris neva 
neužkirstų kelio Teheranui pa-
sigaminti branduolinį ginklą. 
Jie laišku kreipėsi Iraną, kad 
imsis visų priemonių atšaukti 
kompromisą, jei Baltieji rūmai 
dėl jo susiderėtų. 

Irano užsienio reikalų mi-
nistras atvyko į Šveicariją su 
JAV valstybės sekretoriumi 
surengti, ko gero, lemiamą 
derybų turą. Iranas su šešio-
mis įtakingiausiomis pasaulio 
šalimis sutarė, kad terminas 
pasiekti susitarimo gaires yra 
kovo pabaiga, o iki liepos rei-
kėtų sutarti ir dėl visų detalių.

2013 m., išrinkus nuo-

ŠVEICARIJOJE – JAV DERYBOS SU IRANU 

JAV valstybės sekretorius John Kerry spaudos konferencijoje, Šveicarijoje.                                   AP

saikesnį Irano prezidentą, 
pasiektas laikinas susitarimas: 
Vakarai nebegriežtina sank-
cijų, Iranas nebeplečia bran-
duolinių pastangų. Ar pavyks 
pasiekti nuolatinį susitarimą, 
neaišku, nes du kartus terminą 
jau teko nukelti.

Pranešama, kad dabar svars-
toma galimybė dešimčiai metų 
leisti Iranui vykdyti nedidelę ir 
griežtai prižiūrimą branduolinę 
programą, nes Baltieji rūmai 
mano, kad nebeįmanoma įtikin-
ti Teherano jos visai atsisakyti.

„Jei ji taiki, sutarkime da-
bar. Viliuosi, kad per kelias 
dienas tai bus įmanoma”, – 
sako JAV valstybės sekretorius 
John Kerry.

Bet ne mažesnė kliūtis už 
Irano nenorą yra pasipriešini-
mas, kurį dar pakurstė Izraelio 
premjero kalba Kongrese, 
pačioje Amerikoje. 47 respu-
blikonai, besibaiminantys, kad 

susitarimas bus labai blogas 
ir neužkirs kelio pasigaminti 
branduolinį ginklą, žengė 
nematytą žingsnį – parašė 
laišką Irano vadovams, kad ir 
jie, ir būsimasis prezidentas 
susitarimą gali atšaukti vienu 
plunksnakočio judesiu.

„Norėjome būti visiškai ti-
kri, kad Irano vadovai suprato: 
nors mūsų konstitucinėje siste-
moje dėl susitarimų derasi pre-
zidentas, kad jie taptų privalomi, 
juos turi patvirtinti Kongresas”, 
– teigia JAV senatorius, respu-
blikonas Tom Cotton.

Iranas jau pripažino, kad 
po tokio laiško negalima 
pasitikėti JAV kaip derybų 
partnere. Kongrese turintys 
daugumą respublikonai renka 
dviejų trečdalių daugumą, 
kad įveiktų bet kokį prezi-
dento veto ir priimtų galutinį 
sprendimą, net jei susitarimas 
ir būtų pasiektas.             LRT

JAV KARINIŲ ORO PAJĖGŲ GENEROLAS RAGINA  
VAKARUS SUTEIKTI UKRAINAI GINKLŲ

ciją Briuselyje sakė, kad prieš 
Ukrainą nutaikyti įvairiausi 
ginklai: diplomatiniai, informa-
ciniai, kariniai ir ekonominiai. 
Vadas pažymėjo, kad Vakarai 
turėtų taip pat apsvarstyti vi-
sas galimybes padėti šaliai, 
atsidūrusiai tokioje sudėtingoje 
situacijoje. Nors P. Breedlove 
mano, kad tai galėtų destabili-
zuoti padėtį, tačiau, anot jo, ne-
veiklumas gali padaryti tą patį.

Viena, kovo 19 d. (ELTA).  
Užsienio reikalų ministerija 
išreiškė nusivylimą Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) sprendi-
mu neleisti surengti parodos, 
skirtos neteisėtai Ukrainos 
Krymo pusiasalio okupacijai 
pažymėti.

„Esame nustebinti, kad 
ESBO pi rmininkaujant i 
Serbija ir ESBO vadovai ne-
davė leidimo tokios parodos 
eksponavimui pastate organi-
zacijos, kurios vieni pagrindi-
nių tikslų yra žmogaus teisių 
apsauga bei rūpestis demo-

ESBO NELEIDO SURENGTI PARODOS KRYMO 
OKUPACIJOMS METINĖMS PAŽYMĖTI

kratijos ir teisės viršenybės 
standartais. Tai pirmas kartas 
ESBO istorijoje, kai uždrau-
džiama paroda, skirta atkreipti 
dėmesį į grubius žmogaus 
teisių pažeidimus”, - rašoma 
URM pareiškime. 

Kitos ESBO šalys taip 
pat išreiškė pasipiktinimą dėl 
bandymo cenzūruoti šios or-
ganizacijos renginius ir riboti 
žodžio laisvę. Anot Lietuvos 
atstovo ESBO Giedriaus 
Čekuolio, nepriimtina, kad 
visa organizacija tampa vienos 
Rusijos delegacijos užgaidų 
įkaite.
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RINKIMŲ PERGALĖS IR 
PRALAIMĖJIMAI

Baigėsi Lietuvoje tiesioginiai merų rinkimai, nors ir 
prireikė antrojo rinkimų turo, kad visos savivaldybės tu-
rėtų ne partijų sutartus, bet pačių rinkėjų išrinktus merus. 
Tai Lietuvoje daroma pirmą kartą. Apie tiesioginius merų 
rinkimus buvo kalbėta ne kartą, žmonės buityje ir politikai 
viešuose disputuose sulaužė ne vieną ietį, aiškindamiesi 
tokio pasirinkimo principo privalumus ir trūkumus. Vieni 
teigė, kad partinis principas neatspindi rinkėjų nuomonės, 
kiti kalbėjo apie kolektyvinę atsakomybę.

Taigi per ateinančių ketverių metų kadenciją žmonės 
galės įsitikinti, kas yra geriau: ar su partija atsakomybės 
ryšiais nesusaistytas meras, ar vis dėlto jaučiantis atsako-
mybę prieš savo partiją? Kitaip tariant, už padarytas mero 
klaidas per kitus rinkimus turės atsakyti partija, ar... nebus 
kam (pavyzdžiui, kas atsakys už visuomeninio judėjimo, 
kurio po rinkimų gali nelikti nė kvapo, iškelto ir nugalėjusio 
kandidato klaidas?).

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų par-
tijos vadovas Andrius Kubilius pateikė štai tokį 2015-ųjų 
metų savivaldybių rinkimų rezultatų vertinimą:

„Pagal rinkėjų paramą (per 180 000 rinkėjų parama) 
ir pagal išrinktų merų skaičių (11) esame antra partija po 
socialdemokratų. Rezultatas nėra labai blogas, bet nėra 
ir džiuginantis. Mes turėjome 13 merų, likome su 11. 
Socialdemokratai prarado didžiausią merų skaičių – turė-
jo 22, prarado 6 ir liko su 16, todėl turėtų būti vadinami 
didžiausiais rinkimų pralaimėtojais. Valdančioji koalicija 
(socialdemokratai, darbiečiai ir tvarkiečiai) turės 22 merus, 
mes su liberalais – 20.

Nepaisant to, kad nelaimėjome rinkimų Vilniuje, 
džiaugiamės tuo, kad Vilniuje nebeliko Artūro Zuoko. 
Sveikiname Remigijų Šimašių ir tikimės, kad Remigijui 
pavyks suvaldyti labai sudėtingą A. Zuoko palikimą.

Galutiniai Kauno rezultatai tikrai nenudžiugino. 
Surinktas balsų skaičius mūsų partijai yra geras, net geriau-
sias nuo 2000 metų, bet to neužteko, kad turėtume merą. 
Tiek Kaune, tiek Panevėžyje rinkėjai, kurie ir anksčiau už 
mus nebalsuodavo, nebalsavo ir šį kartą už mūsų kandida-
tus. Tai ir lėmė mūsų rezultatą. Kaune šiuose rinkimuose 
vienintelis skirtumas nuo ankstesnių yra tai, kad tie rinkėjai, 
kurie anksčiau nebalsuodavo už mūsų partijos kandidatus, 
bet balsuodavo už kitas partijas, šį kartą balsavo ne už tas 
mažesnes partijas, bet balsavo už Visvaldą Matijošaitį.”

Sunku nesutikti su opozicijos vadovo A. Kubiliaus 
vertinimais – kai ką iš jo įvardintų blogybių yra minėjusi ir 
valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė (pavyzdžiui, masinį 
rinkėjų persikėlimą į kitą apygardą). Tačiau A. Kubilius 
nepalietė savo partijos klaidų, kurių skaudžiausias rezulta-
tas – prarastas Kauno mero postas. Tai ne šiaip praradimas, 
tai partijos garbės reikalas – juk Kaunas visada buvo verti-
namas kaip dešiniųjų, provakarietiškų, antikomunistinių ir 
antiputiniškų jėgų bastionas. 

Kęstutis Šilkūnas

PABĖGO IŠ RUSIJOS
Sulaukusi grasinimų ir 

baimindamasi nušauto Boriso 
Nemcovo likimo Ksenija 
Sobčak paliko Rusiją, skelbia 
newsru.com. Kai spaudoje 
pasklido gandai apie vadina-
mąjį „nušauti pasmerktų as-
menų sąrašą”, kurį neva sudarė 
politiko Boriso Nemcovo žu-
dikai, televizijos laidų vedėja 
K. Sobčak nusprendė laikinai 
išvykti iš Rusijos.

Apie tai rašo newsru.
com, remdamasis leidinio 
„Kommersant” informacija. 
Na o neseniai rašyta, kad 

Boleticų poligone Pietų 
Čekijoje birželio 22–liepos 3 
dienomis vyks penkių NATO 
šalių priešraketinės ir prieš-
lėktuvinės gynybos pajėgų 
pratybos, praneša ČTK.

„Jose dalyvaus daugiau 
kaip 400 Čekijos, Slovakijos, 
Lietuvos, Vengrijos ir JAV 
kariškių”, – pareiškė penk-
tadienį žurnalistams Čekijos 
gynybos ministerijos atstovė 
Jana Samcova.

Viena  pa t rauk l iaus ių 
Vakarų savybių yra savikritika, 
tačiau įgavusi kraštutinumo 
formas ji naikina pasitikėjimą 
savimi, o kartu ir mūsų gebėji-
mą save apginti. Mes nežiūri-
me rimtai į savo vertybes, savo 
pažadus ir savo sąjungininkus. 

Tai iliustruoja dvi naujos 
knygos.

Viena yra lenkų kilmės 
britų mokslininko Richardo 
Sakwos „Frontline Ukraine: 
Crisis in the Borderlands”. 
Ki ta  –  „Russland vers -
tehen. Der Kampf um die 
Ukraine und die Arroganz des 
Westens” (Suprasti Rusiją. 
Kova dėl Ukrainos ir Vakarų 
arogancija), kurios autorė 
yra Vokietijos-Rusijos žinovė 
Gabriele Krone-Schmalz.

Abi knygos pateikia pa-
našius argumentus. Vakarai 
pastaruosius 25 metus ne-
teisingai elgėsi su Rusija, 
ignoruodami jos nacionalinius 
interesus. Mums gali nepatikti 
Vladimiras Putinas, tačiau ne-
galime tikėtis, kad jis ignoruos 
puolimą ir mindžikavimą prie 
jo slenksčio.

G. Krone-Schmalz teigia, 
kad Rusijos vadas pirmaisiais 
kadencijos metais bandė laiky-
tis provakarietiškos politikos, 
tačiau Bush administracija jį 
išdavė. 

Savo ruoštu, R. Sakwa 
kritikuoja Ukrainos politikus 
kuriant pernelyg griežtą ir 
nedraugišką nacionalinio ta-
patumo formą, kuri atstumia 
piliečius, turinčius rusišką 
kultūrinę, lingvistinę ir etni-
nę kilmę. Jis negaili kritikos 

TRYS KLAIDOS, KURIŲ NEREIKĖTŲ DARYTI, 
KALBANT APIE RUSIJĄ

Vakarams: vietoj Rusijos įtrau-
kimo į Europos saugumą buvo 
plečiama NATO, o Europos 
Sąjunga tapo civiliniu NATO 
sparnu, ne sprendžiančiu, o 
kurstančiu konfliktus rytuose.

Sutinku, kad Vakarų politi-
ka per pastaruosius 25 metus 
(ir anksčiau) galėjo būti daug 
geresnė. Taip pat neteisinga 
personifikuoti krizę demoni-
zuojant Putiną – jis problemą 
paaštrino, tačiau ji buvo dar 
iki jo.

Abu autoriai ir jų žurnalis-
tiniai gerbėjai daro tris klaidas.

Svarbiausia yra tai, kad 
jie ignoruoja išlikusias Rusijos 
sąsajas su sovietine praeitimi 
(stalinizmo reabilitacija, im-
perijos troškimas, KGB gar-
binimas). Tai nėra silpnybės, 
tai byloja apie fatalų imperia-
lizmo ir totalitarizmo tęstinu-
mą, panašiai kaip šiuolaikinė 
Vokietija minėtų Hitlerio va-
dovavimą, tebūtų pervadinusi 
„Gestapo”, o Trečiojo Reicho 
žlugimą vertintų kaip apgailė-
tiną geopolitinį pralaimėjimą. 
Ši nesėkmė užnuodijo Rusiją 
namie ir pakurstė baimę už-
sienyje.

Antra, ne Vakarai atstūmė 
Rusiją, o atvirkščiai. NATO 
pakartotinai bandė įtraukti 
Rusiją, visų pirma 1997 metų 
Steigiamajame akte ir 2002 
metais įsteigiant NATO ir 
Rusijos tarybą. ES panašiai 
pasielgė 1997 metais, pasira-
šydama Partnerystės ir ben-
dradarbiavimo sutartį. Rusija 
prisijungė prie G8 ir Pasaulio 
prekybos organizacijos ir netgi 
pradėjo derybas dėl narystės 

Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacijo-
je, pramoninių demokratijų 
klube. Rusija džiaugsmingai 
mėgavosi bendradarbiavimo 
su Vakarais vaisiais, tačiau jai 
nesinorėjo priimti apribojimų, 
ypač reikalavimų paklusti tai-
syklėms ir padoriai elgtis su 
kitomis šalimis.

Trečioji didelė klaida – 
ignoruoti Rusijos pasieny-
je esančių šalių, tokių kaip 
Ukraina, Gruzija ir Baltijos 
šalys, interesus. 

Jos ir jų vadovai, be abejo, 
per pastaruosius 25 metus 
padarė klaidų. Ypač Ukraina, 
kelis kartus praradusi galimy-
bes tapti modernia valstybe.

Tačiau už šias klaidas netu-
ri būti baudžiama pasmerkiant 
šias šalis nesaugiam gyveni-
mui Europos pakraštyje, kur 
joms gresia suskaldymas ar 
sunaikinimas Rusijos rankose. 
NATO ir ES nežygiavo į rytus 
Briuseliui (ar Vašingtonui) įsa-
kius. Jos plėtėsi, nes buvusios 
pavergtos tautos iš rytų bel-
dėsi į duris. Sovietų valdžios 
metais izoliaciją ir netinkamą 
elgesį patyrusios, dabar jos 
teisėtai norėjo dalintis gerove 
ir saugumu su kitais europie-
čiais. Jų neįsileidimas galėjo 
laikinai nuraminti Rusiją, 
tačiau tai būtų buvę žiauru ir 
neteisinga. 

Iš tikrųjų, turime aiškiau 
matyti Rusijos interesus, ta-
čiau ne tenkinti juos kitų sąs-
kaita.

Edward Lucas, vyresnysis 
Europos politikos analizės 
centro viceprezidentas

ČEKIJOJE NATO PRATYBOSE DALYVAUS  
IR LIETUVOS KARIAI

„Pratybų kodinis pavadini-
mas – „Tobruq Legacy-2015”, 
– papasakojo ji. – Pirmą kartą 
Čekijos teritorijoje bus kar-
tu treniruojamasi šaudyti iš 
antžeminių priešraketinės ir 
priešlėktuvinės gynybos kom-
pleksų, kuriais apginkluotos 
kelios NATO šalių armijos”.

Pagrindinis pratybų tikslas 
– tobulinti NATO šalių pajė-
gų sąveiką. Kariškiai naudos 
kelių tipų ugnies sistemas, 

kurios remiasi įvairiais raketų 
nutaikymo principais.

Per pratybas bus imituo-
jamas vienos iš NATO šalių 
Europoje užpuolimas iš oro. 
Sąlyginis priešininkas, be lėk-
tuvų ir raketų, plačiai naudos 
bepiločius skraidymo aparatus.

Į pratybas atvyksiantys 
Amerikos kariškiai turės, be 
kita ko, užtikrinti elektroninį 
vadavietės saugumą. Jie bus 
atsakingi už tai, kad tarp jos 
ir dalinių būtų palaikomas 
nenutrūkstamas ryšys. LR KAM

žurnalistė ir radijo „Echo 
Moskvy” vyriausiasis redak-
torius Aleksejus Benediktovas 
sustiprino apsaugą.

Kaip rašo Rusijos žinias-
klaida, praėjusį penktadienį, 
kovo 13 d., neseniai tapusi žur-
nalo „L’Officiel” vyriausiąja 
redaktore K. Sobčak surengė 
atsisveikinimo vakarienę res-
torane CDL Maskvos centre. 
Į vakarienę TV laidų vedėja 
atėjo su dviem apsaugininkais 
ir vyru aktorium Maksimu 
Vitorganu.

„Negalėjau atšaukti spek-
taklio „Santuoka” premje-

ros Nacijų teatre, taip pat 
ir šios vakarienės, bet rytoj 
(kovo 14 d.) kuriam laikui 
palieku Rusiją”, – cituoja 
„Kommersant” K. Sobčak 
žodžius. Kaip pasakojo jos 
artimieji, tokį sprendimą ji 
priėmė rekomenduota speci-
aliųjų tarnybų. Kada tiksliai ji 
išvyko, nenurodoma, o kada 
grįš, nežinoma.

B. Nemcovo žudikų būsi-
mų aukų sąraše neva yra K. 
Sobčak, A. Venediktovas ir 
užsienyje gyvenantis buvęs 
„Jukos” vadovas Michailas 
Chodorkovskis.                LRT
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Vilniuje, kovo 17 d., Seimo Kovo 11-osios Akto salėje įvyko kario savanorio Antano Kraujelio žūties 
50-ųjų metinių minėjimas. Renginio organizatorius - Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir 
nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija.                                                                ELTA

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). 
Pareiškusi apie atsistatydinimą 
iš Darbo partijos pirmininkės 
posto Loreta Graužinienė tvir-
tina, kad dar kartą nekandida-
tuos į Darbo partijos pirminin-
kės pareigas, jeigu ir skyriai 
išreikštų tokį pasitikėjimą. 

„Aš galiu pasakyti jau šian-
dien, kad nebūtų jokių intepreta-
cijų, kad aš tikrai nekandidatuo-
siu, jeigu skyriai išreikštų tokį 
pasitikėjimą. Aš nedalyvausiu, 
nes esu įsitikinusi, kad į naują 
etapą, į Seimo rinkimų etapą 
jau turi vesti naujas pirmininkas, 
jis turi sudėlioti savo komandą, 
savo strategiją rinkiminę ir kaip 
tik yra 1, 5 metų laikotarpis, kai 
naujasis pirmininkas su nauja 
komanda galėtų pasiruošti labai 
atsakingam laikotarpiui”, - žur-
nalistams sakė L. Graužinienė. 

Ji nesiėmė atsakyti, kas ga-
lėtų vadovauti „darbiečiams”. 

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA).  
Užsienio reikalų ministeri-
jai iš Lietuvos generalinio 
konsulato Sankt Peterburge 
gavus pranešimą, kad kovo 
18 dieną iš Sankt Peterburgo 
į Kaliningradą tranzitu per 
Lietuvą vykstančiame trauki-
nyje važiuos grupė jaunuolių, 
kurie pagal požymius gali būti 
šaukiamojo į karinę tarnybą 
amžiaus, Užsienio reikalų mi-
nisterija, kaip viena iš institu-
cijų, įgyvendinanti Specialiąją 
tranzito schemą, informavo ati-
tinkamas Lietuvos institucijas.

Tad kovo 19 d. rytą Vilniuje 
gausios policijos ir pasieniečių 
pajėgos sustiprintai kontroliavo 

Vi ln ius ,  kovo  20  d . 
(ELTA). Seime prasidėjo 
Baltijos Asamblėjos ir Baltijos 
Ministrų Tarybos konferenci-
ja, skirta ES Rytų partnerystei 
aptarti. 

Renginio dalyvius pasveiki-
nusi Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė sakė, kad Baltijos 
valstybės dėjo daug pastangų, 
kad Rytų partnerystės progra-
ma būtų sėkmingai vykdoma.

„Matome dar dideles darbų 
apimtis. Šiandien naujojoje 
geopolitinėje situacijoje laukia 
daug iššūkių, iššūkių nema-
žėja, jų tik daugėja”, - sakė 
L. Graužinienė, kreipdamasi į 
konferencijos „ES Rytų partne-
rystė nuo Vilniaus iki Rygos: 
pasiekimai, iššūkiai ir ateities 
perspektyvos” dalyvius. 

Seime surengta Baltijos 
Asamblėjos ir Baltijos Ministrų 
Tarybos konferencija - tai ke-
tvirtasis Lietuvos pirminin-
kavimo Baltijos Asamblėjai 
renginys. 

L. Graužinienė, pasidali-
nusi mintimis apie savo vizitą 
Ukrainoje, sakė, kad mes dar ne 
viską padarėme. „Ukraina pa-
siruošusi apginti save ir apginti 

Vilniuje, kovo 20 d., Seime surengta Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos konferencija 
„ES Rytų partnerystė nuo Vilniaus iki Rygos: pasiekimai, iššūkiai ir ateities perspektyvos”.      ELTA

Vilnius, kovo 22 d. (ELTA). 
Sekmadienį posėdžiavusi 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) patvirtino galutinius 
savivaldos rinkimų rezultatus. 

Pasak VRK pirmininko 
Zenono Vaigausko, sekma-
dienį patvirtinti rinkimų re-
zultatai 38 savivaldybėse. 
Tai Akmenės rajono, Alytaus 
rajono, Anykščių rajono, 
Biržų rajono, Elektrėnų, 
Joniškio rajono, Jurbarko 
rajono, Kaišiadorių rajono, 
Kalvarijos, Kauno miesto, 
Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, 
Kėdainių rajono, Klaipėdos 
miesto, Klaipėdos rajono, 
Kretingos rajono, Kupiškio 
rajono, Mažeikių rajono, 
Pakruojo rajono, Panevėžio 
miesto, Plungės rajono, Prienų 
rajono, Radviliškio rajono, 
Raseinių rajono, Rokiškio 
rajono, Skuodo rajono, Šakių 
rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių 
rajono, Šilalės rajono, Širvintų 
rajono, Švenčionių rajono, 
Tauragės rajono, Telšių rajono, 

PATVIRTINO GALUTINIUS VIETOS SAVIVALDOS 
RINKIMŲ REZULTATUS

Ukmergės rajono, Vilniaus 
miesto, Visagino ir Zarasų 
rajono. 

Širvintų rajone pripažintas 
tik savivaldybės tarybos išrin-
kimas, bet mero rinkimų re-
zultatai dėl šiurkščių rinkimų 
įstatymo pažeidimų. pripažinti 
negaliojančiais. 

Beje, šeštadienį VRK jau 
yra patvirtinusi rinkimų re-
zultatus Varėnoje. Kovo 8 d. 
VRK patvirtino 19 per pirmąjį 
rinkimų turą išrinktų merų ir 
savivaldybių tarybų.

Kaip jau skelbta, Šilutėje 
anuliuojami visi savivaldos 
rinkimų rezultatai, ten rinki-
mai vyks iš naujo. Taip pat 
nutarta surengti pakartotinius 
rinkimus Trakuose, kur buvo 
nustatyti šiurkštūs rinkimų 
tvarkos pažeidimai. 

Kovo 1-ąją vyko istoriniai 
savivaldos rinkimai, kuriuose 
pirmą kartą tiesiogiai buvo 
renkami miestų bei rajonų 
merai. Antrasis rinkimų turas 
vyko kovo 15 d.

L. GRAUŽINIENĖ NEKANDIDATUOS  
Į PARTIJOS VADOVĖS POSTĄ

„Darbo partija yra demokrati-
nė partija, mūsų skyriai iškels 
kandidatus ir vyks pilnas de-
mokratinis procesas”, - sakė ji. 

Paklausta apie parlamenta-
ro Vytauto Gapšio galimybes, 
L. Graužinienė sakė labai 
vertinantį jį kaip perspektyvų 
politiką, besidomintį ne tik 
Lietuvos, bet užsienio politika. 
„Manau, kad tai ateities poli-
tikas”,- sakė L. Graužinienė. 

Kovo 17 d. Darbo partijos 
Pirmininkė Loreta Graužinienė 
pareiškė apie atsistatydinimą 
iš Darbo partijos pirmininkės 
pareigų, primena ELTA. 

„Prisiimdama asmeninę 
atsakomybę už savivaldos 
rinkimų rezultatus, nuo kovo 
16 dienos atsistatydinu iš 
Darbo partijos pirmininko 
pareigų”,- pareiškė Seimo 
Pirmininkė, partijos vadovė 
Loreta Graužinienė.

DISKUTUOJAMA APIE ES RYTŲ PARTNERYSTĖS PROGRAMĄ
jus. Galbūt per daug kalbėjome, 
galbūt per mažai padėjome”, - 
svarstė ji. 

Įžanginį žodį konferen-
cijos dalyviams tarė Baltijos 
Asamblėjos prezidentė Giedrė 
Purvaneckienė ir užsienio rei-
kalų viceministras Andrius 
Krivas. 

Parlamentarai ir ekspertai 
renginyje diskutuos apie ES 
Rytų partnerystės politinės 
plėtros galimybes, tolesnę Rytų 
partnerystės raidą, Europos in-
tegracijos pamokas, regioninio 
bendradarbiavimo vaidmenį.

Konferencijoje numato da-
lyvauti ir pranešimus pristatyti 
Europos Parlamento Užsienio 
reikalų komiteto narys Petras 
Auštrevičius, Europos išorės 
veiksmų tarnybos Rytų par-
tnerystės, regioninio bendra-
darbiavimo ir ESBO skyriaus 
vadovas Ričardas Tibelsas 
(Richard Tibbels), Seimo 
Pirmininko pavaduotojas, 
Europos reikalų komiteto pir-
mininkas Gediminas Kirkilas, 
Seimo Užsienio reikalų komi-
teto pirmininkas Benediktas 
Juodka, Latvijos Saeimos 
atstovai. Taip pat renginyje 

dalyvauja svečiai iš Lenkijos, 
Švedijos, Gruzijos.

2015 sausio 1 d. Lietuva 
pradėjo pirmininkauti Baltijos 
Asamblėjai. Per šiuos metus 
Seimas planuoja surengti 14 
tarptautinių renginių, kurių 
dauguma vyks Vilniuje, Seime, 
taip pat po vieną renginį - 
Kaune, Klaipėdoje, Palangoje 
ir Šiauliuose.

Lietuvos pirmininkavimo 
Baltijos Asamblėjai šūkis 
- „Už augantį ir vieningą 
Baltijos regioną”. Prioritetai: 
augančio ir patikimo Baltijos 
regiono vystymasis; saugus 
Baltijos regionas; darni ir 
konkurencinga regiono vi-
suomenė; Baltijos regionas 
pasaulyje: regioninių tinklų 
plėtra. 

Baltijos Asamblėja yra 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
parlamentų bendradarbiavimo 
tarptautinė organizacija, įkurta 
1991 m. lapkričio 8 d. Taline. 
Baltijos Asamblėjos sekre-
toriato buveinė yra Rygoje, 
Latvijoje.

Baltijos Asamblėjai kasmet 
pasikeisdamos pirmininkauja 
Lietuva, Estija ir Latvija.

PAREIGŪNAI TIKRINO IŠ RUSIJOS PER LIETUVĄ 
VYKUSĮ TRAUKINĮ

Vilniaus ir Naujosios Vilnios 
geležinkelio stotis. Vilniaus 
geležinkelio stotyje sustojusį 
traukinį patikrino pasieniečiai. 
Nieko įtartino nepastebėjus iš 
Vilniaus į Karaliaučių traukinys 
išvyko pagal grafiką.

Anot vidaus reikalų minis-
tro Sauliaus Skvernelio, jeigu 
būtų paaiškėję, kad traukiniu 
važiuojantys keleiviai neturi 
reikalingų dokumentų ar ke-
lia grėsmę, pareigūnai, būtų 
atitinkamai reagavę.

Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas sakė, jog pati-
krinus traukinį paaiškėjo, kad 
juo vyko ne kariai, o jūrininkų 
mokyklos studentai.
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Informuojame, kad Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministerija 
skelbia konkursą Mokslo pre-
mijoms, skiriamoms lietu-
vių kilmės mokslininkams ir 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
turintiems mokslininkams, gy-
venantiems užsienyje, (toliau 
vadinama – konkursas) gauti.

Kviečiame užsienio šalių lie-
tuvių bendruomenes, Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijas 
teikti siūlymus dėl kandida-
tų mokslo premijoms gauti. 
Šalyse, kuriose lietuvių ben-
druomenių nėra, paraiškas pre-
mijai gauti gali teikti pavieniai 
mokslininkai savo iniciatyva.

Konkurse gali dalyvauti 
mokslo laipsnį ir (ar) pedago-
ginį vardą turintys Lietuvos 
Respublikos piliečiai ilgiau nei 
trejus metus nuolat gyvenantys 
užsienyje bei lietuvių kilmės 
asmenys.

Atsižvelgiant į kandidatų 
mokslinius pasiekimus kon-
kurso metu numatoma skirti 3 
iš galimų 5 premijų:

- Premija už pastarojo de-
šimtmečio pasiekimus moksli-
nių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veikloje humanitarinių 
ir socialinių mokslų srityse;

- Premija už pastarojo de-
šimtmečio pasiekimus moksli-
nių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veikloje fizinių, bio-
medicinos ir technologinių 
mokslų srityse;

- Premija už viso gyve-
nimo nuopelnus mokslui ir 

Ekspertai sako, kad ma-
žėjančią emigraciją lemia 
gerėjanti ekonominė padėtis 
Lietuvoje bei auganti kon-
kurencija kitų šalių darbo 
rinkoje.

Šios priežastys, anot speci-
alistų, taip pat skatina išvyku-
siuosius grįžti į Tėvynę.

Naujausiais Statistikos 
departamento duomenimis, 
pernai iš Lietuvos emigravo 
daugiau kaip 36 tūkstančiai, 
o grįžo beveik 20 tūkstančių 
žmonių.

P a m i n ė t i  L i e t u v o s 
Respublikos Vyriausybės 
a t k ū r i m o  2 5 - m e č i o  į 
Vyriausybės rūmus rinkosi 
Ministro Pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus vadovaujamas 
Ministrų kabinetas, ankstes-
nių Vyriausybių premjerai, 
ministrai, taip pat Seimo 
vadovybė ir parlamentinių 
frakcijų bei komitetų pirmi-
ninkai, Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signatarai ir 
tautinių bendrijų atstovai. 
Renginio metu tylos minute 
pagerbti jau Anapilin išėję 
Lietuvos valstybės kūrėjai. 

„Minime 25-ąjį laisvės 
pavasarį. Lietuvos žmonių 
darbštumo, atkalumo ir kū-
rybingumo dėka nueitas iš-
ties didelių sėkmių kupinas 
kelias. Reikia prisiminti, jog 
mums drąsiai ir ryžtingai 
paskelbus Nepriklausomybę, 
nebuvo iš anksto sudėlioto 
plano, kaip gi tvarkysimės 
šalyje. Tačiau buvo begalinis 
tautos ryžtas, nenusakoma 
vienybė ir siekis patiems kur-
ti savo valstybę. Tad į šiuos 
darbus atsiraitoję rankoves 
kibo akademikai ir artojai, 
muzikantai ir mokytojai – 

PREMJERAS DĖKOJO BUVUSIŲ VYRIAUSYBIŲ VADOVAMS IR NARIAMS UŽ INDĖLĮ 
KURIANT LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

visi, kam rūpėjo Lietuvos 
ateitis”, – sveikindamas ren-
ginio svečius sakė premjeras 
A. Butkevičius.

Ministro Pirmininko tei-
gimu, ypatingą vaidmenį 
šalies ūkio raidoje atliko 
būtent vykdomoji valdžia – 
Vyriausybės. „Juk reikėjo ne 
tik dėti visas pastangas ir už-
tikrinti demokratijos procesų 
negrįžtamumą, vykdyti mil-
žinišką šalies ūkio pertvar-
ką, bet ir nuolatos rūpintis 
kasdieniais krašto reikalais. 
Keitėsi ne tik teisės aktai, bet 
ir visa santvarka”, – pažymė-
jo Vyriausybės vadovas. 

P a s a k  p r e m j e r o  A . 
Butkevičiaus, šiandien yra 
svarbiausia tai, jog šalyje 
įvyko milžiniški pokyčiai, 
apie kuriuos anuomet nebūtų 
drįsęs kabėti joks ateities pra-
našas – Lietuva tapo Europos 
Sąjungos ir galingiausio pa-
saulyje gynybinio aljanso 
– NATO – nare, žmonių 
piniginėse guli ne laikinieji 
talonai, o eurai. 

„Čia laisva mintis, laisvas 
žodis, Lietuvos žmonės lais-
vai keliauja po visą pasaulį 
ir nebijokime, kad kai kurie 

Nuotraukoje (iš kairės): septintosios LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas Laurynas Mindaugas 
Stankevičius (paskirtas 1996 m. vasario 23 d. Dekretu Nr. 831 ir atleistas: 1996 m. lapkričio 19 d. Dekretu 
Nr. 1110), ketvirtosios LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas Aleksandras Algirdas Abišala (paskirtas 1992 
m. liepos 21 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-2769 ir atleistas: 1992 m. lapkričio 26 d. Dekretu 
Nr. 1) ir dabartinis LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.      Vyginto Skaraičio nuotr.

tenai užtrunka. Jie tikrai 
anksčiau ar vėliau sugrįš į 
Lietuvą, parsiveš naujų idė-
jų, bus kupini energijos ir 
ambicijų kurti, stiprinti savo 
Tėvynę”, – sakė Ministras 
Pirmininkas. 

Premjeras dėkojo buvusių 
Vyriausybių vadovams ir 
nariams už indėlį į laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
kūrimą ir linkėjo toliau sti-
printi mūsų dar jaunos vals-
tybės pamatus. „Kurkime 

ir gražinkime namus – tai 
darykime pasikalbėdami ir 
pasiginčydami, bet visada 
atrasdami darnų ir vieningą 
kelią – vardan tos Lietuvos”, 
– sakė Ministras Pirmininkas 
A.Butkevičius. LRV

SKELBIAMAS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSAS 
UŽSIENIO LIETUVIAMS MOKSLININKAMS

pasiekimus humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityse;

- Premija už viso gyvenimo 
nuopelnus mokslui ir pasieki-
mus fizinių, biomedicinos ir 
technologinių mokslų srityse;

- Premija už mokslo pasie-
kimų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis – 3 800 Eur. 
Informaciją apie konkursą taip 
pat galima rasti Švietimo ir 
mokslo ministerijos interneto 
svetainėje, adresu:

http://www.smm.lt/web/lt/
konkursai/kiti-konkursai

Pretendentai konkursui 
turėtų pateikti šiuos doku-
mentus:

1. Lietuvių  bendruomenės 
arba Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijos, arba kitos mokslo  
organizacijos siūlymą skirti 
premiją. Jeigu mokslininkas 
kreipiasi pats, teikiamas lais-
vos formos prašymas.

2. Autobiografiją (CV);
3. Mokslo darbų sąrašą;
4. Bendradarbiavimo su 

Lietuva veiklos aprašymą;
5. Dvi rekomendacijas;
6. Lietuvos Respublikos 

paso arba kitų Lietuvos kil-
mę patvirtinančių dokumentų 
kopijas.

Paraiškos ir dokumentai 
priimami iki 2015 m. gegužės 
31 d. el. paštu ausra.gribaus-
kiene@smm.lt arba faksu 
+370 5 2612077, kilus neaiš-
kumams maloniai prašome 
kreiptis nurodytu adresu.

 LR URM

MAŽĖJANČIĄ EMIGRACIJĄ LEMIA EKONOMINĖ PADĖTIS LIETUVOJE 
BEI AUGANTI KONKURENCIJA KITOSE ŠALYSE

Pasak ekspertų, labiausiai 
džiugina, kad pastaruosius ke-
letą metų mažėja skirtumas tarp 
išvykstančiųjų ir atvykstančių-
jų. Pavyzdžiui, 2010-aisiais iš 
Lietuvos išvyko beveik 16 kar-
tų daugiau žmonių, nei atvyko. 
Tuo metu pernai šis skirtumas 
sumažėjo iki pusantro karto.

Lietuvos socialinių tyrimų 
centro ekspertų manymu, jei 
tendencijos išliks tokios pa-
čios, po trejų–ketverių metų 
daugiau žmonių grįš į Lietuvą, 
nei išvyks. 

Migraciją lemia auganti 
šalies ekonomika, kuriamos 
naujos darbo vietos, šiek tiek 
kylantys atlyginimai. Be to, 
populiariausiose emigruoti 
šalyse – Didžiojoje Britanijoje 
ir Airijoje – didėja konkuren-
cija mažai kvalifikuoto darbo 
rinkoje, nes čia atvyksta vis 
daugiau žmonių iš naujųjų 
Europos Sąjungos šalių – 
Rumunijos ir Bulgarijos. Dėl 
to lietuviams sunkiau susirasti 
darbą, mažėja atlyginimai ir 
kai kurie jų grįžta namo.  LRT

Partizano vado Adolfo Ra-
manausko-Vanago sulaikymo 
operacijoje 1956 m. dalyva-
vusį buvusį sovietų saugumo 
pareigūną Stanislovą Drėlingą 
Kauno apygardos teismas nu-
teisė kalėti 5 metus. 

„Nors kaltinamasis ir neigė 
tiesiogiai dalyvavęs genocido 
veiksmuose, t. y. apskritai neigė 

KAUNE NUTEISTAS STANISLOVAS DRĖLINGA, PADĖJĘS SULAIKYTI 
PARTIZANĄ ADOLFĄ RAMANAUSKĄ-VANAGĄ

dalyvavęs kaltinime nurodytoje 
operacijoje, tačiau byloje ištirti 
duomenys leidžia kolegijai 
teigti, jog tokioje operacijoje jis 
dalyvavo ir savo veiksmais pa-
dėjo kitiems sovietų okupacinės 
valdžios atstovams”, – skelbia 
Kauno apygardos teismas.

Po 1956 m. įvykdytos ope-
racijos, kurioje dalyvavo 84 
metų nuteistasis, buvęs moky-
tojas A.Ramanauskas-Vanagas 
buvo įkalintas KGB kalėjime 
Vilniuje. Metus žiauriai fiziš-
kai ir psichologiškai kankintas 
Lietuvos laisvės kovotojas kitais 
metais buvo sušaudytas.

Prokuroras siūlė S.Drėlingui 
skirti 7 metus laisvės atėmimo. 
Skirdamas švelnesnę bausmę, 
teismas atsižvelgė į tai, kad 
byla truko ilgai, S.Drėlingas yra 
silpnos sveikatos, o jo vaidmuo 
nusikaltime buvo antraeilis – jis 

buvo tik padėjėjas. Nuosprendis 
kol kas neįsigaliojęs, jis gali būti 
skundžiamas Lietuvos apeliaci-
niam teismui.

Su sovietų okupacija Lietu-
voje pokario metais kovojo apie 
50 tūkst. partizanų, dar vadintų 
„miško broliais”. 

LR Konstitucinis Teismas 
pernai išaiškino, kad sovietų 
vykdytus trėmimus ir represijas 
vykstant partizaniniam karui 
galima prilyginti genocidui, 
įrodžius, kad šiais nusikaltimais 
siekta sunaikinti reikšmingą lie-
tuvių tautos dalį. Už sovietme-
čiu vykdytas žudynes socialiniu 
ar politiniu pagrindu, jei tai 
nekėlė grėsmės lietuvių tautos 
išlikimui, negalima bausti kaip 
už genocidą, tačiau teismai pri-
valo įvertinti, ar tai nebuvo kiti 
nusikaltimai žmoniškumui, tei-
giama KT išaiškinime. 15min.lt

Adolfas Ramanauskas-Vanagas
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Lietuvių išeivijoje pirmo-
sios dainų šventės S. Šimkaus 
iniciatyva įvyko 1916 m., iki 
pirmosios JAV ir Kanados 
dainų šventės vyko mažes-
nės ir didesnės dainų dienos 
ar dainų šventės įvairiose 
gausiau lietuvių gyvenamose 
vietose. Kaip rašė J. Žilevičius 
„Garse” (1934 m. Nr. 26), 
„Spauda vienur kitur pažy-
mėjo, kad šiais metais ren-
giama daug „Lietuvių Dainų” 

GYVENTI DAINA
Loreta Timukienė

IV dalis 
(Tęsinys, pradžia Nr. 4)

ar „Dainų Dienų”. Nors tos 
sumuzikintos iškilmės prasi-
dėjo keliolika metų atgal, bet 
jos, išskyrus Pennsylvanijos 
lietuvius, nebuvo dažnai ren-
giamos. Pasitenkindavo vieno 
kito choro pasirodymu, bet 
jungtis į krūvą nemėginta.” 
Tačiau, kaip rašo J. Žilevičius, 
„Vytauto metai išjudino vi-
sus: visi, kaip kas sugebėjo, 
ėjo viešumon – vieni pavie-
niui, kiti susijungdami dides-

niais būriais. Tas davė gražią 
pradžią tolimesniam darbui. 
Slenka jau ketvirti metai, 
kol galų gale išsijudino visi 
Atlantikos pakraščio chorai 
ir šiais metais liepos 4 dieną 
paleidžia lietuvišką dainą 
skambėti po Dėdės Samo 
žemę. Gražus darbas, kurio 
pagyrimui trūksta žodžių.”

„Svarbiausią vaidmenį tame 
judėjime vaidina lietuvių para-
pijų chorai. Lietuvių Dienose 
jie išpildo svarbiausią pro-
gramos dalį. Dainuoja atskiri 
chorai ir jungtiniai. Chorams 
duodama proga gerai susior-
ganizuoti, lenktyniauti, pasiro-
dyti. Klausytojams sukeliama 

gražaus entuziazmo, kuris šiais 
laikais labai reikalingas” –ra-
šoma „Drauge” (1934-07-14, 
Nr. 165). Buvo įkurta Parapijų 
chorų sąjunga, kuri ėmėsi „dar 
labiau praplėsti chorų veiklą”. 
1935 m. Čikagoje, Vytauto par-
ke, vyko pirmoji lietuvių para-
pijų dainų šventė, joje dalyvavo 
3000 Čikagos ir jos apylinkių 
lietuviškų parapijų choristų. 
Apie šią šventę, anot to meto 
spaudos, „rašo net didieji anglų 
laikraščiai” („Draugas” 1935-
07-16). Nemažą atgarsį spau-
doje sukėlė 1939 m. Niujorko 
pasaulinėje parodoje surengta 
J. Žilevičiaus vadovaujama 
lietuvių dainų šventė, kurioje 
dalyvavo 59 chorai ir daugiau 
kaip 3000 dainininkų. O 1940 
m. balandžio 21 d. „…didžiu-
lėj Ashland auditorijoj įvyko 
pirmoji Čikagos lietuvių dainų 
šventė. Tai bene pirmutinis 
panašaus pobūdžio lietuviškas 
parengimas, kurin suburta be-
veik visos lietuviškojo meno 
pajėgos”, - rašoma 1940-04-
23 „Drauge”. Vėliau įvairiose 
Amerikos vietose vyko mažes-
nės ir didesnės dainų šventės, 
skatinusios lietuvius puoselėti 
ilgametes mūsų tautos daina-
vimo tradicijas. 

JAV ir Kanados lietu-
vių išeivijos dainų šven-
tės nuolat pradėtos rengti 
nuo 1956 m. Jose dalyva-
vo net 51 choras (1978 m. 

Torontas). Dainininkų susi-
rinkdavo nuo 1000 iki 1400. 
Žymesnieji dirigentai: B. 
Budriūnas, J. Žilevičius, 
J. Gaidelis, A. Mikulskis, 
J. Kačinskas, F. Strolia, 
V. Verikaitis, S. Sližys, S. 
Gailevičius, J. Govėdas, D. 
Viskontienė. Surengtos de-
vynios šventės – 1956, 1961, 
1966, 1971, 1978, 1983, 1991, 
2006, 2010 metais.

1953 metais Čikagoje 
ALRK Vargonininkų sąjun-
gos seime kilo sumanymas 
rengti dainų šventę. Buvo 
numatyta 1954 metais su-
rengti kelias rajonines dainų 
šventes, kurios būtų įžanga į 
didelę jungtinę šventę, tačiau 
įvyko tik viena rajoninė dai-
nų šventė Čikagoje. ALRK 
Vargonininkų sąjungai seime 
vėl iškėlus dainų šventės 
klausimą, jam buvo pritarta. 
1956 m. dainų šventę ren-
gė JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenės, tad į istoriją 
šventė įėjo „JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventės” pa-
vadinimu, joje dalyvavo 34 
chorai su maždaug 1200 dai-
nininkų. Šventė vyko Chicago 
Coliseum auditorijoje, kuri 
talpina daugiau nei 9000 žiū-
rovų. Garbės dirigentas buvo 
prof. J. Žilevičius. Žurnalistas 
Stasys Pieža šventę garsino 
angliškoje spaudoje. 

(Bus daugiau)

Bendras Čikagos parapijinis choras. prof. A. Pocius perduoda kun. J. Cozauskui batutą. 1935 m. 
rugpjūčio 4 d. Vytauto parke, Čikagoje.                     LTSC Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvo nuotr.

Interneto svetainėje (www.
rinkimai2015.us) galima in-
formuotis apie JAV lietuvių 
bendruomenės (LB) tarybos 
rinkimus. Rinkimų komiteto 
pranešime primenama, kad jau 
septintą dešimtmetį skaičiuo-
janti JAV lietuvių bendruomenė 
yra vienintelė organizacija, 
vienijanti visus Amerikoje gy-
venančius lietuvius ir jų šeimos 
narius. Lietuvių bendruomenės 
veikla remia lituanistines mo-
kyklas, organizuoja kultūrinius 
renginius, dainų ir šokių šven-
tes, sporto turnyrus, moks-
lo simpoziumus, atstovauja 
Amerikos lietuviams Pasaulio 
lietuvių bendruomenėje. Taryba 
yra svarbiausias padalinys, nu-
statantis organizacijos veiklos 
kryptį ir būdus. Šie rinkimai 
yra svarbūs JAV gyvenantiems 
lietuviams, nes jų išrinktos 
tarybos sprendimai darys įtaką 
visoms Amerikos lietuvių ben-
druomenėms. 

Labai svarbu aktyviai da-
lyvauti rinkimuose ir išrinkti 
kandidatus, kurie vadovaus šiai 

organizacijai ateinančius trejus 
metus. Tarybos rinkimuose 
gali balsuoti LB nariai, sulaukę 
18-likos metų. JAV LB nariais 
gali būti JAV gyenantys lietu-
viai, mišrių šeimų ne lietuvių 
kilmės sutuoktiniai ir tokių 
šeimų palikuonys. Balsuoti 
galima internetu, paprastu paštu 
ar rinkiminėse apylinkėse as-
meniškai. Balsavimas prasidės 
ne anksčiau kaip 2015 m. ge-
gužės 1 d. ir baigsis ne vėliau 
kaip 2015 m. gegužės 15 d. 
Rinkimuose galima balsuoti 
už vieną ar daugiau kandidatų. 
Rinkimų komisija iš anksto 
nustatys, už kiek kandidatų 
galima balsuoti apygardoje ar 
rinkiminiame rajone. Balsuoti 
galima už nurodytą kandidatų 
skaičių ar už mažiau kandidatų. 

Minėtoje interneto svetainė-
je Rinkimų komisija, vadovau-
jama Algirdo Grybo, pateikia 
daug klausimų ir atsako į juos. 
Ten sužinome, kad žmonėms, 
kurie jau priklauso vienai iš JAV 
LB apylinkių ir planuoja balsuo-
ti paštu arba asmeniškai, regis-

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS RINKIMAI - 
PRIEŠ AKIS

truotis prieš balsavimą nereikia. 
Tai reikia atlikti tik tiems, kurie 
iki šiol nebuvo JAV LB nariais. 
Jeigu asmuo pageidauja, kad 
būtų įtrauktas į JAV LB narių 
sąrašus, apie tai jis turi pranešti 
žodžiu arba raštu apylinkės pir-
mininkui. Nesuspėję to padaryti 
prieš rinkimus galės tai atlikti 
atvykę balsuoti. Tačiau tiems, 
kurie nori balsuoti internetu, 
būtina iš anksto užsiregistruoti 
internetu.

JAV LB yra paskirstyta į 
dešimtį apygardų. Trys iš jų dar 
paskirstytos į rinkiminius rajo-
nus. Apygardose veikia apie 60 
apylinkių. Kandidatų skaičius 
nėra ribojamas, bet kiek jų bus 
išrinkta į tarybą, priklausys nuo 
toje apygardoje ar rinkimų rajo-
ne balsavusių skaičiaus.

Kokios pareigos ir darbai 
laukia išrinktųjų tarybos narių? 
Tarybos nariai yra renkami 
trejiems metams ir privalo daly-
vauti metinėje tarybos sesijoje, 
kuri vyksta rugsėjo pabaigoje. 
Nuvykę į sesiją bus prašomi 
įsijungti į vieną iš dešimties 
komisijų – švietimo, kultūros, 
jaunimo, visuomeninių reikalų, 
organizacinių reikalų, finansų, 
socialinių reikalų, sporto, religi-
nių reikalų ar įstatų. Komisijos 
nariai svarsto ir siūlo nutarimus 
krašto valdybos veiklai. Taip 
pat iš tarybos narių renkamas 

prezidiumas, kuris tvarko tary-
bos veiklą ir bendradarbiauja su 
krašto valdyba, kuri yra lietuvių 
bendruomenės Amerikoje vei-
klos vykdytoja. 

Šiais laikais madinga kalbėti 
apie „mes” ir „jie”. Apie tai prieš 
daugelį metų rašė ir kun. Alfa 
Sušinskas maždaug šiais žo-
džiais: „Nors „mes” ir „jie” gali 

Trispalve mano
                                                          Leonas Milčius

Trispalve mano, šilkuose saule gimus,
Plevenanti virš Nemuno krantų,
Po prievartos ilgos vėl viltimi iškilus,
Paliki amžiams spinduliu šviesiu.

Kai vėjai siaus, plauks debesys padange,
Tu neužgesk, širdy palik liepsnoti,
Tegul ją saugo kaip gyvybę brangią, 
Kurie mylėt tikrai Tėvynę moka.

Kaip mums tave iškelt, kad piktos rankos
Supurvinti jau niekad negalėtų,
Kad gimtų, keistųs lietuvaičių kartos,
Bet kiekviena tiktai tave regėtų?

Saulėtekio, miškų ir gintaro spalvoj
Lai kiekvienam skaidrėja veidas, akys,
Rytojų gražų mato bočių Lietuvoj,
Palikę nežinią ir baimės naktį.

Trispalve mano, esi aukščiau gėlių,
Tave ne deimantai, ne rasos puošia.
Žydram danguj – žvaigždelė tarp žvaigždžių,
Kuri mus kelia, drąsina ir guodžia.

     2015-03-07
     Raudondvaris

skirtis savo idealais ir tikslais, 
tačiau tarp jų turi stovėti dvasi-
nis tiltas, kuriuo nesistumdyda-
mi galėtume keliauti kiekvienas 
savo keliu. Tas būtinas tiltas yra 
sugyvenimo dvasia”. Tokios 
nuotaikos apsupti ruoškimės 
ateinantiems JAV LB tarybos 
rinkimams.

Romualdas Kriaučiūnas
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Prieš trisdešimt metų kilo 
mintis Klivlende įsteigti an-
traštėje įvardintą kredito ko-
operatyvą, kuris aptarnautų 
lietuvius, palengvintų kal-
bines problemas ir sudarytų 
palankesnes sąlygas įsigyti 
paskolas bei duotų aukštes-
nes palūkanas už santaupas. 
Sumanytojų grupė susidėjo iš 
asmenų, kurie buvo užsimoję 
tai daryti Klivlendo lietuvių 
bendruomenės labui. Pradžioje 
kooperatyvas veikė pagal 
Ohajo valstijos taisykles, o 
vėliau vadovavosi federalinės 
valdžios nuostatomis. Pirmieji 
kooperatyvo metai buvo sun-
kūs: trūko įrangos, patyrusio 
personalo ir klientų (lietuviai 
į visą tai žiūrėjo skeptiškai). 
Tačiau, nepaisant pradinių 
sunkumų, kooperatyvas augo, 
stiprėjo, jo vardas garsėjo.

Tačiau praeityje ir per ke-
letą paskutinių veiklos metų 
kooperatyvas nuslėpė keletą 
svarbių, profesiniu požiūriu 
nepateisinamų įvykių. Vienas 
asmuo neteisėtai pasisavino 
per 20,000.00 dolerių ir kai 
tas asmuo buvo išaiškintas, tą 
sumą grąžino. Kito, ne lietuvio, 
„Certificate of Deposit” (CD) 
buvo neteisinga. Atkreipus 
„Taupos” dėmesį į šį dalyką, 
klaida (?) buvo ištaisyta, tačiau 
nežinoma, ar tas žmogus ir 
toliau liko „Taupos” klientu. 

Dar vienas žmogus pastebėjo 
savo sąskaitos netikslumus, 
bet jie buvo taip pat ištaisyti. 
Ir gal tai buvo tik „Taupos” 
neapsižiūrėjimas, bet vienas 
„Dirvos” indėlis buvo įrašytas 
į Lietuvoje gyvenančio asmens 
sąskaitą.

Per dvidešimt penkerius 
veiklos metus kooperatyvas 
turėjo kasmetinius akcininkų-
narių susirinkimus, kuriuose 
buvo patiekiamos kooperatyvo 
veiklos apžvalgos, vyko prane-
šimai, svarstymai ir valdybos 
rinkimai. Nors šiuose susirin-
kimuose girdėjosi puikūs ko-
operatyvo veiklos ir pažangos 
pranešimai, tačiau „Taupą” 
persekiojančios vidinės pro-
blemos nebūdavo įterpiamos 
į susirinkimų darbotvarkę ir 
labai retai aptariamos valdy-
bos narių. Šio rašinio autoriui 
paklausus valdybos narius 
apie aukščiau minėtus įvykius, 
jam buvo atsakyta, kad tokie 
kaltinimai neturi pagrindo. 
Taigi skaidrumo, atvirumo 
šiuo atžvilgiu buvo vengiama 
ar iš viso nebuvo. 

Rašinio autoriaus straips-
nyje „Aptarnavimas ir atsa-
komybė” („Dirva”, 2013 m. 
kovo 12 d.) buvo aprašytas 
„Taupos” metinis susirinki-
mas, kurio metu valdybos 
narys patvirtino, kad „Taupa” 
yra tikrinama trijų skirtingų 

JAV lietuvių bendruome-
nės (LB) Niujorko apygarda 
kovo 10 d. surengė antrąjį 
Niujorko lietuvių profesionalų 
susitikimą. Susitikimas įvyko 
architektūros ir dizaino kom-
panijos „Design Republic”, 
kurios viena iš partnerių yra 
lietuvė Inga Krulienė, patal-
pose.

Susitikimo metu kartu su 
ekonofizikos ekspertu Vygintu 

Gončiu dalyviai diskutavo 
tema „Baltijos valstybių 
ekonominė raida patvirti-
na euro naudą”. Profesorius 
Gontis yra Vilniaus univer-
siteto Teoretinės fizikos ir 
astronomijos instituto vyriau-
siasis mokslų darbuotojas ir 
Lietuvos mokslo draugijos 
pirmininkas. Šiuo metu jis 
stažuojasi Bostono polimerų 
studijų centre.

2014 m. rugsėjo mėn. į  šią stambią dėžę buvo  išmesti „Taupos” nevartojami daiktai. A.V.Matulionio nuotr.

KLIVLENDO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVO „TAUPA” ŽLUGIMAS

agentūrų. Kitame autoriaus 
straipsnyje „Įvykis sukrėtė 
Klivlendo lietuvių bendruo-
menę” („Dirva”, 2013 m. lie-
pos 23 d.) buvo parašyta, kad 
2013 m. liepos 13 d. „Taupos” 
įstaigoje buvo pastebėta ne-
matytų veidų, o ant įstaigos 
durų iškabintas skelbimas, kad 
„Taupa” dėl iškilusių elektro-
ninių problemų tą dieną bus 
uždaryta. Keletą dienų vėliau 
buvo išaiškinta, kad šio skel-
bimo tikslas buvo išsisukinėji-
mas ir kad tie nematyti veidai 
priklausę įvairiems agentams 
bei pareigūnams. Žvelgiant 
atgal, akivaizdu, kad „Taupos” 
tarnautojų gretos keitėsi: vie-
ni pasitraukę sukūrė šeimas, 
kiti dėl sveikatos, mirties, ar 
pakeitė profesijas. Nežinia, ar 
tai buvo keistas sutapimas, ar 
atsitiktinumas, bet daugelis jų 

važinėjo prabangiais automo-
biliais, įsigytais neaiškiomis 
aplinkybėmis.

Iki 2015 m. kovo 19 d. dėl 
„Taupos” sužlugdymo buvo 
apkaltinti šeši asmenys. U.S. 
District Court (Cleveland, 
Ohio) teismui vadovavęs 
teisėjas James Gwinn juos 
nubaudė ir skyrė tokias jų 
kalėjimo bausmės: Vytas 
Apanavičius (44 m.) – 21 
mėnesis; Patrick Bruckman 
(58 m.) – dveji metai; Gary 
Cheney (50 m.) – 37 mėnesiai; 
Michael Rukšėnas (34) – 17 
mėnesių; Aleksas Spirikaitis 
(51 m.) –10 metų; John Struna 
(52 m.) 43 mėnesiai. Pagal 
nusikaltimo dydį visi šeši 
taip pat buvo nubausti pini-
ginėmis baudomis, kurias jie 
turės sumokėti. Šio straipsnio 
pradžioje buvo minėta, kad 

„Taupa” buvo tikrinama trijų 
skirtingų agentūrų, tačiau 
niekur nebuvo skelbta, kad 
jos taip pat buvo atsakingos. 
Daugelį metų tie „Taupos” 
„prižiūrėtojai” ar „tikrintojai” 
turėjo tarnybines pareigas, bet 
ar jie tas pareigas atliko ne-
priekaištingai? Neužmirština 
ir galimybė, kad į šią aferą 
buvo ir daugiau įsivėlusių. 
Dar neaišku, ar Nacionalinė 
kreditų sąjungos administra-
cija („The National Credit 
Union Administration”) ir 
Ohajo verslo departamentas 
(„The Ohio Department of 
Commerce”) ir toliau na-
grinės šią bylą. Galima tik 
spėlioti, kad minėtų agentūrų 
surinkti duomenys bus arba 
„užmiršti”, arba numesti į 
šalį.

Algirdas V. Matulionis

ĮVYKO ANTRASIS NIUJORKO LIETUVIŲ PROFESIONALŲ 
SUSITIKIMAS

„Visiems mums yra la-
bai svarbu suprasti, kaip 
turėtume vertinti Lietuvos 
ekonominę raidą ir kaip tu-
rėtume prognozuoti jos 10 
metų perspektyvas. Nuo to 
gali priklausyti ne tik mūsų 
asmeninis pasirinkimas, bet 
ir bendri veiksmai, siekiant 
mūsų tautos ir valstybės ge-
rovės” – sakė prof. Vygintas 
Gontis.

Prof. V. Gontis susirin-
kusiems Niujorko lietuvių 
profesionalams pristatė pre-
zentaciją apie Lietuvos raidą 
1995 – 2013 m. laikotarpiu 
Europos ir kitų pasaulio 
valstybių kontekste. Daugiau 
informacijos apie ekonofizi-
kos nagrinėjamus klausimus 
galite rasti prof. Gončio 
asmeniniame tinklaraštyje 
http://gontis.eu/

Renginyje dalyvavo tokie 
garbingi svečiai kaip Kazickų 
šeimos fondo prezidentė bei 
žurnalistė Jūratė Kazickas bei 
vienas iš dokumentinio filmo 
„Nematomas frontas” kūrėjų 
Vincas Sruoginis.

Sveikindamas jau antrą 
kartą susirinkusius svečius, 
JAV LB Niujorko apygardos 
pirmininkas Algirdas Grybas 
apžvelgė praeito susitikimo 
rezultatus bei pabrėžė tokių 
susitikimų svarbą Niujorko 

JAV lietuvių bendruomenės Niujorko apygardoje kovo 10 d. įvyko antrasis Niujorko lietuvių pro-
fesionalų susitikimas. Susitikimas vyko architektūros ir dizaino kompanijos „Design Republic” 
patalpose.                                                                                                                     E. Ridikaitės nuotr.

l i e tuv ių  bendruomene i . 
„Džiaugiamės, kad vos per 
kelis mėnesius sulaukėme 
dėmesio iš tokių garbių sve-
čių kaip buvusios JAV am-
basadorės Lietuvoje Anne 
Derse, Kazickų šeimos fondo 
prezidentės Jūratės Kazickas, 
„Yahoo! Studios” Naujienų 
departamento direktoriaus 
Tony Mačiulis, Niujorko 
miesto mero padėjėjo Stefan 
Grybauskas ir kitų” – teigė 
A. Grybas. Džiugia vakaro 
naujiena tapo Algirdo Grybo 
pranešimas apie „Global 
Lithuanian Leaders” (GLL) 
bei Niujorko lietuvių profe-
sionalų planuojamą bendrą 
renginį, vyksiantį šių metų 
balandžio 21 d.

Niujorko lietuvių profesi-
onalų susitikimai – tai nauja 
JAV LB Niujorko apygardos 
vykdoma iniciatyva. Šio pro-
jekto tikslas – sukurti erdvę 
Niujorko lietuviams ieškoti 
pažinčių profesinėse srityse, da-
lyvauti kokybiškose, teminėse 
diskusijose, dalintis profesine 
patirtimi vieniems su kitais ir 
su Lietuva. Visa informacija 
apie tolimesnius susitikimus bus 
skelbiama Niujorko apygardos 
internetinėje svetainėje www.
nylithuanian.org bei „LinkedIn” 
grupėje adresu http://nylp.nyli-
thuanian.org.   

Eglė Redikaitė
Prof. Vygintas Gontis.  

                       E. Redikaitės nuotr.
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Lietuvos ambasadoje Dubline kovo 14 dieną į 
Nepriklausomybės 25-mečio šventę rinkosi lietuvių bendruo-
menės nariai. Vakaro svečiai klausėsi Airijoje gyvenančių 
lietuvių parengto klasikinės muzikos koncerto, buvo apdova-
noti Airijos lituanistinių mokyklėlių mokinių rašinių ir piešinių 
konkurso apie Lietuvą nugalėtojai. Šia proga ambasadoje buvo 
eksponuojamos Vytauto Daraškevičiaus nuotraukos, įamžinusios 
svarbiausias Nepriklausomybės atkūrimo akimirkas.

Kovo 11 dieną Lietuvos ambasados Armėnijoje surengta-
me minėjime Jerevano prestižinėje Arno Babadžaniano vardo 
kamerinės muzikos salėje gausiai susirinkusiems svečiams kon-
certavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas pianistas Petras 
Geniušas ir saksofonininkas Liudas Mockūnas. Menininkai 
atliko autentišką programą, sudarytą iš muzikinių improvizacijų 
pagal kompozitoriaus Mikalojaus Konstatino Čiurlionio kūrybą.

Vienos diplomatinėje akademijoje kovo 9 dieną vykusio 
renginio svečiai turėjo progą paklausyti Vienos muzikos ir 
vaizduojamojo meno universitete studijuojančių smuikininkių 
Ievos Pranskutės ir Simonos Venslovaitės atliekamų lietuvių 
kompozitorių kūrinių.

Kovo 11 diena Čekijoje pažymėta tarpukario Kauno ar-
chitektūros parodos atidarymu Nacionalinėje technikos biblio-
tekoje Prahoje. Visą mėnesį Prahos gyventojai ir svečiai galės 
susipažinti su Kauno architektūros festivalio parengta Kauno 
modernistinę architektūrą pristatančia paroda, kuri atskleidžia 
unikalų Baltijos regione funkcionalistinės ir Bauhauso archi-
tektūros klestėjimo laikotarpį 1920–1940 metais.

Lietuvos ambasada Estijoje kovo 11 dieną surengė lie-
tuvių dainininkės Astos Krikščiūnaitės ir pianistės Audronės 
Kisieliūtės šventinį koncertą bei priėmimą, kuriame dalyvavo 
Estijos visuomenės veikėjai, politikai, pareigūnai, kultūros, 
meno, švietimo, verslo, diplomatinio korpuso, atstovai, žurna-
listai, lietuvių bendruomenės nariai. Kovo 6 d. Tartu universitete 
lietuvių bendruomenė kartu su Lietuvos garbės konsule Birute 
Klaas-Lang bei Baltijos gynybos koledžu surengė atvirą susiti-
kimą-diskusiją, skirtą Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui.

Kartu pasidžiaugti Lietuvos laisvės metais kovo 11 dieną 
istoriniuose Tbilisio miesto tarybos rūmuose Lietuvos am-
basados kvietimu susirinko daugiau nei trys šimtai svečių. 
Renginio metu atidaryta simbolinių ES valstybių narių vėliavų 
paroda „Nepriklausomos istorijos”. Lietuvą sveikino Gruzijos 
parlamento pirmininkas, vicepremjeras, užsienio reikalų, eu-
roatlantinės integracijos, teisingumo, vidaus reikalų ministrai, 
Tbilisio miesto meras bei Tarybos pirmininkas, parlamentarai, 
kariškiai, menininkai, verslininkai, akademinės visuomenės 
atstovai, Gruzijos lietuviai.

Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti Lietuvos 
ambasada Italijoje pakvietė į iškilmingą priėmimą, kuris kovo 
10 dieną vyko istoriniuose Gajaus Salustijaus Krispo soduose, 
Romos imperatorių užmiesčio rezidencijos patalpose. Svečiai 
prisiminė Lietuvos nepriklausomybės istoriją ir klausėsi dueto 
„Tutto a Dio” programos. Renginio metu už nuopelnus stiprinant 
Lietuvos ir Švedijos santykius Užsienio reikalų ministerijos gar-
bės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė” pagerbta Švedijos 
ambasadorė Italijoje Ruth Evelyn Jacoby.

Lietuvos ambasada Izraelyje kartu su išeivių iš Lietuvos 
bendruomene, Izraelio ir Lietuvos draugystės asociacijos 
„ISRAELITA” nariais kovo 12 dieną Nepriklausomybės atkū-
rimo 25-metį paminėjo Izraelio mieste Netanijoje. Šventės da-
lyvius pasveikino ambasadorius Edminas Bagdonas, Netanijos 
vicemerė Avital Laufer, asociacijos „ISRAELITA” pirmininkas 
Jokūbas Katzas. Kalbėjusieji pasidžiaugė aktyviai plėtojamais 
Lietuvos ir Izraelio santykiais. Lietuvos ir Izraelio himnus atli-
ko Izraelyje gyvenanti Helena Strazdauskaitė Gaon, renginyje 
koncertavo kultinė roko grupė „Raganiai”, susikūrusi 1969 metų 
pradžioje Kaune.

Lietuvos ambasadoje Delyje kovo 11 dieną surengta 
Nepriklausomybės 25-mečiui skirta šventė, kurios metu ambasa-
dos kiemelyje atidaryta Lietuvos menininkių Aušros Kleizaitės ir 
Monikos Žaltauskaitės Grašienės darbų paroda „Būti žmogumi”.

Kovo 12-ąją į Lietuvos ambasados Japonijoje surengtą 
minėjimą susirinko daugiau kaip 100 svečių – Japonijos poli-
tikos, visuomeninių organizacijų, verslo, kultūros ir žiniasklai-
dos atstovų,   Tokijuje reziduojančių užsienio šalių diplomatų, 
Japonijos lietuvių bendruomenės narių.  Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui ambasada skyrė visą ciklą renginių: atsto-
vybėje surengtos Lietuvos laisvės kelią atspindinčios istorinių 
nuotraukų bei leidinių apie Lietuvą japonų kalba parodos, kovo 
10 dieną ambasadoje vyko Lietuvos tekstilės ir tautodailės dir-
binių, maisto produktų pristatymas verslininkams. 

LR URM inf.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
kovo 9 dieną Vašingtone su-
sitiko su JAV valstybės sekre-
toriumi Johnu Kerry ir aptarė 
šalių strateginę partnerystę.

„Mes labai vertiname JAV 
strateginę partnerystę, pri-
sidedančią prie Lietuvos ir 
viso regiono saugumo. JAV 
lyderystė, įgyvendinant NATO 
viršūnių susitikime Velse pri-
imtus sprendimus, taip pat ne-
leidžiant toliau išplisti Rusijos 
agresijai, yra labai reikalinga”, 
– sakė Lietuvos ministras.

Susitikime aptartas paramos 
Ukrainai klausimas, Minsko 
susitarimų vykdymas, energe-
tinio ir informacinio saugumo 
klausimai bei Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos darbotvarkės 
prioritetai.

J. Kerry padėkojo Lietuvai 
už aktyvią veiklą, prisidedan-

APTARTA LIETUVOS IR JAV STRATEGINĖ 
PARTNERYSTĖ

L. Linkevičius su J. Kerry aptarė Lietuvos ir JAV strateginę partnerystę.                   Ludo Segers nuotr.

čią prie tarptautinio saugumo 
didinimo, pastangas ginant 
Ukrainos suverenitetą ir teri-
torinį vientisumą bei pakar-
tojo, jog NATO 5 straipsnio 
įsipareigojimas yra tvirtas ir 
nekvestionuojamas. „Mes ger-
biame didelius Lietuvos pasie-
kimus per jūsų nepriklausomy-
bės laikotarpį ir užtikriname, 
kad JAV išlieka jūsų draugu”,  
–  sakė J. Kerry, pavadinęs 
Lietuvą strategine partnere.

„Simboliška, kad mūsų 
susitikimas vyksta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo 25-mečio išvakarėse. Tai 
puiki proga padėkoti JAV už 
Lietuvos okupacijos nepripaži-
nimo politiką ir už JAV paramą 
Lietuvos integracijos į NATO 
kelyje”, – sakė ministras.

L. Linkevičius pažymėjo, 
kad JAV parama taip pat yra 
labai svarbi Lietuvai siekiant 

pradėti derybas dėl stojimo į 
Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizaciją.

Lietuvos ministras J. Kerry 
įteikė Lietuvos vyrų krepši-
nio rinktinės marškinėlius su 
užrašu „Lietuva–JAV: viena 
dvasia, viena komanda, viena 
misija” (One Spirit, One Team, 
One Mission). Marškinėlių nu-
garoje įrašytas Kerry vardas su 
68-tu numeriu (J. Kerry prisie-
kė kaip 68-asis JAV valstybės 
sekretorius).

Vizito metu Lietuvos mi-
nistras taip pat susitiko su JAV 
viceprezidento Joe Bideno 
patareju Mike‘u Carpenteriu, 
JAV Vokietijos Maršalo fondo 
prezidente Karen Donfried. 
Fonde kartu su ekspertais 
L. Linkevičius diskutavo 
Europos saugumo ir Ukrainos 
klausimais. 

LR URM

Pratybų laikotarpį Baltijos 
šalyse baigusios JAV rotuoja-
mų pajėgų pamainos kariai su 
savo karine technika sausumos 
keliais grįžta į savo nuolatinę 
dislokacijos vietą Vokietijoje.

Kovo 22–24 dienomis pa-
keliui į Vilseką JAV sausu-
mos pajėgų 3-ojo eskadrono 
kariai užsuko į Alytų, Kauną, 
Saločius, Pasvalį, Panevėžį, 
Marijampolę ir Vilnių. Čia 
drauge su Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pajėgų ka-
riais amerikiečiai bendravo 
su gyventojais, pristatė ir 
aprodė jiems savo techniką ir 
ginkluotę.

Susitikimuose su JAV ir 
Lietuvos kariais žmonės galėjo 
iš arčiau apžiūrėti pėstininkų 
kovos mašinas STRYKER, 
šarvuotuosius visureigius 
HMMWV, remonto ir eva-
kuacijos sunkvežimius SISU, 
kitą ginkluotę.

Sunkieji kulkosvaidžiai 
„Browning M2HB”, gra-
natsvaidžiai MK 19 ir GMG, 

LIETUVOJE JAV KARIAI SURENGĖ KARINĖS 
TECHNIKOS PRISTATYMUS

automatiniai ginklai G-36 ir 
M4, lengvieji ir vidutiniai kul-
kosvaidžiai FN MAG, M240L, 
M249, pistoletai „Glock-17” – 
tai, ką iš arti galėjo pamatyti į 
susitikimus su Lietuvos ir JAV 
kariais atėję miestų ir miestelių 
žmonės.

Kaip teigia Lietuvos ka-
riuomenės Sausumos pajė-
gų vadas generolas majoras 
Almantas Leika, toks rotaciją 
baigusių JAV sąjungininkų grį-
žimo į savo dislokacijos vietą 
būdas – tai dar viena galimybė 
mūsų kariams pasitreniruoti 
drauge su JAV sąjungininkais 
ir pasitikrinti savo kaip pri-
imančiosios šalies funkcijų 
organizavimą.

„Rengdami ir kviesdami į 
tokius susitikimus žmones su 
mūsų ir sąjungininkų kariais 
mes norime netik parodyti, kad 
esame šalia, bet ir suteiksime 
jiems galimybę pamatyti ir susi-
pažinti su sąjungininkų ir mūsų 
kariais, pabendrauti, apžiūrėti 
karinę techniką ir ginkluotę,” – 

sako gen. mjr. A. Leika.
JAV karių judėjimas sau-

sumos keliais į savo nuolatinę 
dislokaciją – tai tuo pačiu ir 
JAV karių pratybų dalis, jomis 
sąjungininkų kariai demons-
truoja savo gebėjimus greitai ir 
toli persidislokuoti sausumos 
keliais.

JAV kariai važiavo sausu-
mos keliais nuo Saločių pro 
Panevėžį, Kauną, Marijampolę, 
taip pat iš Jonavos pro Vilnių ir 
Alytų, todėl kariai ragino nenu-
stebti vairuotojus, jei jiems teko 
kelyje prasilenkti su karinės 
technikos kolonomis. Siekiant 
užtikrinti maksimalų saugumą 
keliuose karinės techniko ko-
lonas lydėjo ir Lietuvos karo 
policija.

Į Vokietiją grįžtančius ir ro-
taciją Lietuvoje baigusius JAV 
2-ojo kavalerijos pulko 3-ojo 
eskadrono Žaibo kuopos karius, 
juos pakeitę JAV Sausumos 
pajėgų 3-osios pėstininkų divi-
zijos 1-osios brigados kovinės 
grupės 2-ojo bataliono kariai jau 
treniruojasi drauge su Lietuvos 
kariais.                     LR KAM inf.
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N u t a r u s i  p a s i d o m ė t i 
„Bočiais”, apie juos žinojau 
tik tiek, kad tai mažiausias 
artėjančio renginio tinklapyje 
užsiregistravęs choras (at-
vyksta tik du jo nariai), kad 
jis yra iš Pitsburgo vakari-
niame Pensilvanijos valstijos 
pakraštyje ir kad vadovauja 
jam Len Barcousky bei Nancy 
Binkney. Paieškos visagaliame 
internete mažai tepagelbėjo. 
Tačiau atsakymo iš Len, pri-
sistačiusio vadybininku, ilgai 
laukti nereikėjo – jis bei Vytas 
Mickus, minėtieji du šventėje 
„Bočiams” atstovausiantys 
nariai, mielai sutiko papasa-
koti apie dar visai jauną (ir 
gyvavimo metų skaičiumi, 
ir - svarbiausia - dvasia) ko-
lektyvą.

Senąsias išeivijos dainų 
šventes, dažniau vadintas 
dainų dienomis, menančioje 
archyvų medžiagoje aptikau 
štai tokią mintį: nors jau dvi-
dešimtojo amžiaus pradžioje 
buvo bandoma išlaikyti tra-
diciją JAV reguliariai rengti 
susibūrimus, kuriuose būtų 
populiarinama lietuviška dai-
na, pastangos dažnai nueidavo 
veltui. Tačiau Pensilvanijos 
lietuvių iniciatyva šitokios 
„sumuzikintos iškilmės” bū-
davo suruošiamos dažniau 
nei kituose iš Lietuvos pasi-
traukusiųjų telkiniuose. Šios 
kalnakasių valstijos, priglau-
dusios pirmąsias nelengvai 
duonai pasiryžusių Lietuvos 
emigrantų kolonijas, lietuviai 
net ir anais sunkiais laikais 
kaip įmanydami stengėsi, 
kad nenutrūktų gimtąja kalba 
skambėjusios dainos gija. Tas 
faktas netikėtai iškilo atmin-
tyje, kai mano pašnekovai, 
dėliodami „Bočių” susikūrimo 
istoriją, užsiminė, kaip vieti-
niai Pitsburgo lietuviai, nuo 
praėjusio šimtmečio vidurio 
nė vienerių metų nepraleidę 
dalyvaudami Pitsburge rengia-
mame folkloro festivalyje, vie-
nądien suprato, jog mieste ne-
beliko jokio meno kolektyvo, 
kuris toje šventėje atstovautų 
mažai tautelei nuo Baltijos 
krantų. „Daug metų, - sako 
jie, - Vakarų Pensilvanijos 
Lietuvos  piliečių bendruo-
menė rėmė Pitsburgo suaugu-
siųjų ir vaikų  tautinių šokių 
grupes, abi pavadintas gražios 
Lietuvos upės vardu, - „Neris”. 
Bet kai abi grupės, daugybę 
metų reprezentavusios mūsų 
kultūrą, po truputį ėmė nykti 
- viena - dėl šokėjų solidaus 
amžiaus, kita – dėl užaugusių 

DAINĄ TRAUKS IR DIDELIS,  
IR MAŽAS

Apie gausiausią X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje 
dalyvausiantį dainininkų būrį – per aštuoniasdešimt narių at-
sivežančią Toronto „Volungę”, šiemet švenčiančią savo veiklos 
40-metį - neseniai buvo rašyta. Tačiau ne visi vasarą į Čikagą 
sugužėsiantys chorai savo narius bei veiklos metus skaičiuoja 
dešimčių dešimtimis. Kai kuriems jų toks didelis renginys – 
pimasis. Ir dainuojančiųjų jame vos tuzinas. Ar pora...

ir kitokia veikla susidomėju-
sių jos narių, - iškilo pavojus, 
jog pirmąkart per daugelį de-
šimtmečių Trijų upių mieste 
rengiamoje skirtingų tautų 
talentams atsiskleisti galimybę 
suteikiančioje šventėje nebe-
plėvesuos lietuviška trispalvė. 
Kad nutrūks dešimtmečius 
gyvavusi tradicija”.

Štai tuomet veiklaus sa-
vanorio Len Barcousky („ne-
turinčio muzikinio talento, 
bet labai mylinčio muziką”, 
anot pajuokavusios jo žmonos 
Barbaros) iniciatyva 2012-
ieji tapo pokyčių metais. 
Remiama tos pačios Vakarų 
Pensilvanijos Lietuvos piliečių 
bendruomenės - šiandien, beje, 
skaičiuojančios jau 102-uosius 
gyvavimo metus, - susibūrė 
nedidelė dainininkų grupelė, 
kuri tų metų gegužę minėtame 
folkloro festivalyje pirmą-
kart pasirodė vietoje šokėjų. 
Tradicija nenutrūko. Taip atsi-
rado šiemet trečiąjį gimtadienį 
švenčiantis „Bočių” choras. 

Len ir Vytas – vieni pirmų-
jų jo narių. Šiandien „Bočių” 
gretose – maždaug dvidešimt 
iš Pitsburgo bei miesto apylin-
kų į repeticijas suvažiuojančių 
dainininkų, iš kurių 12-15 da-
lyvauja įvairiuose renginiuo-
se. Nors, pasak pašnekovų, 
vidutinis narių amžius – 50 
metų, chore dainuoja arba yra 
dainavę ir jau pensijos sulau-
kusieji, ir paaugliai. Paklausti, 
ar daug trečiabangių įsiliejo į 
choro gretas, atsako, jog tokių 
praktiškai nėra. Daugiausia 
dainuoja pačioje XX a. pra-
džioje bei po Antrojo pasauli-
nio karo į Ameriką atvykusiųjų 
anūkai, proanūkiai. Todėl ir 
pagrindinė bendravimo kalba 

jau nebe lietuvių, nors ji nėra 
visiškai užmiršta, ir pastaro-
sios išsaugojimas choristams 
nepaprastai svarbus. „Ją to-
buliname, - sako, – kiekviena 
pasitaikiusia proga: Lietuvos  
piliečių bendruomenės susi-
ėjimuose, traukdami dainas 
prie Joninių laužo, giedodami 
Kalėdų giesmes, lankydami 
lietuvių kalbos pamokėles”. 
„Bočių” repertuare – senelių 
bei prosenelių dainuotos ir 
jų vaikaičių atmintyje išliku-
sios „Lietuva brangi,” „Buvo 
gera gaspadinė,” „Ko liūdi, 
berželi?”, „Pjoviau šieną.” O 
„Pjoviau šieną”, porina abu 
senbuviai, ypač populiari, 
visų laukiama: ją atliekant 
surengiamas tarsi spektaklis: 
scenon pakviečiami klausy-
tojai – ir maži, ir dideli, - tuo 
metu judesiais rodantys, apie 
ką dainuojama. Tiesa, išmokę 
šių metų dainų šventės reper-
tuarą, jo kūriniais „Bočiai” 
žada gerokai paįvairinti bū-
simuosius savo pasirodymus. 
Pastaruosius „sustyguoja” 
dirigentė bei pagrindinė akom-
paniatorė Nancy Binkney, 
jai talkinantys choristai Bill 
Kolicius ir Maryanne Best. 
Ir nors kai kurie kolektyvo 
nariai yra dainavę mokyklų, 
bažnyčių choruose, groję ar 
dar tebegroja kokiais nors 
instrumentais, visi jie, anot 
pašnekovų, – „tik mėgėjai, 
mylintys muziką ir lietuvių 
kalbą”.

Su muzika visiškai nesu-
sijusi nei L. Barcousky, nei 
V. Mickaus profesija. Len – 
Pensilvanijoje gimęs ir užau-
gęs žurnalistas, 43 metus išdir-
bęs šios bei Niujorko valstijos 
spaudoje, apie Pitsburgo isto-
riją parašęs dvi knygas. Vytas 
gimė Čikagoje, augo Cicero 
rajone, šeštadieniais lankė 
lietuviškas mokyklas. Su vai-
kų chorais dalyvavo 1971 m. 
Čikagos bei 1978 m. Toronto 
dainų šventėse. 1983-aisiais 
baigęs I l inojaus univer-
sitetą Čikagoje, persikėlė į 
Pensilvaniją - „Westinghouse” 
elektros korporacijoje dirba 
inžinieriumi mechaniku, įvai-

rių pasaulio šalių specialistus 
konsultuojančiu branduolinių 
reaktorių veikimo klausimais. 
Tačiau muzika – vieną jų dau-
giau, kitą mažiau - lydi nuo pat 
vaikystės: ir didžiame džiaugs-
me, ir baisioje nelaimėje. Ir dar 
tikėjimas. Len sako visuomet 
prisiminsiąs savo močiutės 
Rožės balsą, girdėtą jai mel-
džiantis ar dainuojant. Vytas, 
išgyvenęs siaubingą skausmą, 
kai per vienerius metus turėjo 
palaidoti žmoną, dukrą ir tėve-
lį, įsitikinęs: tik malda, palydė-
ta giesmės, ir daina, šalin vijusi 
širdį draskantį liūdesį, padėjo 
nepalūžti. „Lietuviai taip jau 
„nulipdyti”, - Vyto žodžiai, - 
daina yra neatskiriama jų gy-

Koncertuoja „Bočiai”.

Vytas Mickus (kairėje) ir Len 
Barcousky.

venimo dalis. Kiek prisimenu, 
mūsų giminės susiėjimuose ji 
skambėdavo visada.”

Taigi, Len ir Vytas lie-
pos 5-ąją Čikagoje skambią 
dainą trauks drauge su kitais 
pusantro tūkstančio choristų. 
Ir visiškai nesvarbu, kad jie 
tik du iš Pitsburgo „Bočių”. 
Abu jie tądien bus dalis di-
džiulės lietuviškos dainininkų 
šeimos, iš įvairiausių pasau-
lio kampelių susibėgusios 
pasidalinti bei pasidžiaugti 
tuo, kuo ši nedidėlė Baltijos 
tautelė didžiuojasi jau devy-
nis dešimtmečius, - tradicija 
saugoti dainą, ja susivienyti 
daugiabalsėje šventėje.

Jolanta Urbietienė

Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir 
paveldo įprasminimo komisija, vadovaudamasi 2011 m. kovo 
24 d. Seimo nutarimu Nr. XI-1297, skelbia 2015 metų Kalbos 
premijos konkursą. Premija įamžina įžymios lietuvių visuome-
nės veikėjos, žodžio laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės 
(1873-1945) atminimą. Kalbos premija skiriama už reikšmingą 
lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organi-
zacijoms, institucijoms.

Dailininko Adolfo Vaičaičio šimtojo jubiliejaus proga 
Čiurlionio muziejus kviečia į jo darbų parodą „Pilnatis”. Jos 
atidaryme Druskininkuose laukiama ir paties dabar Australijoje 
gyvenančio menininko. Parodoje „Pilnatis” – jo darbai, sukurti 
svarbiausiais menininko kūrybos laikotarpiais. Iki 1944ųjų 
Lietuvoje gyvenęs dailininkas iliustravo Jono Balio pasakų kny-
gą, sukūrė pirmuosius estampus. Labiausiai menininką išgarsino 
Vokietijoje išleistas septynių litografijų albumas ir iliustracijos 
Juliaus Kaupo knygai „Daktaras Krapštukas pragare”. Parodos 
kuratorė Aušra Vasiliauskienė sako, dailininkui 20-ojo amžiaus 
šeštajame dešimtmetyje apsigyvenus Australijoje, jo kūryba pa-
sikeitė radikaliai. A. Vaičaitis atsisakė tradicinių lino ar medžio 
raižinio technikų ir pradėjo kurti monotipijas. Adolfo Vaičaičio 
darbų paroda Čiurlionio muziejuje veiks iki balandžio 19-osios, 
vėliau keliaus į Druskininkus. Tikimasi, kad čia ją aplankys pats, 
šįmet 100-ąjį jubiliejų švenčiantis dailininkas – jis Lietuvoje 
atostogauja kiekvieną vasarą.

Lietuvos Kultūros ministerija sudarė sąrašą prioritetinių 
kultūros objektų, kurių tvarkymui iki 2020-ųjų galėtų būti 
skiriama per 58 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų. Šiame 
sąraše – penki kultūros paveldu pripažinti pastatai bei vienuo-
lika kultūros infrastruktūros objektų, esančių visoje Lietuvoje. 
Tarp prioritetinių kultūros paveldo objektų, kuriems investuoti 
Kultūros ministerija iš viso siūlytų 19,95 mln. eurų – trys 
Vilniuje esantys pastatai: Prano Gudyno restauravimo centras 
(4,95 mln. eurų), Naujojo arsenalo pastatas (4,01 mln. eurų), 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus Istorinės ekspozicijos padalinio 
pastatas Pylimo gatvėje (3,97 mln. eurų). Taip į sąrašą įtraukta 
Užutrakio Dvaro sodyba (5 mln. eurų) ir Venclauskių namai 
Šiauliuose (1,94 mln. eurų).                                     

LRT, LRKM
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P i l ė n ų  k u n i g a i k š č i o 
Margirio lemtis karžygį Antaną 
Kraujelį-Siaubūną ištiko 1965 
metais kovo 17 dieną Papiškėse.

Ūkininkų Antano ir Onos 
Kraujelių šeimoje, Kaniūkų 
kaime, 1928 m. spalio 28 d. 
gimė sūnus Antanukas. Lietuvos 
valstybė tais metais šventė ju-
biliejinį Lietuvos Respublikos 
dešimtmetį.

Pagal Skudutiškio parapi-
jiečių – ūkininkų papročius, 
Antanukas buvo pakrikštytas 
pirmąją gyvenimo savaitę, jo 
senelio pastatytoje Skudutiškio 
bažnyčioje. Septynerių metų 
pradėjo lankyti vietinę pra-
džios mokyklą. Devynerių – 
pasiruošė ir priėmė pirmąją 
Komuniją parapijinėje bažny-
čioje. Keturiolikos – Alantos 
bažnyčioje vyskupas suteikė 
sutvirtinimo sakramentą.

Antanukas,  dabar jau 
Antanas, tapo pilnateisiu para-
pijos nariu – Dešimties Dievo 
įsakymų išpažinėju, kaip ir visi 
ūkininkai, kuriems Dekalogas – 
ne tik religija, bet ir ideologija, 
tampanti jų gyvenimo kelro-
džiu. Šio kelio vadovas buvo 
parapijos klebonas, prižiūrintis 
katalikiškos bendruomenės 
moralę ir socialinę psicholo-
giją. Tokia dorovinė moralinė 
aplinka klestėjo visoje ūkininkų 
Lietuvoje, šalia buvo gausios 
liuteroniškos, pravoslaviškos ir 
judaistinės bendruomenės, pa-
klūstančios bendravalstybiniam 
moralės principui.

Antanas buvo pagrindinis 
tėvo padėjėjas visuose ūkio 
darbuose - tikras ūkininkaitis.

Atėjo lemtingieji 1939 
metai: Klaipėdos aneksija, 
Molotovo-Rybentropo paktas. 
Vokietija ir bolševikinė Rusija 
užpuolė Lenkiją, klastingai 
grąžino Lietuvai Vilniaus kraštą, 
už tai 1940 m. jau pagrobdama 
visą Lietuvą. Netrukus išryš-
kėjo bolševikiniai-čekistiniai 
sadistų veidai: A. Sniečkus, 
J. Paleckis, P. Raslanas, N. 
Dušanskis; pastarieji tik ką 
buvo grįžę iš NKGB sadistų 
kursų, nukreiptų į civilių piliečių 
kankinimą ir žudymą. Masiniai 
Lietuvos visų sluoksnių žmonių 
suėmimai, kankinimai bei žu-
dymai labai skaudžiai paveikė 
paauglio sielą, krikščioniškas 
idealistinis auklėjimas realiai 
susidūrė su sadistine tikrove. 
Bet tai buvo tik pradžia. Paskui 
- 1941 m. birželio skaudžioji 
tremtis ir dar baisesnės ko-
munistinių sadistų surengtos 
beginklių gyventojų žudynės 
Rainių miškelyje, Panevėžio 
ligonėje, Pravieniškėse... Paskui 
viesulu įsiveržė Vokietijos na-
cistinė karinė žudymo mašina. 
Nedelsdami naciai išžudė visus 

MININT LAISVĖS KOVOTOJO 
ANTANO KRAUJELIO-SIAUBŪNO 

ŽŪTIES PENKIASDEŠIMTMETĮ
Petras Girdzijauskas

žydus iš Skudutiškio, Alantos ir 
kitų miestelių.

Dviejų grobikų grumtynių 
frontas nudundėjo į Rytus. 
Antanukas darbavosi tėvo ūky-
je ir vieną po kitos įveikė porą 
progimnazijos klasių.

Grobikų grumtynės Rytuose 
neužtruko ir 1944 m. liepą Rytų 
Lietuvą reokupavo sovietų 
Raudonoji armija. Jų tikslai 
buvo tie patys: sunaikinti pa-
grindinį Lietuvos valstybės 
socialinį sluoksnį – ūkininkus. 
Kaip ir tada, okupantai savo gro-
buoniškų tikslų neslėpė, todėl 
ūkininkai savo lemtį suprato ir 
didžioji dauguma ūkininkų pasi-
ryžo priešintis ne tik ginklu, bet 
ir visomis kitomis priemonėmis.

Visa Antano Kraujelio šeima 
stojo į pasipriešinimo kelią prieš 
bolševikinius okupantus. Įrengė 
dvi slėptuves kaimynams-lais-
vės kovotojams, ginklu be-
sipriešinantiems okupantui. 
Požeminiame daržovių sandė-
lyje slėpėsi: Vytauto apygardos 
vadas Jonas Kimštas-Žalgiris, 
Henrikas Ruškulis-Liūtas, J. 
Vyžintas-Svirplys, Bronius 
Musteikis-Karvelis ir Juozas 
Šutinys-Paleckis.

Klojimo slėptuvėje slėpėsi 
B. Steiblys-Marsas. Pagrindinis 
šių kovotojų žvalgas ir ryšinin-
kas buvo Antanas – jaunesny-
sis, vykdantis jų svarbiausius 
pavedimus. Svarbių užduočių 
vykdymo operacijose Antanui 
buvo patikimas ginklas slaptų 
dokumentų būtinajai ginčiai.

Ūkininkų Kraujelių šeimos 
pasipriešinimas okupantams 
buvo panašus į pasipriešinančių 
Lietuvos ūkininkų daugumą. 
Visi šeimos nariai slėpė ginkluo-
tus laisvės kovotojus, maitino, 
ėjo sargybą, teikė ryšio ir žval-
gybines žinias ir kitą reikiamą 
pagalbą.

A. Kraujelis okupantų siste-
moje turėjo ir oficialias pareigas, 
buvo bibliotekos, kuri buvo 
įkurta jų namuose, vedėjas. 
Šios pareigos jam suteikė daug 
privalumų renkant informaciją 
laisvės kovotojams iš įvairių 
lankytojų, tarp jų ir iš okupa-
cinių struktūrų tarnautojų bei 
stribų.

Sugrįžę okupantai grąžino 
per pirmą okupaciją pasižy-
mėjusius budelius P. Raslaną 
ir Dušanskį. Jie tapo MGB 2N 
valdybos vadovais, kurios pa-
grindinė užduotis, nesiskaitant 
su priemonėmis, panaudojant 
imperijos resursus, sunaikinti 
besipriešinančią okupantams 
Lietuvos rezistenciją.

Nuo tada prasidėjo nea-
kivaizdinė kova: Antanas 
Kraujelis-Siaubūnas prieš re-
presinę struktūrą, kurios smai-
galyje buvo Dušanskis. 1948 m. 

rudenį Antanas palieka namus 
ir įstoja į Vytauto apygardos 
Liūto rinktinės Liepos kovotojų 
būrį. Po 1949 m. vasaryje įkurto 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū-
džio (toliau LLKS), gynybinių 
pajėgų vadas pakeitė apygar-
dų kovinių vienetų struktūrą, 
Antanas tampa Žėručio rajono 
Liūto būrio kovotoju, rajono 
štabo nariu, vėliau žvalgybos 
skyriaus viršininku, o 1951 m. – 
Žėručio rajono štabo viršininku. 
Vyksta laisvės kovotojų nuožmi 
kova su šimteriopai gausesniu 
ir klastingu priešu. Nuolatinės 
pasalos, klastingos provokaci-
jos. Užverbuotas buvęs draugas 
Edmundas Satkūnas keliais 
šūviais sužeidė Antaną, bet 
pastarasis stiprios valios ir ge-
ros orientacijos palaikomas 
suspėjo nukauti čekistų pasa-
lūną. Buvusių ūkininkų pade-
damas ilgai, sunkiai gydėsi. 
Pasveikęs tęsė kovą. Stengėsi 
padėti kaimynams, įkolchozin-
tiems ir pasmerktiems badavi-
mui. Revizuodavo iš kolchozų 
ar parduotuvių sandėlių maisto 
produktų resursus ir išdalin-
davo stokojančioms šeimoms. 
Palikdavo rekvizavimo raštus 
LLKS organizacijos vardu. 
Kur sunkiau buvo patekti, per-
sirengdavo rusų armijos artile-
risto karininko uniforma ir ten 
tvarkydavo būtinus dalykus. 
Sužinoję valdininkai ar net 
čekistai mėlynuodavo iš pyk-
čio. Dėl to Antanas buvusių 
ūkininkų bendruomenėj buvo 
gerbiamas. Jie jį saugojo kaip 
geradarį, ateinantį į pagalbą, kai 
būtiniausiai to reikia.

Po įkolchozinimo, kai buvo 

sunaikinti ūkiai ir ūkininkai, 
neliko laisvės kovotojams atra-
mos kaimuose, silpo bendras 
pasipriešinimas. 1951 m. lap-
kritį buvo galutinai sunaikinta 
Vytauto apygarda. Be Antano 
Kraujelio-Siaubūno liko dar 
vienas kitas laisvės kovotojas. 
1954 m. Kraujelis liko vienas 
realiai veikiantis kovotojas, 
nes Guoga, likęs gyvas, akty-
vių veiksmų nerodė. 1952 m. 
rugpjūtį galutinai buvo sunai-
kinta partizanų Rytų Lietuvos 
karaliaus Mindaugo sritis. Jos 
priešpaskutinis vadas Bronius 
Kalytis-Ramojus tapo smogiku 
ir buvo panaudotas A. Kraujelio 
sunaikinimui, tačiau pastarasis 
jį, vos išvengusį Siaubūnų kul-
kų, pergudravo.

Nuo 1954 m. pradžios 
Vytauto apygardoje liko vei-
kiantis laisvės kovotojas tik 
A. Kraujelis-Siaubūnas. Buvo 
įgyta penkerių metų laisvės 
kovų patirtis, pažįstamas visos 
apygardos arealas, geri kontak-
tai su žmonėmis. Tačiau reikėjo 
stoti akis akin su Dušanskiu, jo 
juodašimtiška šnipų gauja, dar 
išlikusiais stribais, dabar jau 
virtusiais milicininkais. Sekė 
pačios klastingiausios provo-
kacijos, siekiančios sukiršinti su 
gyventojais per vietinę spaudą, 
per KGB agentūrą ir per kol-
chozinę nomenklatūrą. Buvo 
skelbiama piniginė premija už 
Siaubūno įdavimą KGB. Tačiau 
žmonės jį mylėjo, saugojo, slė-
pė. Jis buvo įsirengęs slėptuvę 
su gerai užmaskuotu įėjimu po 
kaimiška krosnimi pas svainį 
Antaną Pinkevičių Papiškių 
kaime.

1955 m. kunigas Antaną 
Kraujelį sutuokė su Janina 
Snukiškyte, o po metų gimė sū-
nelis, kurį pakrikštijo Antanuku. 
Tačiau sūnus negalėjo gauti 
tėvo pavardės, nes tėvas buvo 
labai pavojingas rezistentas. 
Kaimynė Petronienė suvaidino, 
kad pagimdė dar vieną sūnelį, ir 
jis tapo Antanu Petroniu. Šeimą 
reikėjo maitinti, tad Siaubūnas 
ėmėsi megzti tinklus, kuriuos 
realizuodavo žmona Janina. 
Dirbo kitus darbus, kuriuos 
išmoko dirbdamas tėvo ūkyje.

Antano Kraujelio ilgo re-
zistencinio kelio sėkmės laidas 
buvo krikščioniškoji moralė, 
įgyta ūkininkų socialinėje terpė-
je, kurios jis bekompromisiškai 
laikėsi. Po Lietuvos ūkininkų 
įkolchozinimo okupantai atėmė 
žemę, sunaikino ūkinius pasta-
tus, padargus. Laisvus ūkininkus 
įbaudžiavino. Okupantams liko 
svarbiausias uždavinys – su-
naikinti krikščioniškąją dvasią 
ūkininkų širdyse. KPSS partinį 
marksistinį propagandinį darbą 
nuožmiai vykdė apmokami 
partorgai, kiti jų pagalbininkai.

Atsvara šiam moraliniam 
terorui buvo Kraujelio tiek 
fizinio, tiek moralinio teroro 
sumanus stabdymas. Jis draus-
mino okupantų valdininkus, 
propagandistus, net slaptųjų 
tarnybų agentus, įspėdamas 
raštu ar žodžiu, sutikdamas juos 
pačiose netikėčiausiose vietose.

KGB suprato Siaubūno da-
romą žalą bolševikiniam reika-
lui, stengėsi jį sukompromituoti 
vietinių gyventojų akyse, pri-
mesti smogikų terorą Siaubūnui.

Dušanskis, sunaikinęs lais-
vės kovotojų būrį, aiškiai su-
prato - jei bus Gečiai, vėl bus 
kovotojai. Sunaikinus Gečius, 
tą terorą primetus Siaubūnui, 
čekistams bus dviguba nauda: 
moraliai sužlugdytas nepagau-
namas priešas ir sunaikinti ko-
votojai ir jų rėmėjai. Šią klastą, 
jei prireiks, bus galima eks-
ploatuoti ir po daugelio metų. 
Po 17 metų trukusios bekom-
promisinės pogrindžio kovos, 
klastingiausias KGB sadistas 
Dušanskis įsakymo tvarka, 
suvaręs trijų rajonų jaunuosius 
čekistus, o svarbiausia, perspek-
tyvųjį Anykščių r. KGB operįga-
liotinį ltn. Marijoną Misiukonį, 
numatė „jaunųjų čekistų užgrū-
dinimo ceremoniją” paženklinti 
pasižymėjusio priešo krauju. 
Operacijos metu čekistus dengė 
MVD kariuomenės dalinys su 
snaiperiais gretimose sodybose. 
Naudodami įprastus čekistų sa-
distinius metodus, milicininkas 
grūdo šeimininką į slėptuvę pas 
Siaubūną. Pastarasis atsakė au-
tomato serija. Evakavus sužeis-
tuosius, į patalpą iš slėptuvės 
įriedėjo granata. Čekistai, kaip 
bailūs katinai iššokinėjo per lan-
gus. Siaubūnas išlipo į patalpą, 
sudegino slaptus dokumentus, 
dar kartą apšaudęs čekistus, 
paskutinį šovinį skyrė sau.

Nuotrauka surasta NKVD archyvuose. Numeriu 1 pažymėtas Antanas 
Kraujelis-Siaubūnas. Rusiškai užrašyta pavardė. 1948 m.         www.lrs.lt
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Anonimas, Clev. Hts., OH ...100
E.Jarašunas, 
Santa Monica, CA ................100
B.Pautienis, 
Richmond Hts., OH..............100
I.Mickūnienė, 
Centerville, MA ......................50
G.Miglinas, Chicago, IL ........45
A.Pintsch, W.Milford, NJ .......45
A.Baliūnas, Cleveland, OH ....20
V.Tamulis, Cleveland, OH .....20
J.Velicka, Lakewood, OH ......20
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL ..15
R.Aidis, Bethesda, MD ..........10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

JUNO BEACHE 
ATŠVĘSTA PRASMINGA 

VASARIO 16-OJI
Giedant  Amer ikos  i r 

Lietuvos  himnus,  mūsų 
Trispalvės pakėlimas Juno 
Beach miesto centre per 24 me-
tus jau tapo tradicija. Kasmet 
kyla rūpesčių, kaip geriausiai ir 
gražiausiai atšvęsti šią brangią 
dieną. Į mūsų šventę susirinko 
daug pietinės Floridos lietuvių 
ir draugų amerikiečių, o faktas, 
kad per 24 metus jau pasikeitė 
visa karta, bet dalyvių skaičius 
nemažėja, kelia lietuvybės 
išlikimo viltis.

Programą vedė Povilas 
Manomaitis ir Lietuvių ben-
druomenės valdybos vicepir-
mininkė Nijolė Kupstaitė. Po 
Povilo Manomaičio, gautos iš 
LB centro valdybos rezoliucijos, 
kurią dalyviai priėmė plojimu, 
sekė miesto mero Mort Levine 
prasmingas sveikinimo žodis. 
Jis perskaitė LR prezidentės 
Dalios Grybauskaitės žodžius, 
ištartus apdovanojant aukso me-
daliu gyvybių gelbėtojus per II 
pasaulinį karą Igną ir Antaniną 
Jonynus: „Today we pay tribute 
to the spirit of humaneness that 
goes beyond regimes and wars. 
We bow heads before those who 
held life of friends, neighbors or 
total strangers more precious 
than personal safety”. Jis pasi-
džiaugė kad tų didvyrių pali-
kuonys yra jo miesto gyventojai. 
Vytauto Daugirdo prašomi, 
tylos minute pagerbėme išėjusį 
amžinybėn Lietuvos rezistenci-
jos prieš okupantus dalyvį Joną 
Mildažį.

Gražiai pasirodė atsikūręs 
„Dainelės” choras su dirigente 
Renata Armalaite. Po to viešnia 
iš Lietuvos aktorė ir dainininkė 
Skaidra Jančaitė nustebino ir su-
žavėjo aukšto meninio lygio dai-
nos improvizavimu „solo” ir su 
mokyklos vaikučiais. Mokyklos 
vadovė Ingrida Bridikyte už 
nuopelnus Auksinio Kranto mo-
kyklai šių eilučių autorę apjuosė 
padėkos juosta. Rūta Bronisienė 
viešai „Dainelės” vardu pareiš-
kė užuojautą Terry Lee dėl jo 
žmonos Rimantės mirties. Tą 
dieną Terry Lee, savo mylimos 
žmonos atminimui, lituanistinei 
mokyklai paremti paaukojo 
$10,000.

Dr. Andrea Zotovaitę nu-
stebino pranešimas, kad dr. 
Jack Keough užbaigė rašyti 
knygą, pagrįstą Lietuvos isto-
rija. Mums tai džiugi naujiena, 
kad Lietuva vis daugiau įeina į 
tarptautinę literatūrą.

Rimgai lė  Jonynai tė -
Zotovienė

1990 m. kovo 11 d. – lem-
tinga data ne tik Lietuvos, bet 
ir pasaulio istorijoje. 2015 m. 
kovo 10 d. Niujorko Švento 
Petro bažnyčioje paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25 metų sukak-
tis. Renginio metu lietuvių 
bendruomenės ir užsienio 
diplomatinių atstovybių dar-
buotojai klausėsi žymaus 
profesoriaus, buvusio JAV 
valstybės sekretoriaus speci-
aliojo patarėjo Baltijos šalių 
reikalams Paulo Goble pra-
nešimo apie Lietuvos nepri-
klausomybę.

Anot profesoriaus, „1990 
m. kovo 11 pakeitė ne tik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
likimą. Sąjūdžio triumfas 
rinkimuose ir Maskvos bei 
Vakarų valstybių reakcija į 
šiuos įvykius nulėmė toli-
mesnį regiono vystymąsi”. 
Girdamas Lietuvos laikyse-
ną dėl įvykių Ukrainoje ir 
prisiminęs 1991 metais iš 
Edwardo Lucaso gautą atvi-
ruką, kurioje Lietuva dėkoja 
Islandijai už pripažinimą ir jo 
tuometinę žinutę „kartais no-
rėčiau būti islandas, o tu?”, P. 
Goble teigė šiandien galintis 
sakyti „kartais norėčiau būti 
lietuviu, o tu?” Profesorius 
Paulas Goble per savo ilgą ir 
įspūdingą karjerą yra dirbęs 
JAV centrinės žvalgybos 
agentūroje, specialiuoju asis-

A R G E N T I N A

Jaunimo stovykla. Argenti-
nos lietuvių jaunimo sąjun-
ga kviečia jaunimą į pirmąją 
šių metų stovyklą, kuri įvyks 
Berisso miesto savivaldybės 
darbininkų sode, 7 ir 8 dieno-
mis. Prašome susisiekti ir už-
siregistruoti tel.: 1124643979, 
1151774417 ar 1141710782.

Nauja lietuvaitė. Vasario 
20 d. gimė Martyna, mūsų 
narių Evangelinos Varela ir 
Martino Mazzarelli dukra. 
Sveikiname Jų šeimą.

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf.

Lietuvos Respublikos garbės konsulato Klivlende ir Klivlendo lietuvių bendruomenės apylinkės  
iniciatyva kovo 11 d. Ohajo sostinėje Kolumbe prieš Kapitolijų Kovo 11-osios - tautos šventės proga 
-  buvo pakelta Trispalvė. Šventėje dalyvavo Klivlendo lietuvių bendruomenės atstovai, atstovai iš 
Kolumbo, Sinsinačio. Ohajo gubernatoriaus Johno R. Kasicho atstovė Lynn Stevens prieš vėliavos 
pakėlimo ceremoniją perskaitė jo specialųjį sveikinimą.                                        Jūratės Phillips nuotr.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 
25 METŲ SUKAKTIS

tentu JAV valstybės depar-
tamente sovietų tautybių ir 
Baltijos reikalų klausimais, 
taip pat užėmė mokslinių ty-
rimų ir viešųjų ryšių skyriaus 
direktorius pareigas „Radijo 
F ree  Europe”  r ad i ju j e . 
Dėstė Marylande, Džordžo 
Vašingtono universitetuose, 
taip pat išleido 9 tomus apie 
etninius ir religinius klausi-
mus Eurazijoje ir parašė per 
1000 straipsnių garsiausiems 
Europos ir JAV laikraščiams.

P. Goble taip pat yra ap-
dovanotas aukščiausiais 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybiniais apdovanoji-
mais už nuopelnus atkuriant 
Baltijos šalių nepriklausomybę 
ir išvedant sovietų okupacines 
pajėgas iš šių šalių teritorijų.

Susirinkusiuosius sveikino 
Lietuvos generalinis konsulas 
Niujorke Julius Pranevičius, 
kuris apžvelgė Lietuvos pasie-
kimus per 25 nepriklausomy-
bės metus ir JAV lietuvių ben-
druomenės indėlį į Lietuvos 
išsivadavimą ir modernios 
valstybės kūrimą.

Renginio metu Mocarto ir 
Čiurlionio kūrinius grojo gar-
sus pianistas Andrius Žlabys. 
Lietuvos kompozitorių dainas 
atliko operos solistė Kristina 
Malinauskaitė, akomponuo-
jama maestro Christophero 
Fecteau. 

„The Cleveland Plain 
Dealer” kritikas pianistą 
Andrių Žlabį yra pavadinęs 
„nuostabios technikos ir ro-
mantinio temperamento virtu-
ozu, kuris grojo kaip tikras di-
džiųjų XX a. fortepijono meis-
trų tradicijų paveldėtojas”. 
Žlabys, „Grammy” nominan-
tas, kaip solistas ir kamerinės 

muzikos atlikėjas koncertuoja 
visame pasaulyje: „Avery 
Fisher Hall”, „Carnegie Hall” 
Niujorke, „Concertgebouw” 
Amsterdame, „Teatro Colon” 
Buenos Airėse, „Wigmore 
Hall” Londone, „Musikverein” 
Vienoje ir kt.

Kristina Malinauskaitė – 
operos solistė, sopranas, kon-
certavusi su Amore Opera, 
Bronkso Opera, dell’Arte 
Opera Ensemble, Martina 
Arroyo fondu ir „Muzika prie 
ežero”. Ji įkūnijo Olimpijos 
v a i d m e n į  „ L e s  C o n t e s 
d’Hoffman”, Despinos „Cosi 
Fan tutte”, Lieschen Bacho 
„Coffee Cantanta”, sopra-
no solo Šuberto „Mass in G 
Major” ir kt. Svečiams buvo 
dalinamos Niujorko ateiti-
ninkų, dalyvaujančių akcijoje 
„Lietuvai ir man”, nupintos 
trispalvės apyrankės.

LR generalinio konsulato 
NY inf.

A.† A.

HENRIKUI BELZINSKUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
IRENAI BELZINSKIENEI, dukteriai IRIS 
HALLAL, sūnums REMIGIJUI ir ANDRIUI 
BELZINSKAMS, jų šeimoms, giminėms ir 
artimiesiems.

Lietuvių skautų sąjungos taryba

PERKAME GINTARĄ IR 
GINTARO DIRBINIUS 

Prašau skambinti  -  tel. –708-603-5494

DĖMESIO „DIRVOS” 
RĖMĖJAMS

Primename „DIRVOS” 
rėmėjams, kad „DIRVOS” 
leidėja ”Vilties” draugija turi 
atleidimą nuo federalinių mo-
kesčių Nr. 34-0745990, kuris 
leidžia rėmėjams nurašyti savo 
aukas, palikimus bei kitą fi-
nansinę paramą „DIRVAI” nuo 
federalinių pajamų mokesčių. 
Tikime, kad „DIRVOS” rė-
mėjai padidins savo paramą. 
„Vilties” d-jos valdyba
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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

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

Egipto sostinėje vyks-
tančiame antrajame pasau-
lio šiuolaikinės penkiako-
vės taurės etape šeštadienį 
finalines moterų varžybas 

Sočyje (Rusija) vykstančia-
me pasaulio moterų šachmatų 
čempionate sėkmingai antrąjį 
32-jų pajėgiausių planetos 
žaidėjų ratą pradėjo Viktorija 
Čmilytė-Nielsen (ELO koefi-
cientas 2530).

Septintą kartą teisę žaisti 
pasaulio čempionate iškovo-
jusi pajėgiausia Lietuvos šach-
matininkė pirmojoje antrojo 
rato partijoje baltosiomis fi-
gūromis įveikė rusę Jekateriną 

P a n e v ė ž i e t i s  D a n a s 
R a p š y s  t a p o  p i r m u o j u 
Lietuvos plaukiku, gavusiu 
kelialapį į Rio de Žaneire 
kitais metais vyksiančias 
olimpines žaidynes. Jau pir-
mąją Lietuvos plaukimo 
žiemos pirmenybių dieną 
(kovo 19 d.), Alytaus baseine 
D. Rapšys 200 m laisvuoju 
stiliumi nuplaukė per 1.47,39 
sek., pagerino sau pačiam 
priklausiusį Lietuvos rekordą 
bei pasiekė 2016 m. olimpi-
nių žaidynių „A” lygio nor-
matyvą, rašoma pranešime.

Pasiektas rezultatas, nors 
laisvasis stilius nėra pagrin-
dinis D. Rapšio plaukimo 
būdas, taip pat yra 2015 m. 
FINA Pasaulio plaukimo 
čempionato Kazanėje „A” 
lygio normatyvas.

Alytuje vykusiose Lietuvos 
plaukimo žiemos pirmenybėse 
dalyvavo  225 plaukikai iš 
Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos 
ir Anglijos, kurie per tris dienas 
startavo net 908 kartus.

Lietuvos plaukimo žie-
mos pirmenybės įtrauktos 
į 2015 m. FINA pasaulio 
čempionato Kazanėje bei 
2016 m. olimpinių žaidynių 
atrankinių varžybų sąrašus. 

L. ASADAUSKAITĖ LAIMĖJO PASAULIO TAURĖS VARŽYBAS EGIPTE

laimėjo bei aukso medalio 
savininke tapo naują sezo-
ną pradėjusi olimpinė čem-
pionė Laura Asadauskaitė-
Zadneprovskienė, surinkusi 

1364 taškus.
Fechtavimo rungtyje tarp 

35 dalyvių L. Asadauskaitė-
Zadneprovskienė su 20 per-
galių buvo šešta (231 tšk.), 

plaukime 200 m laisvuoju 
stiliumi įveikė per 2 minutes 
19,69 sekundės ir užėmė 15-ą 
vietą (281 tšk.).

Jojimo rungtyje lietuvė 
surinko 300 taškų ir prieš 
paskutinę kombinuotą – šau-
dymo ir bėgimo rungtį – buvo 
ketvirta.

N u o  p i r m a v u s i o s 
a m e r i k i e t ė s  M a r g a u x 
Isaksen L. Asadauskaitę-
Zadneprovskienę skyrė 31 
sekundė, nuo antrąją vietą 
užėmusios prancūzės Marie 
Oteizos – 7 sekundės, o nuo 
lenkės Oktawios Nowackos – 
vos sekundė.

Lemiamoje rungtyje (21 
min. 28,36 sek.) būsimoji 
nugalėtoja surinko 552 taškus 
ir apgynė pernai iškovotą 
čempionės titulą.

Sidabro medalis atiteko 
ilgą laiką finale pirmavusiai 
amerikietei M.Isaksen (1339 
tšk.), o bronza tenkinosi britė 
Freyja Prentice (1323 tšk.).

Ketvirtoji vieta atiteko ki-
tai Lietuvos atstovei Gintarei 
Venčkauskaitei (1316 tšk.), o 
trečioji Lietuvos sportininkė 
Lina Batulevičiūtė (1217 tšk.) 
liko 27-a.

G. Venčkauskaitė fechta-
vime buvo 18-a (204 tšk.), 
plaukime – 23-ia (273 tšk.), 
pirmavo jojimo (300 tšk.) 
rungtyje, o šaudyme ir bėgime 
užėmė antrą (539 tšk.) vietą.

L. Batulevičiūtė fechta-
vime liko 19-a (203 tšk.), 
plaukime – 30-a (256 tšk.), 
jojime – dvylikta (293 tšk.), 
o šaudyme ir bėgime – 24-a 
(465 taškai).                    LRT

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė.

LIETUVOS ATSTOVĖ IŠKOVOJO TREČIĄ IŠ EILĖS PERGALĘ RUSIJOJE
Kovalevskają (ELO 2438) ir 
pirmauja 1-0.

Tai buvo jau trečioji iš eilės 
lietuvės laimėta partija pir-
menybėse. Pirmajame rate V. 
Čmilytė-Nielsen 2-0 nugalėjo 
Bangladešo atstovę Akter Lizą 
Shamimą (ELO 2130).

Pasaulio moterų šachmatų 
čempionatas tęsis iki balandžio 
6 dienos. Kiekviename rate, 
išskyrus finale, šachmatininkes 
sužais dvi klasikinių šachmatų 

partijas (vieną – baltomis figūro-
mis, kitą – juodomis). Jei dviejų 
partijų rezultatas bus lygus, bus 
žaidžiami du greitųjų šachmatų 
susitikimai. Jei nugalėtoja ne-
paaiškės ir po jų – vyks dar dvi 
žaibo šachmatų (angl. – blitz) 
partijos. Išaiškinti pajėgesnę 
šachmatininkę gali prireikti ir 
septintos – Armagedono – parti-
jos. Beje, visi greitųjų šachmatų 
susitikimai bus sužaisti per 
vieną dieną.

Pasaulio čempionatas at-
krintamųjų varžybų formatu 
organizuojamas kas dvejus 
metus. Šios varžybos turėjo 
vykti dar praėjusiais metais, 
tačiau dėl užsitęsusios rė-
mėjų ir organizacinio miesto 
paieškos buvo perkeltos į 
2015-uosius.

Turnyro prizų fondą su-
daro 450 tūkst. JAV dolerių. 
Pasaulio čempionei atiteks 60 
tūkst. dolerių čekis.           LRT

PIRMASIS IŠ LIETUVOS PLAUKIKŲ PELNĖ 
KELIALAPĮ Į OLIMPINES ŽAIDYNES

Kvalifikacinių normatyvų 
vykdymo pradžia prasidėjo 
šių metų kovo 1 d. ir tęsis iki 
2016 m. liepos 3 d.

Kova dėl normatyvų
Lietuvos plaukimo žiemos 

pirmenybės – kvalifikacinės 
varžybos ne tik į Pasaulio 
čempionatą ir  olimpines 
žaidynes, bet ir vienos iš 
atrankinių varžybų ciklo į 
pirmąsias Europos žaidynes, 
vyksiančias Azerbaidžane, 
bei Europos jaunimo olimpi-
nį festivalį (EJOF), vyksiantį 
Gruzijoje.

200 m krūtine finale plau-
kė net 5 Europos žaidynių 
kandidatai. Nuo pat pirmų 
metrų į priekį įsiveržęs pane-
vėžietis Andrius Šidlauskas 
pirmas pasiekė ir finišą – 
2.16,90 min. Pasiektas re-
zultatas beveik 2 sekundėmis 
geresnis nei EŽ Baku „B” 
lygio kvalifikacinis normaty-
vas, ir beveik 4 sekundėmis 
geresnis nei sportininko as-
meninis geriausias rezultatas.

Tame pačiame plaukime 
septintas finišavęs keturioli-
kmetis Erikas Kapočius, nuo-
tolį įveikęs per 2.25,17 min., 
pagerino Lietuvos vaikinų iki 
15 m. rekordą. Ankstesnis 
rekordas (2.25,99 min.) pri-
klausė šiauliečiui R. Čepuliui 
ir buvo pasiektas 2006 m. 
Jaunojo E. Kapočiaus pasiek-
tas rezultatas – EJOF Tbilisis 
„B” lygio normatyvas.

Vilniaus miesto sporto 
centro auklėtinis Povilas 
Strazdas bei Kauno plauki-
mo mokyklos atstovas Gytis 
Stankevičius pasiekė Pasaulio 
čempionato Kazanėje „B” 
lygio normatyvus. P. Strazdas 
100 m peteliške nuotolį 
įveikė per 54,18 sek., G. 
Stankevičius 50 m nugara – 
per 26,38 sek. Pasiekti norma-
tyvai dalyvavimo čempionate 
negarantuoja.                  LRT

Viktorija Čmilytė-Nielsen


