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Dėmesio skaitytojams ir 
rėmėjams. Pranešame, kad 
„Dirvos” priešatostoginė laida 
Nr. 14, išleistas liepos 2 d. Po 
atostogų laikraštis bus išleistas 
liepos 23 d.

Vi siems skai ty to jams ir 
rėmėjams lin ki me ma lo nių 
va sa ros atos to gų!

Washington, D.C., birželio 
28 d. (ELTA). JAV Senatas pri-
tarė imigracijos reformai, kuri 
leis milijonams legalių doku-
mentų neturinčių žmonių gauti 
pilietybę. Už demokratų ir res-
publikonų pasiektą kompromi-
są birželio 27 d. Washingtone 
balsavo 68 senatoriai, 32 buvo 
prieš. Dabar reformai dar turės 
pritarti Atstovų rūmai, praneša 
agentūra AFP.

Jei reforma bus priimta ir 
čia, daugiau kaip 11 mln. JAV 
esančių nelegalių imigrantų 
gaus laikinus leidimus gyventi 
šalyje, o po 13 metų jiems bus 
suteikta pilietybė. Tačiau jiem 
teks sumokėti nesumokėtus 
mokesčius, baudą, jie bus 
patikrinti policijos. Reforma, 
be to, palengvins leidimų gy-
venti šalyje ir darbo leidimų 
išdavimą aukštos kvalifikaci-
jos darbo jėgai bei aukštųjų 

Briuselis, birželio 27 d. 
(ELTA). Europos Komisijos 
(EK) pirmininkas Jose Manuel 
Barroso pranešė kad pavyko 
pasiekti politinį susitarimą 
dėl 2014-2020 metų Europos 
Sąjungos (ES) biudžeto, skel-
bia „EUbusiness”.

EK pirmininkas sakė, kad 
susitarti pavyko per skubų 

JAV valstybės sekretorius 
John Kerry paragino Rusiją 
perduoti amerikiečių žiny-
boms buvusį žvalgybininką 
Edward Snowden ir elgtis „ra-
miai” bei „protingai”, praneša 
agentūra AFP.

„Mes neieškome konfron-
tacijos ir neduodame niekam 
įsakymų. Mes tik labai įprastu 
būdu pateikiame paklausimą”, 
- sakė Saudo Arabijos sostinėje 
viešėdamas J. Kerry. Anot jo, 
per praėjusius dvejus metus 
JAV „be riksmų, pykčių, be 
ginčų” perdavė rusams septy-
nis asmenis, nors abi šalys nėra 
pasirašiusio formalios asmenų 
išdavimo sutarties.

Informanto, kuris, kaip tei-
giama, yra Rusijoje, išdavimą 
J. Kerry pavadino būtinybe 

Ženeva, birželio 26 d. 
(ELTA). Tarp JAV ir Rusijos 
vykusios diskusijos dėl Sirijos 
taikos konferencijos nedavė 
jokių rezultatų. Abiem pusėms 
nepavyko susitarti dėl konfe-
rencijos datos ir kas joje turėtų 
dalyvauti, skelbia „Reuters”.

Saudo Arabijos užsienio rei-
kalų ministras princas Saud al-
Faisal apkaltino Sirijos vyriau-
sybę „genocidu” ir pareiškė, 
kad užsienio ginkluotų grupių, 
remiamų Irano, dalyvavimas 
konflikte yra „pavojingiausia 
konflikto aplinkybė”.

LIEPOS 4-OJI – JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ!
JAV SENATAS PRITARĖ 

IMIGRACIJOS REFORMAI
mokyklų absolventams. Tuo 
tarpu vadinamųjų žaliųjų kortų 
neliks.

Respublikonai pasiekė, 
kad būtų smarkiai sugriežtinta 
pasienio kontrolė. Kovoje su 
nelegalia imigracija iš Lotynų 
Amerikos pasieniečių skaičius 
bus padvigubintas iki beveik 
40,000. Be to, planuojama 
papildomai pastatyti šimtus 
kilometrų pasienio tvoros 
bei nepilotuojamais lėktuvais 
stebėti pasienio teritoriją su 
Meksika. To išlaidos per atei-
nančius dešimt metų sudarys 
56 mlrd. dolerių.

JAV prezidentas Barack 
Obama imigracijos reformą 
yra paskelbęs vienu savo an-
trosios kadencijos prioritetų. 
Priimto įstatymo apimtis yra 
daugiau kaip tūkstantis lapų. 
B. Obama tikisi, kad įstatymas 
įsigalios dar šiais metais.

Jungtinėse Amerikos Valstijose Nepriklausomybės diena švenčiama liepos 4-ąją. Lietuvoje šios dienos 
minėjimą savo rezidencijoje Vilniuje naujoji JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah McCarthy surengė 
birželio 26 d.                                                                                                                         ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 26 d. 
(ELTA). Nors Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV) 
Nepriklausomybės diena mi-
nima liepos 4-ąją, Lietuvoje 
šios dienos minėjimą savo 
rezidencijoje Vilniuje naujoji 
JAV ambasadorė Lietuvoje 
Deborah McCarthy surengė 
trečiadienį. 

Į iškilmingai papuoštą re-
zidenciją, įsikūrusią sostinės 
Žvėryno mikrorajone, atvyko 
politikai, visuomenės veikėjai. 

Į Nepriklausomybės die-
nos minėjimą ambasadorės 
rezidencijoje atvyko Premjeras 
Algirdas Butkevičius su žmona 
Janina, Seimo Pirmininkas 
Vydas Gedvilas, ministrai, 
europarlamentarai Valdemaras 
Tomaševskis, Justas Paleckis, 

LIETUVOJE PAMINĖTA  
JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Seimo nariai, diplomatai, 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
verslininkai, visuomenės vei-
kėjai, Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenantas 
Arvydas Pocius, Vilniaus arki-
vyskupo augziliaras vyskupas 
Arūnas Poniškaitis, profeso-
rius, dirigentas Donatas Katkus 
ir kiti. 

JAV himną atliko operos 
solistas Rafailas Karpis kartu 
su Alicia Gian. 

Susirinkusieji po atviru 
dangumi ragavo nacionalinių 
JAV patiekalų bei skanavo 
šventinio torto, klausėsi gyvai 
atliekamos muzikos. Šventinę 
nuotaiką kūrė JAV vėliavos 
spalvų - raudonos, baltos ir 
mėlynos- papuošimai. 

JAV Nepriklausomybės die-

na, dar geriau žinoma Liepos 
ketvirtosios pavadinimu, yra 
federalinė JAV šventė, kuria 
pažymimas 1776 metų liepos 
4 dienos Nepriklausomybės 
deklaracijos priėmimas.

JAV Nepriklausomybės 
diena neįsivaizduojama be 
fejerverkų. Šią dieną rengiami 
paradai, karnavalai, mugės, 
koncertai. Šeimos eina į iš-
kylas arba ant grotelių kepa 
mėsą. Šią dieną vyksta beis-
bolo varžybos. Politikai sako 
kalbas, dalyvauja įvairiose ce-
remonijose. Vyksta įvairūs kiti 
vieši arba privatūs renginiai, 
kurių metu žmonės švenčia 
pagal JAV istoriją ir tradicijas. 

Nepriklausomybės diena 
Jungtinėse Valstijose yra vals-
tybinė šventė.

RAGINA RUSIJĄ IŠDUOTI E. SNOWDEN
teisinio valstybingumo požiū-
riu. Prieš tai Maskva atmetė 
kaltinimus, kad padėjo E. 
Snowden pabėgti.

30-metis E. Snowden, kuris 
atskleidė informaciją apie JAV 
vykdomas žvalgybos progra-
mas, nepaisant JAV išduoto jo 
arešto orderio, iš Honkongo 
išskrido į Maskvą ir nuo tada 
laikomas dingusiu. Rusijos už-
sienio reikalų ministras Sergej 
Lavrov tikina, kad jis niekada 
nekirto sienos. Tai reikštų, 
kad E. Snowden po nusileidi-
mo Maskvoje liko oro uosto 
tranzitinėje zonoje. Rusijos 
naujienų agentūros pranešė, 
kad jis mažiausiai vieną dieną 
praleido viešbutyje tranzito 
zonoje.

Tiksli E. Snowden buvimo 
vieta ir jo planai kol kas yra 
mįslė. Iš Maskvos į Kubą 
skrendančiame lėktuve jam 
buvo rezervuota vieta, tačiau 
orlaivis pakilo be jo.

Ekvadoro vyriausybė pa-
tvirtino svarstanti galimybę 
suteikti E. Snowden prieglobs-
tį. ELTA

ES SUSITARĖ DĖL 2014-2020 METŲ BIUDŽETO

EK, Europos Parlamento (EP) 
ir Airijos, kuri šiuo metu pir-
mininkauja ES, susitikimą. 
Biudžetą dar turi oficialiai 
patvirtinti 754 EP nariai.

J. M. Barroso aukšto lygio 
susitikimą sušaukė birželio 
27 d. ryte, prieš prasidedant 
27 ES valstybių vadovų susi-
tikimui. EK pirmininkas sakė, 
kad dėl šio susitarimo padidės 
investicijos Europoje. Airijos 
ministras pirmininkas Enda 
Kenny pabrėžė, kad dabar 
svarbu biudžeto lėšas skirti 
efektyvioms programoms, ku-
rios padėtų sumažinti nedarbą.

NEPAVYKO SUSITARTI  
DĖL SIRIJOS TAIKOS KONFERENCIJOS

Washingtonas ir Maskva 
praėjusį mėnesį paskelbė apie 
planus surengti taikos kon-
ferenciją, tačiau nuo tada jų 
santykiai ėmė sparčiai blogėti.

JAV šį mėnesį nusprendė 
teikti karinę pagalbą sukilė-
liams, kovojantiems su pre-
zidentu Bashar al-Assad, o 
Rusija nesutinka atsisakyti 
paramos Sirijos vadui bei to-
liau vykdo sutartį su Damasku 
dėl ginklų.

Praėjus penkioms valan-
doms diskusijų Ženevoje, kurias 
rėmė Jungtinės Tautos, Rusijos 

užsienio reikalų viceministras 
Genadij Gatilov teigė, kad vis 
dar nesutariama, ar B. al Asado 
sąjungininkas Iranas turėtų da-
lyvauti konferencijoje ir kas tu-
rėtų atstovauti Sirijos opozicijai.
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Europos Parlamente birželio 26 dieną atidarė „Baltijos 
kelio” alėją ir šiam istoriniam įvykiui paminėti skirtą memorialinę lentą. Iš k. : L. Donskis, R. Morkūnaitė-
Mikulėnienė, D. Grybauskaitė, V. Landsbergis V. Blinkevičiūtė, A. Šemeta. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Londonas, birželio 28 d. 
(ELTA). Kinijos žinybos vėl lei-
džia Tibete naudoti Dalailamos 
nuotraukas. Vienuoliai svar-
biame Gandeno vienuolyne 
netoli Tibeto sostinės Lasos 
informuoti, kad gali rodyti trem-

Pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai laiko-
tarpiu daug dėmesio ketinama skirti ne tik politinei darbotvar-
kei, bet ir mūsų šalies kultūrai parodyti. Per pusmetį truksiantį 
pirmininkavimą Europoje ir pasaulyje vyks daugiau kaip 150 
Lietuvos kultūrą atskleidžiančių renginių: koncertai, parodos, 
spektakliai, kino filmų peržiūros. Kultūrinę programą pri-
statys M. K. Čiurlionio kvartetas, pianistai Lukas Geniušas 
ir Egidijus Buožis, saksofonininkas Petras Vyšniauskas, 
operos primadona Violeta Urmanavičiūtė-Urmana. Birželio 
26 d. kalbėdamas apie pirmininkavimo kultūrinę programą 
kultūros ministras Šarūnas Birutis pažymėjo, kad Lietuvos 
įvaizdžiui ji labai reikšminga - svarbu, kad į Lietuvą atvyks-
tantys užsienio svečiai, kitų valstybių visuomenės suprastų, 
jog mūsų šalis yra aukšto kultūros lygio, turtinga tradicijų. 
„Niekas neatsimins Lietuvos, kaip pirmininkaujančios vals-
tybės, pagal priimtus teisės aktus, nes jų bus daug, įvairių. 
Valstybė prisistato pirmiausia per kultūrą”, - sakė Š. Birutis.

Jau kelis metus telefoninių sukčių apgaudinėjamiems 
žmonėms gimė viltis atgauti savo pinigus. Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas atvejį, kai nuteistasis 
telefonu iš mergaitės išviliojo didelę sumą pinigų, nusprendė: 
jei įkalinimo įstaiga neįrodys, kad ėmėsi visų priemonių, jog 
mobilusis telefonas nepatektų į kalinio rankas, tada žalą nu-
kentėjusiajai turėtų atlyginti valstybė. Nors įstatymai skelbia 
vienas tiesas, atsakomybės už tai, kad įkalinimo įstaigose 
nusikaltėliai ir toliau naudojasi mobiliojo ryšio priemonėmis, 
prisiimti niekas nenori. Pareigūnai lengva ranka atsakomybę 
numeta ant gyventojų pečių, kurie išsigandę patikliai atiduoda 
savo santaupas sukčiams. Negana to, sugeba tai prilyginti 
savotiškam kyšininkavimui.

„Buona sera!” - itališkai pasisveikina kunigas Egidijus 
Venckus, grįžęs atostogų po studijų prestižiniame Romos 
Popiežiškajame Laterano universitete. Bažnytinę teisę stu-
dijuojančiam kunigui gėrėtis Italijos grožybėmis nėra kada. 
Daugiausia laiko tenka praleisti prie knygų. Atgaiva po 
paskaitų jis vadina keliones į Vatikaną. Studijuoti į Romą 
kunigas išvyko praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje. Anksčiau 
į Italiją yra keliavęs su piligrimais - Šiaulių Šv. Jurgio baž-
nyčioje, kurioje anksčiau E.Venckus klebonavo, iki šiol kabo 
nuotraukos iš kelionės. Italijoje E.Venckus išgyveno vieną 
svarbiausių įvykių gyvenime - popiežiaus Pranciškaus išrin-
kimą. Kunigas atkreipė dėmesį, kad dabar atvykstančiųjų į 
Vatikaną padvigubėjo. Popiežiaus palaiminimui susirenka 
šimtai tūkstančių žmonių.

Unikalus pasaulyje ir gausiai turistų lankomas kultū-
ros paminklas Kryžių kalnas keičiasi. Tikintiesiems tenka 
susidurti su tuštybės invazija į dvasingumo kalną. Kai kam 
kalnas tapo kapinėmis - nešamos urnos ir kapinių kryžiai, 
antkapiai. Bandoma reguliuoti kalno gyvenimą, kad jis 
netaptų sąvartynu. Bet ar taisyklės jo nepaverčia tik turistų 
pramoga? Į Kryžių kalną Šiaulių kalną Šiaulių rajone nuolat 
suka turistų būriai. Nuo šiol bus galima statyti ne aukštesnius 
nei 3 metrų kryžius. Pasak brolio Mykolo, kalnas neišvengė 
didžiųjų šventovių likimo - jis lankomas ne iš pamaldumo, 
bet iš smalsumo. „Kryžių kalną tarp turistų išpopuliarino 
popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas. Anksčiau jis buvo ži-
nomas tik tarp tikinčiųjų. Dabar tapo turistinės atrakcijos 
objektu”,- pažymi vienuolis.

Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre atida-
ryta miesto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios paveldo paroda. 
Ji, surengta minint bažnyčios 80-metį, lankytojams žada ir 
atradimų. Parodoje lankytojai gali daugiau sužinoti ne tik apie 
1933 metais vietoje anksčiau buvusios pastatytos Kuršėnų 
bažnyčios istoriją, bet ir miesto, jo apylinkių gyvenimą. 
Eksponuojami rankomis išsiuvinėti dvasininkų drabužiai. 
Birutė Poškienė, Etninės kultūros ir tradicinių amatų direk-
torės, vertinimu, jie su meile sukurti Grožiu žvilgsnį traukia 
stulos - apeiginės dvasininkų juostos. Seniausioji iš jų - austa.

Lietuvos Seimo statuto pataisos, pagal kurias parlamentui 
nepriėmus institucijų ataskaitų galima inicijuoti jos vadovo 
atleidimą, liudija apie politikų norą ieškoti sau palankesnių 
asmenų šiuose postuose, sako Seimo opozicijos vadovas, 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas Andrius Kubilius.

Liberalų sąjūdis paskelbė pirminį savo kandidatų į 
Europos Parlamentą (EP) sąrašą. Ankstesniuose rinkimuose 
su liberalų vėliava į EP išrinktas Leonidas Donskis nutarė 
kitąmet nekandidatuoti, o sąraše atsirado nauja žinoma pa-
vardė – verslininkas, pokerio magnatas Antanas Guoga.

ELTA, LRT, LR URM

Amanas, birželio 27 d. 
(ELTA). JAV valstybės sekre-
torius John Kerry Jordanijos 
sostinėje pradėjo naują ban-
dymą atgaivinti Izraelio ir 
palestiniečių vadovų derybas, 
praneša „Reuters”.

J.  Kerry Amane susi-
tiks su Jordanijos karaliu-
mi Abdullah ir palestiniečių 
vadovu Mahmoud Abbas, 
o Jeruzalėje – su Izraelio mi-
nistru pirmininku Benjamin 

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS SIEKS ATNAUJINTI 
IZRAELIO IR PALESTINOS DERYBAS

Netanyahu. Tai jau penktas J. 
Kerry vizitas šiame regione.

Jis neatskleidė savo stra-
tegijos, kaip ketina paska-
tinti Izraelį ir palestiniečius 
atnaujinti derybas. Derybos 
nutrūko 2010 metais dėl 
Izraelio gyvenviečių statybų 
okupuotoje Vakarų Kranto 
teritorijoje, kur palestiniečiai 
nori įkurti savo valstybę. J. 
Kerry vengė nustatyti derybų 
atnaujinimo terminą, bet sakė, 

kad norėtų matyti pažangą iki 
rugsėjo, kai Jungtinių Tautų 
(JT) Generalinė Asamblėja 
atnaujins debatus dėl Vidurio 
Rytų.

JAV valstybės sekretorius 
pripažįsta, kad atnaujinti dery-
bas bus sunku, bet teigia tikįs, 
kad tai įmanoma. J. Kerry 
paneigė Izraelio žiniasklaidos 
pranešimus, kad jis ketina 
Amane surengti Izraelio ir pa-
lestiniečių vadovų susitikimą.

Maskva, birželio 27 d. 
(ELTA). Rusija, anot žinias-
klaidos, iš Sirijos atitraukė 
visą savo karinį personalą. 
Pilietinio karo krečiamoje 
šalyje neliko nei karinių, nei 
civilių Gynybos ministerijos 
darbuotojų, rašo laikraštis 
„Vedomosti”, remdamasis 
vyriausybės atstovu. Kariškiai 
išvyko ir iš strategiškai svar-
bios karinio jūrų laivyno bazės 

SIRIJOJE NELIKO RUSIJOS KARINIO 
PERSONALO?

Sirijos Tartaus uostamiestyje, 
kad būtų išvengta politinių 
komplikacijų, jei Sirijos konf-
likte žūtų rusų, praneša agen-
tūra AFP.

„Vedomosti” teigimu, 
Sirijoje liko tik techniniai spe-
cialistai, padedantys Bašaro 
al Asado (Bashar al Assad) 
pajėgoms parengti naudojimui 
iš Rusijos importuotus ginklus.

Maskva Sirijos vyriau-

sybiniams daliniams tiekia 
kovinius lėktuvus, sraigtas-
parnius, gynybines raketas 
ir kitą sunkiąją ginkluotę. 
Maskva, nepaisydama tarp-
tautinės kritikos, teigia, kad 
eksportuoja ginklus laikyda-
masi susitarimų, kurie buvo 
pasirašyti dar prieš praside-
dant Sirijos konfliktui 2011 
metų kovą. Nuo tada Sirijoje, 
Jungtinių Tautų (JT) duo-
menimis, žuvo daugiau kaip 
90,000 žmonių.

KINIJA VĖL LEIDŽIA TIBETE DALAILAMOS 
NUOTRAUKAS

tyje gyvenančio Tibeto dvasinio 
vadovo fotografijas, pranešė 
Londone įsikūrusi organizacija 
„Laisvasis Tibetas”, remdamasi 
nepatvirtintais pranešimais iš 
Tibeto. Anot JAV radijo sto-
ties „Laisvoji Azija”, politika, 

kaip gali būti garbinamas 
Dalailama, bandymo sumeti-
mais sušvelninta ir tibetiečių 
vienuolynuose besiribojan-
čiose Sičvano ir Činghai pro-
vincijose.

Draudimas demonstruoti 
Dalailamos nuotraukas buvo 
paskelbtas 1996-aisiais.

New York, birželio 26 
d. (ELTA). JAV ir Didžioji 
Britanija pateikė JT komisijai 
įrodymų, kad Sirijos valdžia 
mažiausiai 10 kartų naudojo 
cheminį ginklą. 

„Britų ir amerikiečių įro-
dymai kai kur kertasi, bet juos 
visus sudėjus galima kalbėti 
apie 10 atvejų, kai prezidento 
Bashar al Assad režimas nau-
dojo cheminį ginklą”, - cituoja 
agentūra diplomato žodžius.

JAV IR DIDŽIOJI BRITANIJA PATEIKĖ CHEMINIO 
GINKLO NAUDOJIMO SIRIJOJE ĮRODYMŲ

JAV, Didžioji Britanija ir 
Prancūzija anksčiau pareiškė 
turinčios įrodymų, kad Sirijos 
vyriausybės pajėgos naudojo 
cheminį ginklą. Agentūros 
šaltinis nepatikslino, ar buvo 
atsižvelgta į Prancūzijos pa-
teiktus įrodymus. Vakarų šalys 
nepateikė informacijos, ar opo-
zicija naudoja cheminį ginklą.

Anksčiau Sirijos vyriau-
sybė ir opozicija ne kartą 
kaltino viena kitą cheminio 

ginklo naudojimu. Oficialusis 
Damaskas neigia visus kaltini-
mus savo adresu.

Kirgizijos prezidentas Al-
mazbek Atambajev pasirašė 
parlamento priimtą įstatymą dėl 
JAV karinių oro pajėgų bazės ša-
lyje uždarymo. JAV kariškiai turi 
palikti Kirgiziją iki 2014 m. lie-
pos 11 d. JAV karinių oro pajėgų 
bazė Manaso oro uoste, atidaryta 
2001 m. gruodį. Į Afganistaną 
ir atgal permetama apie trečdalį 
visų koalicijos krovinių.     ELTA
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NEPRIKLAUSOMYĖS DEKLARACIJA  
IR LIETUVOS LAISVĖS BYLA

Jungtinių Amerikos Valstijų kaip valstybės istorija pra-
sideda XVIII a. pab., kai 1776 m. buvo įsteigtos Jungtinės 
Amerikos Valstijos, kurios išsikovojo nepriklausomybę nuo 
Anglijos.

Europiečių kolonizacijos pradžia galima laikyti 1003-uo-
sius metus, kai vikingai atrado Amerikos žemyną ir dabar-
tinio Newfoundland teritorijoje įkūrė gyvenvietę pavadintą 
Vinlandija. Tačiau dėl vietinių pasipriešinimo ir nepalankių 
klimato sąlygų neįsitvirtino, todėl Kristupas Kolumbas lai-
komas „tikruoju” Amerikos atradėju (1492). Jo žmonės buvo 
pirmieji europiečiai, išsilaipinę JAV žemėje, kai atvyko į 
Puerto Rico antrosios kelionės metu.

1620 m. Mayflower laivu į Massachusetts atvyko didelė 
piligrimų grupė ir įkūrė Plymouth vietovę, 1630 m. dabarti-
niame Bostone. Šie emigrantai buvo puritonai, kurie paliko 
tėvynę dėl nesutarimų su Anglikonų Bažnyčia, kuri, jų ma-
nymu, išlaikė per daug Katalikų Bažnyčios bruožų.

JAV nepriklausomybės karas, kurį rėmė Prancūzija, 
Ispanija ir Nyderlandai (1775-1783) buvo karas tarp 
Didžiosios Britanijos karalystės ir trylikos „susijungusių 
kolonijų”. Jo metu kolonistai nuvertė britų valdžią ir 1775 m. 
ėmė kontroliuoti visą trylikos kolonijų vyriausybes, sukvietė 
Antrąjį, kontinentinį kongresą ir sudarė kariuomenę. 1776 m. 
liepos 4 d. Philadelphijoje trylikos kolonijų atstovai priėmė 
Nepriklausomybės deklaraciją, kuri reiškė naujos valstybės  
Jungtinių Amerikos Valstijų pradžią. Deklaracija laikoma 
Jungtinių Amerikos Valstijų įkūrimo dokumentu, nors kovos 
tarp Britų imperijos ir kolonijų dar vyko ilgai.

JAV Lietuvą pripažino 1922 m. liepos 28 d. Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japonija tik 1922 m. gruodžio 20 d. Tada 
Lietuvos valstybė užmezgė diplomatinius ryšius su visomis 
valstybėmis, išskyrus Lenkiją.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Rusijai okupavus Lietuvą, 
tą pačią dieną Leonardas Šimutis sukvietė Čikagos lietuvių 
pasitarimą, kas darytina šią tragišką mūsų tautos valandą. 
Dalyvavo dr. Antanas Rakauskas, teisininkas Kazys Česnylis, 
dr. S. Biežis ir pats L. Šimutis. Jie paruošė pirmąjį raštą ir 
telegrama išsiuntė JAV Valstybės sekretoriui Cordell Hull, kad 
padarytų žygius agresoriui sudrausti ir reikalautų pasitraukti 
iš Pabaltijo valstybių. Visur vyko masiniai lietuvių susirinki-
mai, griežtai reikalaujant išeiti iš Lietuvos. L. Šimutis pirmą 
kartą iškėlė, kad reikia organizuoti bendrą visų lietuvių sąjūdį 
Lietuvai laisvinti. Vėliau tai buvo padaryta, kai tautininkai ir 
santariečiai jungėsi bendram darbui, vėliau ir socialdemokra-
tai. Tam darbui vadovavo Amerikos Lietuvių Taryba.

Amerikos lietuviai labai nudžiugo, kai 1940 m. liepos 23 d. 
ėjęs JAV Valstybės sekretoriaus pareigas Sumner Wells JAV 
Vyriausybės vardu paskelbė, kad JAV nepripažįsta Rusijos 
smurto ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijų. Tai buvo 
žymi paskata organizuoti pagalbą pavergtam kraštui.

Pirmą kartą Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją pri-
ėmė JAV prez. Franklin D. Roosevelt 1940 m. spalio 15 d., 

kuris pareiškė, kad „Lietuva nepriklausomybės neprarado 
– Lietuvos nepriklausomybė laikinai pristabdyta. Ateis lai-
kas ir Lietuva bus laisva”. Prezidentas mielai šnekėjosi su 
delegacijos dalyviais.

Visi JAV prezidentai pasisakė už Pabaltijo valstybių laisvę. 
JAV Kongresas skelbė pavergtųjų savaites, priėmė ALT’o 
delegacijas, JAV Kongresas priėmė įstatymą, pavadintą 
Displaced Persons Act 774, kuris suteikė teisę įleisti 205,000 
tremtinių ir pabėgėlių nuo sovietų komunistų, sudarė JAV 
Atstovų rūmų nario Charles Kersten vadovaujamą komitetą 
ištirti Pabaltijo valtybių pavergimą.

Kuri kita valstybė tiek padėjo Lietuvai?
S. Tūbėnas

Atrodo, Rusija su savo bro-
liais slavais ruošiasi Trečiajam 
pasauliniam karui. Pripažįstu, 
kad ši mano išvada kiek pri-
tempta, bet atsirado ne tuš-
čioje vietoje. Mat, Maskva ir 
Minskas oficialiai paskelbė, 
kad Rusija kuria dar vieną 
karinį oro uostą, jau trečią savo 
karinę bazę Baltarusijos terito-
rijoje, taip permesdama savo 
naikintuvus ir bombonešius 
į vakarinį NVS ir šių dviejų 
šalių flangą. Kaip tai panašu į 
sovietinių karinių jėgų telkimą 
artėjant vadinamam Didžiajam 
Tėvynės karui...

Tai patvirtinta birželio 5 d. 
Minske vykusiame 64-jame 
NVS šalių gynybos ministrų 
posėdyje. Proga paskelbti apie 
naują militaristinį dviejų slaviš-
kų valstybių projektą pasitaikė 
ne šiaip sau: kasmet birželio 
12 d. pažymima Rusijos diena 
(nuo 2002 m. deklaracijos apie 
Rusijos Federacijos valstybės 
suverenitetą priėmimo die-
nos), o 1941 m. birželio 22-ąją 
nacistinė Vokietija užpuolė 
tuometinę SSRS, o tuomet kone 
pagrindinis puolimo smūgis 
teko vakariniams Baltarusijos 
ir Lietuvos rajonams.

Pranešimų, kad Baltarusijoje 
bus įkurta Rusijos naikintu-
vų karinė oro bazė, pasirodė 
pernai gruodį. Minskas dėl 
susidėvėjimo turėjo pašalinti iš 
kovinės parengties apie 50-60 
pasenusių rusiškų naikintuvų 
Su-27 ir bombonešių Su-24. 
Juos pakeis Su-30 modelio 
lėktuvai, kurie aprūpinti ra-
ketomis „oras-žemė”. Šis oro 
pajėgų pulkas, kaip rašo lenkų 
savaitraštis „Polska Zbrojna”, 
bus dislokuotas apleistame 
sovietiniame oro uoste netoli 
Baranovičių, kur netoliese yra 
ir 61-oji baltarusių karinė oro 
pajėgų bazė su rusiškais Su-27. 

Dar šiemet Maskva čia įkurs 
karinę komendantūrą ir patru-
liuos šalies oro erdvę. Kuriami 
planai ir ateičiai. 2015 m., 
kai oro pajėgų bazė pradės 
visiškai veikti, Minskas gaus 
keturis Rusijos mokomuosius 
lėktuvus Jak-130, bet jau dabar 
yra nusipirkusi tris zenitinius 
raketinius komplektus Top-130, 
keturis raketinių sistemų S-300 
divizionus. 

RUSIJA IR BALTARUSIJA RUOŠIASI 
NAUJAM KARUI?

Sąjunginės šalys teigia, kad 
tai bus atsakymas į sustiprėjusį 
Lenkijos bei JAV karinį ben-
dradarbiavimą pagal programą 
„Aviation Detachment” ir mi-
sijos „Air Policing” pratęsimą 
Baltijos šalyse. Laikraščio ka-
rinė apžvalgininkė, Lenkijos 
tarptautinių santykių instituto 
analitikė Anna Dyner mano, 
kad Rusijos sienų atitolinimas 
540 kilometrų į Vakarus ir 
sąlytis su NATO šalimis, ypač 
su Lenkija, didina tiesioginį 
konflikto pavojų regione. 

Kodėl tos karinės paramos 
reikia Aleksandrui Lukašenkai? 
Baltarusijos ekonomikos padė-
tis nėra pati geriausia, tvirtina 
apžvalgininkai. Jai neužtenka 
lėšų modernizuoti savo armiją, 
nors šių metų karinis biudže-
tas sudaro 684,4 mln. JAV 
dolerių, išaugęs per metus 15 
proc. Rusija sutinka aprūpinti 
brolišką respubliką aviacijos 
technologijomis, kompleksais 
S-300, ateityje – ir S-400 bei 
raketomis „Iskander”. Tuo 
tarpu A.Lukašenka, demons-
truodamas pastangas išsaugoti 
nepriklausomybę, sieks kontro-
liuoti karinių kadrų parinkimą, 
karinių bazių plėtros klausimus. 
Kaip perspėja radijo stotis 
„Deutsche Welle”, net rizikuo-
damas prarasti taikingos šalies 
įvaizdį, A.Lukašenka taip tikisi 
sulaukti Rusijos paramos 2015 
m. prezidento rinkimuose. Bet 
iš tikrųjų jis praranda ne tik 
karinį, ekonominį, bet ir poli-
tinį savarankiškumą ir tampa 
savotišku Maskvos įkaitu san-
tykiuose su Vakarais. 

Tačiau šitaip pastūmėdama 
savo sieną į Vakarus, Rusija 
komplikuoja padėtį ne tik su 
Lenkija, bet ir su gerokai į 
Rytus išsikišusiu NATO for-
postu – Lietuva. Baltarusijos 
opozicijos leidinys „Chartia 
97” pastebi vieną aplinkybę: 
pagal 1992 m. Lisabonos pro-
tokolą Baltarusija, Ukraina ir 
Kazachstanas buvo paskelbtos 
valstybėmis, neturinčiomis 
branduolinio ginklo. Esą visi 
branduoliniai užtaisai po SSRS 
žlugimo buvo išvežti į Rusiją. 
Tai iš esmės buvo tuometi-
nio Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko A.Šuškevičiaus 
nuopelnas. 

Tačiau pats A.Lukašenka 
yra apgailestavęs, kad jo šalyje 
nebeliko branduolinio ginklo, 
ir jis neturįs kozirių griežtose 
derybose su Vakarais. 2007 m. 
rugpjūčio 27 d. Rusijos amba-
sadorius Minske Aleksandras 
Surikovas prasitarė, kad bran-
duolinis ginklas gali sugrįžti į 
Baltarusiją. Kaip rašė apžval-
gininkas Viktoras Denisenko 
portale „Geopolitika”, ilgai 
buvo aptarinėjamas ir kitas, la-
biau tikėtinas variantas: Rusija 
gali dislokuoti Baltarusijoje 
taktinius bombonešius su bran-
duoliniais užtaisais. Tikėtina, 
kad iškilus būtinybei ir pasiekus 
atitinkamus susitarimus, tokie 
bombonešiai gali būti perdis-
lokuoti į Baltarusiją per vieną 
dieną, rašė autorius. Senoji 
branduolinių bazių infrastruktū-
ra išlikusi, tik kai ką reikia mo-
dernizuoti. Štai dabar Maskva 
ir Minskas suskato tokią sva-
jonę įgyvendinti. Menamas 
pasirengimas naujam konfliktui 
Europoje sukuria pavojingą 
santykių su Lietuva aplinką. 
Negana to, Lietuvos valstybės 
saugumu besirūpinančios ins-
titucijos tik ką viešai išplatino 
veiklos ataskaitą, kurioje aiškiai 
įvardinama, kad Rusijos spe-
cialiosios tarnybos Lietuvoje 
vykdo agresyvią žvalgybą, 
dažniausiai per savo struktūras 
Baltarusijoje. Nors tai dau-
giausiai informacinio pobūdžio 
žvalgyba, Rusijai šalia Lietuvos 
sustiprinus savo karines po-
zicijas, iškyla realus pavojus 
regioniniam stabilumui. 

Rudenį Lietuvos pasienyje 
vyks Rusijos ir Baltarusijos 
karinės pratybos „Zapad 2013”. 
Ataskaitoje spėjama, kad galimi 
tyčiniai ir netyčiniai sienos bei 
oro erdvės pažeidimai ir kitokie 
incidentai. Juk Karaliaučiuje 
vykdomose pratybose rusų ir 
baltarusių kareiviai mokomi ne 
tik gintis, bet ir pulti. Rusijos 
karinis aktyvumas Vakarų kryp-
tyje vertintinas kaip karinės 
jėgos demonstravimas. 

Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas vasarį yra pa-
reiškęs, kad kai kurie „Zapad 
2013” elementai yra nukreipti 
prieš kaimynus, nes mokymai 
primins didelį atgarsį sukėlu-
sias pratybas „Zapad 2009”. 
Tuometinėse pratybose daly-
vavo daugiau kaip 12 tūkst. 
karių, jos oficialiai vadintos gy-
nybinėmis, skirtomis palaikyti 
strateginį stabilumą regione. 
Tačiau jų scenarijuje buvo nu-
matytas Baltijos šalių teritorijos 
puolimas į ir prevencinis bran-
duolinis smūgis Varšuvai.

Rašydamas apie tai nie-
kaip neatsikratau minties, 
kad visi šie pasirengimai kaž-
kur jau girdėti. Masinis ka-
rinių jėgų telkimas juk vyko 
ir 1939-1941 m., po to, kai 
buvo pasirašytas Molotovo 
– Ribbentropo paktas, o pas-

(Nukelta į 4 psl.)
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Vilnius, birželio 27 d. 
(ELTA). Artėjant Lietuvos 
pirmininkavimui Europos 
Sąjungos Tarybai Lietuvos 
vyskupų konferencija linki 
visiems Lietuvos piliečiams, 
ir ypač mūsų valdžios atsto-
vams, per šį pirmininkavimo 
pusmetį geriau suvokti, kodėl 
Europa sėkmingai iškilo tarp 
pasaulio tautų ir ką reiškia 
būti europiečiais - taikai 
įsipareigojusiais žmonėmis.

Lietuvos vyskupai ragina 
visus nuoširdžiai prašyti 
Viešpatį, kad Jis suteiktų 
Europos Sąjungos vadovams 
išminties kurti taiką ant tvirto 
tiesos pagrindo, o gerovę - 
ant solidarumo ir asmens 
orumo pamatų.

„Nuo pat tų laikų, kai 
mūsų protėviai pradėjo kurti 
valstybę, Europa visuomet 
buvo Lietuvos politinis siekis 
ir kultūrinė gairė. Prasmingai 
sutapo, jog per pirminin-
kavimą švęsime Žemaičių 
Krikšto sukaktį. Tai gera pro-
ga prisiminti, jog prieš šešis 
šimtus metų mūsų tauta ga-
lutinai įsiliejo į Krikščioniją, 
tapo Lotynų Bažnyčios, o 
drauge ir aukščiausius žmo-
nijos pasiekimus reprezen-
tuojančios Vakarų civiliza-
cijos dalimi. Ir anksčiau, ir 
dabar atsiranda kaltinančių 
misionierius baltų genčių 
savitumo naikinimu. Tačiau 
rimti istorikai sutaria, kad 
kelias iki modernios lietuvių 
tautos su išsaugota unikalia 
kalba bei kultūra buvo nuei-

RAGINA MELSTI IŠMINTIES 
EUROPOS VADOVAMS

tas tik Krikšto ir atsigręžimo 
į Vakarus dėka. Antraip bū-
tume tiesiog ištirpę Eurazijos 
tyruose”, - rašoma Bažnyčios 
hierarchų laiške.

Priklausydama laisvajai 
Europos šeimai, mūsų šalis 
yra kaip niekad saugi, o pi-
liečiai turi iki tol neregėtas 
galimybes keliauti, bendrau-
ti, plėtoti verslą, perimti 
gerąją patirtį ir įvairių sričių 
pasiekimus. 

„Bažnyčia niekada neabe-
jojo dėl šios Lietuvos raidos 
krypties - prieš referendumą, 
ar stoti į Europos Sąjungą, 
vyskupai kvietė palaikyti 
narystę. Drauge visuomet 
raginome įsidėmėti, kad že-
myno vienijimosi tikslai - 
tvari taika ir gerovė - negali 
būti pasiekti, išsižadėjus 
vertybinių pagrindų. Sąjunga 
pateisins jos kūrėjų ir visų 
europiečių lūkesčius, jei bus 
paisoma žmogaus prigimties, 
ginamas jo orumas ir teisėtos 
laisvės, diegiamas solidaru-
mas, puoselėjama šeima ir 
gerbiamos religinės tradici-
jos. Pamiršus, kad „Europos 
modernybė, dovanojusi pa-
sauliui demokratijos idealą 
ir žmogaus teises, semia 
savo vertybes iš krikščioniš-
kojo paveldo” (Ecclesia in 
Europa, 108), kyla grėsmė 
netekti dvasinės atramos ir 
civilizacinės tapatybės”, - 
pažymi vyskupai.

Jų teigimu, rengdamasi 
pirmininkauti, Lietuva kelia 
patikimos, augančios ir atvi-

Iš k.: Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir 
Prancūzijos prezidentas François Hollande.                                                                               Reuters

ros Europos kūrimo prioritetą. 
Detalizuodama šiuos tikslus, 
vyriausybė pirmiausia žvelgia 
į ekonomiką. Labai gerai, kad 
siekiama subalansuoto biu-
džeto, patikimo euro ir naujų 
darbo vietų kūrimo. 

„Tačiau svarbu nepamirš-
ti, kad ekonomikos stabilu-
mas daugiausia priklauso nuo 
požiūrio į žmogų, jo morali-
nių gebėjimų, kuriuos įgalin-
dama valdžia gali reikšmin-
gai prisidėti prie visuomenės 
gerovės. Norime atkreipti 
dėmesį, kad žmogaus sava-
rankiškumo, atsakingumo ir 
kūrybinių įgūdžių skatinimas 
bei apsauga nepalyginamai 
stipriau už kitus veiksnius le-
mia socialinę santarvę, todėl 
visuomet turėtų būti Europos 

Sąjungos dienotvarkės da-
limi. Tikrasis visuomenės 
progresas yra matuojamas 
žmogaus moraline būkle, o 
ne bendrojo vidaus produkto 
augimu - kai tai ignoruoja-
ma, įstatymai ir adminis-
tracinės priemonės vargiai 
pajėgios pažaboti nuosmukį. 
Demografinė krizė, purtan-
ti visą Europą, ilgalaikiais 
padariniais grėsmingesnė 
už bankų bankrotą, nebus 
įveikta be palankiausio po-
žiūrio į šeimą. Džiaugiantis 
nauda, kurią teikia bendra 
rinka, laisvas darbo jėgos 
judėjimas, dera rūpintis, kaip 
išsaugoti šalių kultūrinį savi-
tumą ir atgaivinti ar sukurti 
naujus bendruomeninius ry-
šius dinamiškai kintančioje 

aplinkoje”, - sako vyskupai.
Jie pažymi, kad sąžinės 

laisvės ir išpažinimo teisės 
nuoseklus gynimas Europoje 
ir pasaulyje turi būti šventas 
Sąjungos institucijų reikalas. 
Pasak vyskupų, Lietuvos 
atstovai turi nenutylėti, kad 
menkinantys krikščionišką 
tradiciją kėsinasi į Vakarų 
civilizacijos pagrindus, pa-
niekina atminimą sąžinės 
kankinių, kurie neišsižadėjo 
Kristaus ir meilės artimui 
priesako net mirties akivaiz-
doje. Jų nuomone, Europą 
pagimdžiusių vertybių at-
metimas kenkia visuomenės 
darnai ir griauna sutarimą 
dėl bendrojo gėrio, būtiną 
sėkmingiems sprendimams 
priimti.

kui, 1939 m. rugsėjo 28 d., 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
sienų nustatymo ir draugystės 
sutartis su slaptaisiais papildo-
mais protokolais. Lietuva buvo 
atiduota į Sovietų Sąjungos 
interesų sferą, ir į mūsų šalį 
buvo įvesta iš pradžių 20 tūkst. 
raudonarmiečių, o kitais me-
tais, birželio 15 d., po Maskvos 
ultimatumo – dar keliskart 
tiek. Taip SSRS stiprino savo 
vakarines sienas, atslenkant 
vokiečių kariuomenei. 

Aišku, dabar laikai kiti. 
Sakoma, kad vyksta šliau-
žiančioji ekonominė-politinė 
Lietuvos okupacija, grindžiama 
informacinėmis diversijomis 
ir kibernetinėmis atakomis. 
Tačiau, kaip ir anais laikais, 
mūsų didiesiems kaimynams 
tinka ir seni patikrinti metodai 
– karinis spaudimas, besaikis 
pasienio militarizavimas, nuolat 
šaukiant, kad jiems kažkas gra-
sina. Gaila, kad ši reali grėsmė 
neįžvelgta metiniame Lietuvos 
prezidentės pranešime Seime.

Česlovas Iškauskas, 
www.iskauskas.lt

(Atkelta iš 3 psl.)

RUSIJA IR...
Rusijos karinės aviacijos 

bazės steigimas Baltarusijos 
Lydos mieste prie Lietuvos 
sienos papildomos karinės 
grėsmės nesukelia, bet po-
litine prasme tai nėra ge-
ros kaimynystės valios de-
monstravimas iš Rusijos ir 
Baltarusijos, teigia Lietuvos 
pareigūnai.

Tokią poziciją Krašto ap-
saugos ministerija birželio 
27 d. išsakė žurnalistams pa-
klausus apie Rusijos kariškių 
pranešimą, kad Lydos mieste, 
kuris yra 40 kilometrų nuo 
Lietuvos sienos, šiemet pra-
dės veikti Rusijos oro pajėgų 
bazė.

Ministerija teigia žinanti 
apie Rusijos planus steigti 
aviacijos bazes Baltarusijos 
aviacijos bazėse, esančiose 
pasienio su NATO valstybė-
mis rajonuose.

A n o t  m i n i s t e r i j o s , 
Baltarusijos karinių oro pa-
jėgų orlaiviai tose bazėse 
buvo nuolat dislokuoti, o 
Rusijos orlaiviai į jas galėjo 
bet kada atskristi ir būti jose 
neribotą laiką.

„Tad karine prasme papil-
domos grėsmės tai nesukelia. 
Politine prasme tai žinoma 
nėra tarpusavio pasitikėjimo 
ir geros kaimynystes va-
lios demonstravimas nei iš 
Rusijos, nei iš Baltarusijos 
pusės. Visgi Krašto apsau-
gos ministerija laiko, kad 
Baltarusija, kaip nepriklau-
soma valstybė, turi teisę pati 
spręsti leisti jos teritorijoje 
įsikurti kitos valstybės kari-
nėms bazėms ar ne”, - rašo-
ma žiniasklaidai pateiktame 
atsakyme. Apie Rusijos oro 
pajėgų bazę Lydoje birželio 
26 d. pranešė Rusijos oro 
pajėgų vyriausiasis vadas ge-
nerolas leitenantas Viktoras 
Bondarevas.

„Rusijos oro pajėgų bazės 
įkūrimas Baltarusijoje yra 
tarpvalstybinio susitarimo 
dėl Sąjunginės valstybės ka-
rinio dėmens stiprinimo, kurį 
mes privalome vykdyti, re-
zultatas. Būdama Sąjunginės 
valstybės dalyve, Rusija 
privalo ten įkurti ir turėti oro 
pajėgų bazę”, - žurnalistams 
sakė generolas. Jį citavo 

„Interfax” naujienų agentūra.
Į klausimą, ar toje ba-

zėje bus dislokuojamos tik 
Rusijos, ar abiejų šalių pa-
jėgos, V.Bondarevas atsakė: 
„Pirmiausiai ji bus Rusijos, 
o vėliau pažiūrėsim.”

„Galutinai nustatyta šis 
oro pajėgų bazės disloka-
cijos vieta - Lydos miestas 
Baltarusijos šiaurės vakaruo-
se. Bazę įrengs Baltarusijos 
pusė; mes jiems padėsime. 
Ši oro pajėgų bazė taps svar-
biu elementu pirmajame 
strateginiame Sąjunginės 
valstybės gynybos ešelone, 
užtikrindama Baltarusijos 
oro erdvės gynybą”, - pažy-
mėjo kariškis.

„Bazė pradės jau šiais 
metais po kelių mėnesių. Joje 
bus dislokuoti modifikuoti 
naikintuvai Su-27SMZ”, - 
sakė oro pajėgų vadas.

Kalbėdamas apie galimy-
bes sustiprinti šią oro pajėgų 
grupę, V.Bondarevas komen-
tavo: „Kol kas ten laikysime 
Su-27SMZ, o vėliau pažiūrė-
sim, kas iš to išeis, ir priim-
sim galutinį sprendimą”.

Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas Artūras Paulauskas 
teigia manantis, kad šalia 
Lietuvos sienos telkiami 
Rusijos kariniai pajėgumai ne-
pagerins santykių su Lietuva. 

Pasak parlamentaro, Bal-
tarusijoje kuriamos karinės 
aviacijos bazės tikslas – pa-
demonstruoti ES ir NATO 
savo karinį pasirengimą bei 
parodyti, kad Rusija Lietuvą 
priskiria prie galimai pavojų 
keliančių šalių. Tokie Rusijos 
ir Baltarusijos kariniai susi-
tarimai silpnina pasitikėjimą 
kaimyninėmis valstybėmis.

„Labai keistai atrodo, kai 
diplomatiniame lygmenyje 
kalbame apie dvišalių Rusijos 
ir Lietuvos santykių atšil-
dymą, tačiau vykdomi tokie 
strateginiai kariniai veiksmai, 
kurie anaiptol neprisideda 
prie geranoriškų santykių 
vystymo ir kelia grėsmę. 
Aiškiai matome, kad šalia 
mūsų sienos telkiama karinė 
galia ir vykdomi sąjunginės 
valstybės strateginiai planai, 
kuriais siekiama daryti įtaką 
mūsų vidaus politikai”, – sakė 
A.Paulauskas.            LR URM

RUSIJOS KARINĖ BAZĖ PRIE LIETUVOS SIENOS
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Šiuos Jono Aisčio žodžius 
prisimename kasmet, pagerb-
dami 1941 metų Birželio 
sukilimo aukas. Su šiais 
žodžiais širdyje birželio 25 
d. į Vilniaus įgulos karininkų 
ramovę paminėti 72-ąsias 
sukilimo metines atvyko 
patriotinių visuomeninių or-
ganizacijų atstovai, sukilimo 
dalyviai, tautinės atminties 
puoselėtojai. Renginį vedė 
dailininkas, kariuomenės 
kūrėjas savanoris, žinomas 
patriotinių renginių organi-

VILNIUJE PAGERBTOS SUKILĖLIŲ 
ŽYGDARBIO 72-OSIOS METINĖS

Irena Tumavičiūtė

Tebūnie jums lengva gimta žemelė,
Tebūnie amžių miegas jums saldus  ̶  
Į ateitį nutiesusieji kelią,
Išrašiusieji amžinus vardus ...
 

Sukilimo Žaliakalnyje žval-
gybos būrio vadas, kuris 
pats tik sukilimo dėka galėjo 
pabėgti iš kalėjimo, jaudi-
nančiais žodžiais prisiminė, 
kaip  sovietinio okupanto 
iškankinta tauta morališ-
kai nepalūžo, kaip sukilė-
liai nuplovė gėdą, kai 1940 
m. birželio mėn. Lietuva 
ginklu nepasipriešino oku-
pantams.  Apibūdindamas 
sukilimo reikšmę, jis pažy-
mėjo, jog pasaulis atkreipė 
dėmesį į Lietuvos problemą. 
Kalbėtojas priminė, jog prieš 
18 metų dar buvo gyvi dau-
giau kaip 40 sukilimo daly-
vių, o šiandien lemtinguosius 
istorinius įvykius gali liudyti 
vos keli žilagalviai.

Minėjimo dalyvius pa-
sveikinęs Krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas savo 
kalboje  pabrėžė, jog labai 
svarbu, kad istorija nebūtų 
iškraipoma. Ministras pasi-
džiaugė patriotinių jaunimo 
organizacijų iniciatyvomis 
išsaugant savos istorijos at-
minimą ir pažadėjo padaryti 
viską, kad sukilėlių ryžtas 
siekti Lietuvos nepriklau-
somybės būtų kuo plačiau 
skleidžiamas, nes „savos 
istorijos atminimas, tiesos 
išsaugojimas yra pamatinis 
akmuo, į kurį galima atsi-
remti”. 

Dr. doc. Sigitas Jegele-
vičius, priminęs Lietuvą į 

buvo Tautos sukilimas, nes 
jis vyko ne partiškumo, o 
pilietiškumo principu ir kon-
solidavo visuomenę: į kovą 
prieš sovietinius okupantus 
ir aktyviausis kolaborantus 
pakilo ne tik kariškiai ir 
studentai, bet ir ūkininkai, 
jų samdiniai. Per 20 nepri-
klausomybės metų mokykla, 
Bažnyčia, jaunimo organiza-
cijos buvo išugdžiusios pa-
triotiškai nusiteikusią kartą. 
Politinės ir ekonominės so-
vietinių okupantų represijos, 
Bažnyčios persekiojimas ir 
kitos bandymo palaužti tautą 
formos spartino antisovie-
tinio pasipriešinimo bren-
dimą. Visus vienijo nepri-
klausomybės siekis. Todėl ir 
Nepriklausomybės atkūrimo 
aktas yra Tautos aktas. 

Pranešėjas ypač pasi-
džiaugė, jog nepaisant to, kad 
vis dar yra jėgų, bandančių 
visuomenės akyse sukilimą 

zatorius Gediminas Ruzgys. 
Susirinkusieji atsistoję 

išlydėjo Lietuvos kariuome-
nės garbės sargybos kuopos 
vyrus padėti vainiko ir gėlių  
prie Vilniaus karinio štabo 
paminklinės lentos, prie pa-
minklo sovietinės okupacijos 
aukoms Aukų gatvėje, prie 
Sukilėlių kryžiaus Lukiškių 
aikštėje, prie Vilniaus karinio 
štabo nužudytų karių keno-
tafo Naujųjų Rasų kapinėse, 
prie Jono Basanavičiaus ir 
Nežinomo Kareivio kapų.

Įžanginį žodį tarė di-
misijos vyr. ltn. architek-
tas Kazimieras Gediminas 
Ruzgys, Lietuvos 1941 metų 
birželio 22 ̶ 28 dienų sukilėlių 
sąjungos Vilniaus apskri-
ties skyriaus pirmininkas. 
Padėkojęs susirinkusiesiems, 
kad neužmiršta šios istorinės 
datos, veteranas pakvietė 
tylos minute pagerbti suki-
lėlius ir visus,  žuvusius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 

sukilimą atvedusias istorines 
priežastis,  sukilimo eigą ir 
reikšmę, savo pranešime pa-
brėžė, jog Birželio sukilimas 

kompromituoti, yra pagrindo 
optimistiškai žvelgti į istori-
nės atminties puoselėjimą. 
Tai ypač aiškiai patvirtina 
ryžtas ir prasidėjusi akcija 
atstatyti sovietinių okupantų 
nugriautą paminklą Obelių 
sukilėliams – jie 1941 metų 
birželį aktyviais veiksmais 
rimtai pašiurpino į Rusiją 
besitraukiantį komunistų 
aktyvą.

Minėjime dalyvaujančius 
sukilimo dalyvius sveikino 

Lietuvos skautų sąjungos 
atstovai, Lietuvos Sąjūdžio 
Vilniaus miesto tarybos pir-
mininkas Leonas Kerosierius.

Sukilimo dalyvis Jonas 
Algirdas Antanaitis, kuris 
aktyvia visuomenine veikla ir 
publicisto plunksna yra ypač 
nusipelnęs Sukilimo idėjų, 
amžinųjų vertybių sklaidai,  

patikino, jog sukilimo daly-
viai pagal galimybes nenulei-
džia ir nenuleis  rankų. 

Sukilimo dalyvis Alek-
sandras Bendinskas priminė 
istorinę Birželio sukilimo 
reikšmę, kai minimaliomis 
aukomis buvo išsaugota daug 
strateginiu ir ekonominiu 
atžvilgiu svarbių objektų, ir 
visa tai – ne ginklo galia, o 
Lietuvos žmonių susipratimo 
dėka. A. Bendinskas pabrėžė, 
jog 1941 m. birželio 23-25 
dienomis Lietuva buvo vi-
siškai laisva. O tai, kad iki 
šiol Lietuvoje Laikinosios 
vy r i ausybės  paske lb ta s 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktas nepripažintas 
kaip teisinis dokumentas, 
rodo, jog Lietuvos valdžia 
mus išdavė.

Irena Tumavičiūtė atkrei-
pė dėmesį į klastotes, kurio-
mis iki šiol daugiakalbėje 
žiniasklaidoje, literatūroje, 
filmuose, net Lietuvos istori-
jos vadovėliuose stengiamasi 
kompromituoti Birželio suki-

limo ir partizaninio karo da-
lyvius, ir paragino visuome-
ninių organizacijų atstovus 
imtis konkrečių priemonių 
užkirsti kelią Lietuvos ne-
draugų užmačioms.

Vilniaus mokytojų namų 
choras „Vytis”, vadovauja-
mas Arūno Pikšrio,  susi-
rinkusiesiems padovanojo 

gražių patriotinių dainų.
Dėkodami dr. doc. Sigitui 

Jegelevičiui už argumen-
tuotas mintis apie lietuvių 
tautos ryžtą itin sudėtingo-
mis istorinėmis aplinkybė-
mis siekti laisvės, žilagal-
viams Sukilimo dalyviams  
už jų drąsą ir darbais įrodytą 
Tėvynės meilę žemai len-
kiamės visiems kovotojams 
už Lietuvos laisvę ir kartu 
su Jonu Aisčiu tikime, jog jų 
auka nebuvo veltui:

Kiekvienąkart, kada 
brangiai Tėvynei

Nelaimės ir skausmai širdy 
sugels,

Jie iš visų plačiųjų kapinynų
Visi kaip vienas žygiui 

prisikels,

Pakils ir eis lyg vandenys 
ištvinę,

Ir sems, ir griaus jie viską 
prieš save...

Sukils kapai – 
nesuskaitytos minios – 

Visa didžiųjų žygių Lietuva!

Dr. doc. Sigitas Jegelevičius

Sukilėlis Kazimieras Gediminas Ruzgys

Sukilimo dalyvis Aleksandras Bendinskas

Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa.                                           Jono Česnavičiaus nuotraukos.
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Per visuotinį ataskaitinį 
narių susirinkimą, vyku-
sį gegužės 19 d., Lietuvos 
Dukterų draugija (LDD) 
pirmininkė Irena Grigaitienė 
pranešė, kad ji nebebus pir-
mininkė, o pareigas per-
duodanti naujai pirmininkei 
- Marytei Rekašienei. Tai 
visiems buvo staigmena. 
Irena Grigaitienė valdyboje 
dirbo ketverius metus ir mes 
dėkingi jai už nuoširdų darbą.

Birželio 14 dieną, per 
LDD valdybos metinį susirin-
kimą, pirm. Irena Grigaitienė 
valdybos nariams pristatė 
būsimą valdybos pirminin-
kę Marytę Rekašienę, jos 
žodžiais: „Bent 25 metais 
jaunesnę, gabią, pareigingą”.

„Manau,  -  ka lbėjo  I . 

Pirmoje eilėje (iš k.) nauja valdybos pirm. Marytė Rekašienė, Irena Grigaitienė, Alma Markuvienė, 
Zita Svarienė. Antroje eilėje: Nijolė Nausėdienė, Aldona Rukuižienė, Gražina Kazėnienė ir Dangira 
Budrienė. Trūksta Mildos Jakštienės.                                                                      Dainos Čyvienės nuotr.

Gerai pasidarbavo klubo valdyba (iš d.): iždininkas Gintaras Bansevičius su žmona Ingrida, pirm. 
Jonas Vaznelis, kun. Antanas Gražulis, SJ, sekr. Rūta Sidabrienė, atsakingas už renginius Andrius 
Švabas. Nuotraukoje nėra Dianos Johns, kuri prieš išvykdama į Lietuvą daug kuo pasirūpino, kad 
„Kugelinė” praeitų linksmai ir smagiai.

NAUJA LDD VALDYBA
Grigaitienė, - ji galės puikiai 
dirbti su šia darbščia ir miela 
valdyba. Manęs ši valdyba 
per eilę metų neapvylė, bet 
tik dar suteikė jėgų toliau 
dirbti, ateidama man į pagal-
bą, jei jos reikėjo. Už tai jums 
visoms nuoširdžiai dėkoju, 
o Marytę sveikinu apsiėmus 
vesti šią kilnią labdaros orga-
nizaciją į 55-tuosius gyvavi-
mo metus.”

P o  į ž a n g i n i o  I r e n o s 
Grigaitienės žodžio, valdy-
bos narių paprašyta trumpai 
prisistatė naujoji pirmininkė.

M a r y t ė  A d a m o n y t ė -
Rekašienė gyvena Glen 
Elyn miestelyje. Su vyru 
Rimu augina tris mokykli-
nio amžiaus vaikus, du ber-
niukus ir mergaitę. Vaikai 

lanko Čikagos šeštadieninę 
lietuvišką mokyklą, šoka 
tautinių šokių grupėse, yra 
aktyvūs ateitininkai. Pati 
Marytė yra gimusi ir užau-
gusi Montrealyje, Kanadoje. 
Iš profesijos – mokytoja, 
apgynusi magistro laipsnį. 
Dar gyvendama Kanadoje 
dalyvavo lietuviškoje vi-
suomeninėje veikloje, šoko 
tautinių šokių grupėje. Buvo 
aktyvi ateitininkė. Jos vyras, 
Rimas Rekašius, mokytojavo 
Kristijono Donelaičio moky-
kloje. Pagirtina, kad Rekašių 
giminėje trečioji karta dirba 
Lietuvos Dukterų draugijos 
organizacijoje. Marytės uoš-
vienė buvo aktyvi sesė, prieš 

tai uošvienės mama, o dabar 
marti perėmė šios organizaci-
jos vadovaujamą darbą.

Tikimės, kad bus lengva 
dirbti su tokia malonia, jauna ir 
energinga pirmininke. Taip pat 
tikimės, kad per ją į Lietuvos 
Dukterų draugiją įsijungs ir 
daugiau jaunesnių narių, kurių 
visada taip trūksta.

Susirinkimo pabaigoje ap-
tarėme rugsėjo 9 dieną ren-
giamus iškilmingus metinius 
pietus. Per šiuos pietus bus pa-
gerbta visuomenininke, PLC 
moterų komiteto pirmininkė 
Alė Karaliūnienė. Ji yra daug 
nusipelniusi ir aktyvi moteris, 
nepaisant pagarbos verto am-
žiaus.          Nijolė Nausėdienė

JAV Lietuvių Bendruo-
menės Krašto valdyba ge-
gužės mėnesį savo posėdyje 
patvirtino 2016 metų Tautinių 
šokių šventės organizacinio 
komiteto pirmininką Liną 
Orentą. Tautinių šokių šventė 
vyks Baltimorėje, MD.

Čikagoje sėkmingai 1956 
m. liepos mėn. surengta pir-
moji Dainų šventė parodė, 
kad gali būti surengtas ir JAV 
bei Kanados Lietuvių tauti-
nių šokių festivalis. Lietuvių 
Bendruomenės Čikagos apy-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ BALTIMORĖJE 2016 M.
gardos valdyba, vadovaujama 
dr. J. Bajerčiaus, nutarė 1957 
metais Čikagoje surengti tau-
tinių šokių festivalį.

Globojant LB Čikagos apy-
gardos valdybai, buvo sudary-
tas šventės rengimo komitetas 
su informacijos, priėmimo, 
spaudos, pokylio, gydytojų 
ir repertuaro komisijomis. 
Komitetui vadovavo Bruno G. 
Shotas. Orkestro dirigentas — 
muz. Bronius Jonušas. Šventę 
vedė Juzė Daužvardienė.

Pirmoji Tautinių šokių 

šventė vyko 1957 m. birželio 
30 d. „International Theatre” 
patalpose Čikagoje.

Šventėje dalyvavo šios 
šokėjų grupės: Baltimorės, 
Bostono, Detroito, Rockfordo, 
Grand Rapids, Rochesterio, 
Philadelphijos, Putnamo, 
Hartfordo, Čikagos „Ateitis”, 
„Da inavos”  ansambl i s , 
Čikagos skautų „Grandis”, 
Čikagos Aukštosios lituanisti-
nės mokyklos šokėjai, Čikagos 
evangelikų jaunimo ratelis, 
Jūros skautučių „Neringos” ir 

Čikagos šaulių klubo šokėjai, 
Čikagos tautinis moksleivių 
ansamblis, , Cicero „Žilvitis”, 
Gary-Melrose Park šokėjų 
grupė, Urbanos „Vaivorykštė”, 
Clevlando „Grandinėlė”, 
Čiurlionio ansamblis, New 
Yorko moksleivių ir New 
Yorko „Rūtos” ansambliai; 
Kanados Hamiltono ir Toronto 
skautų „Gintaras”.

Šventėje dalyvavo šokė-
jais gausios Čikagos lietu-
vių parapinės mokyklos: Šv. 
Jurgio (150 šokėjų), Dievo 
Apvaizdos (98), Aušros Vartų 

Nuotraukoje (iš k.) stovi: Tautinių šokių šventės organizacinio komiteto nariai Danelė Vidutienė, 
Izabelė Laučkaitė Howes, Rytis Grybauskas, Artūras Vorobjovas, Linas Orentas (pirmininkas), Nerija 
Orentienė, Ramunė Kligytė, Vaida Meižienė, Deanna Izabelė Howes ir Jonas Howes; pirmoje eilėje: 
Ingrida Vorobjovienė, Diana Vizgirdaitė ir Jūratė Bujanauskas. Trūksta Vilijos Kirvelaitienės, Rūtos 
Skučienės ir Tomo Skučo.                                                                                   Evaldo Bujanausko nuotr.

(62), Šv. Kryžiaus (107), Šv. 
Mykolo (27), Visų Šventųjų 
(45), Nekaltojo Prasidėjimo 
(53). Iš viso 1,421 šokėjai — 
793 mokiniai ir 628 nuolatinių 
grupių šokėjas.

Pirmosios tautinių šokių 
šventės programą sudarė su-
augusiųjų šokiai: „Suktinis”, 
„ K u b i l a s ” ,  „ K a l v e l i s ” , 
„ Č i g o n ė l i s ” ,  „ M i k i t a ” , 
„Kepur inė” ,  „Vėdaras” , 
„Šustas”, „Jonkelis”, „Senio 
polka”, „Sadutė”, „Oželis”, 
„Blezdingėlė”, „Rugučiai”, 

Pirmosios JAV ir Kanados lietuvių Tautinių šokių šventės rengėjas 
buvo LB Chicagos Apygardos valdyba, kurią sudarė: pirmininkas 
dr. Jonas Bajerčius, vicepirmininkai - kun. Jonas Borevičius, SJ, 
Teodoras Blinstrubas ir Vytautas Radžius, sekretorius Antanas 
Gintneris, iždininkas Jonas Jasaitis ir Stasys Daunys, narys infor-
maciniams reikalams. Kad palengvintų šventės rengimą, rengėjai 
sudarė komisijas, kurios rūpinosi specialiais tos srities darbais.

(Nukelta į 7 psl.)
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ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

S.Girėno skrydis, pagerbtos 
Jonės ir Jonai, veikė lietuviškų 
dirbinių mugė, vyko stipruolių 
varžytuvės bei įvairios kitos 
tradicinės Joninių linksmybės.

Tą pačią birželio 22-osios 
p a v a k a r ę  N e w  Yo r k o 
Centriniame parke susirinko 
nemažas būrys lietuvių, su-
kviestų New Yorko Manhattan 
lietuvių apylinkės valdybos ir 
nepailstančios kultūrinių ren-
ginių puoselėtojos ir organiza-
torės ir New Yorko lituanistinės 
mokyklos mokytojos Gintarės 
Bukauskienės. Joninių šventė-
je dalyvavo ir Lietuvos gene-

MIELI LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠČIO 
SKAITYTOJAI

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja, šiais metais, su dideliu pasitikėjimu 
pradėjo tryliktąją „Dirvos” loteriją, kad sutelktų lėšų dabarties ir ateities „Dirvos” leidy-
bos išlaidoms padengti. Loterija baigsis 2013.11.1. trijų piniginių laimėjimų traukimu. 
Iki šiol atsakymai į mūsų išsiuntinėtus loterijos bilietus nėra džiuginantys, atsargūs. Per 
pastaruosius vienuolika metų, atsilyginimu už bilietus ir pridėtų aukų nepakako mūsų 
įsipareigojimams įvykdyti ar sudaryti pakankamas finansines atsargas. Tačiau mes visa-
da tikėjome mūsų skaitytojų dosnumu. Tikime juo ir šį kartą. Mums reikia dramatiškai 
didesnės finansinės paramos, ne tik skaičiais, bet ir sumomis. Visi mes esame slegiami 
ekonominės krizės – vieni daugiau, kiti mažiau, bet kai kurie jos visai nejunta.

Malonėkite neatidėliojant atsiųsti už išparduotus bilietus ir šios svarbios pareigos 
neužmiršti, taip parodant savo nedvejojančią „Dirvai”. Praeityje „Dirvoje” jau buvo 
informuota, kad „Dirvos” leidėja „Vilties” draugija yra atleidžiama nuo federalinių 
mokesčių (Nr. 34-0745990). Tai leidžia rėmėjams savo aukas, palikimus, bei kitą 
finansinę paramą „Dirvai” nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių. Kviečiame 
Jus šia lengvata pasinaudoti. Tai išeis tik į gerą ir Jums ir „Dirvai”.

„Vilties” draugijos valdyba

Šiais metais turime dvi 
svarbias Lietuvių Skautų 
Sąjungos (LSS) sukaktis – 95 
metai Lietuviškajai skautybei 
ir 90 metų „Skautų aidui”. 
Atšvęsti šias ypatingas sukak-
tis yra ruošiama Jubiliejinė 
Stovykla „Viltis”, kuri įvyks 
2013 m. rugpjūčio 7-17 d., 
Camp Manatoc, Peninsula, 
Ohio.

Stovyklos vadovai ruošia 
ypatingą programą mūsų se-
sėms ir broliams. Stovykloje 
dalyvaus sesės ir broliai iš 
Šiaurės Amerikos, Australijos 
ir Europos rajonų. Taip pat 
dalyvaus 13 sesių ir brolių iš 
Lietuvos.

Stovyklos ženklą paruošė 
ps. Livia Juodišiūtė-Pollock iš 
Clevelando. Stovyklos dainą 
sukūrė s. v. Aleksas Vilkas iš 
Los Angeles.

Nuoširdus skautiškas ačiū 
Clevelando „Neringos” ir 
„Pilėnų” tuntams apsiėmu-
siems stovyklos paruošimo 
darbus. Jiems vadovauja v. s. 
Remigijus Belzinskas.

Maloniai kviečiame visus 
LSS narius dalyvauti šioje 
Jubiliejinėje stovykloje.

Negalėdami dalyvauti visą 
laiką, aplankykite mus svečių 
savaitgalyje, rugpjūčio10 d. 

„Malūnas” ir „Noriu miego”.
Čikagos lietuvių parapinių 

mokyklų mokiniai pašoko: 
„Jurgelį”, „Aguonėlę”, „Uodą” 
ir „Audėjėlę”. Mokiniai padai-
navo penkias dainas, vado-
vaujant Antanui Skriduliui. 
Lietuvių moksleivių tautinio 
ansamblio kanklininkės pa-
skambino tris kūrinius. Šventę 
sveikino Čikagos miesto me-
ras Richardas J. Daley. Šventė 
buvo baigta pokyliu Morrison 
Hotel, skirtu Šokių šventės, 
Jaunimo kongreso ir Dailės 
parodos dalyviams. 

JAV LB KV inf.

(Atkelta iš 6 psl.)

TAUTINIŲ ŠOKIŲ...

SUKAKTIS ŠVENČIANT
pietums ir vakarienei prašo-
me užsiregistruoti raštinėje. 
Numatyta programa:

Rugpjūčio 10 d.
1:00 val. p.p.: pietūs
2:00 val. p.p.: svečių pri-

ėmimas ir SA 90 metų pami-
nėjimas

5:00 val. p.p. vėliavų nu-
leidimas

6:00 val. vakare: vakarienė
8:30 val. vakare: bendras 

laužas

Rugpjūčio 11 d.
8:00 val. ryte: pusryčiai
9:00 val. ryte: šv. Mišios
11:00 val. ryte: Jūros Diena 

prie ežero
1:00 val p.p.: pietūs
1:30 val. p.p.: Gilvelistų 

sueiga
„Viltis” stovyklos vadija 

laukia visų sesių ir brolių 
Jubiliejinėje stovykloje. Taip 
pat kviečiame tėvelius ir vi-
suomenę mus aplankyti per 
svečių savaitgalį. Atvažiuokite 
aplankyti skautus, susitikti su 
senais draugais gražioje gam-
toje ir kartu atšvęsti lietuvių 
skautų Jubiliejų.

V. s. fil. Gintas Taoras,
LSS Tarybos pirmininkas,
„Viltis” stovyklos virši-

ninkas

JONINIŲ ŠVENTĖ CENTRINIAME NEW JERSEY  
IR NEW YORKO CENTRINIAME PARKE

Birželio 22-osios vakarą 
apie 400 lietuvių bei jų drau-
gų iš New Jersey, New York, 
Pennsylvania, Connecticut bei 
kitų valstijų susirinko į Jackson, 
NJ į Joninių šventę „Atskrend sa-
kalėlis”, skirtą Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžio per 
Atlantą 80-osioms metinėms 
paminėti. Šventės dalyvius 
sveikino Centrinio New Jersey 
lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Rasa Miliūtė, Lietuvos 
Respublikos generalinis kon-
sulas New Yorke Valdemaras 
Sarapinas, į ją taip pat atvyko 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulė Philadelphijoje Krista 
Bard. V. Sarapinas dėkojo susi-
rinkusiems tautiečiams už lietu-
vybės saugojimą bei lietuviškų 
tradicijų puoselėjimą Amerikos 
žemėje. „Visados išlikite viena 
darnia lietuviška švente, kartu 
puoselėjančia lietuvišką žodį, 
kartu švenčiančia lietuviškas 
šventes”, - sakė generalinis kon-
sulas. Šventės dalyvius links-
mino kaimo kapela „Sodžius” 
iš Čikagos, Centrinio New 
Jersey tautinių šokių kolekty-
vas „Viesulas” bei lituanistinės 
mokyklos „Lietuvėlė” mokiniai. 
Šventės metu ąžuolų vainikais 
buvo prisimintas S.Dariaus ir 

Joninės centriniame New Jersey ir New York parke.

ralinio konsulato New Yorke 
atstovės Agnė Sakalauskaitė 
ir Laura Žiliajevaitė. Šventės 
metu grojo folklorinis duetas 
„Eastlande – Iš Rytų šalelės”, 
o tautiečiai smagiai traukė 
lietuvių liaudies dainas, kas 
sudomino dalį Centrinio parko 
lankytojų dėmesio, taip pat 
buvo vaišinamasi juoda duona, 
lietuvišku sūriu, rūkyta dešra 
ir kitais užkandžiais, galima 
buvo atsigaivinti šalta gira. 
Vėliau Jonėninėse dalyvavę 
vaikučiai traukė ieškoti papar-
čio žiedo.

LR gen. kon. NY inf.

Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulatas Čikagoje ir 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapija maloniai kviečia tau-
tiečius prisijungti prie pilieti-
nės akcijos „Lietuva, Tėvyne 
mūsų” ir liepos 6 d., šeštadienį, 
1:00 val. popiet prie Marquette 
Park bažnyčios (6812 South 
Washtenaw Ave.), kur iškelta 
lietuviška trispalvė, vieningai 
sugiedoti Tautišką giesmę. 

Liepos 6-ąją švenčiama 
pirmojo suvienytos Lietuvos 
valstybės valdovo, kunigaikš-
čio Mindaugo vainikavimo 
karaliumi šventė – Lietuvos 
Valstybės diena. Mindaugas 

sulaukė popiežiaus leidimo 
vainikuotis Lietuvos karaliumi, 
ir 1253 metų liepos 6 dieną jis ir 
kunigaikštienė Morta užsidėjo 
karūnas. Minint šią šventę iš 
lūpų į lūpas, iš šalies į šalį ke-
liaus Tautiška giesmė - unikali 
mūsų tautos tradicija, kuri jau 
kelerius metus sujungia lietuvių 
bendruomenes ne tik gimtojoje 
šalyje, bet ir visoje planetoje. 

Po himno giedojimo Lietu-
vos Valstybės dienos minėjimas 
tęsis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje – susirinkusiųjų 
lauks vaišės, muzika, šokiai, taip 
pat užsiėmimai mažiesiems. 

LR gen. kon. Čikagoje inf.

ČIKAGOJE LIETUVOS HIMNO GIEDOJIMO  
AKCIJA

Ottawos ir  Monrealio 
Lietuvių Bendruomenės kar-
tu su Lietuvos ambasada 
Kanadoje birželio 23 dieną 
Ottawoje surengė Joninių 
šventę, kurioje beveik šimtas 
susirinkusių dalyvių pri-
siminė lietuviškas Joninių 
tradicijas.

Lietuvos ambasadorius 
Kanadoje Vytautas Žalys 
padėkojo Ottawos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkei 
Loretai Gudynaitei-Savitch 
už puikiai organizuotą šventę, 

JONINĖS KANADOJE
o Monrealio lietuvių kredito 
unijai „Litas” už paramą orga-
nizuojant Monrealio bendruo-
menės kelionę į Ottawą.

Monrea l io  kolek tyvo 
„Gintaras” šokėjai renginio 
dalyvius mokė tautinių šokių, 
Monrealio choras atliko lietu-
viškų dainų programą.

Šventei patalpas suteikė 
Ventos mokykla, kurią 1981 
metais Ottawoje įkūrė lietuvė 
dr. Agota Šidlauskaitė, taip pat 
dalyvavusi renginyje.

LR URM inf.

Lietuvos generalinis konsu-
latas Sankt Peterburge kartu su 
vietos lietuvių, latvių bei estų 
bendruomenėmis birželio 14 
dieną kartu paminėjo Gedulo 
ir vilties dieną. Baltijos šalių 
bendruomenių renginį šiemet 
koordinavo latviai.

Minėjimas pradėtas iš-
kilminga atminimo žvakių 
uždegimo ceremonija Sankt 
Peterburgo Šv. Marijos baž-
nyčioje. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos generaliniai konsulai 
Sankt Peterburge čia tarė at-
minimo žodį. Renginį tęsė 
ekumeninės pamaldos, kurias 
laikė lietuvių, estų ir latvių 
dvasininkai. Bendruomenių 
chorai atliko savo šalių ir ben-
drus kūrinius.

Pagerbdami visas stalinisti-
nių nusikaltimų aukas Lietuvos 
generalinio konsulato Sankt 

LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTAI  
KARTU PAMINĖJO GEDULO IR VILTIES DIENĄ 

Peterburge darbuotojai taip pat 
aplankė masinių stalinistinių 
represijų 1937–1938 metais 
aukų kapavietę Levašovo 
memorialinėse kapinėse. Prie 
Sankt Peterburgo lietuvių čia 
pastatyto kryžiaus padėtos 
gėlės nužudytiems tautiečiams 
atminti.

Gedulo ir vilties dieną pri-
simenamos 1941 m. sovietų 
visose trijose Baltijos šalyse 
vykdytų masinių trėmimų ir 
represijų aukos.  

    LR URM inf.

Liepos 17–21 dienomis 
13–35 metų jaunuoliai kvie-
čiami dalyvauti Pasaulio 
jaunimo dienose Brazilijoje. 
Daugiau informacijos rasi-
te ,,Facebook” – BLJS arba 
klausti el. paštu: bljsbrazilija@
gmail.com.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvai ir Rusijai kol kas nepavyksta suderinti susitarimo 
dėl karių ir sovietinių represijų aukų kapaviečių. Nepasiekus 
susitarimo, stringa Lietuvos atašė tremtinių kapų priežiūrai sky-
rimas. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos teigimu, už kapinių 
priežiūrą bei atminimą atsakingų atašė skyrimo klausimas yra 
susijęs su konsultacijomis dėl Lietuvos ir Rusijos vyriausybių 
susitarimo dėl karių ir civilių karo bei represijų aukų kapavie-
čių. „Kol kas konsultacijos su Rusijos Federacija tebevyksta ir 
susitarimo tekstas dar nėra suderintas”, - atsakydama į klausimą 
nurodė ministerija. Lietuva atašė buvo numačiusi skirti keliauto-
ją, ekspedicijų į Sibirą vadovą Gintautą Alekną. Jis žiniasklaidai 
sakė sausio mėnesį sužinojęs, kad Rusija atsisakė jį priimti, o nuo 
to laiko šiuo klausimu negavęs jokių žinių. Sovietams okupavus 
Lietuvą, Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais į lagerius ir 
tremtį buvo išvežta daugiau kaip 275 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad gautas 
oficialus patvirtinimas, jog per Šiaurės Pakistano Himalajų rajone 
įvykdytą išpuolį žuvo Lietuvos pilietis. Pasak Užsienio reikalų mi-
nisterijos, Pakistane yra Lietuvos ambasadorius Turkijoje. URM 
dėkoja už suteiktą informaciją ir pagalbą Vengrijos, Ukrainos, 
Lenkijos ambasadoms, ES atstovybei Pakistane, Lietuvos garbės 
konsului Pakistane. Lietuvos konsulinė tarnyba paragino Lietuvos 
piliečius susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Pakistaną. Kaip ELTA 
jau skelbė, nustatytos visų dešimties užsienio alpinistų, nužudytų 
birželio 23 d. per teroristų išpuolį Pakistane, Gilgit Baltistano 
srityje, asmenybės. Nužudytuosius atpažino Pakistano medicinos 
mokslų instituto Islamabade specialistai. Tarp aukų - Lietuvos 
pilietis Ernestas Markšaitis, du slovakai, trys ukrainiečiai, du 
Kinijos piliečiai, vienas nepalietis ir JAV pilietis. Per teroristų 
išpuolį taip pat žuvo gidas pakistanietis. Kaip jau buvo skelbta, 
smogikai užpuolė viešbutį Šiaurės Pakistane, Nanga Parbato kal-
no, kuris yra devintas pagal aukštį pasaulyje, bazinėje stovykloje.

Lietuvos institucijos ėmėsi skubių priemonių užkirsti 
kelią afrikinio kiaulių maro viruso pateikimui į Lietuvą. 
Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) įsteigtas 
visą parą veikiantis operacijų centras, kurio paskirtis – sekti 
situaciją ir pasitelkiant kitas valstybines institucijas, operatyviai 
reaguoti.  Užsienio reikalų ministerija birželio 27 d. Baltarusijos 
ambasadai Lietuvoje įteikė notą, kurioje prašoma skubiai pateik-
ti oficialią detalią informaciją apie ligos protrūkį ir Baltarusijos 
veiksmus siekiant užkirsti kelią jos tolesniam plitimui.

Dalyvaudamas Tarptautinės atominės energijos agentūros 
(TATENA) konferencijoje dėl branduolinės energetikos plėtros, 
kuri vyksta Sankt Peterburge birželio 27–28 dienomis, užsienio 
reikalų viceministras Rolandas Kriščiūnas įvardijo vieną svar-
biausių branduolinės energetikos plėtrą ribojančių priežasčių – 
nesaugių branduolinių jėgainių projektų keliamą grėsmę atominės 
energetikos ateičiai. Viceministras išskyrė tris uždavinius, sąly-
gojančius sėkmingą branduolinės energetikos vystymą ateityje: 
pirmiausia, būtina išlaikyti svarbiausios pasaulinės atominės 
energetikos organizacijos – TATENA – esminį vaidmenį stiprinant 
branduolinę saugą ir saugumą. Antra, aukščiausi tarptautiniai 
branduolinės saugos standartai turi būti įgyvendinami be jokių 
kompromisų ir netaupant branduolinės saugos sąskaita. Trečia, 
reguliarūs branduolinės saugos būklės vertinimai, taikant vienodą 
metodiką, turi tapti kasdienybe.                      ELTA, LRT, LR URM

Cleveland meras Frank G. Jackson birželio 21 d. įteikė sveikinimą Lietuvos generalinei garbės kon-
sulei Ingridai Bublienei, sveikindamas Lietuvą pradedant pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 
liepos 1 d.                                                                                                                Ruggero Fatrica nuotr.

JUBILIEJINĖ STOVYKLA „VILTIS”
Kada: 2013 m. rugpjūčio 7-17 d.
Kur: Camp Manatoc, Peninsula, OH
Dalyvauja: LSS registruoti nariai
Informacija: LSS tinklapyje: skautai.net
Registracija: iki birželio 30 d. 
Po birželio 30 d. – 25;00 dol. pridėtinis mokestis.

Svečių savaitgalis:
Rugpjūčio 10 d.
2:00 p.p.: svečių priėmimas ir „Skautų aido” 90 m. pami-
nėjimas
5:00 p.p.: vėliavų nuleidimas
8:30 v.v.: bendras laužas
Rugpjūčio 11 d.
9:00 v.r.: šv. Mišios
11:00 v.r.: Jūros diena prie ežero
1:30 p.p.: Gilvelistų sueiga

Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė Europos Vadovų Tarybos 
(EVT) posėdyje Briuselyje 
pristatė prasidėsiančio Lietuvos 
pirmininkavimo Europos Są-
jungos (ES) Tarybai eiliškumą.

Kalbėdama apie pagrindi-
nius Lietuvos pirmininkavimo 
darbus ir tikslus, prezidentė 
pabrėžė, kad mūsų šalis sieks 
patikimos, augančios ir atvi-
ros Europos. „Prisijungus 
Kroatijai prie šio stalo mūsų 
bus jau nebe 27, o 28 narės. 
Todėl Lietuvos pirmininka-
vimo ES Tarybai prioritetai 
atspindi visų Europos žmonių 
interesus - sieksime finansi-
nio stabilumo, ekonomikos 
augimo ir naujų darbo vietų 
kūrimo. Dar vienas iš labai 
svarbių mūsų pirmininkavi-
mo uždavinių - atvira ir saugi 
Europa bei jos kaimynystė”, 
- sakė prezidentė.

Lietuvai teks baigti derybas 
dėl teisės aktų, užtikrinsian-
čių, kad 2014-2020 metų ES 
biudžeto pinigai šalis nares 
pasiektų laiku.

Pasak prezidentės, siekiant 
atkurti pasitikėjimą Europa, 
būtina užtikrinti finansinį pa-
stovumą - tai vienas esminių 
Lietuvos pirmininkavimo ES 
Tarybai uždavinių. Finansinio 
pastovumo bus siekiama sti-

EUROPOS VADOVAMS PRISTATĖ  
LIETUVOS PIRMININKAVIMO TIKSLUS

prinant ekonominę ir pinigų 
sąjungą bei kuriant bankų 
sąjungą. Todėl svarbu tęsti 
finansinio sektoriaus reformas, 
skatinti geresnį ekonomikos 
valdymą ir kovą su mokesčių 
vengimu.

Antrasis Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES Tarybai užda-
vinys - ekonomikos augimo 
skatinimas. Tam būtina realiai 
imtis mažinti nedarbą, ypač 
jaunimo. Taip pat reikia efek-
tyviau išnaudoti bendrosios 
rinkos potencialą - paslaugų, 
skaitmeninės ir energetikos 
rinkos gali duoti stiprų im-
pulsą ES konkurencingumo 
didinimui.

Atvira Europa - trečias 
Lietuvos pirmininkavimo už-
davinys. Pasak prezidentės, 
stiprinant Europą reikia glau-
džiau bendradarbiauti su kai-
myninėmis ir strateginėmis 
partnerėmis. Tikimasi, kad 
Vilniaus viršūnių susitikimas, 
įvyksiantis lapkričio mėnesį, 
atvers kokybiškai naują etapą 
ES santykiuose su Rytų par-
tnerystės šalimis.

Iš suplanuotų 200 Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai 
renginių daugiau kaip 20 bus 
aukšto lygio susitikimų, 162 
- ekspertų lygio ir 12 - parla-
mentinių renginių. Vien aukšto 

lygio susitikimuose, planuoja-
ma, dalyvaus 34 valstybių ir 
vyriausybių vadovai, daugiau 
nei 800 ministrų, apie 10 tūkst. 
delegacijų narių, per 1500 ži-
niasklaidos atstovų.

Vienas svarbiausių Lietuvos 
pirmininkavimo renginių - lap-
kritį vyksiantis Rytų partnerys-
tės vadovų susitikimas Vilniuje. 
Pirmininkavimą Europos 
Sąjungos (ES) Tarybai nuo 
liepos 1-osios perimančios 
Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė birželio 30 d., 
išvyko darbo vizitų į Kroatiją, 
Prancūziją ir Vokietiją.

Pirmieji keturi Lietuvai 
istorinio pusmečio vizitai skir-
ti Lietuvos pirmininkavimo 
tikslų ir svarbiausių darbų pri-
statymui europinių institucijų 
ir ES šalių vadovams.

Pirmininkavimo išvakarė-
se, birželio 30-ąją, Kroatijos 
sostinėje Zagrebe Prezidentė 
pirmąkart kaip pirmininkau-
jančios šalies vadovė susitiko 
su Europos Vadovų Tarybos 
prezidentu Herman Van 
Rompuy ir aptarė svarbiau-
sius ES šalių vadovų pusmečio 
susitikimus bei būtiniausius 
sprendimus.

Vidurnaktį iš birželio 
30-osios į liepos 1-ąją Prezidentė 
kartu su ES vadovais dalyvavo 
Kroatijos įstojimo į ES iš-
kilmėse. Pasak Prezidentės, 
simboliška, kad Lietuvos pir-
mininkavimo pradžia sutampa 
su 28-osios šalies prisijungimu 
prie Bendrijos. Atvira Europa 
- vienas iš Lietuvos pirmininka-
vimo uždavinių.

Liepos 2-ąją Lietuvos va-
dovė su darbo vizitu lanky-
sis Paryžiuje, kur susitiks 
su Prancūzijos prezidentu 
Francois Hollande ir aptars 
svarbiausius sprendimus, ku-
riems per Lietuvos pirminin-
kavimą ES Tarybai bus skirtas 
ypatingas visų šalių dėmesys. 
Ekonomikos augimas, finansi-

nis stabilumas, energetinis sau-
gumas, saugi kaimynystė - tai 
bendri Lietuvos, Prancūzijos ir 
visos Europos tikslai.

Liepos 3-iąją Strasbūre - 
oficiali dalykinė Lietuvos pir-
mininkavimo ES Tarybai pra-
džia. Šalies vadovė Lietuvos 
pirmininkavimo prioritetus 
pristatys Europos Parlamentui 
ir atsakys į europarlamentarų 
klausimus.

Lietuvos vadovė taip pat da-
lyvaus spaudos konferencijoje, 
kurioje atsakys į ES šalių žurna-
listų klausimus. Abu renginius 
tiesiogiai transliuos Europos 
Parlamentas http://www.euro-
parl.europa.eu/ep-live/en/sche-
dule, Europe by Satelite TV ir 
Lietuvos televizija.

Po pirmininkavimo star-
to Europos Parlamente, D. 

Grybauskaitė vyks darbo vizito 
į Berlyną, kur Vokietijos kan-
clerės Angelos Merkel kvietimu 
kartu su Europos Komisijos pir-
mininku Jose Manueliu Barroso, 
Europos Vadovų Tarybos prezi-
dentu H. van Rompuy, Europos 
Parlamento vadovu Martin  
Schulz ir kitais ES šalių va-
dovais dalyvaus aukšto lygio 
konferencijoje apie jaunimo 
nedarbo mažinimą. 

Konferencijoje taip pat 
dalyvaus visų ES šalių soci-
alinės apsaugos ministrai ir 
įdarbinimo tarnybų vadovai. 
Jaunimo įdarbinimui pirmi-
ninkavimo metu Lietuva skirs 
ypatingą dėmesį. Liepos 4-5 
dienomis Prezidentė atidarys 
Lietuvos pirmininkavimo ES 
Tarybai pradžiai skirtus ren-
ginius Vilniuje.               ELTA
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2013 m. birželio 19 d. 
Lietuvos generalinis konsu-
las New Yorke Valdemaras 
Sarapinas kartu su buvusiais 
berniukų ir jaunuolių choro 
„Ąžuoliukas” nariais padėjo 
gėlių ant „Ąžuoliuko” įkū-
rėjo profesoriaus Hermano 
Perelšteino kapo New Jersey 
Crest Haven Memorial ka-
pinėse. Šį mėnesį maestro 
H. Perelšteinui būtų sukakę 
90 metų. Giedrius Kazragis, 
Paulius Glibauskas ir Lionia 
Akodes, dabar gyvenantys 
ir dirbantys New Yorke at-
siminė tuos laikus, kuomet 
dainavo „Ąžuoliuko” chore 
ir kiek daug ši neįkainojama 
patirtis išlavino jų meninius 
sugebėjimus.

H.  Pere lš te inas  g imė 
1924 metų birželio 6 dieną 
Karaliaučiuje. 1936-1940 
metais jis mokėsi Kauno 
konservatorijoje. 1941 metų 

Vilnius, birželio 27 d. 
(ELTA). Į Nacionalinį mu-
ziejų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rū-
mus su ypatinga palyda ir 
apsauga iš Lenkijos atga-
bentos unikalios vertybės. 
Tai - du XVI a. gobelenai, 
puošę Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Žygimanto Augusto bei 
kunigaikščių Radvilų rezi-
dencijas. Integruoti į Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų interjero eks-
poziciją, jie bus pristatyti 
parodoje „Istoriniai gobelenai 
iš Lenkijos karališkųjų rezi-
dencijų” ir džiugins pirmuo-
sius Valdovų rūmų muziejaus 
lankytojus iki spalio mėnesio.

Pasak Valdovų rūmų mu-
ziejaus direktoriaus dr. Vydo 
Dolinsko, šie gobelenai ypač 
reikšmingi toms tautoms, ku-
rios susijusios su Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste arba 
Lenkija. „Įvertinus tai, jog 
jais gėrėjosi ir Žygimantas 
A u g u s t a s ,  i r  B a r b o r a 
Radvilaitė, ir kunigaikščiai 
Radvilos, ir dar daugybė kitų 
didikų, užsienio svečių, mums 
jų istorinė vertė - neįkainoja-
ma”, - sako V. Dolinskas.

Į Vilnių atkeliavęs neži-
nomose Briuselio dirbtuvėse 
apie 1520 m. išaustas ir ku-
nigaikščiams Radviloms pri-
klausęs gobelenas „Ara coeli 
legenda” - retas ir vertingas 
Gotikos ir Renesanso epochų 
bruožų turintis senasis meninis 
audinys. Jame vaizduojama 
Sibilė iš Tiburo priešais impe-
ratorių Oktavianą Augustą, ku-
riam ji aiškina matytą moters 

Iš k.: Lionia Akodes, LR Generalinis konsulas New York 
Valdemaras Sarapinas, Paulius Glibauskas, Giedrius Kazragis.  
                                                                                   LR URM nuotr.

JAV PAGERBTAS „ĄŽUOLIUKO” CHORO ĮKŪRĖJO 
PROFESORIAUS HERMANO PERELŠTEINO 

ATMINIMAS
vasarą bolševikai jį su šeima 
ištrėmė į Sibirą. Nuo pražū-
ties jį išgelbėjo muzikiniai 
sugebėjimai. 1954 metais H. 
Perelšteinas baigė Jakutsko 
pedagoginį institutą, dirbo 
Jakutsko muzikiniame teatre, 
įvairių chorų chormeisteriu ir 
dirigentu. Grįžęs į Lietuvą, 
1956-1960 metais jis dirbo 
Valstybinėje konservatorijoje 
Vilniuje koncertmeisteriu ir 
kartu mokėsi, 1959 metais 
baigė choro dirigavimo klasę.

Tais pačiais metais H. 
Perelšteinas Vilniuje įkūrė 
chorą „Ąžuoliukas” ir va-
dovavo jam dvidešimt metų. 
Profesorius su „Ąžuoliuko” 
choru surengė apie 700 kon-
certų Lietuvoje ir Europoje, 
išleido keliolika plokštelių, 
laimėjo daug tarptautinių 
konkursų. Pedagogas parašė 
daug straipsnių apie vaikų 
muzikinį auklėjimą, berniu-

kų choro vokalo problemas, 
skaitė paskaitas įvairiuose 
renginiuose.

1979 metais H. Perelšteinas 
išvyko į New Yorką, kur dirbo 
įvairiose mokyklose, dėstė 
keliuose universitetuose, va-
dovavo New Yorko muzikos 
mokyklos berniukų chorui. 
Jis buvo JAV lietuvių ben-
druomenės Kultūros tarybos 
narys, 1996 metais išrinktas 
pirmuoju Lietuvos muzikos 
akademijos garbės profe-
soriumi ir „Ąžuolų” klubo 
garbės prezidentu. 1994 me-
tais apdovanotas Lietuvos 
valstybiniu apdovanojimu 
– Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi.

H.Perelšteinas mirė 1998 
metų sausio 12 dieną New 
Yorke, palaidotas New Jersey 
valstijoje.

LR gen. kon. New York inf.

Į VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJŲ ATKELIAVO 
YPATINGI GOBELENAI

su spindulio vainiku vizijos 
reikšmę apie gimsiantį pasau-
lio Išganytoją. Imperatorius 
pripažino Kristaus dangiškąją 
valdžią ir pastatė regėjimo 
vietoje ant Kapitolijaus kalvos 
Romoje Dangaus Altorių, kur 
dabar stovi Dangaus Altoriaus 
Švč. Mergelės Marijos bazi-
lika. 

Lietuvoje tokių kūrinių 
kaip Varšuvos karališkąją 
pilį puošiantis unikalus go-
belenas tėra tik du - abu jie 
priklauso Valdovų rūmų mu-
ziejaus kolekcijai. Tai - Šiaurės 
Flandrijos arba Prancūzijos 
dirbtuvių apie 1510 m. iš-
austas gobelenas „Žolynai 
su fantastiniais gyvūnais ir 
pilimi” bei Flandrijos Turnė 
miesto garsiųjų Jean Grenier 
ir Arnoldo Arnould Poissonier 
dirbtuvių apie 1515-1520 m. 
išausto gobeleno „Eitynės su 
drambliais” fragmentas.

Kitas iš Lenkijos atgaben-
tas gobelenas su Lenkijos bei 
Lietuvos herbais ir Cereros 
figūra buvo užsakytas ir pri-
klausė Lenkijos karaliui ir 
Lietuvos didžiajam kunigaikš-
čiui Žygimantui Augustui. 
Sidabro ir aukso gijomis aus-
tas gobelenas buvo visame 
pasaulyje garsios Žygimanto 
Augusto kolekcijos dalis ir 
puošė Krokuvos, Varšuvos, 
Vilniaus ir kitas Lenkijos bei 
Lietuvos valdovų reziden-
cijas. Briuselio (Flandrijos) 
dirbtuvėse apie 1550-1560 m. 
pagal Antverpeno dailininko 
iš Cornelis Floris ir Cornelis 
Bos aplinkos kartoną išausto 
gobeleno centre pavaizduota 
vasaros, derliaus, gerovės ir 

išminties deivė Cerera, globo-
janti Lenkijos Karalystės her-
bą Baltąjį erelį, vainikuojamą 
karališkąja karūna, ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
herbą Vytį, vainikuojamą di-
džiojo kunigaikščio karūna. 

Žygimanto Augusto gobe-
lenų kolekcija - didžiausias 
žinomas vienam užsakovui 
sukurtas gobelenų rinkinys. 
Jį sudarė 160 audinių. Jis tes-
tamentu buvo paliktas Abiejų 
Tautų Respublikai, o vėliau 
išvežtas į Rusiją. 1921 m. 
Lenkija atgavo dalį gobelenų 
ir iki šiol juos saugo Krokuvos 
Vavelio karališkojoje pilyje.

Pasak  Valdovų  rūmų 
muziejaus direktoriaus dr. 
V. Dolinsko, Lietuvos bei 
Lenkijos valdovai gobelenus 
dažnai vežiojosi kartu vykda-
mi iš vienos šalies ir rezidenci-
jos į kitą, tad tikėtina, jog XVI-
XVII a. jie puošė ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmus. „Praėjo keli 
šimtai metų, o ši graži po 
valdovų istorines rezidencijas 
keliaujančių gobelenų tradi-
cija tęsiasi įamžindama ne 
tik istorinį atminimą, bet ir 
šiandieninį valstybių bendra-
darbiavimą”, - sako jis.

Šie du iš Lenkijos atke-
liavę XVI a. gobelenai bus 
integruoti į nuolatinę muzie-
jaus interjerų ekspoziciją ir 
pristatyti parodoje „Istoriniai 
gobelenai iš Lenkijos kara-
liškųjų rezidencijų”. Ją liepos 
6 d. atidarys visokeriopai 
prie rūmų atkūrimo prisidė-
jęs ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvai” Karininko kryžiumi 
apdovanotas Varšuvos karališ-
kosios pilies direktorius prof. 
Andrzej Rottermund bei ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai” 

Riterio kryžiumi apdovano-
tas Krokuvos Vavelio kara-
liškosios pilies direktoriaus 
pirmasis pavaduotojas Jerzy 
Tadeusz Petrus. Garbūs svečiai 
atvyksta dalyvauti ir oficialio-
se Valdovų rūmų muziejaus 
atidarymo iškilmėse.

Taip bus pažymėtas ne 
tik Valdovų rūmų muziejaus 
atidarymas, bet ir šio muzie-
jaus ilgalaikis bendradarbia-
vimas bei glaudi partnerystė 
su Varšuvos karališkąja pilimi 
ir Krokuvos Vavelio karališ-
kąja pilimi. Gediminaičių-
jogailaičių dinastijos isto-
rinėse rezidencijose įsikūrę 
muziejai yra pasirašę ben-
dradarbiavimo sutartis ir jau 
daugelį metų rengia bendras 
parodas, vykdo mokslinius 
tyrimus, organizuoja tarptauti-
nes konferencijas, seminarus, 
kultūros vakarus, edukacinius 
ir leidybos projektus, keičiasi 
specialistais.

Kiekvieną vasaros sezoną 
sekmadieniais gurmaniškas 
meno puotas sielai siūlantis 
Bistrampolio festivalis šiais 
metais irgi parengė turiningą 
programą.

Dvaro atgaivintojas ir puo-
selėtojas kunigas Rimantas 
Gudelis sako, kad besireng-
dami XI festivaliui, skirtingai 
nei pirmiesiems, jie jau patys 
nusprendė, kuriuos meninin-
kus kviesti. Per dešimt metų 
Bistrampolio festivalis pelnė 
gerą vardą, įgijo statusą, tad 
jo rengėjams meno pasaulyje 
atsidarė dar daugiau durų.

Festivalio organizatorė 
Jūratė Ezerskienė pasakojo, 
kad sudarydami festivalio 
programą jie orientavosi ne į 

BISTRAMPOLIO FESTIVALIS – IŠRANKIESIEMS
masiškumą, o į išrankų, pro-
fesionalųjį meną vertinantį 
žiūrovą.

Gegužės 19 -ąją, dvaras 
pakvietė armėniško duduko 
genijaus grupės „Argishty” 
iš Sankt Peterburgo koncer-
tą.  Dudukas – nacionalinis 
armėnų muzikas instrumen-
tas, skaičiuojantis daugiau 
kaip 3,500 metų. Dudukas 
gaminamas iš abrikosmedžio, 
grojimas šiuo instrumentu yra 
pripažintas  UNESCO nema-
terialiojo kultūrinio žmonijos 
paveldo šedevru. To muzikos 
instrumento virtuozas grupės 
lyderis armėnas Argishty kartu 
su klasikine gitara ir perkusija 
grojančiais savo bičiuliais at-
liks armėniškas ir rytietiškas 
melodijas.

Oficialus festivalio atida-
rymas vyko birželio 9-ąją. 
Jame grojo žiūrovams jau gerai 
žinomas Šv. Kristoforo kame-
rinis orkestras, vadovaujamas 
Donato Katkaus.  Taip pat pasi-
rodė M. Rostropovičiaus fondo 
išugdyti jaunieji muzikai.

Birželio 16-ąją dvare 
skambėjo lietuvių liaudies ir 
išeivių iš Lietuvos dainos, jas 
atliko Murmansko lietuvių 
ansamblis „Lietuva”. Jo na-
riai – tarsi  kunigo R. Gudelio, 
kartkartėmis nuvažiuojančio 
laikyti šv. Mišių į Murmansko 
Šv. Michailo arkangelo bažny-
čią, parapijiečiai.

Paskutinį birželio savait-
galį aktorius ir muzikantas 
Kostas Smoriginas dvare pri-
statė savo kompaktinę plokš-
telę „Albumas”. Pasak J. 
Ezerskienės, koncerte skambė-
jo naujos ir senos, iki skausmo 
pažįstamos jo dainos.

(Sutrumpintas, sekunde.lt)
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Jauna  du tūks tan tme -
tė – taip galime apibūdinti 
Katalikų Bažnyčią. Manote 
klystu? Manote, kas jau kas, 
bet Katalikų Bažnyčia tin-
ka tik seniems, ligotiems ir 
neturintiems ką veikti žmo-
nėms? Manote, kad Katalikų 
Bažnyčia, su savo dogmomis 
ir taisyklėmis yra tikrai atgy-
venusi ir joje jaunas žmogus 
tikrai nieko negali rasti? Galiu 
drąsiai sakyti, jog taip manan-
tys klysta!

Įrodymų toli ieškoti nerei-
kia. Lietuvoje kas trejus metus 
rengiamos Lietuvos jaunimo 
dienos. Tai vienintelis toks 
renginys, kuriame tūkstančiai 
jaunimo iš įvairiausių Lietuvos 
vietų susirenka tam, kad kartu 
išgyventų savo tikėjimą. Nuo 
praėjusių Lietuvos jaunimo 
dienų, vykusių Panevėžyje ir 
kuriose dalyvavo apie 6,000 
jaunuolių, jau praėjo treji me-
tai. Ir šią vasarą Jaunimo dienų 
šeimininkais yra Kauno jauni-
mas. Birželio 28-30 dienomis 
miestas laukia beveik 8,000 
jaunųjų svečių, kurie leisis į 
tikėjimo nuotykį kartu su savo 
bendraamžiais, vyskupais, ku-
nigais, vienuoliais, vienuolė-
mis ir kitais tikinčiaisiais. Štai 
ką sako kaunietė, Lietuvos jau-
nimo dienų savanorė Miglė: 
„Man yra didžiulė šventė, kad 
tiek daug tikinčio jaunimo 
atvažiuoja į mano miestą ir 
manau, kad tai yra gražiau-

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE SUKVIEČIA
BEVEIK 8,000 JAUNIMO IŠ VISOS LIETUVOS

sias krikščioniškas renginys. 
Jis toks gaivus, nes Bažnyčia 
yra gyva dėl jaunimo. Tai yra 
didžiausias džiaugsmas ir di-
džiausia dovana, kad aš galiu 
bent dalele prisidėti prie šių 
jaunimo dienų!”

Katalikų Bažnyčioje jau-
nam žmogui vietos visada yra. 
Taip sako mano bendraamžiai. 
„Didžiausi apsisprendimai 
savo valia daryti kažką gero 
buvo pirmiausia bažnytinė 
veikla. Daugiau ar mažiau 
viskas, ką dariau ir tebedarau, 
yra susiję su krikščionybe ir 
su Bažnyčia. Be to, čia ne tik 
randu vietos savo veiklai, bet ir 
tos veiklos įprasminimą – bū-
tent to ir trūksta daugeliui jau-
nimo užsiėmimų. Bažnyčioje 
prasmė lydi ar bent jau turi 
lydėti kiekvieną darbą” – savo 
patirtimi Katalikų Bažnyčios 
veikloje dalinasi studentas 
Linas iš Marijampolės.

Manot 6-7 tūkstančiai 
yra per mažas skaičius, kad 
Katalikų Bažnyčią galėtume 
pavadinti jauną? O kaip 1-2 
milijonai? Būtent tiek jaunų 
žmonių susirenka į Pasaulio 
jaunimo dienas (PJD). Kas 
du metus Katalikų Bažnyčia 
sukviečia jaunimą iš visų 
pasaulio šalių tam, kad vie-
nas kitą sustiprintų ir įkvėp-
tų. Madridas (Ispanija) buvo 
miestas, 2011 metais sulaukęs 
beveik dviejų milijonų sve-
čių, susirinkusių į katalikišką 

JAV LB Švietimo taryba 
kasmet skiria Švietimo premiją 
pasižymėjusiam(siai) lituanis-
tinės mokyklos mokytojui(ai) 
už ilgametę pedagoginę veiklą. 
Premijos mecenatas – Lietuvių 
Fondas.

2012-2013 metais paskir-
tos dvi premijos: Amandai 
Muliolienei ir Marytei San-
danavičiūtei-Newsom. Mes, 
Clevelando ir apylinkių lie-
tuviai, sveikiname abi ir ypač 
džiaugiamės turėdami Amandą 
mūsų bendruomenėje. Jos 
darbštumas ir pajėgumas lie-
tuviškoje veikloje yra gyvas 
pavyzdys mums visiems.

Amandos pedagoginės kūry-
bos pradžia buvo pirmo skyriaus 
mokinukais. Ji suprato, kad vai-
kai noriau mokysis ir greičiau 
išmoks lietuviškai skaityti, jeigu 
turės įdomių, patrauklių knyge-
lių su daugeliu įvairių piešinukų. 
Bet tokių knygelių buvo nedaug, 
nes Lietuva tada buvo pavergta, 
o čia spausdinimas su spalvoto-
mis iliustracijomis buvo labai 
brangus. Pirmokėliams, tik 
pradedantiems mokytis skai-
tymo, geriausia, jei puslapyje 
tėra tik vienas ar du sakinukai. 
Tokių tada, apie 1965 m. turbūt 
visai nebuvo. Amanda suradusi 
įdomesnes angliškas knygeles, 
baltais dažais užtušavo angliš-
kus sakinius ir įrašė lietuviškus 
sakinukus. Čia buvo pradžia 
Amandos didžiulių pasiekimų. 
Tai yra aiškus pavyzdys, kad ne-
reikia iš karto pastatyti didžiules 
pilis, bet pradėti nuo dalykų, kur 
pastebimai yra spraga, ir bandyti 
savo sumanumu ją užpildyti. Tą 
darė Amanda.

Kitas didesnis žingsnis buvo 
gudrus panaudojimas angliškos 
spalvotos knygos mažiesiems. 
Amandai ją suradus, išvertus 
į lietuvių kalbą ir paskatinus 
Švietimo tarybą tartis su lei-
dykla ši knyga tapo „Mano 
žodynu”, kurį mes turbūt visi 
pažįstame. Ačiū, Amanda, už 
didelę pagalbą auginantiems 
vaikus.

Švietimo taryba pradėjo 
leisti lietuvių kalbos pratimus 
visiems skyriams. Pirmajam 
skyriui tinkamų pratimų dar 
nebuvo. Tai A.Muliolienė, drau-
ge su Rochesterio lituanistinės 
mokyklos mokytoja Aldona 
Kiršteiniene, juos paruošė, o 
Švietimo taryba pradėjo leisti.

M o k y t o j a u d a m a  Š v. 
Kazimiero lituanistinėje mo-
kykloje, Amanda parašė kelis 
scenos vaizdelius, pritaikė ke-
lis kitų parašytus, tuos vaizde-
lius režisavo, kūrė kostiumus, 
butaforiją, dekoracijas. Savo 
sukurtais būdais bei priemo-
nėmis Amanda Muliolienė 
dalinosi su visais, kas tuo 
domėjosi: rodė ir aiškino savo-
sios mokyklos kolegoms, bei 
mokinių tėvams, skaitė paskai-

tas lituanistinių mokyklų mo-
kytojų studijų savaitėse/pasito-
bulinimo kursuose, spausdino 
straipsnius „Švietimo gairėse” 
ir kituose leidiniuose.

Noriu pastebėti, kad kom-
piuterių mokslo Amanda yra 
savamokslė ir šituo mokslu 
dalinasi su Lietuvos jaunimu 
ir mokytojais per APPLE orga-
nizaciją.

Devyniolika metų vasaros 
metu su savo vyru Algirdu 
važiuoja į Lietuvą ir dirba bei 
vadovauja APPLE organizaci-
joje. Vienuolika metų važiavo 
abu su vyru žiemos metu, vedė 
seminarus įvairiose Lietuvos 
mokyklose. Vartojimui APPLE 
seminaruose parašė 9 vado-
vėlius. Viso išleista net 10 lei-
dimų, kiekvieną kartą pride-
dant naujausios medžiagos. Už 
Lietuvoje padarytą švietimo 
darbą ir pasiaukojimą preziden-
tas Valdas Adamkus apdovanojo 
Amandą Muliolienę 2001 me-
tais Kunigaikščio Gedimino 
pirmo laipsnio ordinu.

Amandą randame įvairioje 
lietuviškoje veikloje. Ji daly-
vauja ir daug metų vadovauja 
skautų veikloje. Ji priklauso Šv. 
Kazimiero parapijos Tarybai. 
Veda parapijos kompiuterio 
tinklalapį ir atlieka daugybę kitų 
darbų, kurių nebandysiu visų 
suminėti. 

Amanda 20 metų dirbo St. 
Augustine mergaičių gimnazi-
joje. Mokė matematiką, fiziką, 
chemiją, informatiką. 1991 
metais Clevelando katalikų 
diecezija apdovanojo Amandą 
kaip pasižymėjusią gerą mo-
kytoją „Excellence in tea-
ching”. 1997 metais Microsoft 
Corp. pripažino Amandą kaip 
„Computer Science Teacher of 
the Year in Ohio”.

1980 metais ruošiant ma-
gistro laipsnį teko su Amanda, 
lankėme vieną kursą Cleveland 
State Universitete. Amanda ne 
tik atlikdavo kas reikalauja-
ma, bet papildomai darydavo 
daugiau įvairių projektų, kas 
maloniai nustebino profesorių, 
nes tokių studentų nedaug. 
Džiaugiuosi ir nesistebiu, kad 
JAV LB Švietimo taryba apdo-
vanojo Amandą premija.

Mums visiems žinoma, kad 
didelius darbus padarę žmonės, 
paprastai turi tuos, kas jiems 
pritaria, paskatina, padeda, 
paragina ir kartu džiaugiasi 
atliktais darbais. Amanda turi 
savo vyrą Algirdą, kuris jai 
nuoširdžiai padeda visose ke-
lionėse ir jos užsimojimuose. 
Algirdas neprieštarauja, kad jis 
nėra apdovanotas ir pagerbtas, 
bet nuoširdžiai kartu dirba. 
Sveikiname ir džiaugiamės 
judviejų darniu bendradarbia-
vimu.

Nuoširdžiausi sveikinimai…
Stasė Kazlauskienė

AMANDA MULIOLIENĖ –  
ŠVIESUS LIETUVIŠKAS ŽIBURĖLIS

renginį. Dalyvaudama jame 
turėjau neeilinę patirtį. Tai 
nebuvo labai paprasta kelionė, 
pakankamai fiziškai varginan-
ti, tačiau matyti šalia savęs 
2 milijonus jaunų žmonių ir 
besimeldžiančių yra pats di-
džiausias Dievo apsireiškimas. 
Štai kaip kalba Gediminas, 
taip pat dalyvavęs Pasaulio 
jaunimo dienose: „Prieš vyk-
damas į PJD aš žinojau, kad šis 
pasaulinio mąsto renginys pa-
rodo visą visuotinę Bažnyčią, 
tačiau atvykęs į Madridą aš tai 
pamačiau ir pajutau, kokia vie-
ninga yra visuotinė Bažnyčia. 
Daug įvairių žmonių, iš įvairių 
šalių, daug skirtingų kultūrų, 
daug skirtingų kalbų – ir visi 
jie susirenka į vieną vietą. Kai 
bendravau su austru, azijiečiu, 
afrikiečiu tarp mūsų pamačiau 
daug skirtumų. Tačiau vienas 
dalykas mus vienija – tikėji-
mas į tą patį Dievą ir viltis, 
kuri yra svarbi kiekvienam”.

Lietuvos jaunimo dienos 
yra pasaulinio renginio ats-
pindys, kuris taip pat parodo, 
kokia įvairi, gyvybinga ir 
įdomi yra Katalikų Bažnyčia. 
Jaunimo dienomis bei visa 
kita veikla, kiekvienas mūsų 
yra kviečiamas į nuotykį. Čia 
mes švenčiame jaunystę, tą 
atradimų ir ieškojimo metą!

Rūta Godliauskaitė, pa-
sauliečių iniciatyvos „Katalikų 
balsas” narė, Lietuvos jauni-
mo dienų savanorė

Lietuvoje kas trejus metus vyksta Lietuvos jaunimo dienos.                                  Autorės archyvo nuotr.

Šiais metais  Lietuvos jaunimo dienos vyko birželio 28-30 d. Kaune.                         Autorės archyvo nuotr.
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Lietuva jau skaičiuoja tre-
čiąjį Nepriklausomybės atkū-
rimo dešimtmetį. Per šį laiko-
tarpį į šalies bibliotekas, mu-
ziejus, archyvus sugrįžo daug 
išeivijoje sukauptų spaudinių 
bei rankraštinės medžiagos. 
Kai kurios (ypač didžiosios) 
kultūros paveldo institucijos 
pasipildė dešimtimis naujų 
fondų, kitos džiaugiasi ku-
klesniais skaičiais. Tačiau 
svarbu tai, kad ilgus metus 
diasporoje kaupti dokumentai 
yra išsaugoti ir grąžinti ten, 
kur jų labiausiai reikia. Ne 
vienas archyvas ar muziejus 
gali patvirtinti, kad jų gauta 
medžiaga, ypač rankraštinė, 
yra autentiška bei unikali.

2005 m. spalio 13 d. 
tarp Šiaulių universiteto ir 
Vytauto Šliūpo buvo pasi-
rašyta bendradarbiavimo 
sutartis, pagal kurią univer-
siteto bibliotekai buvo per-
duotas Aušrininko dr. Jono 
Šliūpo archyvas. Šį archyvą 
1987 m. Kalifornijoje įkūrė 
dr. Jono Šliūpo sūnus Vytautas 
su žmona Vanda. Jame su-
kaupta medžiaga labai įvairi: 
knygos, periodiniai leidiniai, 
rankraščiai, dokumentai, nuo-
traukos ir kt. Vytautas Šliūpas 
pirmiausia rinko informaciją 
apie tėvą – didįjį aušrininką 
dr. Joną Šliūpą. Vėliau archy-
vas išsiplėtė ir tapo lietuvių 
kultūros archyvu Amerikos 
vakaruose, kuriam spaudinius 
bei daiktus dovanojo per 400 
asmenų. Archyvo fondą sudaro 
skirtingos kolekcijos, kurios 
liudija apie mūsų tautiečių 
veiklą Lietuvoje, Vokietijos 
DP stovyklose, Amerikoje. 
Čia sukaupta informacija tiek 
apie atskirus žmones, tiek apie 
organizacijas, o dokumentų 
chronologinės ribos apima 
laikotarpį nuo XIX a. antrosios 
pusės iki XXI a. pradžios.

Straipsnyje bus pristatyta 
Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
archyve saugoma medžiaga 
apie skautų veiklą. Ši kolek-
cija pakankamai informatyvi, 
autentiška, apimanti daugiau 
nei 80 metų laikotarpį. Jos su-
darytojas yra Vytautas Šliūpas. 
Skautų veikla yra neatsiejama 
Šliūpų šeimos dalis, todėl vis 
dar papildoma naujais doku-
mentais ar eksponatais.

Pats seniausias šios kolek-
cijos dokumentas – tai 1925 
m. Palangos skautų nuotrau-
ka. Iš jos žvelgia vienuolika 
Palangos progimnazijos mo-
kinių, pasipuošusių skautų 
rūbais, rankose laikantys laz-
das. Kitoje nuotraukos pusėje 
likęs užrašas: „Atsiminimui. 
Iš Vanagų skilties. Palanga”.

Kitos ypatingai svarbios 
yra originalios 1933 m. nuo-
traukos, kuriose užfiksuotos 

SKAUTŲ ISTORIJOS FRAGMENTAI 
AUŠRININKO DR. JONO ŠLIŪPO 
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skautų organizacijos įkūrė-
jo Roberto Baden-Powello 
su delegacija apsilankymo 
Palangoje akimirkos. Tuo 
metu dr. Jonas Šliūpas buvo 
Palangos miesto burmistru, 
todėl jam teko garbė sutikti 
šį svečią. „Jis atvažiavo pa-
kviestas į Lietuvos skautų 
sąskrydį. Pats prezidentas A. 
Smetona sutiko didįjį svečią, 
o burmistras visame priėmime 
tarnavo prezidentui vertėju ir 
kartu buvo svečio viešnagės 
šeimininku” (Jakštas, J. Dr. 
Jonas Šliūpas. Šiauliai, 1996, 
p. 251). Archyve saugomos dvi 
originalios nuotraukos ir dar 
keturių nuotraukų negatyvai, 
bylojantys apie vykusį renginį, 
kurio metu dr. J. Šliūpas sakė 
sveikinimo kalbą, o R. Baden-
Powellas perkirpo juostą, ati-
darydamas jo vardu pavadintą 
gatvę.

Po 75-ių metų įvykis 
Palangoje buvo prasmingai pa-
minėtas 2008 m. rugpjūčio mė-
nesį skautų stovykloje „Camp 
Manatoc”, įsikūrusioje netoli 
Klivlendo. Stovyklautojai 
scenoje stebėjo atkurtą anų 
metų ceremoniją, kurios metu 
Vytautas Šliūpas atliko savo 
tėvo Palangos burmistro dr. 
Jono Šliūpo rolę. Archyve 
Šiaulių universiteto bibliote-
koje saugomos nuotraukos, už-
fiksavusios ne tik šį vaidinimą, 
bet ir kitus „Camp Manatoc” 
gyvenimo momentus. Taip 
pat galima susipažinti su šios 
stovyklos laikraštukais, pro-
gramomis, įvairia atributika 
(gairelėmis, skautų kaklaraiš-
čiais, marškinėliais), o stovy-
klos „Dainorėlyje” surinkta 
daugiau nei 100 lietuviškų 
dainų ir giesmių. 

Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
archyve sukaupta nemaža 
1946–2009 m. knygų, pe-
riodinių bei įvairių kitų lei-
dinių apie skautiją, jos isto-
riją. Seniausieji yra išleisti 
Vokietijos DP stovyklose. 
Tai R. Baden-Powello kny-
gos, išverstos į lietuvių kalbą 
„Skautybė mergaitėms” (1946 
ir 1948 m.), J. Zdanavičiaus 
parengtas leidinys „Dainos 
skaut iškajam jaunimui” 
(1949), skautiškų dainų rinki-
nėlis „Laužams liepsnojant” 
(1947), albumas „Į taikos ryto-
jų!” (1947), skirtas lietuviškos 
skautijos Lietuvoje 30-me-
čiui paminėti. Dipukų knygos 
buvo leidžiamos sunkiomis 
sąlygomis: stovyklose trūko 
kokybiško popieriaus, spaus-
dinimo įrangos. Natūralu, kad 
išlikusių to laikotarpio knygų 
fizinė būklė gana prasta, tačiau 
jos vertingos ne tik istorine 
prasme, bet puikiai atspindi 
ir poligrafinę DP stovyklų 
knygos kultūrą (dalis jų spaus-

dintos rotoprintu ar tiesiog 
spausdinimo mašinėle, kuri 
dažnai neturėdavo lietuviško 
šrifto).

Kitos knygos jau yra vėles-
nio laikotarpio, kai lietuviai iš 
DP stovyklų persikėlė Į JAV 
bei kitas šalis. Tai daugiausia 
Amerikoje išleisti spaudiniai: 
albumai, dainorėliai, žaidimų 
knygos, kalendoriai, akade-
miniai bei tautiškų stovyklų 
informaciniai leidiniai.

Be knygų, archyve sukaupta 
ir periodinių skautų laikraščių, 
žurnalų, vienkartinių stovy-
klų laikraštukų, informacinių 
biuletenių. Pats seniausias yra 
1946–1947 m. „Skautų aido”, 
leisto Detmolde (Vokietijoje) 
komplektas. Vytautas ir Vanda 
Šliūpai išsaugojo skautų is-
torijai svarbų 1948–1950 m. 
Memingene (Vokietijoje) ro-
tatoriumi spausdintą laikraštį 
„Vytis”. Džiugu, kad archyve 
skaitytojai randa ir 1951–1997 
m. šio laikraščio, jau pakei-
tusio pavadinimą į „Mūsų 
Vytis”, numerius, išleistus 
JAV. Tai pat galima pavartyti 
kai kuriuos vėlesnio laikotar-
pio „Skautų aido”, „Skautijos” 
numerius.

Į atskirą segtuvą susegti 
įvairūs smulkūs 1957–1986 
m. leidiniai, liudijantys apie 
skautų kasdienį bei stovyklų 
gyvenimą: „Smiltainės ai-
das”, „Gairelė”, „Sumuštinis”, 
„Laužų šviesoje”, „Stovyklos 
d i e n o s ” ,  „ B u d ė k i m e ” , 
„Puntukas” bei kiti. Straipsniai 
bei žinutės apie skautų vei-
klą iš laikraščių „Draugas”, 
„Nau j i enos” ,  „La i svo j i 
Lietuva” kruopščiai surinkta ir 
suklijuota į albumus. Dar vie-
ną skautų kolekcijos dalį suda-
ro 1952–1988 m. Akademinio 
skautų sąjūdžio biuletenis „Ad 
meliorem”.

Pati unikaliausia yra ran-
kraštinė medžiaga – laiškai, 
nuotraukos bei kiti dokumen-
tai. Vytautas ir Vanda Šliūpai 
aktyviai dalyvavo skautų vei-
kloje. V. Šliūpas 1955–1956 m. 
vadovavo Čikagos (ten buvo 
daugiausia lietuvių skautų) 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
(ASS) valdybai, taip pat buvo 
Čikagos Filisterių Skautų 
Sąjungos (FSS) valdybos pir-
mininku. Dėl to Aušrininko dr. 
Jono Šliūpo archyvo skautų 
kolekcijoje randami originalūs 
Skautų sąjungos raštai (įsaky-
mai, aplinkraščiai, pranešimai, 
ataskaitos ir t. t.) bei korespon-
dencija (Vytauto Šliūpo ir jam 
rašyti kitų asmenų laiškai).

Apie skautų gyvenimą 
mena ne tik rašytinis palikimas, 
bet ir ikonografinė medžiaga. 
Šioje kolekcijoje gausu Šliūpų 
šeimos nuotraukų, kuriose 
įamžinti skautai Vokietijos DP 
stovyklose bei JAV, daug vaiz-
dų iš Čikagos lietuvių skautų 
istorijos. Nemaža dalis archy-
vo nuotraukų buvo panaudota 
1957 m. pasirodžiusiame lei-
dinyje „Lituanica – Čikagos 
skautų tuntas”, kurį redagavo 
Vytautas Šliūpas. 

Daugiau nei 200 savo 
asmeninių skautiškų nuo-
traukų archyvui yra atida-
vusi aktyvi skautė Birutė 
Čaplikaitė-Kožicienė. O 
Aldonos Rimkevičienės dova-
notose nuotraukose galima iš-
vysti, kaip atrodė skautų vadai 
1934 m. Alytuje vykusiame 
prezidento Antano Smetonos 
60-mečio minėjime. Atskirai 
norėtųsi paminėti vyr. skau-
tės Vandos Fabijonavičiūtės-
Šliūpienės nuotraukas. Jose 
įamžintos Hanau (Vokietija) 
stovykloje atkurtos skautų 
veiklos akimirkos bei 1948 
m. Alpėse vykusios lietu-
vių skautų tautinės stovyklos 
vaizdai. Išsaugotos originalios 
nuotraukos buvo panaudotos 
V. Šliūpienės prisiminimų 
knygoje „Istorija kaip sraunios 
upės tekėjimas”, kurią 2012 
m. išleido Šiaulių universiteto 
biblioteka.

Visa archyve sukaupta 
skautų veiklos medžiaga jau 
porą kartų buvo pristatyta 
Šiaulių universiteto bibliote-
koje rengtose parodose. 2012 
m. vasarą buvo parengta par-
oda „Skautų vasaros stovyklos 
išeivijoje”. Lankytojai galėjo 

susipažinti su dokumentais bei 
eksponatais, menančiais apie 
skautų stovyklas Vakaruose. 
Šių metų balandžio mėnesį 
bibliotekoje vykusios skautų 
sueigos metu buvo parengta 
paroda „Skaute, amžiais vis 
budėk!”, kurios metu dalyviai 
apžiūrėjo nuotraukas, įvairius 
leidinius, rankraštinę medžia-
gą, surišo archyve saugomus 
skautų kaklaraiščius. Ši paroda 
dar mėnesį buvo eksponuoja-
ma Aušrininko dr. Jono Šliūpo 
archyve ir sulaukė nemažo 
susidomėjimo.  

Skautų kolekcija, saugoma 
Šiaulių universiteto bibliote-
koje įsikūrusiame Aušrininko 
dr. Jono Šliūpo archyve, prista-
to tik skautų istorijos fragmen-
tus. Tikrai dar yra daug vertin-
gos medžiagos, išsibarstytos 
JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Vokietijoje, Pietų Amerikoje ir 
kitose šalyse. Labai kviesčiau 
tiek atskirus asmenis, tiek 
organizacijas, sukaupusius 
skautų veiklos dokumentus 
(leidinius, nuotraukas, laiškus 
ir kt.), papildyti šį archyvą. 
Biblioteka yra įsipareigojusi 
ne tik archyvą bibliotekiškai 
sutvarkyti, bet ir garantuoja 
prieinamumą visiems besi-
domintiems. Labai svarbu, 
kad dokumentai yra saugomi 
akademinėje aplinkoje: tai yra 
paskata naujoms studijoms, 
įvairių sričių mokslo darbams. 

Galime pasidžiaugti, kad 
sulaukėme tos dienos, kai 
pakilus geležinei uždangai, 
į Lietuvą ėmė grįžti diaspo-
roje kauptas mokslo, meno, 
kultūros palikimas, kuris yra 
svarbus daugelio sričių tyri-
nėtojams. Todėl mūsų tikslas 
turėtų būti tinkamai naudoti 
archyvinę medžiagą, rūpintis 
jos sklaida, kad būtų užpil-
dytos tautos istorijos spragos.

Alina Šalavėjienė, 
Šiaulių universiteto bib-

lioteka, Aušrininko dr. Jono 
Šliūpo archyvas

Šiaulių universiteto bibliotekoje saugomas dr. Jono Šliūpo archy-
vas, kurį dovanojo Vytautas ir Vanda Šliūpai. Aušrininko dr. Jono 
Šliūpo archyvą Vytautas Šliūpas 1987 m. įkūrė Californijoje. 2005 
m. spalio 13 d. tarp Šiaulių universiteto ir Vytauto Šliūpo buvo pa-
sirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuria universitetas įsipareigojo 
archyvą sutvarkyti, skleisti apie jį informaciją bei garantuoti priei-
namumą visiems besidomintiems. Sutarties pasirašymo akimirka.
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S P O R T A S

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

Olivia Rose Dubray, bu-
vusios clevelandietės Loretos 
Čipkutės-Dubray dukra, daly-
vavo Lietuvoje IX Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynėse, plauki-
mo varžybose, birželio 27-30 d.

Jos mamytė Loreta  – 

LIETUVAITĖ PLAUKIKĖ
prezidentė Global Clinical 
Connections. Ji buvo pa-
kviesta aplankyti Biotecc-
hpharma vaistų tyrimų bend-
rovę Vilniuje. Su jomis kelia-
vo Olivijos sesutė Monica ir 
močiutė Dana Čipkienė.

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

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

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

Birželio 27 d. Kūno kul-
tūros ir sporto departamente 
(KKSD) visuomenei buvo 
pristatytas II-as ir paskutinis 
„Lietuvos sporto enciklope-
dijos” (LSE) tomas, kuriame 
sudėtos beveik 1500 Lietuvos 
sporto atstovų biografijos, 
427 bendri straipsniai, o prie 
leidybos prisidėjo daugiau nei 
tūkstantis žmonių.

P r i s t a tyme  da lyvavo 
KKSD vadovas Klemensas 
R i m š e l i s ,  L i e t u v o s 
Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentė ir 2000 
metų Sidnėjaus olimpinių 
žaidynių čempionė Daina 
Gudzinev ič iū tė ,  p i rmas 
Nepriklausomos Lietuvos, 
olimpinis čempionas Romas 
Ubartas, enciklopedijos ren-
gėjai bei kiti garbūs svečiai.

K. Rimšelis, pradėjęs pri-
statymą, džiaugėsi, kad ši 

„FIZINIS AUKLĖJIMAS LIETUVOJE 
NEEGZISTUOJA”

enciklopedija bus naudinga ne 
tik kaip faktinis veikalas.

„Šis darbas reikšmingas ne 
tik įdėtu darbu, lėšomis, pa-
stangomis, bet ir sporto garsi-
nimu. Džiugu, kad yra žmonių, 
kurie viską fiksuoja, nepamirš-
ta nusipelniusių sportininkų. 
Šis kūrinys turi ir socialinę bei 
sporto plėtros reikšmę”, – sakė 
KKSD vadovas.

Jo Ekselencija preziden-
tas V. Adamkus tuo tarpu, 
šalia pagiriamųjų žodžių, 
išsakė ir rūpestį dabartine 
Lietuvos sporto situacija.

„Sveikinu komandą, dir-
busią su šia enciklopedija. Ji 
užpildo sporto istorijos spragą 
nuo nepriklausomybės laikų, 
tačiau daug dalykų nuėjo ir į 
praeitį. Ši knyga turi didelę 
reikšmę Lietuvos jaunimui. 
Šioje sferoje mes turime įdėti 
daugiau pastangų. Pas mus 
fizinis auklėjimas faktiškai ne-
egzistuoja, švietimo reformos 

tiesiog ignoruoja privalomą 
sportinį auklėjimą”, – kalbėjo 
prezidentas.

Darbo grupės, rengusios 
LSE, vadovas Zigmantas 
Motiekaitis savo kalbą pra-
dėjo tylos minute, skirta mi-
rusiems komandoms nariams, 
kurie savo darbu prisidėjo tiek 
prie pirmo, tiek prie šio tomo 
leidybos. 

„Ta pati komanda dirbo itin 
sparčiai šiuos metus, susidūrė-
me su daug sunkumų, tačiau 
kiekvienas faktas yra pati-
krintas. Ateityje planuojame 
išleisti naujų enciklopedijų, 
medžiaga yra kaupiama ir gal-
būt po 2016 metų olimpiados 
turėsime ką išleisti”, – pasako-
jo Z. Motiekaitis.

Primename, kad pirmas 
enciklopedijos tomas buvo 
išleistas 2010 metais. Lietuvos 
sporto enciklopedija – pirmas 
mokslinis informacinis lei-
dinys apie Lietuvos sportą, 
apimantis kūno kultūros, spor-
to, mokslo ir praktikos žinių 
visumą.                            delfi.lt

LAIŠKAI

Šiaurės Amerikos Na-
cionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) čempionato finalo 
serijos rungtynėse Čikagos 
„Blackhawks” klubas sve-
čiuose nugalėjo Bostono 
„Bruins” komandą rezultatu 
3:2 (0:1, 1:0, 2:1), laimėjo se-
riją iki keturių pergalių 4-2 ir 
iškovojo Stenlio taurė (angl. 
– Stanley Cup). Pergalę čika-
giečiams lėmė du įvarčiai per 
17 sekundžių atkarpą trečio 
kėlinio pabaigoje, likus žaisti 
1:16 min.

„Blackhawks” - tai penkta 
Stenlio taurė klubo istorijoje. 
Čikagos komanda šio sezono 
finalo serijoje laimėjo trečias 
rungtynės iš eilės ir tapo 

stipriausia NHL ekipa antrą 
kartą per keturis pastaruosius 
sezonus.

A i k š t ė s  š e i m i n i n k a i 
„Bruins” ledo ritulininkai 
du kartus pirmavo 1:0 ir 
2:1 po Chris Kelly ir Milan 
Lučičiaus smūgių, bet savo 
persvaros neišsaugojo. Antro 
kėlinio pradžioje Jonatahn 
Toews pirmą kartą išlygino 
santykį (1:1). Likus 1:16 
min. iki trečio kėlinio pa-
baigos, čikagiečiai per 17-os 
sekundžių atkarpą įmušė du 
lemiamus įvarčius. Pradžioje 
rezultatą antrą sykį išlygino 
Bryan Bickell (2:2), o likus 
59 sek., Daves Bolland pasie-
kė ir pergalingą įvartį (3:2). 

„BLACKHAWKS” KLUBAS PENKTĄ KARTĄ 
ISTORIJOJE IŠKOVOJO NHL STENLIO TAURĘ

Gerbiamieji,
„Dirva” vis tiek yra geriau-

sias ir įdomiausias laikraštis!
Su geriausiais linkėjimais. 
Aldona Pintsch, W.Milford, NJ

* * *
Aš manau, kad bus geriau, 

jei jūs žinosite ir „Dirvos” dau-
giau nebesiųsite, taip sutaupy-
site bereikalingas siuntimo iš-
laidas. Jis „Dirvą” tikrai mėgo 
skaityti, laikraštis labai geras. 
Linkiu rasti naujų skaitytojų. 
Sėkmės ir labai ačiū! Ada 

P.S. Man jau 92 metai ir 
kasdien sunkiau. Viskas eina be 
galo iš lėto. Vejuosi Domą. Jis 
laukia manęs tenai. Išgyvenom 
kartu 66,5 metų. Dar sykį dėko-
jam už gerą laikraštį „Dirvą”. 

A.M., Lockport, IL


