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Naujausioje  Pasaul io 
ekonomikos  apžvalgoje 
Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) pirmą kartą Lietuvą 
įtraukė į išsivysčiusios ekono-
mikos šalių grupę. Iki šiol TVF 
mūsų šalį vertino kaip besifor-
muojančios rinkos ekonomiką.

„Vienos iš įtakingiausių 
pasaulio finansų organizacijų 
pripažinimas yra ne tik šalies 
pažangos įvertinimas, bet ir įpa-

Šių metų gegužės 1 – 15 
dienomis vyks JAV lietu-
vių bendruomenės Tarybos 
rinkimai. Visi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyve-
nantys pilnamečiai lietuviai 
bei jų šeimų nariai turės gali-
mybę išrinkti 60 narių, kurie 
2015-2018 metais vadovaus 
didžiausiai pasaulyje lietuvių 
išeivijos organizacijai.

Balsuoti galima trimis 
būdais: internetu, paštu ar 
asmeniškai, atėjus į vietinę 
rinkiminę apylinkę. Norintys 
balsuoti internetu privalėjo iki 
balandžio 7 d. užsiregistruoti 
rinkimų svetainėje adresu 
http://www.rinkimai2015.us/
register. Balsuosiantys paštu 
turi iki balandžio 20 d. apie 
tai pranešti vietinei rinkimų 
komisijai. Nusprendę balsuoti 
asmeniškai iš anksto registruo-
tis neprivalo – jie gali rinkimų 
dieną ateiti į rinkiminę apylin-
kę ir užsiregistruoti.

Rinkimus administruo-
jančios JAV LB Krašto rin-
kimų komisijos pirmininkas 

AMERIKOS LIETUVIAI RINKS NAUJĄ VALDŽIĄ
Algirdas Grybas teigė, kad 
šiemet ypatingas dėmesys 
skiriamas modernioms infor-
macijos sklaidos priemonėms.

„Džiaugiamės, kad pasi-
naudodami šiuolaikinių tech-
nologijų, socialinių tinklų 
galimybėmis apie rinkimus 
galime informuoti vis daugiau 
Amerikos lietuvių: pirmą kartą 
rengiant rinkimus naudojomės 
reklamos „Facebook” portale 
galimybėmis, todėl pasiekė-
me jau daugiau nei 20 tūkst. 
lietuvių”, - teigė A. Grybas. 
Šiemet taip pat pirmą kartą 
buvo sukurta specialiai rinki-
mams skirta interneto svetainė 
http://www.rinkimai2015.us. 
Joje pateikiama išsami infor-
macija apie rinkimų procesą, 
pristatomi kandidatai, ten taip 
pat vyks balsavimas internetu.

Išrinkti Tarybos nariai tre-
jus metus dalyvauja metinėse 
Tarybos sesijose, kuriose, atsi-
žvelgiant į dominančią veiklos 
sritį, dirba švietimo, kultūros, 
jaunimo, visuomeninių rei-
kalų, organizacinių reikalų, 

finansų, socialinių reikalų, 
sporto, religinių reikalų ar 
įstatų komisijoje. Komisijų 
nariai svarsto ir siūlo nutari-
mus Krašto valdybos – JAV 
LB vykdomojo vieneto – vei-
klai. Taip pat iš Tarybos narių 
yra renkamas prezidiumas, 
kuris tvarko Tarybos veiklą 
ir bendradarbiauja su Krašto 
valdyba.

Jau septintą dešimtmetį 
skaičiuojanti JAV lietuvių 
bendruomenė yra vienintelė 
organizacija, vienijanti visus 
JAV gyvenančius lietuvius ir 
jų šeimų narius. JAV LB vei-
kla yra be galo įvairi: remia 
lituanistines mokyklas, orga-
nizuoja kultūrinius renginius, 
dainų ir šokių šventes, sporto 
turnyrus, mokslo simpozi-
umus, atstovauja Amerikos 
lietuviams Pasaulio lietuvių 
bendruomenėje. Taryba yra 
svarbiausias JAV LB padali-
nys, nustatantis organizacijos 
veiklos kryptį bei būdus.

JAV LB Krašto rinkimų 
komisijos inf.

Vašingtonas, balandžio 
19 d. (ELTA). Vašingtone 
įvykusioje Jungtinio Baltijos 
Amer ikos  Nac iona l in io 
Komiteto (JBANK) konfe-
rencijoje šios organizacijos 
vienijami Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bendruomenių JAV 
atstovai diskutavo apie svar-
biausius saugumo iššūkius 
Baltijos šalims dėl stiprėjan-
čios Rusijos agresijos regione 
ir savo vaidmenį jų akivaiz-
doje, informuojama Seimo 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-
LKD) frakcijos išplatintame 
pranešime spaudai.

Konferencijos svečias ir 
pagrindinis pranešėjas TS-
LKD pirmininkas Andrius 
Kubilius situacijos regione 
analizę bei prognozes grin-
dė prielaida, kad V. Putinas 
Rusijai vadovaus ar bent jau 
sieks vadovauti artimiausius 
20 - 25 metus. Todėl karas 
Ukrainoje jam tėra priemonė 
sutrukdyti sėkmingą šios šalies 
vystymąsi, nes tai kelia grėsmę 
jo paties režimui. 

„Savo ruožtu, padėdamas 
Ukrainai, Vakarų pasaulis pri-
sidėtų prie permainų Rusijoje 
ir paskatintų jos tapsmą civili-
zuota demokratine valstybe”, 

JUNGTINIO BALTIJOS AMERIKOS 
NACIONALINIO KOMITETO 

KONFERENCIJOJE - DĖMESYS 
UKRAINAI IR RUSIJOS GRĖSMĖMS

- teigė A. Kubilius. 
Jo įsitikinimu, be karinės ir 

finansinės paramos Ukrainai 
reikalinga aiški Europos 
Sąjungos narystės perspek-
tyva. 

Kalbėdamas apie V. Putiną, 
Lietuvos politikas jį palygino 
su gatvės nusikaltėlių gaujos 
atstovu. 

„Akivaizdu, kad dery-
bos su juo yra beprasmiš-
kos, lygiai kaip neturėdavo 
perspektyvos mėginimai su-
sitarti su mano jaunystės 
laikais Vilniuje, tuometinia-
me Raudonosios Armijos 
prospekte ir jo prieigose, 
siautusia vadinamąja „kras-
nuchos” gauja. Susidūrus 
su jais pasirinkimas būdavo 
paprastas - bėgti arba duoti at-
kirtį. Kadangi šiuo atveju nei 
bėgti, nei trauktis nebėra kur, 
lieka antrasis variantas. Ir kuo 
greičiau mūsų sąjungininkai 
tai įsisąmonins, tuo mažesnę 
kainą visiems mums teks su-
mokėti”, - kalbėjo Seimo opo-
zicijos vadovas, pridurdamas, 
kad ne ginklų tiekimas, kaip 
kad šiuo metu samprotaujama 
kai kuriose Vakarų sostinėse, 
bet atsisakymas juos tiekti 
yra labiausiai provokuojantis 
Rusiją veiksnys.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovas Andrius Kubilius Vašingtone 
susitiko su įtakingais JAV politikais (nuotraukoje – su demokratų grupės Senate vadovo pavaduotoju 
Ričardu Durbinu). Daugiau skaitykite 8 psl.                                                                      LR URM nuotr.

LIETUVĄ PRISKYRĖ PRIE IŠSIVYSČIUSIOS 
EKONOMIKOS ŠALIŲ GRUPĖS

reigojimas tvarios ekonomikos 
plėtros siekti laikantis finansinės 
drausmės ir taip nuosekliai 
artinti šalies finansų sistemą 
bei visą ūkį prie pažangiausių 
pasaulio valstybių lygio”, – 
sako Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Balandžio 14 d. paskelbtoje 
TVF Pasaulio ekonomikos 
apžvalgoje Lietuva kartu su 
kitomis euro zonos valstybė-
mis yra priskirta išsivysčiusios 
ekonomikos šalių grupei.

TVF pasaulio ekonominėse 
apžvalgose šalys TVF narės 
pagal pajamas, tenkančias 
vienam gyventojui, eksporto 
diversifikaciją ir integraciją 
į globalią finansų sistemą 
grupuojamos į išsivysčiusios 

ekonomikos šalis, besiformuo-
jančias rinkos ekonomikos 
šalis ir besivystančias šalis.

TVF prognozuoja, kad 
Lietuvos realusis BVP šiemet 
didės 2,8, o 2016 m. 3,2 %; 
vidutinė metinė infliacija 2015 
m. sieks –0,3, o 2016 m. 2,0 %.

TVF yra 188 valstybes 
nares vienijanti tarptautinė 
finansų organizacija, kurios 
tikslas – skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą vykdant 
pinigų ir valiutų kursų politiką, 
stiprinti pasaulio ekonomikos 
augimą, didinti užimtumą 
ir suteikti laikiną finansinę 
pagalbą šalių narių mokėjimų 
balanso problemoms spręsti. 
Lietuva TVF narė yra nuo 
1992 m.                         LR URM

Balandžio 17 d., NATO 
Parlamentinės Asamblėjos se-
sijos, vyksiančios Vašingtone 
ir Bostone išvakarėse, JAV 
sostinėje viešinti LR Seimo 
narė, Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
partijos pirmininko pava-
duotoja Rasa Juknevičienė 
dalyvavo įtakingų Vašingtono 
analitinių centrų CEPA ir 
„Jamestown Foundation” su-
rengtose diskusijose Baltijos 
regiono saugumo klausimais, 
susitiko su JAV Senato užsie-
nio reikalų komiteto pirminin-
ko B. Corker štabu.

CEPA analitiniame cen-
tre vykusioje apskritojo sta-
lo diskusijoje „Atsakymas 
Rusijos veiksmas Baltijos 

RUSIJOS ATGRASYMAS TURI PRASIDĖTI 
UKRAINOJE

regione”, kurioje taip pat da-
lyvavo JAV viešintys Estijos 
prezidentas Toomas H. Ilvesas 
ir Europos Parlamento na-
rys, buvęs Latvijos gynybos 
ministras Artis Pabriksas bei 
grupė įtakingiausių JAV sau-
gumo politikos formuotojų, 
R. Juknevičienė akcentavo 
Rusijos agresijos Ukrainoje 
neigiamas sąsajas Baltijos 
šalių saugumui, ragino nedve-
joti ir nedelsiant įgyvendinti 
atgrasymo priemones.

Susitikime su „Project on 
Transitional Democracies” 
prezidentu Briusu P. Džeksonu 
(Bruce P. Jackson) buvo ap-
tarta situacija Ukrainoje bei 
galimos karinės ir ekonominės 
pagalbos priemonės.   LR URM
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Beveik metus Vyčio rebusą sprendžiantys parlamentarai pa-
galiau turės apsispręsti, koks jo atvaizdas - klasikinis ar modernus 
- ateityje puoš plenarinių posėdžių salę. Iki Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečio minėjimo taip ir nespėję plenarinių posė-
džių salėje pakabinti Vyčio, parlamentarai nepraranda vilčių tai 
padaryti dar iki kadencijos pabaigos. Tačiau Seimo valdybos 
iniciatyva atlikta frakcijų apklausa atskleidė, kad šis tikslas nebus 
lengvai pasiekiamas. Mat nuomonės dėl valstybės herbo atvaizdo 
išsiskyrė kardinaliai. Keturios iš septynių frakcijų kasdien prieš 
akis norėtų matyti stilizuotą, trys - konservatoriai, „darbiečiai” ir 
Mišri Seimo narių grupė - klasikinį Vytį. Specialistai siūlo rinktis 
pirmąjį variantą. Vieno salės kūrėjų žinomo architekto Vytauto 
Nasvyčio nuomone, čia turėtų kabėti stilizuotas Vytis, nes, pasak 
profesoriaus, pasaulinė praktika rodo, kad parlamentų rūmuose 
dažniausiai kabinami stilizuoti valstybės herbai.

Pastaraisiais dešimtmečiais, kai šalys viena po kitos perėjo 
prie profesionalų kariuomenės, šauktiniai vadinti diktatūros ir 
vergovės atgyvena. Tačiau šiandien, kai geopolitinė situacija 
pasaulyje darosi vis įtemptesnė, požiūris į privalomąją tarnybą 
keičiasi. Sekdama Lietuvos pavyzdžiu, šauktinius susigrąžinti 
ketina ir Vokietija. Tarp Europos šalių vienokios ar kitokios formos 
šauktinių sistemą yra išsaugojusios Norvegija, Suomija, Danija, 
Austrija, Graikija, Kipras, Šveicarija, Turkija. Kaimynai estai taip 
pat patenka tarp tų šalių, kurios išliko ištikimos tradicinei šauk-
tinių kariuomenei. Visuomenės apklausos rodo, kad šauktinius 
kaimyninėje šalyje palaiko 94 proc. estų. Net Šveicarija, kuri per 
karinius konfliktus laikėsi neutraliteto, šauktinių kariuomenę laiko 
tokia pačia neatsiejama savo įvaizdžio dalimi, kaip ir tiesioginė 
demokratija, šokoladas ar sūris.

Visuomenininkai neparodė didelio noro stebėti, kaip suda-
romas šauktinių sąrašas. Tuo metu Krašto apsaugos ministerija 
džiaugiasi, kad planuota 10 asmenų stebėtojų komanda, kuri 
padės užtikrinti šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą 
skaidrumą, vis dėlto bus sudaryta. Šauktinių sąrašo sudarymą 
stebėti pretenduoja skautai ir šauliai, atsargos karininkai, patrio-
tiškumą skatinančių ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai. Jie 
nusiteikę rimtai atlikti savo pareigą, kad būtų išsklaidytos visos 
žmonių reiškiamos abejonės, ar naudojant specialią kompiute-
rinę programą šauktiniai tikrai bus atrenkami objektyviai. Nors 
visuomenininkų neatsirado tiek, jog KAM vadovui reikėtų iš jų 
pasirinkti tinkamiausius, teigiama, kad stebėti šių metų šaukti-
nių sąrašo sudarymą galės tik tie, kurie pereis nepriekaištingos 
reputacijos filtrą.

Seimo narys Kęstutis Masiulis užregistravo Prezidento 
įstatymo pataisą, kuria panaikinama galimybė Prezidento našliui 
(našlei) prašyti valstybės suteikti rezidenciją panaudos pagrin-
dais. „Konstitucinis Teismas išaiškino, kad išskirtinis Prezidento 
socialinis statusas negali suteikti jo sutuoktiniui teisės gauti daug 
didesnio dydžio socialinę paramą našlystės atveju negu gauna kiti 
žmonės. Taigi dabartinė tvarka, kai Prezidento našlys (našlė) gali 
gauti valstybės išlaikomą rezidenciją, o kiti mokesčių mokėtojai 
tokių rezidencijų negauna prieštarauja Konstitucijai”, - argumen-
tavo parlamentaras.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis pabrėžia, kad kalbant 
apie šalies saugumą dėmesį reikėtų skirti ne tik teritorijos gyny-
bai, bet ir tautinio identiteto stiprinimui bei žmonių pasitikėjimo 
valstybe didinimui. „Pagrindinė vertybė yra mūsų kultūra, mūsų 
civilizacija, mūsų identitetas ir tapatybė ir tik tai mes giname. Visa 
kita - elektrines, kelius, uostus - mes galime turėti ir imperijoje”, 
- Prezidentūroje surengtoje konferencijoje kalbėjo Š. Birutis. 
Ministro teigimu, pastaruoju metu daug diskutuojama apie „kie-
tąjį” krašto gynybos stiprinimo aspektą - perkamą ginkluotę, karių 
skaičių, tačiau pamirštamas piliečių sąmoningumo, pasitikėjimo 
savimi ir valstybe dėmuo.

Dvi neparlamentinės partijos - partija „Jaunoji Lietuva” 
ir Tautininkų sąjunga - pranešė apie ketinimą jungtis. Tikimasi, 
kad partijų susijungimas įvyks jau šią vasarą, prie jų prisidės ir 
kitos patriotiškai nusiteikusios organizacijos. Taip patriotinės 
jėgos ruošiasi kitąmet vyksiantiems Seimo rinkimams ir tikisi 
parlamente turėti frakciją. „Jaunosios Lietuvos” ir Tautininkų 
sąjungos jungimasis įtvirtintas pasirašyta Lietuvos patriotinių 
jėgų jungimosi deklaracija. Susijungusios partijos per 2016 m. 
Seimo rinkimus tikisi į jį patekti bei įkurti tautinėms vertybėms 
atstovaujančią frakciją. Susijungtos partijos pavadinimas, kaip 
ir jos lyderis, kol kas yra atviras klausimas, tačiau tai darant 
žadama atsižvelgti į partijos vertybes ir ideologiją. Kiekvienai į 
vieningą organizaciją besijungiančiai partijai bus leista išlaikyti 
savo struktūrą. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, per 
kovą vykusius savivaldos rinkimus partija „Jaunoji Lietuva” gavo 
4990, Tautininkų sąjunga - 2783 balsus. Už Lietuvos centro partiją 
balsavo 1751 rinkėjas.                                          ELTA, LRT, LŽ, VŽ

Vašingtonas, balandžio 15 
d. (dpa-ELTA). JAV preziden-
tas Barakas Obama (Barack 
Obama) nori išbraukti Kubą iš 
terorizmą remiančių valstybių 
sąrašo. Baltųjų rūmų duomeni-
mis, jis antradienį informavo 
Kongresą apie atitinkamus 
savo ketinimus.

Šis sprendimas yra dar viena 
reikšmingas žingsnis normali-
zuojant santykius tarp buvusių 
mirtinų priešių. Kuba į JAV su-

Barakas Obama pasiūlė Irakui 200 mln. dolerių vertės humanitarinės pagalbos. Nuotraukoje iš kairės: 
Irako premjeras Haidaras al Abadis (Haidar al-Abadi) Barakas Obama (Barack Obama). EPA-ELTA nuotr.

Vašingtonas, balandžio 
15 d. (ELTA). JAV preziden-
tas Barakas Obama (Barack 
Obama) pasiūlė Irakui 200 
mln. dolerių vertės huma-
nitarinės pagalbos, skirtos 
nukentėjusiems nuo „Islamo 
valstybės” (IS) kovotojų agre-
sijos, tačiau vadovas atsisakė 
komentuoti, ar Vašingtonas 
suteiks Bagdadui „Apache” 
sraigtasparnių ir kitų ginklų, 
informuoja AP.

B. Obama, Baltuosiuose 
rūmuose susitikęs su Irako 

IRAKUI 200 MLN. DOLERIŲ VERTĖS HUMANITARINĖ 
PAGALBA

premjeru Haidaru al Abadžiu 
(Haidar al-Abadi), tikino, 
kad šeimos ir vaikai kenčia 
nuo islamistinės grupuotės 
veiksmų, ir JAV privalo į tai 
reaguoti. Be kita ko, vadovas 
džiaugėsi JAV remiamų Irako 
pajėgų pažanga kovoje su IS 
džihadistais. Jis pridūrė, kad 
Irakas ir JAV vadovaujama 
koalicija atgavo apie ketvir-
tadalį teritorijos, kurią šalyje 
buvo užėmę IS kovotojai. 
Pasak JAV prezidento, gerėja 
Irako pajėgų apginklavimas 

ir pasirengimas nuo to laiko, 
kai premjeru prieš septynis 
mėnesius buvo išrinktas H. al 
Abadis.

Prieš susitikimą su B. 
Obama Irako premjeras džiau-
gėsi padaryta pažanga kovoje 
su islamistais ir dėkojo už 
JAV paramą, tačiau paragino 
tarptautinę koaliciją suteikti 
didesnės paramos, kad islamis-
tai būtų galutinai atremti. Irako 
vadovas panašiu prašymu 
per susitikimą kreipėsi į JAV 
prezidentą.

SIŪLO IŠBRAUKTI KUBĄ IŠ TERORIZMĄ 
REMIANČIŲ VALSTYBIŲ SĄRAŠO

darytą terorizmą remiančių šalių 
sąrašą įtraukta dar 1982-aisiais.

Prezidentas perdavė Kong-
resui pareiškimą, kuriame 
paaiškina savo sprendimą.

Kuba tada buvo įtraukta į 
sąrašą, nes skatino „ginkluo-
tas revoliucijas” ir terorizmu 
užsiimančias grupes, teigiama 
čia. Tačiau esą įrodyta, kad 
per praėjusius šešis mėnesius 
Havana nerėmė jokių teroris-
tinių grupuočių. Be to, Kubos 

vyriausybė pažadėjo, kad ir 
ateityje nerems „tarptautinio 
terorizmo aktų”.

Kongresas dabar turi 45 
dienas laiko, kad įvertintų B. 
Obamos sprendimą ir jis galėtų 
įsigalioti. Opozicijoje esan-
tys respublikonai, kurie turi 
daugumą abiejuose rūmuo-
se, atmeta B. Obamos kurso 
Kubos atžvilgiu pasikeitimą. 
Teoriškai jie galėtų blokuoti 
jo sprendimą išbraukti Kubą iš 
terorą remiančių šalių sąrašo, 
tačiau tai mažai tikėtina.

Strasbūras, balandžio 15 d. 
(ELTA). Europos Parlamentas 
balsuos dėl rezoliucijos, kurio-
je Turkija raginama pripažinti 
genocidu armėnų persekiojimą 
Osmanų imperijoje prieš šimtą 
metų. Tai atvertų kelią „nuo-

EUROPOS PARLAMENTAS BALSUOS  
DĖL ARMĖNŲ GENOCIDO

širdžiam turkų ir armėnų tautų 
susitaikymui”, - sakoma sude-
rintame rezoliucijos projekte, 
informuoja agentūra AFP.

Armėnijos tikinimu, iki 1,5 
mln. armėnų žūtis per I pasaulinį 
karą buvo tikslingos Osmanų 

imperijos vykdytos naikinimo 
kampanijos rezultatas. Narystės 
ES siekianti Turkija neigia, kad 
tai buvo genocidas ir kalba 
apie kelis šimtus tūkstančius 
žuvusiųjų per mūšius ir bado. 
Europos Parlamentas armėnų 
žudynes nuo 1987 m. oficialiai 
vadina genocidu.

Vašingtonas, balandžio 
18 d. (ELTA). JAV preziden-
tas Barakas Obama (Barack 
Obama) teigia, kad Europos 
Sąjunga turėtų išlaikyti Rusijai 
pritaikytas sankcijas, kol šį įgy-
vendins vasarį Minske priimtą 
paliaubų ir taikos sutartį, skelbia 
„Laisvosios Europos radijas”.

„Mažų mažiausiai priva-
lome išlaikyti esamą sankcijų 
lygį, kol pamatysime, kad jie 
jau įvykdė tai, kas buvo numa-
tyta sutartyje”, - per spaudos 

ES PRIVALO IŠLAIKYTI SANKCIJAS RUSIJAI
konferenciją Vašingtone kalbė-
jo Jungtinių Valstijų vadovas.

Prezidentas dar kartą nurodė, 
kad tiek Rusija, tiek Ukraina pri-
valo įgyvendinti visus Minsko 
sutarties įsipareigojimus. Pasak 
B. Obamos, tarptautinė ben-
druomenė turi ir toliau remti 

Ukrainą, vykdančią ekonomines 
ir politines reformas šalyje.

Tuo metu Jungtinių Tautų 
(JT) pareigūnai įspėjo, kad baisi 
žmogaus teisių padėtis Rytų 
Ukrainoje, kur Kijevo kariai ir 
Maskvos remiami separatistai 
kaunasi jau metus trunkančiame 
konflikte, gali toliau blogėti.
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AR BUS SAUGIAU LIETUVOJE?
Lietuvos Prezidentės spaudos tarnyba praneša, kad balan-

džio 10 d., Vilniuje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucijos 84 straipsniu ir 
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą, pasirašė 
dekretą, kuriuo, pasibaigus skyrimo į pareigas laikotarpiui, atlei-
do Gediminą Griną iš Valstybės saugumo departamento (VSD) 
direktoriaus pareigų, o pirmadienį, balandžio 13 d., Prezidentė D. 
Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija, Žvalgybos įstatymu 
ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą, pasira-
šė dekretą, kuriuo paskyrė Darių Jauniškį Lietuvos Respublikos 
valstybės saugumo departamento direktoriumi penkeriems 
metams. Darius Jauniškis Lietuvos Respublikos valstybės sau-
gumo departamento direktoriaus pareigas pradės eiti nuo 2015 
m. balandžio 14 dienos, prisiekęs Lietuvos valstybei.

47 metų D. Jauniškio kandidatūrai į VSD direktoriaus 
postą pritarė dauguma Seimo narių, Seimo Pirmininkė, 
Ministras – Pirmininkas. D. Jauniškis buvo aktyvus Lietuvos 
Nepriklausomybės gynėjas, dirbęs Aukščiausios Tarybos ap-
saugos skyriuje. Naujasis VSD vadas – ne naujokas  specialiųjų 
tarnybų darbe, turi nemažai karinio vadovavimo ir žvalgybos 
patirties: 20 metų Lietuvos kariuomenės karininkas, nuo 
2008-ųjų vadovavo Specialiosioms operacijų pajėgoms. Turi 
ekonomikos bakalauro diplomą, Strateginių studijų magistro 
laipsnį (Vašingtono universitetas). D. Jauniškis ne kartą buvo 
apdovanotas aukštais valstybės ir kitais apdovanojimais. Vedęs, 
turi turi 5 vaikus.

VSD ataskaita patvirtino tai, ką seniai buvo galima įtarti.
Iš pareigų besitraukiantis G. Grina pateikė 2014 m. VSD 

atsakaitą. Naujienų portalas „delfi” rašo: „Valstybės saugu-
mo departamentas pareiškė, kad „Respublikos” leidinių” ir 

„Balsas.lt” grupėms priklausančios žiniasklaidos priemonės 
bei signataro Rolando Paulausko įkurta organizacija pernai 
skleidė antivakarietiškas nuomones, kurios „dažnai sutapo 
su Maskvos propaguojamomis idėjomis”. „Pažymėtina, kad 

„Respublikos” leidinių” ir „Balsas.lt” grupėms priklausančiose 
žiniasklaidos priemonėse skelbta Lietuvos vykdomos užsienio 
politikos bei politinės valdžios kritika taip pat dažnai sutapo 
su Maskvos propaguojamomis idėjomis”, - rašoma VSD vei-
klos ataskaitoje. Anot departamento, „minėtose žiniasklaidos 
priemonėse stengtasi kvestionuoti Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje, NATO ir kitose euroatlantinėse organizacijose, 
nuosekliai formuota nuomonė, kad mūsų šalies priklausymas 
minėtoms organizacijoms yra politiškai ir finansiškai žalingas”. 
VSD teigimu, „antivakarietiškas ir prorusiškas idėjas internete 
aktyviai skleidė signataro Rolando Paulausko organizacija 

„Mūsų gretos”. 2014 metais ji pradėjo laidos „Naktigonė kitaip” 
tiesiogines transliacijas internetinėje svetainėje „Youtube”, 
interneto svetainėje „sauksmas.lt” skelbė savo kurtus doku-
mentinius filmus ir kitus reportažus, rašoma dokumente.”

Ar išgirdome ką nors naujo? Naujo nieko, tačiau išgirdome 
fakto, kuris jau seniai rėžė akį, patvirtinimą – minėti „leidi-
niai” ir politikas, prisidengdami demokratijos garantuojama 
žodžio laisve, dirba prieš Lietuvos valstybę. 

Kęstutis Šilkūnas

Lietuvos komunistų partija 
(LKP) – politinė partija, veiku-
si 1918–1991 m. kaip sudeda-
moji TSRS Komunistų partijos 
(iki 1952 m. vadinosi VKP(b); 
po – TSKP) dalis. Ji buvo val-
dančioji ir vienintelė partija 
Lietuvoje sovietinės okupa-
cijos laikotarpiu (1940–1941 
m. ir 1944–1990 m.). Jos ide-
ologija rėmėsi K. Markso, F. 
Engelso ir Lenino teorijomis. 
LKP vadovavo trėmimams į 
Sibirą, pokario metais LKP 
organizavo liaudies gynėjų 
(stribų) ir etatines saugumo 
formuotes kovai su Lietuvos 
partizaniniu judėjimu.

Pagal narių skaičių LKP 
buvo viena didžiausių TSRS 
respublikinių partijų. 1945 
m. LKP turėjo 3 536 narius, 
1950 m. – 27 753 narius, 
1970 m. – 116 603, 1986 
m. – 197 274. 1989 m. LKP 
„skilo”, kai jos dalis atsiskyrė 
nuo TSKP. 1990 m. gruodžio 
8 d. LKP suvažiavime partija 
pakeitė pavadinimą ir pasiva-
dino Lietuvos demokratine 
darbo partija. 1990–1991 m. 
tuo pat metu veikė su parti-
jos atsiskyrimu nuo TSKP 
nesutikusi „LKP ant TSKP 
platformos”.

Lietuvoje nebuvo priimtas 
čekų desovetizacijos mo-
delis, kuris numatė partinės 
nomenklatūros nušalinimą 
nuo valdžios. Kadangi buvo 
siūlomas itin radikalus deso-
vietizacijos modelis, valdan-
čioji partinė nomenklatūra 
pareikalavo, kad būtų lius-
truojami visi komunistai, o 
tai jau nebuvo įmanoma, nes 
nemaža jų dalis su Sąjūdžiu 
atėjo į Seimą.

1940 m. LKP buvo jėga, 
nulėmusi Lietuvos prijun-
gimą prie Sovietų sąjungos. 
LKP vadovavo trėmimams 
į Sibirą. 1941 m. birželio 4 
d. SSRS NKVD komisaro 
pirmojo pavaduotojo Serovo 
buvo pasirašyta „Instrukcija 
dėl antisovietinio elemento 
išvežimo tvarkos iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos”. Sudarant 
sąrašus, daugiausia prisidėjo 
komunistų partijos nariai. 
Lietuvoje tremtinių sąrašus 
patvirtindavo LKP vadovai 
– genocido organizatoriai – 
Justas Paleckis ir Antanas 
Sniečkus. 

A. Sniečkus 1956 m. lap-
kričio 16 d. paprašė SSRS 
komunistų partijos CK už-
drausti apsigyventi Lietuvoje 
ir gretimose teritorijose „teis-
tiems už kontrrevoliucinius 
nusikaltimus”, nes apie 8 
tūkst. žmonių „savavališkai 
sugrįžo į Lietuvą”. Kadangi 
Lietuvos TSR sekė visus 
grįžtančius sovietinio teroro 
ir naikinimo sistemos liudy-
tojus, LKP CK sekretorius B. 

NEĮVARDINTA IR NEPASMERKTA  
NUSIKALSTAMA ORGANIZACIJA

Šarkovas pasiūlė padauginti 
saugumiečių. Jie turėjo ga-
rantuoti, kad pro sudaromą 
draudimų ir apribojimų sieną 
neprasmuks nė vienas buvęs 
kalinys ar tremtinys, o jau 
įsikūrusiems (ir įsikursian-
tiems) Lietuvoje bus sudary-
tos nepakeliamos gyvenimo 
sąlygos. 1957 m. sausio 14 
d. SSRS VRM sprendimu 
Kaunas buvo pavadintas 
miestu su ypatingu pasų re-
žimu, kuriame draudžiama 
gyventi kalintiems „už kontr-
revoliucinius nusikaltimus” 
ir „už banditizmą”. 1957 
sausio 21 d. J. Paleckis pasi-
rašė įsaką, kuriuo buvusiems 
Lietuvos vyriausybės, politi-
nių partijų vadovams, pogrin-
dininkams ir partizanams, 
atlikusiems bausmę, buvo 
uždrausta grįžti į Lietuvą. 
Tiems, kurie vis dėlto grįžtų, 
buvo numatyta nauja bausmė 
– 5 metai tremties. Šis įsakas 
pristabdė lietuvių grįžimą, 
todėl Latvijoje, Gardine ir 
Karaliaučiaus srityje ėmė 
augti lietuviškos buvusių 
kalinių bendruomenės.

Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo kodekso 99 
straipsnyje nurodyta, kad 
„tas, kas siekdamas fiziškai 
sunaikinti visus ar dalį žmo-
nių, priklausančių bet kuriai 
nacionalinei, etninei, rasi-
nei, religinei, socialinei ar 
politinei grupei, organizavo, 
vadovavo ar dalyvavo juos 
žudant, kankinant, žalojant, 
trikdant jų protinį vysty-
mąsi, deportuojant, kitaip 
sudarant tokias gyvenimo 
sąlygas, kad jos lėmė visų 
jų ar dalies žūtį, ribojo toms 
grupėms priklausančių žmo-
nių gimstamumą ar prievarta 
perdavė jų vaikus kitoms 
grupėms, baudžiamas laisvės 
atėmimu nuo penkerių iki 
dvidešimties metų arba lais-
vės atėmimu iki gyvos gal-
vos”. Ši straipsnio redakcija 
įsigaliojo nuo 2015-04-01, 
tačiau iki jos galiojo LLKS 
Tarybos 1949 m. vasario 16 
d. Deklaracija ir 1999 m. 
sausio 12 d. Seimo priimtas 
įstatymas, kuriuo Deklaracija 
paskelbta Lietuvos valstybės 
teisės aktu, todėl LKP veiklą 
galima nagrinėti ir vertinti 
teisiškai, laikyti ją genocido 
organizatore. 

2000 m. Vilniuje vykęs 
Tarptautinis kongresas ir 
visuomeninis tribunolas pa-
smerkė komunistinių tota-
litarinių režimų nusikalti-
mus ir pripažino juos esant 
genocidu. Vėliau Lietuvos 
parlamentarų iniciatyva vyko 
daug tarptautinių konferenci-
jų, forumų ir diskusijų kitose 
Europos šalyse, kurių metu 
pavyko atkreipti politikų ir 

visuomenės dėmesį į komu-
nistinių režimų nusikaltimų 
mastus, pranokstančius nacių 
nusikaltimus. 

Išleistos knygos, studi-
joms prilygstančios publi-
kacijos, dokumentiniai ir 
meniniai filmai yra atskleidę 
TSRS Komunistų partijos, 
kaip visuomenės genocido 
organizatorės, tikrąjį veidą, 
tačiau nei Lietuvoje, nei 
Europos Sąjungoje ta partija 
įstatymu nėra įvardinta kaip 
nusikalstama, nepasmerkta.

Sovietinio genocido for-
mulė paprasta ir labai aiški: 
kas neišpažįsta komunistinės 
ideologijos, yra priešas, o 
priešą reikia sunaikinti. Tai 
buvo ne tik viešai deklaruo-
jama, bet ir nenukrypstamai 
vykdoma. Sovietinis genoci-
das komunistinės ideologijos 
pagrindu buvo specifinis, 
labiausiai išplėstas, nes apė-
mė visus imperijos žmones, 
tarp jų priklausančius bet 
kuriai nacionalinei, etninei, 
rasinei, religinei, socialinei 
ar politinei grupei, buvo pats 
nuožmiausias, nes fiziškai 
naikino milijonus, naikino 
badu, šalčiu, alinančiu dar-
bu, kankinimais, šūviais į 
pakaušį. 

Rusijos Federacijoje ma-
tomas akivaizdus resovieti-
zacijos reiškinys, ta šalis jau 
realizuoja buvusių, tačiau ta-
pusių nepriklausomomis, ša-
lių teritorijų okupaciją, tose 
teritorijose atsigauna buvusi 
partinė nomenklatūra, tampa 
vidine Penktąja kolona, ska-
tina ateičiai separatistinius 
veiksmus. Kadangi Lietuvoje 
buvusi partinė nomenklatūra 
neišnyko, sėkmingai įsikūrė 
valstybinėse bei verslo struk-
tūrose, Rusijos neprognozuo-
jamų veiksmų akivaizdoje 
gali kelti grėsmę mūsų vals-
tybingumui, todėl reikalingos 
atgrasančios prevencinės 
priemonės. Toki priemonė – 
LKP, kaip genocido organiza-
torės, įvardijimas ir pasmer-
kimas įstatymu su sekančiu 
kreipimuisi į ES, kad toks 
įvardijimas ir pasmerkimas 
būtų atliktas ES lygmeniu. 

Liustracija pokomunisti-
nėse šalyse laikoma patikri-
nimu, ar asmuo, užimantis 
aukštą postą, nebendradar-
biavo su KGB, o Komunistų 
partija ne tik bendradarbiavo, 
bet ir organizavo KGB vei-
klą, jai vadovavo.

Patriotinių visuomeni-
nių organizacijų priedermė 
Lietuvos komunistų partiją 
įvertinti kaip nusikalstamą 
organizaciją, ją pasmerkti, o 
valstybinių institucijų reika-
las įvardijimą ir pasmerkimą 
įteisinti valstybės aktu.

Algimantas Zolubas
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Vilniuje balandžio 10 d. 
įvyko neformalus Baltijos 
ministrų tarybos Ministrų pir-
mininkų tarybos susitikimas, 
kuriam pirmininkavo Lietuvos 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius. Lietuvos premje-
ras, Latvijos Vyriausybės va-
dovė Laimduota Straujuma ir 
Estijos Ministras Pirmininkas 
Taavi Roivasas aptarė situa-
ciją Ukrainoje, pasirengimą 
Rytų partnerystės viršūnių 
susitikimui Rygoje, apsikeitė 
nuomonėmis dėl saugumo 
padėties regione. Taip pat 
aptarti bendri energetikos ir 
transporto projektai.

„Džiaugiuosi mūsų šalių 
bendradarbiavimo kokybe ir 
intensyvumu. Šiuo metu vyks-
tantys ekonominiai ir geopoli-
tiniai procesai įrodo tokio ben-
dradarbiavimo svarbą – tiek 
tarp mūsų šalių, tiek su mūsų 
sąjungininkais”, – susitikimo 
pradžioje sakė premjeras, 
taip pat padėkojęs Latvijai 
ir Estijai už paramą Lietuvai 
siekiant narystės Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijoje.

Premjerų susitikimo metu 
pabrėžta, kad sankcijų Rusijai 
klausimas turi būti labai aiš-

BALTIJOS ŠALIŲ PREMJERAI 
APTARĖ BENDRADARBIAVIMO IR 

SAUGUMO KLAUSIMUS

Estijos Ministras Pirmininkas Taavi Roivasas (kairėje),  Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius ir Latvijos Ministrė Pirmininkė Laimduota Straujuma spaudos konferencijoje, Vilniuje.  
                                                                                                                                                 LRV nuotr.

kiai ir tiesiogiai siejamas su 
visišku Minsko susitarimo 
įsipareigojimų įgyvendinimu. 
Premjerai pažymėjo, kad la-
bai svarbu tęsti visokeriopą 
paramą Ukrainai ir jos vyk-
domoms reformoms. Sutarta, 
kad ir toliau labai svarbu tęsti 
Krymo aneksijos nepripažini-
mo politiką.

Ministrai pirmininkai su-
tarė, kad Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimas Rygoje 
turi atspindėti santykių su 
Rytų partnerėmis pažangą. 
Pažymėta, kad iki Rygos su-
sitikimo labai svarbu užbaigti 
asociacijų sutarčių su Ukraina, 
Gruzija ir Moldova ratifikavi-
mo procesą Europos Sąjungos 
šalyse. Taip pat svarbu pasiekti 
konkrečius susitarimus su 
Ukraina ir Gruzija mobilumo 
ir vizų liberalizavimo srityse.

Kalbant apie saugumo 
padėtį regione, buvo pažy-
mėta, kad itin svarbu toliau 
įgyvendinti NATO viršūnių 
susitikimo Velse sprendimus. 
Parengties veiksmų plano 
įgyvendinimas yra pagrindinis 
atgrasymo politikos elemen-
tas. Premjerai pasidžiaugė 
konkrečiais rezultatais įgy-
vendinant Velso sprendimus 

ir paragino toliau tęsti tokią 
politiką. NATO vadaviečių 
įsteigimas būtų labai svarbus 
ir konkretus žingsnis. 

Ministrai pirmininkai pa-
sveikino Europos Vadovų 
Tarybos sprendimus dėl ben-
drų veiksmų poreikio strate-
ginės komunikacijos srityje. 
Bendras ir koordinuotas atsa-
kas Rusijos skleidžiamai pro-
pagandai yra bendras Baltijos 
valstybių interesas.

Susitikime pažymėta, kad 
dabartinės geopolitinės situ-
acijos kontekste sprendimai 
didinti gynybos biudžetus yra 

svarus įnašas didinant bendrą 
Aljanso saugumą. Premjerai 
pažymėjo, kad, siekiant efek-
tyviai panaudoti gynybai 
skirtas lėšas, labai svarbu 
Baltijos šalims glaudžiai ben-
dradarbiauti gynybos srityje, 
įskaitant bendrus ginkluotės 
pirkimus. 

Premjerų susitikime pa-
brėžta, kad Baltijos šalių elek-
tros sistemų sinchronizavimas 
su kontinentinės Europos sis-
tema tebėra vienas svarbiausių 
prioritetų. Šioje srityje ypač 
svarbu palaikyti glaudų dia-
logą su Europos Komisija ir 

Lenkija. Baltijos šalių energe-
tikos ministrai šiuo klausimu 
aktyviai bendradarbiauja su 
Lenkijos kolega.

Kitas bendras prioritetas 
energetikos srityje – regio-
ninės dujų rinkos sukūrimas. 
Šioje srityje labai svarbus 
elementas yra Lietuvos ir 
Lenkijos dujų jungties projek-
to įgyvendinimas. 

Ministrai pirmininkai pa-
sidžiaugė, kad laiku buvo 
parengta bendra paraiška 
Europos Komisijai dėl pro-
jekto „Rail Baltica” finansa-
vimo.                                LRV

S u  o f i c i a l i u  v i z i t u 
Brazilijoje viešintis Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius balandžio 
11 dieną apsilankė istorinia-
me San Paulo lietuvių rajone 
Vila Zelina bei Lietuvos ir 
Brazilijos sąjungos būstinėje. 

„Tėvynė ir tauta yra viena – 
nedaloma į esančius Lietuvoje 
ir išeivius. Branginkime ir sau-
gokime mūsų vienybę”, – sakė 
ministras, sveikindamas susi-

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius istoriniame San Paulo lietuvių rajone.  
                                                                                                                                            LR URM nuotr.

LINAS LINKEVIČIUS LANKĖSI ISTORINIAME SAN PAULO 
LIETUVIŲ RAJONE

rinkusius San Paulo lietuvius.
Lietuvos diplomatijos va-

dovas padėjo gėlių prie lietu-
vių rajono simbolio – Laisvės 
paminklo, kuris yra Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus sodelyje stovinčio Laisvės 
paminklo kopija. Ministras ap-
silankė XX a. pradžioje kunigo 
Benedikto Suginto už lietuvių 
paaukotas lėšas pastatytoje 
Švento Juozapo bažnyčioje.

Su Brazilijos lietuvių 

bendruomenės nariais L. 
Linkevičius aptarė lietuvy-
bės puoselėjimo Brazilijoje 
galimybes ir ryšių su Lietuva 
stiprinimą, Lietuvos aktualijas.

Susitikime su San Paulo 
Vila Prudente apskrities, ku-
riai priklauso Vilos Zelinos 
rajonas, laikinuoju meru Jose 
de Deusu Alencaru ministras 
aptarė vietos lietuvių padėtį 
San Paule ir poreikį tvarkyti 
Laisvės paminklo skverą, 

susitiko su San Paulo miesto 
tarybos nare Edir Sales.

S k a i č i u o j a m a ,  k a d 
Brazilijoje šiuo metu gyvena 
apie 250 tūkstančių lietu-
vių kilmės asmenų, daugiau-
siai San Paulo apylinkėse. 
Lietuviai įkūrė kelias moky-
klas Vilos Zelinos ir aplinki-
niuose rajonuose, kuriuose 
mokėsi daugiausiai lietuvių 
vaikai, vėliau jos tapo braziliš-
komis mokyklomis. Lietuvos 
generalinio konsulato San 
Paule pastangomis prie Švento 
Juozapo bažnyčios vėl pradėjo 
veikti lietuviška mokyklėlė.

San Paule oficialiai ati-
darytas Lietuvos generalinis 
konsulatas

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius balandžio 
10 dieną oficialiai atidarė 
Lietuvos generalinį konsu-
latą San Paule, kuris šiame 
Brazilijos mieste veikia nuo 
2013 metų.

Ministrui perkirpus sim-
bolinę juostelę,  prelatas 
Edmundas Putrimas pašven-
tino konsulato patalpas.

Ceremonijos išvakarėse 
San Paule surengtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečio minėjimas, atidaryta 
paroda „Neregėta Lietuva”, 
svečiams šoko San Paulo 
lietuvių folkloro ansambliai 
„Nemunas” ir „Rambynas”.

„Laisvės kaina didelė, pri-
valome branginti ją Lietuvoje 
ir toli nuo jos”, – iškilmių da-

lyviams sakė L. Linkevičius, 
apžvelgdamas šalies kelią į ne-
priklausomybę, svarbiausius 
Lietuvos ir Brazilijos dvišalių 
santykių akcentus.

Ministras pažymėjo, jog 
gausi istorinė lietuvių ben-
druomenė Brazilijoje prisidėjo 
prie šios šalies gerovės ir gar-
sina Lietuvos vardą.

Kitais metais Lietuva ir 
Brazilija minės 85-ąsias diplo-
matinių santykių užmezgimo 
ir 25-ąsias diplomatinių san-
tykių atkūrimo metines.

San Paule pristatytos 
Lietuvos ekonomikos 

galimybės
Užsienio reikalų ministras 

Linas Linkevičius, viešintis 
Brazilijoje su oficialiu vizitu, 
balandžio 9 dieną pristatė 
Lietuvos ekonomikos poten-
cialą svarbiausioje Brazilijos 
verslo asociacijoje – San Paulo 
valstijos pramoninkų konfede-
racijoje (FIESP).

„Puikioje geografinėje pa-
dėtyje esanti Lietuva siūlo 
palankias sąlygas Brazilijos 
verslui, siekiančiam žengti į 
Europos rinkas”, – sakė mi-
nistras, pradėdamas seminarą, 
skirtą pristatyti Lietuvos ir 
Baltijos regiono ekonomines 
galimybes.

Seminare ypatingo bra-
zilų susidomėjimo sulaukė 
Lietuvos informacinių tech-
nologijų, gyvybės mokslų ir 
paslaugų sektoriai (logistika, 

(Nukelta į 5 psl.)
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Balandžio 17 d. Lietuvos 
ambasadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis, dalyvaujant LR 
Seimo opozicijos lyderiui 
A.Kubiliui, JAV Virdžinijos 
valstijos prekybos ir trans-
porto sekretoriui M.Jones, 
kitiems garbingiems sve-
čiams, oficialiai atidarė 24-ąjį 
Lietuvos garbės konsulatą JAV 
(Ričmonde), kuriam vadovaus 
Garbės konsulas Jeff Alen 
Nelson.

Virdžinijos valstijos pre-
kybos ir transporto sekreto-
rius M.Jones, su kuriuo bei 
Ričmondo verslo asociaci-
jų vadovais ambasadorius 
Ž.Pavilionis ir Seimo narys 
A.Kubilius aptarė ekonomi-
nio bendradarbiavimo klau-
simus per ankščiau tą pačią 
dieną įvykusius susitikimus, 
sveikindamas pažymėjo, kad 
„Virdžinija siekia stipraus ir 
atsparaus bendradarbiavimo su 
Lietuva, o duris atvėręs Garbės 
konsulatas suteiks verslui 
unikalią galimybę suaktyvinti 
abipusę prekybą”. Šį interesą 
akivaizdžiai iliustravo didelis 
vietos verslo atstovų, dalyva-
vusių atidaryme, skaičius.

Seimo opozicijos vadovas 
A.Kubilius prisiminė, kad jam 
vadovaujant LR Vyriausybei, 

DURIS ATVĖRĖ LIETUVOS GARBĖS KONSULATAS RIČMONDE, VIRDŽINIJOJE
naujai paskirtasis Garbės kon-
sulas, kuris šiuo metu užima 
Strategic Staffing Solutions 
viceprezidento pareigas, va-
dovavo šios įmonės Vilniaus 
biurui bei dirbo su pasaulinio 
lygio kompanijų atstovybėmis 
bei jų plėtra. „Mano žiniomis,” 
– sakė A.Kubilius, - „nuo 2009 
m. ši įmonė ir jos sukurti kitų 
įmonių bendrieji paslaugų 
centrai įdarbino daugiau nei 5 
000 asmenų Lietuvoje”. Seimo 
narys pakvietė Virdžinijos 
verslą bendradarbiauti su 
Lietuva, kuri „jau 25-ius me-
tus yra besitęsiantis ekonomi-
nis stebuklas, kuris gali būti 
abipusiai naudingas. Esame 
dinamiški ir ištroškę sėkmės, 
kartu galime pasiekti, kad šis 
procesas tęstųsi, o J.Nelsono 
skyrimas LR garbės konsulu 
įtikina, kad taip ir turėtų būti”, 
– kviesdamas bendradarbiauti 
akcentavo A.Kubilius.

Ambasadorius Ž.Pavilionis 
pabrėžė, kad naujojo Garbės 
konsulo patirtis dirbant tarp-
tautinėje aplinkoje ypatingai 
svarbi, jo darbo apimtys su 
Lietuva ir Lietuvoje įspūdin-
gos, o naujasis paskyrimas „dar 
labiau priartins Virdžinijos 
valstiją prie Lietuvos”.

Naujojo LR garbės kon-

Dalyvaujant LR Seimo opozicijos vadovui A.Kubiliui, Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantui 
Pavilioniui, JAV Virdžinijos valstijos prekybos ir transporto sekretoriui M.Jones ir kitiems garbingiems 
svečiams, oficialiai atidarytas 24-asis Lietuvos garbės konsulatas JAV (Ričmonde), kuriam vadovaus 
Garbės konsulas Jeff Alen Nelson.                                                                                    LR URM nuotr.

sulato vadovas J.Nelson savo 
sveikinamojoje kalboje pa-
lyginęs LR Seimo opozicijos 
lyderio A.Kubiliaus ir buvusio 
JAV prezidento R.Reagan 
nuopelnus savo valstybėms, 
kvietė Virdžinijos verslininkus 
neatidėliojant vykti verslo mi-
sijų į Lietuvą, steigti Lietuvoje 

bendruosius paslaugų centrus 
be atstovybes. „Ypatingas JAV 
ryšys su Lietuva turi didžiulį 
neišnaudotą potencialą. JAV 
ir Lietuva dalijasi ta pačia 
vertybių skale, o mūsų ryšiai 
leidžia ją skatinti ir plėsti”, – 
pabrėžė LR garbės konsulas 
Virdžinijoje J.Nelson.

LR garbės konsulato Rič-
monde (Virdžinijos valstija) 
kontaktiniai duomenys: LR gar-
bės konsulas Jeff Alen Nelson. 
Adresas: 1111 E. Main Street, 
Suite 2010, Richmond, VA 
23219. Tel.: 202-365-8372. El. 
paštas: jnelson@strategicstaff.
com                                LR URM

krovinių pervežimas, statyba).
FIESP vadovas pakvietė 

Lietuvos įmones dalyvauti 
Brazilijoje šiuo metu vykdo-
muose infrastruktūros projek-
tuose, kuriems reikia užsienio 
įmonių patirties. FIESP priėmė 
kvietimą surengti verslo misiją 
Lietuvoje 2016 m.

L. Linkevičius taip pat 
susitiko su verslo misijo-
je dalyvaujančių Lietuvos 
įmonių atstovais, su kuriais 
aptarė įmonių planus ir eks-
porto į Braziliją galimybes. 
Balandžio 10 dieną diplo-
matijos vadovas apsilankys  
Lietuvos s tende Lotynų 
Amerikos automobilių detalių 
parodoje, kurioje dalyvauja 8 
įmonės iš Lietuvos.

Baigdamas vizitą šalies 
sostinėje balandžio 8 d. užsie-
nio reikalų ministras apsilankė 
Brazilijos parlamente, susitiko 
su Brazilijos diplomatijos 
akademijos – „Instituto Rio 
Branco” – vadovybe ir jaunai-
siais diplomatais, kurie stebino 
puikiomis žiniomis ir dideliu 
susidomėjimu Lietuvos ir 
Vidurio Europos aktualijomis. 
Regiono aktualijos taip pat 
buvo pristatytos susitikimuose 
su JAV, Europos Sąjungos ir 
Rytų partnerystės šalių amba-
sadoriais Brazilijoje, žinias-
klaidos atstovais.

Santykiai su Brazilija 
įgauna pagreitį

B a l a n d ž i o  7  d i e n ą 
L. Linkevičius sostinėje 
Brazilijoje susitiko su šalies 
diplomatijos vadovu Mauro 
Vieira bei plėtros, pramonės ir 
užsienio prekybos generaliniu 
viceministru Ivanu Ramalho.

„Šiandien kalbame apie 
bendradarbiavimą inovaci-
jų, gyvybės mokslų, žemės 
ūkio ir turizmo srityse, ku-
riose matome abipusę naudą. 
Gerą pradžią tolesnių ekono-
minių santykių plėtrai davė 
Brazilijos vyriausybės leidi-
mas eksportuoti Lietuvos žu-
vies produktus į 200 milijonų 
vartotojų turinčią Brazilijos 
rinką”, – sakė L. Linkevičius.

Susitikimuose aptarta ga-
limybė pagreitinti Lietuvos 
pieno produktų eksporto į 
Braziliją leidimų procedūras, 
rengiami ekonominio ben-
dradarbiavimo ir apsikeitimo 
informacija mokesčių klau-
simais susitarimai, sutarta 
paspartinti teisinės pagalbos 
ir apsikeitimo nuteistaisiais 
susitarimų pasirašymą.

L. Linkevičius pakvietė 
Brazilijos studentus studijuoti 
Lietuvos aukštosiose moky-
klose, naudotis Brazilijos vy-
riausybės programos „Mokslas 
be sienų” ir Europos Sąjungos 
programos „Erasmus+” sti-
pendijomis.

Brazilijos diplomatijos va-
dovas priėmė kvietimą apsi-
lankyti Lietuvoje pažymėti ofi-

cialių santykių tarp Lietuvos ir 
Brazilijos sukaktis – 2016 m. 
sueis 85 metai nuo tada, kai 
buvo užmegzti diplomatiniai 
santykiai, ir 25 metai nuo jų 
atkūrimo 1991 m.

L. Linkevičius informavo 
Brazilijos kolegą, kad Lietuvos 
Seime įkurta parlamentinė 
draugystės su Brazilija grupė, 
kuri padės aktyviau plėsti poli-
tinius santykius tarp valstybių.

Brazilijos diplomatijos va-
dovas pažymėjo, kad labai verti-
na lietuvių kilmės Brazilijos pi-
liečių indėlį į Brazilijos istoriją – 
simboliška, kad net du Brazilijos 
užsienio reikalų ministrai turi 
lietuviškų šaknų, o Brazilijos 
užsienio reikalų ministerijos 
pastatą puošia garsaus brazilų 
menininko, išeivio iš Lietuvos 
Lozoriaus Segalo skulptūra. 
Pažymėta, kad Brazilijoje gyve-
na apie 250 tūkstančių lietuvių 
kilmės asmenų.

Ministrai taip pat aptarė 
Europos Sąjungos ir Brazilijos 
santykius, pasaulio diploma-
tijos ir regionų aktualijas. L. 
Linkevičius pažymėjo, kad 
tarptautinė bendruomenė turi 
Rusijai siųsti aiškią vieningą 
žinią, smerkiančią Rusijos 
veiksmus Ukrainos atžvilgiu.

K a r t u  s u  m i n i s t r u 
Brazilijoje lankosi automobi-
lių detalių gamintojų ir eks-
portuotojų delegacija, kuri 
dalyvauja didžiausioje Lotynų 
Amerikos tarptautinėje auto-
mobilių detalių parodoje San 
Paule.                          LR URM

LINAS LINKEVIČIUS 
LANKĖSI ISTORINIAME 
SAN PAULO LIETUVIŲ 
RAJONE

(Atkelta iš 4 psl.)

Balandžio 16 dieną kraš-
to apsaugos ministras Juozas 
Olekas, susitikęs su Krašto 
apsaugos ministerijoje vie-
šėjusia Jungtinių Amerikos 
Valstijų valstybės sekretoriaus 
pavaduotoja tarptautiniams 
saugumui ir ginklų kontro-
lei Rose Gottemoeller (Rose 
Gottemoeller), gavo patvirtini-
mą, kad JAV atsiųs savo štabo 
karininkų į Lietuvoje kuriamą 
NATO štabą (angl. NATO Force 
Integration Unit, NFIU). Šis šta-
bas pradės veikti jau šią vasarą.

Ministras J. Olekas padėkojo 
JAV už šį sprendimą ir teigė, kad 
svarbu praktiškai įgyvendinti 
NATO viršūnių susitikime Velse 
patvirtintą NATO pasirengimo 
veiksmų planą (angl. Readiness 
Action Plan, RAP). Tai yra viena 
svarbiausių atsako į Rusijos 
keliamas grėsmes priemonių.

JAV ATSIŲS KARININKŲ  
Į LIETUVOJE KURIAMĄ NATO ŠTABĄ

„Nuolatinis Aljanso karinių 
pajėgų buvimas regione yra 
veiksmingiausia NATO priemo-
nė, užtikrinanti saugumą mūsų 
regione bei demonstruojanti 
NATO šalių solidarumą ir pasi-
rengimą reaguoti į pasikeitusią 
saugumo situaciją. Mes labai 
tikimės ilgalaikio ir tvirto JAV 
karinių pajėgų, ginkluotės ir 
įrangos dislokavimo Lietuvoje,” 
– pabrėžė krašto apsaugos mi-
nistras J. Olekas. Šiuo metu 
Lietuvoje bendroms pratyboms 
su mūsų šalies kariai dislokuota 
jau šeštoji nuo praėjusių metų 
pavasario Baltijos šalyse ro-
tuojamų JAV sausumos pajėgų 
karių pamaina.

Susitikime JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotoja pa-
sidžiaugė visapuse Lietuvos 
parama Ukrainai.

LR KAM

Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretoriaus pavaduotoja 
tarptautiniams saugumui ir ginklų kontrolei Rose Gottemoeller ir 
Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.    LR KAM nuotr.
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Ketvirtoji JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė buvo 
suruošta 1971 m. liepos 4 d. 
Čikagos tarptautiniame am-
fiteatre. Himnus ir Naujalio 
„Malda už tėvynę” diriga-
vo Vincas Mamaitis, suau-
gusių dainas palydėjo pia-
nistai Raimonda Apeikytė ir 
Manigirdas Motekaitis. PLB 
valdybos pirmininko Stasio 
Barzduko sveikinime rašoma: 
„Svetur dabar turime du visuo-
tinių Dainų švenčių židinius: 
Australiją ir JAV su Kanada. 
Jas čia organizuoja Lietuvių 
bendruomenė.” Šią Dainų 
šventę žurnale „Aidai” recen-
zavo komp. Vladas Jakubėnas: 
„Choristų jungtiniame chore 
galėjo būti apie 800 (spaudos 
žiniomis – apie 950). Chorai 
buvo sąžiningai išmokę atlie-
kamus kūrinius; visi dainavo 
viską. Nesijautė žymių into-
nacijos nukrypimų ar ritminių 
netikslumų, bet trūko gyvybės, 
gražesnių niuansų, nuotaikos. 
Ši pilkai skaidri proziška nuo-
taika su mažomis prošvaistėmis 
lydėjo visą pirmąją programos 
dalį. Publika laikėsi gan kul-
tūringai, tačiau dar niekuomet 
nėra tekę girdėti taip šykščiai 

GYVENTI DAINA
Loreta Timukienė

V dalis 
(Tęsinys, pradžia Nr. 4)

plojant. Vaikų choras, sudaręs 
programos vidurinę dalį, su-
būrė apie 600 gerai paruoštų 
dalyvių. To nežiūrint, nebuvo 
tokio stipraus įspūdžio, kaip 
trečioje Dainų šventėje; tada, 
itin žymios klausytojų dalies 
nuomone, vaikų choras iškilo 
kaip stipriausias visos šventės 
momentas. <…> Apskritai 
paėmus, ketvirtoji Dainų 
šventė laikytina pasisekusia. 
Užsibrėžti riboti uždaviniai 
buvo gerai įvykdyti; viskas 
praėjo sklandžiai, tiek muzi-
kinė programa, tiek bendra 
organizacija. Klausytojų buvo 
apie 10 000. Mūsų stipriausia 
Dainų šventė pasilieka antroji. 
Trečioji, nepaisant visų ne-
sklandumų, savo visuma irgi 
buvo įdomesnė už ketvirtąją. 
Adolfo Valeškos salės įdomios 
dekoracijos su originaliomis 
vilnietiškomis verbomis ir raus-
vų spalvų atspalviais sudarė 
gražią visumą.”

Penktoji lietuvių Dainų 
šventė vyko Kanadoje, Maple 
Leaf Gardens Toronto mieste 
1978 m. liepos 2 d. Ji buvo su-
derinta su Pasaulio lietuvių die-
nomis ir sporto žaidynėmis. Šį 
kartą iniciatyvą iškėlė Kanadoje 

gyvenantys lietuviškos dai-
nos mylėtojai. Todėl ir šios 
šventės pavadinime – Penktoji 
Kanados ir JAV lietuvių dainų 
šventė – Kanadai jau skiriama 
pirmoji vieta. Jos rengėjai buvo 
Kanados lietuviai, kurie tik 
šventės repertuaro sudarymui 
talkon kvietėsi JAV lietuvius 
muzikus. Šioje šventėje buvo 
įvesti kai kurie nauji dalykai: 
dainų šventės vėliava, jungti-
nis kanklininkų pasirodymas, 
lietuvių choras iš Australijos 
(Melburno lietuvių dainos sam-
būris) ir simfoninis orkestras. 
Dainų šventė buvo įtraukiama 
į kitus Pasaulio lietuvių dienų 
renginius. Šventėje dalyvavo 51 
choras su maždaug 1400 daini-
ninkų. Tame skaičiuje buvo 10 
Kanados lietuvių chorų.

Penktąją dainų šventę taip 
vertino muz. Algis Šimkus: 
„Rengėjai ir repertuaro komi-
sija ir šį kartą, atsižvelgdami į 
silpnėjančius chorus, pasiryžo 
apeiti pažangesnius ir labiau 
komplikuotus mūsų kompo-
zitorių darbus. Pasitenkinta 
išimtinai lengvesnėmis dai-
nomis, bijant atbaidyti ma-
žesnius ir menkiau pajėgius 
chorus. Šventės programą dar 
papildė Alfonso Mikulskio 
suorganizuotas liaudies instru-
mentų ansamblis, atlikdamas 
jo lietuvišką rapsodiją „Ant 
Nemuno kranto”. Dalis dainų 
buvo palydimos Toronto estų 

dūdų orkestro ir specialiai šiai 
šventei suorganizuoto simfoni-
nio orkestro su profesionaliais 
muzikantais. Nors penktoji 
Dainų šventė ir nebuvo me-
niniai išskirtinė, ji turėjo pa-
kankamai malonių prošvaisčių 
ir, aplamai paėmus, ją tenka 
vertinti teigiamai. Šventė su-
traukė į svetingą Torontą daug 
tūkstančių lietuvių ir juos 
atgaivino. Man pačiam teko 
būti liudininku, kai viena ne už 
lietuvio ištekėjusi moteris, jau 
senokai nutolusi nuo lietuviš-
kos veiklos ir skeptiškai suti-
kusi atsilankyti lietuvių Dainų 
šventėje, garsiai pareiškė, kad 
ji didžiuojasi esanti lietuve.”

Nuo 1956-ųjų kas penkerius 
metus rengtų lietuvių dainų 
švenčių maratonas 1991-ai-
siais nutrūko net penkiolikai 
metų: Anapilin iškeliavo dau-
gelis lietuvių chorų daininin-
kų, dirigentų ir kompozitorių. 
Lietuvių dainos šiapus Atlanto 
pritilo, bet tik laikinai – praėjus 
daugiau nei 10 metų, užaugus 
naujai dainorėlių kartai, imta 
ruoštis aštuntajai dainų šven-
tei: internete buvo patalpintas 
visas repertuaras su natomis, 
žodžiais ir net balsų partijomis. 
Internete buvo ir choreografinių 
judesių nuorodos. Tai chorų va-
dovams Kanadoje ar Didžiojoje 
Britanijoje, įvairiuose JAV 
miestuose labai palengvino pa-
siruošimą dainų šventei. Į 2006 

metų liepos 1–2 d. Čikagoje 
vykusią aštuntąją dainų šventę 
atvyko net 52 chorai. Ilinojaus 
universiteto didžiulį paviljo-
ną virpino 1200 įvairių kartų 
balsų, kurių dauguma - jauni 
žmonės, vaikai ir paaugliai. 
Tai labai džiugino aštuntosios 
dainų šventės rengėjus - orga-
nizacinio komiteto pirmininką 
Audrių Polikaitį, meno va-
dovę Ritą Čyvaitę-Kliorienę, 
muzikinių reikalų vykdomąjį 
komitetą – Darių Polikaitį, 
Dalią Viskontienę ir daugelį, 
prisidėjusių prie dainų šventės 
rengimo. Dainų šventės šūkis 
„Atsiliepk daina” neliko be 
atgarsio. Įvairaus amžiaus lie-
tuviai ar tik lietuviškas šaknis 
turintys dainininkai dainavo iš 
visos širdies ir nuotaikingai. Jų 
pasiklausyti suvažiavo net 6000 
lietuvių ne tik iš JAV, bet ir 
Kanados, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos. Pasveikinti ir pasi-
klausyti dainuojančių lietu-
vių buvo atvykęs ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
kurio kalba buvo pasitikta nuo-
širdžiomis ovacijomis. Šventės 
dainų programa buvo sudėliota 
taip, kad kartais dainininkais 
tapdavo visi šeši tūkstančiai 
žiūrovų. Chorams atliekant 
populiarias dainas, ekrane buvo 
rodomi dainų žodžiai tiems, 
kurie jas primiršo. Savotiškas 
karaokė...

(Bus daugiau)

Š. m. kovo 21 d., Klivlando 
lietuvių namuose (Lithuanian 
Village) įvyko suvažiavimas, 
kurio tikslas buvo perduo-
t i  LSS vadovybės parei-
gas naujiems vadovams. 
Suvažiavimas prasidėjo ka-
vute, užkandžiais ir paben-
dravimu. Po to sekė atskirų 
šakų (Brolijos, Seserijos, 
Akademinio skautų sąjūdžio) 
posėdžiai ir jų veiklos apž-
valga. Tai truko tris valan-
das. Posėdžiams pasibaigus, 
norint papildyti skautijos 
archyvus, jų dalyviai nusifo-
tografavo. Nebuvo užmiršti 
ir skanūs pietūs, kuriuos pa-
ruošė pirmame pastato aukšte 
esantis „Gintaro” restoranas. 
Pasistiprinę ir atsigaivinę, 
suvažiavimo dalyviai rin-
kosi į viršutinę salę, kurioje 
vyko pagrindinė, oficialioji 
suvažiavimo dalis – LSS va-
dovybės pareigų perdavimas. 
Tas pareigas buvęs vadovas 
v.s. fil. Gintas Taoras perda-
vė naujajam vadovui ps. fil. 
Albertui Kereliui. Momentas 
buvo ir liūdnokas, ir džiugi-
nantis.

Apeigos prasidėjo Šakų ir 
LSS vėliavų įnešimu į sceną. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
Klivlando Šv. Kazimiero 
parapijos kleb. kun. Joseph 
Bacevice sukalbėjo maldą 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

ir pasveikino suvažiavimo 
dalyvius. Atidarymo žodį 
tarė v. s. fil. Gintas Taoras, o 
raštu gautus sveikinimus per-
skaitė v. s. Rasa Karvelienė. 
Sekė asmeniniai organiza-
cijų atstovų sveikinimai, 
tarp jų ir „Vilties” draugijos 
pirmininko, „Dirvos” lei-
dėjo Algirdo V. Matulionio 
padėka buvusiai valdybai 
ir sveikinimas naujajai ei-
nant Baden-Powello nusta-
tytomis gairėmis. V. s. Rasa 
Karvelienė išvardino naujai 
išrinktą LSS vadovybę ir 
pakvietė juos į sceną. Naujoji 
vadovybė buvo prisaikdinta 
ir taip oficialiai perėmė LSS 
vadovybės pareigas. V. s. fil. 
Gintas Taoras kalbėjo apie jo 
šešerių metų vadovavimo lai-
kotarpį, per kurį jis išvažinė-
jo 39,000 mylių lankydamas 
įvairius skautijos vienetus 
ir maloniai prisiminė stovy-
klavimą, kartu atskleisdamas 
daug įdomių, dar negirdėtų ir 
spaudoje neskaitytų skautiš-
kojo gyvenimo nuotrupų. V. 
s. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
pateikė LSS VS Seserijos 
vadės pranešimą, kurį sekė 
trumpas, suglaustas ps. fil. 
Alberto Kerelio LSS VSP 
Brolijos pranešimas, padė-
ka ir pagyrimas buvusiai 
valdybai ir jos vadovui v. 

b. fil. Gintui Taorui. 
Buvusiems Brolijos 
ir Seserijos vadovams 
buvo įteiktos dova-
nos. Paeiliui kalbėjo 
naujosios valdybos 
vadai ps. fil,. Albertas 
Kerelis, s. fil. Onutė 
Gecev ič ienė ,  LSS 
ASS pirm. Ričardas 
Chiapetta, LSS tary-
bos iždininkė v. s. fil. 
Irena Markevičienė, 
kuri perdavė laime-
ną su organizacijos 
finansų informacija, 
Garbės teismo pirm. v. 
s. fil. Gintaras Plačas 
pranešė, kad per buvu-
sią kadenciją nebuvo 
jokių nusižengimų. 
Kontrolės komisijos 
pirm. v. s. fil. Svajonė 
K e r e l y t ė  p a t e i k ė 
glaustą pranešimą. 
Dauguma Europos, 
Kanados ir Vidurio rajonų 
vadų liko tie patys.

Pagal Lietuvių skautų są-
jungos tarybos Įsakymą Nr. 
56, datuotą 2015 m. vasario 
22 d. Par. 1.: „Pasiremdama 
Lietuvių skautų sąjungos 
vyresniškumo laipsnių nuos-
tatais, LSS Pirmija patvirtino 
sekančias seses ir brolius 
minėtiems pakėlimams ir 
apdovanojimais”. Įsakyme 
buvo išvardinta 30 skautų 
ir skaučių, kuriems buvo 
suteikti tokie pakėlimai ir ap-

dovanojimai: į paskautininko 
laipsnį, į skautininko(kės) 
- jūrų skautininkės laipsnį, į 
vyr. skautininko(kės) laipsnį, 
už nuopelnus Ordiną, Lelijos 
Ordiną, Padėkos Ordiną, 
Geležinio Vilko Ordiną. 
Penkiolika skautų ir skau-
čių buvo asmeniškai pakelti 
laipsniu ar apdovanoti šiame 
suvažiavime. Iš pateiktų 
pranešimų paaiškėjo, kad 
naujieji vadovai į ateitį žvel-
gia teigiamai, su pasitikėji-
mu, tvarka ir naujoviškesne 

V. s. fil. Gintas Taoras tarė atidarymo žodį.                   A. V.  Matulionio nuotr.

veikla, kurioje svarbią vietą 
užims naujausiu technologi-
nių galimybių bei priemonių 
pritaikymas ir naudojimas. 
Po vėliavų išnešimo suvažia-
vimo dalyviai sustojo į ratą, 
sudainavo „Lietuva brangi” 
ir suvažiavimą užbaigė tradi-
cine „Ateina naktis”. Po šio 
svarbaus suvažiavimo naujoji 
taryba turėjo dviejų valandų 
posėdį, o po jo, 6:30 v. v. 
Lietuvių namuose buvo su-
ruošta LSS Vadijos vakaronė.

Algirdas V. Matulionis
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DĖMESIO „DIRVOS” RĖMĖJAMS
Primename „DIRVOS” rėmėjams, kad „DIRVOS” leidėja 

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

PRANEŠIMAS
Šių metų balandžio mėn. 27 

d., 6:00 val. v., Klivlando valsty-
biniame universitete (Cleveland 
State University), kuris yra 
filmos globėjas, rodys Kanados 
- Estijos dokumentinį filmą 
„Staklių šeimininkės” (angl. - 
„Keepers of the Loom”). Filme 
pasakojama apie esčių nagingu-
mą, talentus ir tautinės tapatybės 
išlaikymą per tautodailę, audi-
nius ir tautinius rūbus rusinimo 
grėsmės akivaizdoje. Filmas 
bus rodomas Klivlando vals-
tybinio universiteto Didžiojoje 
auditorijoje (Main Classroom 
Auditorium). Adresas: 1899 
East 22nd Street, Cleveland OH 
44115. Aukos bus priimamos su 
dėkingumu.        „Dirvos” inf.

VYTAUTO SMETONOS 
REČITALIUI 
ARTĖJANT

Š. m. kovo 10 d. „Dirvoje” 
buvo išspausdintas straipsnis 
„Džiuginantis muzikinio talento 
atgimimas”, pranešantis apie 
Vytauto Smetonos kompaktinės 
plokštelės (CD) pavadinimu 
„Vytautas Smetona „All The 
Way Back” išleidimą balan-
džio 14 d. ir nurodantis būsimų 
pianisto rečitalių datas ir vietas.

Na, o šio straipsnio tikslas 
yra patiekti papildomos infor-
macijos ir paraginti „Dirvos” 
skaitytojus bei visą Klivlando 
lietuvių bendruomenę pasinau-
doti puikia proga pasiklausyti 
talentingo pianisto. Praeitą sa-
vaitę šio straipsnio autorius ir 
keletas kitų asmenų buvo pa-
kviesti į privačią pianisto repe-
ticiją, kuri paliko puikų įspūdį, 
išryškino ir patvirtino Vytauto 
Smetonos įgimtą muzikinį ta-
lentą. Jo rečitalis Klivlande 
vyks Reinberger Chamber Hall 
(Severance Hall), penktadienį, 
gegužės 8 d. 7:30 val. v. Salės 
adresas: 11001 Euclid Avenue. 
Bilietus galite užsisakyti pa-
skambinę į Severance Hall, tel. 
nr. 1-216-231-1111 arba 1-800-
686-1411, arba internetu www.
severancehall.com.

Algirdas V. Matulionis

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

KAZIUKO MUGĖ
Lietuvių kalbos žodyne 

„mugė” yra „didelis tur-
gus” ar „prekymetis”. Nors 
šis pavadinimas labiau tin-
ka Lietuvoje rengiamoms 
Kaziuko mugėms, daug ma-
žesniu mastu jį galima pritai-
kyti ir to paties vardo popu-
liariems išeivijos renginiams.

Šiemet Klivlando skauti-
jos tradicinė Kaziuko mugė 
buvo atidaryta kovo 22 d. 
Šv. Kazimiero parapijos sa-
lėje, tuoj po 10:00 v.r. šv. 
Mišių parapijos šventovėje. 
Pasveikinęs į mugę atvyku-
sius dalyvius, Klivlando skau-
tijos vadas v. s. fil. Remigijus 
Belzinskas kelioms vyres-

C H I C A G O ,  I L

Balandž io  19  d .  po 
šv. Mišių, Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčios 
(6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL) parapijos salėje 
vyko koncertas. Koncertavo 
Čikagos operos solistė Nida 
Grigalavičiūtė ir Gintautas 
Litinskas, atvykęs iš Lietuvos. 
Po koncerto buvo vaišės.

Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo 
parapijoje (6812 S. 
Washtenaw Ave., 
Chicago, IL) gegu-
žės 9 d., šeštadienį 
po 4:00 val. vakaro 
Mišių kviečiame į 
dokumeninio filmo 
„Avinėlio vartai” 
peržiūrą parapijos 
salėje. Filmo reži-
sierius Audrius Stonys ir brolis 
Gediminas Numgaudis, OFM. 
Filmo peržiūroje dalyvaus 
kun. Gediminas Numgaudis, 

A I R I J A

LIETUVIŲ SIELOVADOS 
APEIGOS

2015 m. Didžiosios savai-
tės pabaigoje (balandžio 3 – 5 
d.d.) Airijoje lietuvių katalikų 
sielovadą aplankė Lietuvos 
vyskupų konferencijos de-
legatas užsienio lietuviams 
katalikams prelatas Edmundas 
J. Putrimas.

Velyknakčio, balandžio 4 
d., apeigoms garbus svečias ap-
lankė Š. Airijos Armos miesto 
apylinkių lietuvius, kur, vėlai 
vakare gausiai susirinkus vietos 
apylinkių tautiečiams, vadova-
vo Šv. Patriko katedroje Velykų 
nakties liturgijai. Čia suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą 26 
lietuvaičiams bei pakrikštijo du 
suaugusius tautiečius.

Prieš tai garbus svečias su 
lietuvių katalikų sielovados 
atstovais trumpai maldai ap-
silankė Šv. Brigitos gimimo 
vietoje esančioje koplyčioje 
bei prie šventojo šaltinio, ku-
riame, kaip tikima, šv. Patrikas 
V amžiuje krikštijo pagonis.

Balandžio 5 d., Šv. Velykų 
sekmadienį, prelatas Edmundas 
J. Putrimas Kristaus Prisikėlimo 
šventes sutiko su Dublino apy-
linkių lietuviais Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, Westland Row, 
Dublin 2.

Gausiai susirinkę tautiečiai 

Klivlando skautijos vadas v. s. fil. Remigijus Belžinskas sveikina mugės svečius ir dalyvius.   
                                                                                                                                     A.V.Matulionio nuotr.

nėms skautininkėms įteikė 
iš Vilniaus Kaziuko mugės 
parsivežtus suvenyrus, o sce-
noje išsirikiavę trisdešimt trys 
skautai ir skautės vienbalsiai 
pasveikino susirinkusius. 
Tarp jų buvo malonu matyti 
uniformuotus skautus, atvy-
kusius iš kitų JAV miestų ir 
Kanados. Dieną prieš tai jie 
buvo suvažiavę į LSS va-
dovybės pareigų perdavimo 
iškilmes Klivlande.

Mugės salėje buvo gera 
proga pasigardžiuoti skaniu, 
karštu maistu, pasinerti į mu-
gės šurmulį. Salėje stovėjo 
šeši kioskai. Vienas iš jų 
buvo gausus įvairių medžio 
drožinių. Buvo parduodami 
gaivieji gėrimai ir riestainiai.

Mugės tikslas buvo su-

telkti lėšų Klivlando skau-
tijos veiklai paremti, išpar-
duodant kiek galima daugiau 

suvenyrų. Tam pačiam tikslui 
veikė ir loterija. Pagal iš 
įvairių šaltinių gautus atsi-

liepimus, mugė buvo gerai 
organizuota ir sėkminga.

Algirdas V. Matulionis

sutartinai meldėsi už Tėvynę 
Lietuvą bei išeivijos sielo-
vadą Airijoje ir plačiajame 
pasaulyje.

Šis, jau ne pirmas, pre-
lato Edmundo J. Putrimo 
apsilankymas Airijoje buvo 
skirtas pažymėti lietuvių ka-
talikų sielovados dešimties 
metų jubiliejų šiame krašte. 
Atsisveikindami su garbiuoju 
svečiu Airijos lietuviai pa-
sveikino jį artėjančio 30-ojo 
kunigystės jubiliejaus proga.

Kun. Egidijus Arnašius, 
Airijos lietuvių katalikų sie-
lovados kapelionas

Naglis Montvilas Dubline priėmė pirmąją Šv. Komuniją Šv. Velykų 
dieną.                                                                Ernesto Slivinsko nuotr.

Po Sutvirtinimo sakramento Armos katedroje.                                                      Ernesto Slivinsko nuotr.

OFM, atvykęs iš Lietuvos Šv. 
Antano Paduviečio parapijos, 
Pakutuvėnų vienuolyno. Krikšto 
Sakramentas – atgimimo iš 
Dvasios ženklas ir įvedimo į 
Bažnyčią momentas – turėtų 
būti svarbiausias įvykis kiekvie-
no krikščionio gyvenime. Kas 
su manimi nutiko per Krikštą? 
Kas man buvo suteikta? Ką aš 
priėmiau? Kokią dovaną gavau? 
Kaip ja naudojuosi – gyvenu?

Kun. Gediminas Numgaudis

Į šiuos klausimus rasite at-
sakymą pažiūrėję filmą ir taip 
pat galėsite paklausti brolio 
Gedimino.
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Vašingtone viešintis LR 
Seimo opozicijos vadovas, 
Tėvynės sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų pir-
mininkas Andrius Kubilius 
balandžio 16 d. viename įta-
kingiausių JAV politinių tyri-
mų centrų  „Atlantic Council” 
institute pristatydamas Baltijos 
šalių patirties panaudojimo ga-
limybes Ukrainos reformoms, 
pabrėžė Vakarų valstybių pa-
ramos svarbą, siekiant sta-
bilizuoti padėtį ir sustabdyti 
Rusijos agresiją.

Jis pasiūlė Europai pa-
galvoti apie savotišką Mar-
šalo plano, po Antrojo Pa-
saulinio karo padėjusio at-
statyti Vokietiją, pritaikymą 
Ukrainai, skiriant bent 3 pro-
centus ES struktūrinių fondų 

Lietuvos Seimo opozicijos vadovas, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų pirminin-
kas Andrius Kubilius (kairėje) tarėsi su JAV Senato gynybos komiteto pirmininku Džonu McCainu.  
                                                            LR URM nuotr.

VAŠINGTONE PRISTATYTAS PARAMOS UKRAINAI 
PLANAS

lėšų reformoms šioje šalyje 
skatinti ir jos ekonomikos 
gaivinimui. Pasak A.Kubiliaus 
tokia pagalba, prie kurios galė-
tų prisidėti ir JAV, padėtų sta-
bilizuoti ekonominę ir politinę 
padėtį Ukrainoje bei sutrukdy-
tų V.Putino režimo planams, 
pasinaudojant ekonominiais 
sunkumais ir tikėtina politine 
švytuokle, pakreipti Ukrainos 
geopolitinę orientaciją sau 
palankia kryptimi. Diskusijos 
dalyviai -  pritardami Lietuvos 
politikui, neseniai paskirtam 
Ukrainos Prezidento užsienio 
patarėjų tarybos nariu,pasiūlė 
pavadinti šį paramos projektą 
Kubiliaus planu, su aliuziją į 
jo, šiame kontekste, paminėtą 
Maršalo planą.

Andrius Kubilius balan-

džio 16 d. Vašingtone taip 
pat susitiko su įtakingais JAV 
senatoriais, Senato gynybos 
komiteto pirmininku Džonu 
McCainu ir demokratų gru-
pės Senate vadu pavaduotoju 
Ričardu Durbinu. Susitikimų 
metu aptartos didesnio JAV 
įsitraukimo į Vidurio ir Rytų 
Europos regioną galimybės, 
taip pat bendradarbiavimas 
siekiant atremti Rusijos kari-
nės, politinės ir informacinės 
agresijos atakas. Seimo opozi-
cijos vadovas taip pat lankėsi 
„Laisvosios Europos”  radijo 
ir „Amerikos balso” biuruo-
se, susitiko su pagrindinių 
Vašingtono politinių tyrimų 
centrų vadovais bei JAV lie-
tuvių bendruomenės atstovais.

LR URM

Vilniuje balandžio 16 die-
ną vykusiame Lietuvos ir 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministrų Lino Linkevičiaus ir 
Franko - Walterio Steinmeierio 
susitikime aptartas dvišalės 
partnerystės stiprinimas, gin-
kluota agresija prieš Ukrainą, 
santykiai su Rusija, Rytų kai-
mynystės, energetinio ir infor-

LIETUVOS IR VOKIETIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRŲ 
PASITARIMAS VILNIUJE

macinio saugumo klausimai.
„Norime matyti daugiau 

Vokietijos Lietuvoje: vers-
le, investicijose, kultūroje, 
sprendžiant saugumo iššūkius. 
Šiandien suderinome bendrą 
veiksmų planą ir sutarėme dėl 
aktyvesnio bendradarbiavimo 
stiprinant žiniasklaidą, vykdant 
visuomenės švietimo projektus 

ir glaudesnius ryšius tarp mūsų 
visuomenių. Tai projektai, ku-
rie įtrauktų Lietuvos-Vokietijos 
forumą, mokslo ir tyrimų cen-
trus, jaunimo ir kitas visuome-
nines organizacijas,” sakė L. 
Linkevičius.

Lietuvos ministras pažy-
mėjo ypač svarbų Vokietijos 
vaidmenį įgyvendinant NATO 
viršūnių susitikime Velse pri-
imtus sprendimus.

„Vokietijos naikintuvai 
jau penkis kartus budėjo 
Karinių oro pajėgų Aviacijos 
bazėje Šiauliuose, šiais me-
tais Vokietija atsiųs savo ka-
rių kontingentą į pratybas 
Lietuvoje. Šie veiksmai yra 
svarbus Vokietijos indėlis į 
NATO ir viso regiono saugu-
mą bei puikus sąjungininkų 
solidarumo pavyzdys,” – teigė 
Lietuvos ministras.

L.Linkevičius pažymėjo, 
kad Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą akivaizdoje ES turi 
vieningai ir nuosekliai laikytis 

anksčiau sutartos sankcijų poli-
tikos, kuri  ir toliau turi būti aiš-
kiai siejama su visišku Minsko 
įsipareigojimų įvykdymu.

„Turime veikti ryžtingiau 
stabdydami Rusijos agresiją 
Ukrainoje. Spaudimas turi 
išlikti, kol visi Minsko susita-
rimai nebus įgyvendinti. Kartu 
turime padėti Ukrainai stiprinti 
savo ekonomiką, vykdyti re-
formas ir artėti prie ES,” teigė 
Lietuvos ministras.

Ministrai taip pat aptarė 
artėjantį ES Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimą Rygoje, 
Lietuvos pirmininkavimą 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje.                      LR URM

Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai aptarė dvišalę par-
tnerystę, atsaką į naujas grėsmes Europoje. Nuotraukoje Vokietijos 
užsienio reikalų ministras Frankas-Walteris Steinmeieris (kairėje) ir 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. LR URM nuotr.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius balandžio 15 
d. susitikime su Japonijos užsienio reikalų viceministru Kentaro 
Sonoura padėkojo už Japonijos paramą Lietuvai siekiant narystės 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) 
ir pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi abipusiai naudingam 
bendradarbiavimui EBPO. Ministras pristatė Lietuvos pirmininka-
vimo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai gegužės mėn. prioritetus 
ir pakvietė Japonijos užsienio reikalų ministrą dalyvauti Lietuvos 
rengiamuose debatuose apie žurnalistų  saugumą.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas 
balandžio 15 d. susitiko su naujuoju Kinijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Wei Ruixingu. Viceministras N. Germanas pažymėjo, 
kad dvišaliams ryšiams ir iniciatyvoms skatinti labai svarbus aukš-
čiausio lygio dialogas ir žmogiškųjų kontaktų plėtra, ypač jaunimo 
bendradarbiavimas. Lietuva ir Kinija balandžio mėnesio pabaigoje 
planuoja pasirašyti susitarimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų 
lygiavertiškumo ir pripažinimo. Tikimasi, kad tai paskatins jauni-
mo mainus. Susitikime taip pat buvo aptartas regioninis Kinijos ir 
šešiolikos Centrinės bei Rytų Europos valstybių bendradarbiavimo 
formatas (Kinija+16), kuris yra puiki platforma bendradarbiauti 
transporto, infrastruktūros, bankų sektoriaus, žemės ūkio, švietimo 
ir kitose srityse.

Balandžio 13 d. Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis dalyvavo Georgetown universiteto Tarptautinių santykių 
mokyklos PREEA - Rusijos, Rytų Europos ir Eurazijos reikalų pro-
fesionalų organizacijos surengtoje diskusijoje „Naujoji žiniasklaida 
hibridinio karo amžiuje” kartu su buvusiu Laisvosios Europos 
/ Laisvės radijo prezidentu Georgetown dėstytoju Dr. Jeffrey 
Gedmin. Atkreipęs dėmesį į tai, kad „Russian TV” finansavimas 
šiuo metu 40 kartų viršija „Amerikos balso”, o jos žiūrimumas 
JAV – visų pagrindinių Vakarų televizijos gigantų, ambasadorius 
perspėjo, kad tokią įtaką Rusija neabejotinai gali išnaudoti ir JAV 
vidaus politikai, pvz. Prezidento rinkimų rezultatams, įtakoti. 

Nuotraukoje (iš kairės) – Georgetown dėstytojas Dr. Jeffrey 
Gedmin, PREEA prezidentas Kurt Hagemann ir Lietuvos amba-
sadorius JAV Žygimantas Pavilionis.                         LR URM nuotr.

Rusijos propaganda puikiai išnaudoja liberaliosios demokratijos 
silpnybes, ypač siekį išgirsti alternatyvią nuomonę. J. Gedmin 
pastebėjo, kad po Rugsėjo 11-osios, ekonominės krizės ir „Arabų 
pavasario” susilpnėjus JAV informacinei įtakai pasaulyje atsiradusį 
vakuumą užpildo Rusija. Analogiškas propagandos priemones jau 
naudoja ir Kinija, kurios tikslas, kaip ir Rusijos – plėsti įtakos zoną 
savo kaimyninėse teritorijose, išstumiant iš jos JAV. Rusijos tikslas 
- neleisti jos kaimynystėje esančioms šalims prisijungti prie Vakarų 
klubų ir įvairiausiomis priemonėmis destabilizuoti tuos klubus. J. 
Gedmin siūlymas – ne tik neigti skleidžiamą melą, bet ir aktyviai 
skleisti geresnės – konkurencingos ir klestinčios Rusijos viziją. Bet 
pirmiausia reikia atsikratyti iliuzijos, kad autokratijas įmanoma 
prisijaukinti.                                                                           LR URM

PRAŠOMA EK  
IR LENKIJOS VADOVŲ

Trijų Baltijos šalių premjerai 
prašo Europos Komisijos ir 
Lenkijos vadovų rasti spren-
dimą dėl Lietuvos ir Lenkijos 
dujų jungties (GIPL) projekto 
finansavimo. Lenkija, pasak 
šaltinių, norėtų, kad kitos šalys 
jai kompensuotų daugiau pro-
jekto kaštų.

Trys premjerai balandžio 17 
d. laišku kreipėsi į EK pirminin-
ką Jeaną-Claude`ą Junckerį bei 
Lenkijos premjerę Ewą Kopacz.

534 km ilgio Lietuvos-Len-
kijos dujotiekio projektui EK 
pernai spalį suteikė aukščiausią 
prioritetinį statusą.                LRT
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K U L T ŪR A

KULTŪROS KRONIKA
Klaipėdos Skulptūrų parke atidengtas paminklas, skirtas 

armėnų genocido šimtmečiui paminėti. Klaipėdoje stovėsiantis 
paminklas – chačkaras – armėnų identiteto simbolis – 2009 me-
tais buvo įtrauktas į UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo 
sąrašą. Chačkaras, išvertus iš armėnų kalbos reiškia kryžių 
akmenyje. Jie gaminami nuo 301 metų – nuo tada, kai Armėnija 
priėmė krikščionybę. Pamačius chačkarą galima neabejoti – 
šioje vietoje yra arba buvo armėnų. „Chačkaras pagamintas 
iš armėniško bazalto monolito. Pagrindiniai simboliai – saulė, 
kryžius ir dangus – nesikeičia nuo tų laikų, kai armėnai priėmė 
krikščionybę. tačiau kiti ornamentai yra nepakartojami ir unika-
lūs – dviejų vienodų nebūna. ir tai yra viena svarbiausių armėnų 
meno išraiškų”, – teigė skulptorius Musheghas Tatoyanas.  
Lietuvoje tokie paminklai yra dar du – Kaune ir Šiauliuose, ant 
Kryžių kalno.

Vienas žymiausių lietuvių kino operatorių, pedagogas 
Viktoras Radzevičius apdovanotas Kultūros ministerijos Garbės 
ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk” už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, už asmeninę 
atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Apdovanojimą 
Viktorui Radzevičiui įteikė kultūros viceministrė Agneta 
Lobačevskytė balandžio 10 d. Lietuvos kinematografininkų 
sąjungos salėje vykusio Viktoro Radzevičiaus kūrybos vakaro, 
skirto kūrėjo 60 metų jubiliejui, metu.

Balandžio 17 dieną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmuose atidaryta  tarptautinė vieno eksponato paroda 
„Viduramžių papuošalas. Mįslingasis Vytauto Didžiojo epochos 
diržas”. Parodą globoja Lietuvos  kultūros ministras Šarūnas 
Birutis ir Baltarusijos kultūros ministras Borisas Svetlovas. 
Vytauto Didžiojo epochą menančio eksponato atkeliavimas į 
Valdovų rūmus, pasak kultūros ministro Šarūno Biručio, šian-
dien svarbus ne tik kaip XIV–XV a. sandūros atminimas, kai 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyveno, dirbo ir savitą 
kultūrą kūrė bei puoselėjo dabartinių lietuvių, lenkų, baltarusių, 
totorių, karaimų, ukrainiečių, žydų ir daugelio kitų tautų atstovų 
protėviai. Tarp parodos atidarymo svečių buvo Baltarusijos 
ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Korolis ir Lietuvos am-
basadorius Baltarusijoje Evaldas Ignatavičius, Baltarusijos 
nacionalinio istorijos muziejaus direktorius Olegas Ryžkovas.

2015 m. balandžio 15 d. 
JAV Kongreso bibliotekoje 
Vašingtone įvyko Lietuvos 
šiuolaikinės poezijos antologi-
jos „How the Earth Carries Us. 
New Poets from Lithuania” 
pristatymas. Antologiją pri-
statė Kongreso bibliotekos 
Poezijos ir literatūros centro 
direktorius Robert Casper ir 
antologijos vertėjas Rimas 
Uzgiris. Eiles skaitė jaunieji 
Lietuvos poetai – Ilzė Butkutė, 
Giedrė Kazlauskaitė ir Marius 
Burokas.

Antologijos „How the 
Earth Carries Us. New Poets 
from Lithuania” išleidimą ini-
cijavo Lietuvos kultūros insti-
tutas. Pagrindinis antologijos 
tikslas – supažindinti leidėjus 
su šiuolaikine Lietuvos litera-
tūra ir paskatinti juos leisti lie-
tuvių poetų kūrybą. Knygoje 
publikuojama 26 poetų kūryba 
– po 3–6 kiekvieno autoriaus 
eilėraščius anglų kalba ir trum-
pos kūrėjų biografijos.

Lietuvių poezijos anto-
logijoje – rinktiniai kūriniai, 

LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS POEZIJOS ANTOLOGIJOS 
PRISTATYMAS JAV KONGRESO BIBLIOTEKOJE

kuriuos parašė poetai: Arnas 
Ališauskas, Darius Šimonis, 
Vytautas Dekšnys, Neringa 
Abrutytė, Laurynas Katkus, 
Dainius Gintalas, Benediktas 
Januševičius ,  Rimvydas 
Stankevičius, Artūras Valionis, 
Gintaras Bleizgys, Tomas S. 
Butkus, Mantas Gimžauskas, 
Mindaugas Valiukas, Gytis 
Norvilas, Marius Burokas, 
Rimantas Kmita, Antanas 
Šimkus, Donatas Petrošius, 
Agnė Žagrakalytė, Giedrė 
Kazlauskaitė, Ilzė Butkutė, 
Vytautas Stankus, Mindaugas 
N a s t a r a v i č i u s ,  I n d r ė 
Valantinaitė, Aušra Kaziliūnaitė 
ir Ramunė Brundzaitė.

Renginį surengė Lietuvos 
Respublikos ambasada ben-
dradarbiaudama su Kongreso 
bibliotekos Europos skyriu-
mi ir Kongreso bibliotekos 
Poezijos ir literatūros centru.

Balandžio 11 d. jaunieji 
lietuvių poetai dalyvavo ir 
Lietuvos šiuolaikinės poezijos 
antologiją pristatė didžiausioje 
Amerikos rašytojų ir rašytojų 

JAV Kongreso bibliotekoje Vašingtone įvyko Lietuvos šiuolaikinės poezijos antologijos „How the 
Earth Carries Us. New Poets from Lithuania” pristatymas. Kalba – Lietuvos ambasadorius JAV 
Žygimantas Pavilionis.                                                                                                     LR URM nuotr.

programų asociacijos organi-
zuojamoje knygų mugėje ir 
konferencijoje Mineapolyje 
(Minesotos valstija). Šiame 
renginyje susirenka daugiau 
nei dvylika tūkstančių ra-
šytojų, mokytojų, studentų, 
redaktorių, kultūros operato-
rių, šiuolaikinės literatūros 
ekspertų ir leidėjų.

Balandžio 12 d. antolo-
gija buvo pristatyta Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
Čikagoje.

Naujosios kartos lietuvių 
poetų kūrybos antologiją su-
darė poetas Marius Burokas, 
bendradarbiaudamas su poetu 
Kornelijumi Plateliu ir vertėju 
Rimui Uzgiriu.

Antologiją išleido Lietuvos 
kultūros institutas.

Lietuvos šiuolaikinės po-
ezijos kūrybos sklaidą JAV 
iš dalies finansavo Lietuvos 
Respublikos kultūros ministe-
rija ir Lietuvos kultūros taryba.

Evaldas Stankevičius, LR 
kultūros atašė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose

Balandžio 10 dieną Lietuvos ambasadoje Jungtinėje 
Karalystėje atidaryta lietuvių dailės autorių paroda. Čia eksponuo-
jami darbai iš lietuviškų šaknų turinčio amerikiečio Roberto Shopes 
kolekcijos - septyniolika lietuvių menininkų Dano Andriulionio, 
Ryčio Martinionio, Pauliaus Juškos, Klaudijaus Petrulio, Arūno 
Mėčiaus ir Jūratės Mykolaitytės ir kt. darbų. Roberto Shopes savo 
kalboje pažymėjo, kad jo kolekcionuojami darbai pirmą kartą pri-
statomi viešai. Kolekcininko domėjimasis lietuvių menu prasidėjo 
vieno vizito į Lietuvą metu: „Kartą vaikščiodami Vilniuje mudu 
su žmona nutarėme užsukti į Totorių gatvėje esančias jaunųjų dai-
lininkų dirbtuves. Ten mūsų dėmesį patraukė išties nepaprastas, 
teatrališkais rūbais apsirengusio jauno vyro portretas. Tai buvo 
Pauliaus Juškos darbas „Nikodemas”. Tokiu būdu mes įsigijome 
pirmąjį lietuvišką paveikslą.” Roberto Shopes kolekcijoje, be 
parodoje pristatomų darbų, saugomi ir Raimundo Šližio, Liudviko 
Natalevičiaus, Miko Vilučio bei Stasio Stasiūno paveikslai. Paroda 
ambasadoje Londone veiks iki 2016 m. balandžio mėnesio. 

Š. m. balandžio 16 d. Paryžiuje, Luvro muziejaus auditoriu-
me įvyko žymaus pianisto Luko Geniušo koncertas. Programoje 
skambėjo J. Bramso, F. Šopeno kūriniai.  Koncertas buvo įrašy-
tas ir bus transliuojamas porą mėnesių adresu www.medici.tv. 
Sceninę patirtį L. Geniušas pradėjo kaupti nuo 1996 m., yra kon-
certavęs su daugeliu orkestrų (kaip antai Hamburgo, Duisburgo, 
Škotijos BBC, „Kremerata Baltica”, Varšuvos filharmonijos, 
Lietuvos valstybiniu simfoniniais ar Sankt Peterburgo kapelos 
orkestru) ir skambinęs rečitalius Rusijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Švedijos, Vokietijos, Ispanijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Austrijos, 
Japonijos, Pietų Korėjos, JAV salėse.                          LR KM, LRT

Vytauto Didžiojo epochos diržas.                                   LR KM nuotr.

Šiais metais į Lietuvos 
profesionaliosios muzikos 
sceną sugrįžta kas ketverius 
metus rengiamas, šįkart jau 
VII Tarptautinis Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio pianis-
tų ir vargonininkų konkursas, 
vyksiantis 2015 m. rugsėjo 
14–23 dienomis.

2011-aisiais minėjęs kom-
pozitoriaus ir dailininko mir-
ties datos šimtmetį, sutraukęs 
rekordinį dalyvių skaičių, 
šįkart jis vėl žymi svarbią 
datą - 140-ąsias genialiojo 
menininko gimimo metines.

Kaskart konkursas tampa 
didžiuliu įvykiu, ne tik su-

VII TARPTAUTINIS M. K. ČIURLIONIO PIANISTŲ  
IR VARGONININKŲ KONKURSAS

kviesdamas talentingiausius 
jaunosios kartos pianistus ir 
vargonininkus iš viso pasaulio, 
bet ir dovanodamas naujus, 
specialiai šiam konkursui 
parašytus lietuvių kompozi-
torių kūrinius fortepijonui ir 
vargonams. Tarp ryškiausių 
M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatų – gausybė tarptautiniu 
ir Lietuvos mastu pripažin-
tų pianistų ir vargonininkų, 
kuriems šis laimėjimas tapo 
svarbia karjeros pakopa.

Laimėjęs Lietuvos kultūros 
tarybos skelbiamą konkur-
są 2014–2018 organizuoti 
Lietuvoje vykstančius profesi-

onaliosios muzikos konkursus, 
šį kartą M. K. Čiurlionio kon-
kurso organizavimu rūpinasi 
VšĮ „Natų knygynas”, ben-
dradarbiaudamas su Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija. 
Konkurso sklaida jau vyk-
doma net 37–iose pasaulio 
šalyse, gyvai jis buvo prista-
tytas Rygoje, Liuksemburge, 
Generalinėje EMCY asamblė-
joje, Niujorke ISPA kongreso 
metu, Juilliard’o mokykloje. 
Jau paskelbta registracija į 
konkursą, kuri tęsis iki gegu-
žės 31d.

„1965 m. tuometinėje 
(Nukelta į 11 psl.)
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Tęsiasi Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro (LTSC) 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
edukologijos universitetu 
(LEU) – kovo mėn. pas mus 
svečiavosi šios aukštosios mo-
kyklos dėstytojas prof. Juozas 
Skirius. Istorikas, lietuvių 
išeivijos istorijos tyrinėtojas 
LTSC lankėsi jau ne pirmą 
kartą – šįkart profesorius rinko 
medžiagą knygai apie išeivijos 
indėlį į Lietuvos valstybės kū-
rimą. Sausio-vasario mėnesiais 
turėjome pagalbininkes iš LEU 
– tai studentės Agnė Aleksaitė, 
Šarūnė Baronaitė, Raimonda 
G a d l i a u s k a i t ė ,  I n g r i d a 
Viluckytė, kurios, savaitgaliais 
atlikusios praktiką Čikagos ir 
Maironio lituanistinėse moky-
klose, turėdamos laisvą dieną 
talkino Lituanistinių tyrimo ir 
studijų centre. Lituanistikos ir 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO 
NAUJIENOS

sipildo – šiais metais gavome 
rašytojo, pedagogo Antano 
Giedraičio (slapyv. Giedrius); 
teisininko, visuomenininko 
Petro Linkaus; kultūros visuo-
menininko Viktoro Vaitkaus; 
Vinco Krėvės lituanistinės mo-
kyklos; taip pat buvusio PLB  
valdybos  pirmininko, JAV 
LB Archyvų komiteto nario, 
LTSC tarybos pirmininko, filo-
sofijos dr. Vytauto Bieliausko 
archyvinę medžiagą. Iš įvairių 
vietovių vis gauname naujų 
dokumentų, nuotraukų apie 
JAV lietuvių bendruomenės 
veiklą. Bibliotekos fondus 
papildė Ilonos ir Henriko 
Laucių dovanotas vertingų 
knygų rinkinys - literatūra 
lietuvių ir anglų kalbomis apie 
Antrąjį pasaulinį karą, pokarį, 
sovietinį laikotarpį. LTSC 
bibliotekos fonduose turime 

Algirdas Patackas stovi prie savo vardinio ąžuolo 2011 metų pa-
vasarį Ožkabaliuose, Lietuvių tautos atgimimo ąžuolyne, dr. Jono 
Basanavičiaus tėviškėje, Vilkaviškio rajone.              L.Milčiaus nuotr.

LIETUVOS VARDO NEŠĖJAS
Leonas Milčius

In memoriam Sąjūdžio ir politikos bendražygiui 
Algirdui Patackui

Didysis Penktadienis – tiktai pradžia
Kelionės nuo Žemės Golgotos,
Į ten, kur sutinka Šviesa ir Tiesa,
Svajonės, čia veltui ieškotos.

Prasmingo gyvenimo kelias sunkus, 
Akmenuoti kalnai – ne kalva.
Tik motina šaukė ir ėjo sūnus,
O šaukė: „Litua” – Lietuva.

Tas laimingas, kas eidamas švyturį mato 
Ir laimėti vilties nepristinga,
Kas dirba ir kuria, širdim knygą parašo, 
Būsimoms kartoms reikalingą.

Nesudėt į žodžius sielos grožio, jėgos, 
Nepasverti drąsos, atkaklumo
Kovoje dėl Tėvynės, lietuvių tautos,
Dėl jos ateities, išlikimo.

Neprarasti savęs – neprarasti garbės,
Idealų šventų neišduoti,
Paaukoti gyvybę, jeigu jos tik reikės 
Savo kraštui dar kartą vaduoti.

Išėjai… Ne, ne tu.
Tai tik kūnas pavargęs išėjo.
Dar gyvesnis, tvirtesnis likai Lietuvoj - 
Jos amžino vardo nešėju.

2015-04-03
Raudondvaris

metu. Parodoje bus pristatoma 
ne tik LTSC archyvuose turi-
ma medžiaga, pradedant DP 
(displaced person) laikotarpiu 
ir baigiant šiomis dienomis – 
prie jos kviečiame prisidėti 
visus sportavusius ar sportuo-
jančius, taip pat besidominčius 
sportu. Parodą remia Lietuvių 
fondas, kviečiame prisidėti 
ir kitas organizacijas, sporto 
komandas, klubus, pavienius 
žmones. Būsime dėkingi, jei-
gu parodai paskolinsite (o 
gal vėliau norėsite perduoti 
LTSC archyvams?) savo ar-
chyvuose turimą medžiagą 
- nuotraukas, dokumentus, 
apdovanojimus, sportinius 
trofėjus. Nuoširdžiai dėkojame 
John Baltrus, Sandrai Baksys, 
Linui Gineičiui, Augustinui 
Idzeliui, Jim Lucas, Michael 
P. Lukas, Laurynui Misevičiui, 

Iš kairės: LTSC vicepirmininkės Kristina Lapienytė ir Loreta Timukienė, prof. Juozas Skirius, LEU 
studentės Ingrida Viluckytė ir Raimonda Gadliauskaitė.                                Audronės Sidaugienės nuotr.

Vienas iš būsimos parodos „Sportas JAV lietuvių gyvenime” eks-
ponatų – nuotrauka iš Budrio fotoarchyvo. Prieš I pasaulinį karą 
darytoje nuotraukoje matome Baltimorės lietuvių atletų klubo 
gimnastus.

žurnalistikos mokslus Vilniuje 
studijuojančios praktikantės 
pas mus tvarkė vertėjo, diplo-
mato Povilo Gaučio archyvą, 
taip pat lietuviškų atvirukų bei 
vizitinių kortelių rinkinius.

Kovo 28 d. į svečius pasi-
kvietėme Čikagos lituanistinės 
mokyklos (ČLM) dešimtokus 
- jiems aprodėme centre esan-
čius archyvus, apie juos papa-
sakojo LTSC vykdomoji vice-
pirmininkė Kristina Lapienytė 
ir Žilevičiaus-Kreivėno muzi-
kologijos archyvo direktorė 
Genutė Razumienė. Kadangi 
su ČLM gyvename po tuo 
pačiu Jaunimo centro sto-
gu, ateityje žadame surengti 
ir daugiau tokių ekskursijų, 
leidžiančių mokiniams suži-
noti naujų įdomių dalykų apie 
mūsų istoriją, kultūrą.

Kovo 29 d. LTSC valdybos 
pirmininkas dr. Augustinas 
Idze l i s  Kl iv lande ,  OH, 
Akademinio skautų sąjūdžio 
renginyje skaitė paskaitą 
„Baisiojo Birželio faktai ir 
kontroversija”.

Mūsų archyvai nuolat pa-

beveik 200,000 knygų – tai ir 
mokslinė, ir grožinė literatūra, 
kai kurie mūsų turimi leidiniai 
išleisti XVII amžiuje. 

Šiuo metu didžiausią lai-
ko dalį skiriame parodos 
„Sportas JAV lietuvių gyve-
nime” ruošimui – gegužės 2 
d. ją pristatysime Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre vyk-
siančios Ambasados taurės 

Romaldui Vyzui, Elvyrai 
Vo d o p a l i e n e i ,  P o v i l u i 
Žumbakiui, jau paskolinu-
siems ar dovanojusiems eks-
ponatus parodai. Jeigu turėsite 
klausimų dėl būsimos parodos, 
skambinkite tel. 773-434-4545 
arba rašykite el. paštu info@
lithuanianresearch.org

LTSC vicepirmininkė Lo-
reta Timukienė
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

S.Simoliūnas, Detroit, MI .......445
E.Brazauskas, Eastlake, OH ...145
A.Muliolis, Euclid, OH.............50
K.Tautvydas, Greenbank, WA ..45
C.Senkevičius, Islington, CAN 22
V.Barzdukas, Clev., OH ............20
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH ..15
G.Sabataitis, Rocky River, OH 15
R.Gricius, Burbank, CA ............10
E.Jakulis, Willoughby, OH .......10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 14 d., sekmadienį, 2:00 val. p. p. Baisiojo 1941-
ųjų birželio minėjimas - ekumeninės pamaldos už žuvusius ir 
nuo sovietų režimo nukentėjusius lietuvius, latvius ir estus. Šv. 
Kazimiero šventovė, 18022 Neff Rd. Cleveland, OH. 

Rengia Klivlando baltiečių komitetas.

BIRŽELIO 14 d. sekmadienį, 12:00 val. p. p. Lietuvių kultū-
ros darželių pavasario paroda, East Park paviljonas, (Dorchester 
Dr. & East Park Dr., Cleveland, OH).

Penkiasdešimtuosius metus 
sutinkanti dienraščio „Plain 
Dealer” bendradarbė Regina 
Brett savo 2008 m. gegužės 
mėn. 28 d. skiltyje susumavo 45 
gyvenimo pamokėles ir patari-
mus. Čia yra jų santrauka.

„Gyvenimas nėra teisingas, 
bet tebėra geras… Kai dve-
jojate, ženkite sekantį mažą 
žingsnį… Gyvenimas yra per 
trumpas kitų neapkęsti… Kai 
susirgsite, jūsų darbdavys ju-
mis nesirūpins, bet draugai ir 
šeima bus kartu… Kas mėnesį 
sumokėkite kredito kortelių sko-
lą… Nereikia laimėti kiekvie-
ną ginčą. Sutikite nesutikti… 
Išsiverkite su kuo nors kitu. Tai 
turi daugiau gydomosios galios 
negu išsiverkimas tik sau… Yra 
suprantamas pyktis ant Dievo. 
Jis prie to yra pripratęs… Viskas 
gali pasikeisti per akimirką. 
Nesirūpinkite, nes Dievas nie-
kad nemirkčioja… Pradėkite 
taupyti pensijai su pirmuoju 
uždarbio čekiu… Kai šokoladas 
gundo, atsispyrimas yra beviltiš-
kas… Susitaikykite su praeitimi, 
kad ji negadintų gyvenimo da-
bar… Yra gerai, jei jūsų vaikai 
mato jus verkiant… Nelyginkite 
savęs su kitais. Jūs neturite jokio 
supratimo, koks jų gyvenimas 
yra… Jei jūsų santykiai su kuo 
nors turi likti paslaptyje, tų 
santykių neturėtų būti… Giliai 
įkvėpkite. Tai ramina protą… 
Atsikratykite nuo visko, kad 
nėra reikalinga, džiaugsminga ar 
gražu. Apsikrovimas gyvenimą 
tik sunkina… Gyvenimas yra 
per trumpas perdėtam apgailes-
tavimui... Užsiimkite gyvenimu 
arba pradėkite mirti… Niekada 
nėra per vėlu būti laimingam, 
tačiau jūsų laimė priklauso tik 
nuo jūsų pačių… Jei gyvenime 
siekiate to, ką mylite, nepasi-
duokite… Jei pirmoji jaunystė 
buvo nelaiminga, niekada nėra 
per vėlu turėti laimingą vaikys-
tę. Jos pasisekimas priklauso 
nuo jūsų…Deginkite žvakes, 
naudokite gražias paklodes, 
nešiokite savo mėgstamą piža-
mą. Nelaikykite jų specialioms 

GYVENIMO PAMOKĖLĖS
Romualdas Kriaučiūnas

progoms. Šiandien yra ta speci-
ali proga…Gerai pasiruoškite ir 
tada plaukite pasroviui… Būkite 
keistuoliu dabar. Nelaukite seno 
amžiaus nešioti violetinės spal-
vos rūbų…Svarbiausias lyties 
organas yra smegenys… Niekas, 
tik jūs patys esate atsakingi už 
savo laimę… Kiekvienai nelai-
mei ištikus kelkite šį klausimą: 
ar tai bus svarbu po penke-
rių metų?... Visada pasirinkite 
gyvenimą… Atleiskite viską 
visiems… Dievas jus myli ne 
dėl to, kad padarėte, bet todėl, 
kad jis yra Dievas… Ką kiti 
apie jus galvoja, nėra jūsų reika-
las… Tai, kas jūsų nesunaikina, 
padaro jus stipresnį… Laikas 
gydo beveik viską. Tam reikia 
laiko… Nesvarbu, kokia gera 
ar bloga padėtis, ji pasikeis… 
Savęs nepervertinkite. Niekas 
kitas to nedaro… Tikėkite ste-
buklais… Nelikite tik gyveni-
mo stebėtoju. Į jį įsiliekite ir jį 
pilnai gyvenkite… Geriau ilgai 
gyventi, negu jaunam mirti… 
Jūsų vaikai teturi tik vieną vai-
kystę. Padarykite ją teigiamai 
atmintiną… Skaitykite psalmes. 
Ten rasite visas žmogiškas 
emocijas… Svarbiausia gy-
venime yra tai, kad mylėjai… 
Išeikite laukan kiekvieną dieną. 
Stebuklai vyksta kasdieną… 
Jei visi savo bėdas sumestų į 
vieną krūvą ir pamatytų kitų 
bėdas, jie pultų savas atgauti… 
Pavydas yra laiko gaišinimas. 
Priimkite tai, ką jau turite, o 
ne ko geidžiate…Viskas, kas 
geriausia, yra dar prieš akis… 
Jei neprašysite, negausite… 
Nesvarbu, kaip besijaustumėte, 
apsirenkite ir pasirodykite… 
Nusileiskite… Gyvenimas nėra 
kaspinu perrišta dovana, bet vis 
tiek yra dovana...”

Ši dienraščio skiltis susi-
laukė didžiausio dėmesio. Joje 
yra 45 gyvenimo pamokėlės 
ir patarimai. Apmąstant jas po 
vieną kasdien, yra užtektinai 
išminties bent šešioms savai-
tėms. Po to šiuos gyvenimo 
išminties „vitaminus” galima 
vėl pakartoti.

A. † A.
ONA STIKLIŪTĖ 

ŠILĖNIENĖ
2015 m. kovo 26 dieną mirė Ona Stikliūtė Šilėnienė, 

duktė Prano ir Onutės Stiklių iš Fredos. Žmona a.†a. 
Viktoro Šilėno, motina – Rasos, Algirdo, Aldutės ir 
Rimos, senelė – Lindrės, Viktorijos ir Megutės, pro-
senelė – Hailey ir Gabby. Draugė, redaktorė, skautė, 
bendruomenininkė.

Onytė savo jaunystę praleido Kaune, Fredoje. Po 
Antrojo pasaulinio karo atkeliavo į Čikagą, kur dirbo 
sausainių fabrike. Dar gyvendama Lietuvoje ji sutiko 
šaunų jaunuolį – Viktorą Šilėną. Jau atvykus į Jungtines 
Valstijas, jų gyvenimo keliai susitiko ir po trumpo su-
sirašinėjimo 1951 metais jie susituokė Čikagos mieste.

Šeima įsikūrė Berwyn, IL. Ten sulaukė keturių vai-
kų. Vėliau persikėlė gyventi į Lemontą, IL, kur Šilėnai 
įsitraukė į plačią lietuvišką veiklą. Onytė kartu su ponia 
Abromaitiene atidarė pirmąją lietuvišką mokyklą, ku-
rioje mokėsi vis daugiau vaikų. Onytė aktyviai įsitraukė 
į skautų užsiėmimus.

1966 m. visa Šilėnų šeima dėl darbo persikėlė į Erie, 
PA. Deja, mieste nebuvo lietuvių, todėl Šilėnai savo 
vaikus skautų sueigoms ir lietuviškai veiklai veždavo 
į Bufalo ar Klivlando miestus, esančius per 100 mylių 
nuo gyvenvietės. Tėvai, norėdami pagilinti vaikų lie-
tuvių kalbos žinias, juos leido į Putnamo vienuolyną 
arba Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje.

Išėję į pensiją, Onytė su Viktoru persikėlė į 
Klivlandą, OH, ir vėl entuziastingai įsitraukė į lietu-
višką veiklą.

Viktoras prisidėjo prie LB Klivlando apylinkės 
valdybos bei stipriai palaikė visus Onytės projektus.

Onytė daug prisidėjo prie skautų veiklos, lavino 
jaunąsias skautes, rėmė Kaziuko muges pačios pa-
gamintais meduoliais ir rankdarbiais. Po Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo daug metų organizavo ir 
pati pakavo siuntinius lietuviams Lietuvoje bei Sibire. 
LB Socialinio skyriaus suorganizuotame sambūryje 
Onytė gamino koldūnus, už kuriuos surinktos lėšos 
buvo skirtos labdarai šelpiant Lietuvos mokyklas ir iš 
Sibiro grįžtančius lietuvius. Šalia šių užsiėmimų Onytė 
dar vedė radijo lietuvių kalbos pamokėles ir, reikalui 
esant, prisidėjo redaguojant „Dirvos” laikraštį. Atidžiai 
padėdavo poetams suredaguoti jų kūrybą.

Tačiau jos gyvenimas nebuvo grįstas tik bendruo-
menine veikla – ji mylėjo gamtą, mišką, mėgo ekspe-
rimentuoti virtuvėje, užsiimti daržininkyste, skaityti 
literatūrą, domėjosi menu bei muzika ir mezgimu. 
Šiomis veiklomis ir įgytomis patirtimis ji noriai dalinosi 
su šeima, artimaisiais.

Po vyro Viktoro mirties, paskutinius septynerius me-
tus Onytė gyveno prie saulėto Travis ežero pakrantės, 
Teksase, kur ją atidžiai prižiūrėjo ir globojo jos mylintys 
vaikai. Nors Alzheimerio liga ją slėgė, Onytė niekada 
neprarado vilties grįžti į Lietuvą, nepamiršo lietuviško 
žodžio, džiaugėsi lietuviška daina ir poezija.

Su a.†a. Onyte atsisveikinę vaikai jos pelenus veš 
į tėviškę. Jos šypsena ir dvasia tebespindi.

Valstybinėje konservatorijoje 
rektoriaus, profesoriaus Jurgio 
Karnavičiaus, Fortepijono 
katedros vedėjo profesoriaus 
Stasio Vainiūno, kultūros mi-
nistro Kazimiero Banaičio 
iniciatyva gimė idėja, kad 
Lietuvoje turėtų vykti pianistų 
ir vargonininkų konkursas. 
Lietuva visada garsėjo savo 
talentais ir aukšta atlikimo mo-
kykla”, – prisiminimais apie 
M. K. Čiurlionio konkurso iš-
takas interviu dalijosi ilgametė 
konkurso žiuri vicepirmininkė, 
pianistė, LMTA profesorė 
Veronika Vitaitė.

„Atgavus nepriklausomybę 
1991 m. jau surengtas tarptau-
tinis ir pianistų, ir vargonininkų 
konkursas. Organizuoti buvo 
gana sunku. Teko groti tuome-
tinėje Baroko salėje (dabartinėje 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje), Šv. 
Kazimiero bažnyčioje elektroni-
niu instrumentu ir Katedroje”, – 
pirmuosius konkurso žingsnius 
po Lietuvos Nepriklausomybės 
atsiminė garsus vargonininkas, 
aktyvus šių konkursų organiza-
torius Leopoldas Digrys.

Tarp artėjančio M. K. 
Čiurlionio konkurso koncertų 
erdvių – Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija, Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažnyčia, 
Vilniaus šv. Kazimiero baž-
nyčia ir Lietuvos nacionalinė 
filharmonija. Taip pat dalyvių 
koncertai planuojami ir kituose 
Lietuvos miestuose – Kaune 
ir Palangoje. Be solidžių pi-
niginių premijų, laureatams 
numatyti ir soliniai koncertai 
Rygos katedroje (Riga Doms), 
Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje, Liepojos fortepi-
joninės muzikos festivalyje 
(Latvija), Kauno valstybinėje 
filharmonijoje, specialiųjų pri-
zų laimėtojams – Palangos 
koncertinėse erdvėse.

Daugiau informacijos apie 
konkursą - www.ipmc.lt

Organizatorių informacija

VII TARPTAUTINIS  
M. K. ČIURLIONIO 
PIANISTŲ IR 
VARGONININKŲ 
KONKURSAS

(Atkelta iš 9 psl.)
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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

PERKAME GINTARĄ IR 
GINTARO DIRBINIUS 

Prašau skambinti  -  tel. –708-603-5494

38-iose pasaulio šalyse 
leidžiamas žurnalas „National 
Geographic” pavasario pra-
džioje nudžiugino savo skai-
tytojus Lietuvoje. Specialiame 
žurnalo leidinyje tarp 100 
nepažintų kelionių, į kurias 
siūloma leistis, žurnalo redak-
toriai įvardino ir vieną objektą 
Lietuvoje – Trakų pilį.

Trakų pilis tapo kone vie-
ninteliu šiame leidinyje mi-
nimu ir viso pasaulio žurnalo 
skaitytojams aplankyti siūlo-
mu objektu Šiaurės Europoje. 
Be Trakų čia išskirtas tik 
Suomijoje esantis Kolovesio 
nacionalinis parkas.

Senoji Lietuvos sosti-
nė minima leidinio skiltyje 
„Nepapasakotos istorijos”. 
Didžiulė Galvės ežero van-
denyje atsispindinčios Trakų 
pilies nuotrauka puošia ir šią 
skiltį pristatančius puslapius. 

„NATIONAL GEOGRAPHIC” KVIEČIA Į TRAKŲ PILĮ!

Nuotrauka: A. Varanka / www.lithuania.travel

Leidinyje „100 nepažintų ke-
lionių” rašoma, jog Trakų pilis 
– tai viduramžių palikimas, 
namai, kuriuose atgyja praeitis.

„Galvės ežero saloje stūk-
santi Trakų pilis iškilo XIV a. 
ir netrukus atsidūrė kovų dėl 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio titulo sūkuryje. Per mūšius 
gynybinės sienos buvo gero-
kai apgadintos, bet šiandien 
atkurta tvirtovė yra nuosta-
bus viduramžių architektūros 
pavyzdys, kur lankytojai gali 
pasinerti į regiono istoriją”, 
– su Trakų pilies realijomis 
supažindinamas pasaulis.

Trakų pilis, kaip istori-
ja besidominčių keliautojų 
žvilgsnio vertas objektas, iš-
skiriamas šalia tokių įspū-
dingų objektų kaip pirami-
diniais statiniais garsėjantys 
Kopano griuvėsiai Hondūre, 
didingo Leptis Magnos mies-

to liekanos Libijoje, Plezant 
Hilas Kentukio valstijoje JAV, 
įspūdingiausia Ankoro regi-
ono Kambodžos šventykla 
Ta Prohmas ar Indonezijoje, 
vulkaniniuose Javos kalnuose, 
esantis rūko ir tylos kraštas, 
vadinamoji „Dievų buveinė”.

Specialius teminius leidi-
nius „National Geographic” 
išleidžia du kartus per me-
tus. Nemokamai šiuos lei-
dinius Lietuvoje gauna visi 
žurnalo „National Geographic 
Lietuva” prenumeratoriai. 
Pirmasis šių metų leidinys 
– „100 nepažintų kelionių” – 
pasakoja apie įspūdingiausias 
pasaulio vietoves, kurias turėtų 
aplankyti unikalių maršrutų, 
egzotiškų vaizdų ir įdomių 
nuotykių mėgėjai. Antrasis 
metų priedas pasirodys rudenį 
ir bus skirtas smegenų paslap-
tims įminti.           www.lietuva.lt

L o n d o n e  v y k s t a n č i o 
Didžiosios Britanijos plauki-
mo čempionato 50 m plaukimo 
krūtine atrankos varžybose 
šeštadienį 18-metė lietuvė 
Rūta Meilutytė distanciją įvei-
kė per 30,58 sek. ir pasiekė 
geriausią sezono rezultatą 
pasaulyje.

Iki šiol geriausias sezo-
no rezultatas šioje rungtyje 
priklausė olandei Moniek 

R. MEILUTYTĖ PASIEKĖ GERIAUSIĄ SEZONO 
REZULTATĄ PASAULYJE

Nijhuis (30,65 sek.).
R. Meilutytė Didžiosios 

Britanijos plaukimo čempio-
nate dalyvauja viešnios teisė-
mis ir negali plaukti finaluose.

Lietuvos plaukikė balan-
džio 17 d. įvykdė Rio de 
Žaneiro olimpinių žaidynių A 
normatyvą plaukdama 100 m 
krūtine. Po šių varžybų lietuvė 
grįš į Plimutą ir tęs pasirengi-
mą pasaulio čempionatui.

R. Meilutytė tapo 
ant rą ja  Lie tuvos 
plaukike, užsitikri-
nusia vietą olim-
pinėse žaidynėse. 
Lie tuvos  ž iemos 
plaukimo pirmeny-
bėse Alytuje kelia-
lapį į Rio de Žaneirą 
iškovojo panevėžie-
tis Danas Rapšys. 

LRT Rūta Meilutytė.                                                                                        AFP

23-ejų metų Lietuvos sun-
kiaatletis Aurimas Didžbalis 
sužibėjo Tbilisyje, Gruzijoje, 
vykstančiame Europos sun-
kiosios atletikos čempionate 
– penktadienį lietuvis iškovojo 
aukso medalį ir net kėsinosi į 15 
metų senumo pasaulio rovimo 
rungties rekordą, nuo 1999-ųjų 
priklausantį graikui Akakiosui 
Kakiašviliui (188 kg). 

Lietuvis vyrų svorio ka-
tegorijos iki 94 kg rovimo 
rungtyje iškėlė 182 kg sve-
riančią štangą ir, tapęs varžybų 

EUROPOS ČEMPIONATE – A. DIDŽBALIO AUKSAS
lyderiu, mėgino kelti 189 kg 
svorį bei buvo netoli sėkmės.

A. Didžbalis įspūdingai 
pasirodė ir stūmimo rungtyje, 
kur jam pakluso tiek 217, tiek 
221 kg. Tokiu būdu jis iškovojo 
auksą dvikovėje su 403 kg ir 
du mažuosius auksus rovimo 
bei stūmimo rungtyse, kurias 
abi laimėjo. 

Emocingąjį savo auklėtinį 
po istorinės pergalės puolė 
sveikinti jo treneris Bronislavas 
Vyšniauskas.

Antras liko nepatenkin-

tas 17-metis rusas Chetagas 
Chugajevas (399 kg: 180 + 219), 
abiejose rungtyse A. Didžbaliui 
nusileidęs vos po 2 kg.

Bronza atiteko baltarusiui 
Aleksandrui Venskeliui – 386 
kg (177 + 209).

Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė ir  
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius pasveikino Aurimą 
Didžbalį, tapusį aukso medalio 
laimėtoju Gruzijoje vykusiame 
Europos sunkiosios atletikos 
čempionate.                        delfi.lt


