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Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Milane vykstančioje pasaulinėje 
parodoje „EXPO 2015” atidarė 
Lietuvos nacionalinę dieną. 
Parodoje, kurios šių metų tema 
„Pamaitinti planetą – energija 
gyvenimui”, mūsų šalies atsto-
vai pristato savo kulinarinį ir 
kultūrinį paveldą.

„Šiandien Lietuva ir vėl pa-
saulio dėmesio centre. Italijoje 
turime išskirtinę galimybę pa-
sauliui pristatyti savo šalį, pa-
rodyti tai, kuo didžiuojamės ir 
kas mus išskiria iš kitų pasaulio 
tautų. Lietuviška produkcija 
vis labiau vertinama ne tik dėl 
savo unikalios tradicijos, bet ir 
dėl išskirtinės kokybės”, – sakė 
šalies vadovė kviesdama pasaulį 
„paragauti” Lietuvos.

Kas 5 metus rengiamoje 
pasaulinėje parodoje „EXPO 
2015” dalyvauja 147 valstybės 
ir tarptautinės organizacijos. 
Tikimasi, kad parodą, kuri išsi-
dėsčiusi 100 hektarų teritorijoje, 
aplankys daugiau kaip 20 mili-
jonų žmonių iš viso pasaulio – 
maždaug po 150 tūkst. kasdien.  

Pasak Prezidentės, tokie 
renginiai – tai ne tik galimybė 
milijonams pasaulio gyventojų 
atrasti Lietuvą, bet ir puiki proga 
mūsų šalies verslininkams už-
megzti kontaktus ir ieškoti naujų 
rinkų lietuviškiems produktams.

Lietuvos šalies kultūrą pri-
statantį Lietuvos paviljoną su-

daro du rampomis sujungti 
pastatai, simbolizuojantys ba-
lansą tarp tradicijų ir inovacijų, 
praeities ir ateities. Čia parodos 
lankytojai gali susipažinti su 
Lietuvos istorija, mūsų ryšiais 
su kitomis pasaulio šalimis, tra-
dicija ir pasiekimais. Paviljone 
vyksta Lietuvos atlikėjų pa-
sirodymai, rodomi specialiai 
„EXPO 2015” sukurti filmai 
apie mūsų šalį.

Pusmetį trunkančioje paro-
doje veikia nuolatinė eksportuo-
tinų produktų paroda, pristatomi 
Lietuvos mokslininkų išradimai 
maisto technologijų ir žemės 
ūkio srityje – nuo pluoštinių ka-
napių nanokristalų ar išmaniojo 
šaldytuvo iki ekologiškų smidrų 
ar saulės šviesą galinčių pakeisti 
šviestuvų.

2015 m. liepos 15–17 
dienomis Vilniuje posėdžia-
vo lietuviai iš viso pasaulio. 
Lietuvos Respublikos Seimo 
III rūmų Konferencijų salėje 
vyko XV Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (toliau – PLB) 
Seimas, kuriame dalyvavo 
PLB Valdybos nariai, kraštų 
Lietuvių bendruomenių ir 
Jaunimo sąjungų pirmininkai 
bei kraštų Lietuvių bendruo-
menių atstovai. Apie 150 da-
lyvių iš 33 pasaulio valstybių 
sprendė Lietuvių bendruo-
menių ir Lietuvos – išeivijos 
santykių aktualius klausimus.

Dalyviai diskutavo apie 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės dabartį ir ateitį, lietuvių 
švietimą, bendradarbiavimą su 
Lietuvos Respublikos institu-
cijomis.  Taip pat buvo svars-
toma PLB Valdybos ataskaita 
apie PLB veiklą, buvo pateikti 
Valdybos narių ir svečių prane-
šimai, numatytos svarbiausios 
veiklos kryptys ateinantiems tre-
jiems metams. Šio PLB Seimo 
metu buvo išrinkta nauja PLB 
Valdyba, PLB Valdybos pirmi-
ninkas ir susitarta dėl organiza-
cijos prioritetinių veiklos sričių 
per ateinančius trejus metus.

Pasaulio lietuvių bendruo-
menės (PLB) valdybos pirmi-
ninke trejų metų kadencijai 

VILNIUJE POSĖDŽIAVO 
XV PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS SEIMAS
išrinkta Vokietijos lietuvių 
bendruomenės vicepirminin-
kė Dalia Henke. Liepos 17 d. 
vykusiuose rinkimuose už D. 
Henke balsavo 70 Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Seimo 
delegatų. Iki šiol ji ėjo vicepir-
mininkės pareigas.

Amerikos lietuvis Jonas 
Prunskis surinko 24, o Danijos 
lietuvių atstovas Artūras 
Maslauskas – 13 balsų.

Tęsiant naujausią PLB 
t r ad i c i j ą ,  l i epos  17  d . 
Nacionaliniame dramos te-
atre Vilniuje įvyko Pasaulio 
lietuvių vienybės dienai skirtas 
koncertas, kuriame pasirodė 
16 lietuvių solistų ir kolektyvų 
iš 8 skirtingų užsienio šalių.

PLB XV Seimo metu ati-
daryta paroda „Lietuviškoji 
leidyba Vakarų Europoje 
1944-1952”, kurią paruošė 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
Lituanistikos skyrius.

PLB Seimas yra aukščiau-
sias PLB valdymo organas 
ir šaukiamas kas treji metai. 
Jis – vienas svarbiausių įvykių 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės veikloje. PLB Seimas 
sprendžia visus PLB reikalus, 
renka PLB Valdybą, Kontrolės 
komisiją ir PLB Konfliktų 
sprendimo komitetą.

Bernardinai.lt

LIETUVOS KULTŪRA – PASAULIO DĖMESIO CENTRE
Nacionalinės dienos proga 

parodoje vyko išskirtinių lie-
tuviškų ekologiškų ir tautinio 
paveldo gaminių, esančių ES 
saugomų produktų sąraše, de-
gustacija. Parodos lankytojai 
galėjo mėgautis juoda duona, 
varškės sūriais su medumi, 
šakočiais, paragauti lietuviško 
midaus.

Pirmoji „EXPO” paroda 
buvo surengta dar 1851 m. 
Londone. Lietuva joje daly-
vauja jau 12 kartą. Pirmą kartą 
neoficiali Lietuvos ekspozicija 
šioje parodoje buvo įrengta 
1900 m. išeivijos lietuvių pa-
stangomis. Tuomet teminiame 
etnografijos paviljone Paryžiuje 
buvo pristatoma carinės Rusijos 
draudžiama lietuviška spauda, 
mūsų šalies tautiniai kostiumai.

Liepos 3-5 dienomis Čikagoje vyko X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę „Padainuosim dainų dainelę”. Tai nuostabi trijų dienų lietuviškos muzikos šventė! Dalyvavo 
65 chorai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės. Tūkstančiai lietuvių su šeimomis atvyko į šią šventę (skaitykite 9 psl.). A. Volungevičiūtės nuotr.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasaulinė-
je parodoje „EXPO 2015” atidarė Lietuvos nacionalinę dieną. 
                                             LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos / R. Dačkus
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Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo 
pirmojo laipsnio valstybinę pensiją skirti režisieriui Rimui 
Tuminui, kuris vadovauja Jevgenijaus Vachtangovo teatrui 
Maskvoje. Praeitą mėnesį prieštaringų vertinimų sulaukė 
R.Tumino pareiškimas, kad Rusijai būtinas „labai griežtas re-
žimas, galbūt net žiaurus” režimas, kad būtų išvengta chaoso. 
Pirmojo laipsnio valstybinė pensija pagal įstatymą priklauso 
visiems nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, 
juo režisierius tapo prieš daugiau nei 20 metų. Ministerijos 
Valstybinių pensijų skyriaus vedėja Danutė Akulavičienė teigė, 
kad kol asmuo turi draudžiamųjų pajamų, paskirta pensija ne-
būna mokama.„Jeigu po pensijos skyrimo (...) R.Tuminas turės 
draudžiamųjų pajamų, kaip yra dabar, ši pensija nebus mokama”, 
- teigė ji. Valstybinę pensiją R.Tuminui siūloma skirti, nes jis 
šiemet sulaukė pensinio amžiaus.

Nuo liepos 17 d. Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo 
direktoriaus pareigas perima Gintaras Songaila. Buvęs aktyvus 
politikas ir visuomenės veikėjas, žiniasklaidos ekspertas G. 
Songaila prieš kelias savaites laimėjo Fondo paskelbtą viešą 
konkursą šioms pareigoms eiti. Konkurse dalyvavo penki pre-
tendentai, kurie visi, dalininkų teigimu, buvo labai stiprūs, gerai 
susipažinę su viešąja kultūros ir švietimo raiška bei Fondo misija. 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - tai viešoji įstaiga, 
kuri Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų teisės aktų pagrin-
dais viešojo konkurso būdu remia viešosios informacijos rengėjų 
kultūros ir šviečiamąją veiklą. Fondas finansuojamas iš valstybės 
biudžeto asignavimų. Jo metinė apyvarta nesiekia 3 mln. eurų. 

Liepos 19 d. pradėti Žaliojo tilto, Vilniuje skulptūrų nukėlimo 
darbai. Keturios skulptūrų grupės, vaizduojančios sovietinius ka-
reivius, darbininkus, valstiečius ir studentus, ant Vilniaus Žaliojo 
tilto pastatytos 1952 metais. Kritikai sako, kad skulptūros yra 
sovietinės propagandos dalis ir žeidžia žmones, kovojusius už 
Lietuvos išsivadavimą iš sovietų okupacijos.

Opozicinės konservatorių partijos pirmininkas europarla-
mentaras Gabrielius Landsbergis ketvirtadienį kreipėsi į Europos 
Sąjungos užsienio politikos vadovę Federicą Mogherini dėl, 
Rusijos statomų riboženklių Gruzijos teritorijoje.

Po kelerius metus trukusios operacijos Kauno apskrities 
policijos pareigūnai aptiko iš Kolumbijos kartu su anglimi at-
gabentą 100 kilogramų kokaino, sulaikyti devyni įtariamieji, 
pranešė policija. Policijos vadovas Linas Pernavas sakė, kad tai 
vienas didžiausių kiekių rasto kokaino nepriklausomos Lietuvos 
policijos istorijoje. Gabentojai kokainą įmaišė į 250 tonų anglies 
krovinį. Penki kriminalinės policijos pareigūnai savo rankomis 
kasė krovinį ir išrinko kokainą.

Lietuva remia siūlymą įkurti Jungtinių Tautų tribunolą, 
kuris persekiotų atsakingus už Malaizijos keleivinio lėktuvo nu-
mušimą virš Ukrainos, pareiškė užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius.                                              ELTA, LRT, LR URM

Maskva ,  l iepos 16 d. 
(ELTA). Praėjus metams po 
to, kai virš Rytų Ukrainos buvo 
numuštas Malaizijos keleivinis 
lėktuvas, Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas atmetė 
reikalavimą įsteigti tribunolą 
incidentui ištirti, praneša agen-
tūra Reuters.

Tokios institucijos sukū-
rimas būtų skubotas ir kon-
traproduktyvus, pareiškė V. 
Putinas per pokalbį telefonu su 

Kijevas ,  l iepos 16 d. 
(ELTA). Ukrainos parlamen-
tas žengė pirmąjį žingsnį link 
laikinos sukilėlių autono-
mijos rytinėje šalies dalyje: 
didele balsų dauguma - 288 
„už” ir 57 „prieš” - parlamen-
tarai pavedė Konstituciniam 
teismui įvertinti, ar auto-
nomijos statuso suteikimas 
prorusiškiems separatistams 
neprieštarautų pagrindiniam 
šalies įstatymui, praneša 

Protesto akciją prie Rusijos 
ambasados surengusi Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai kviečia susirūpinti 
tarptautinę visuomenę, kad 
Gruzijos neištiktų Krymo liki-
mas. Lietuvos opozicinė partija 
ragina imtis konkrečių veiksmų 
dėl gilyn į Gruzijos teritoriją 
perkeltų Rusijos kontroliuoja-
mos P. Osetijos administracinių 
riboženklių.

Skverelyje priešais Rusijos 
ambasadą gruziniškai skambė-
jo „tegyvuoja Gruzija”. Savo 

Iš kairės: Kinijos Liaudies Respublikos užsienio reikalų ministras Wang Yi, Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras Laurent Fabius, Vokietijos užsienio reikalų ministras Frank-Walter Steinmeier, ES 
vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalų ir saugumo politikai Federica Mogherini, Irano užsienio reikalų 
ministras Mohammad Javad Zarif, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Philip Hammond 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius John Kerry liepos 14 d., spaudos konferencijoje, 
Vienoje po istorinio susitarimo dėl Irano branduolinės programos.                                                  AP

Galingosios pasaulio vals-
tybės ir Iranas formaliai bai-
gė rengti istorinį susitarimą, 
kuriuo siekiama užtikrinti, 
kad Teheranas nepasigamins 
atominės bombos, liepos 14 
d. paskelbė Europos Sąjungos 
užsienio politikos vadovė 
Federica Mogherini.

„Irano derybos baigtos. 
Turime susitarimą”, – parašė 
F. Mogherini socialiniame 
tinkle „Twitter” netrukus po to, 
kai Vienoje baigėsi paskutinis 
derybose dalyvavusių šalių 
– vadinamosios P5+1 grupės 
ir Irano – užsienio reikalų 
ministrų posėdis.

Kaip pranešė aukšto rango 
diplomatas, susitarimas dėl 
Teherano branduolinės pro-

PASIEKTAS ISTORINIS SUSITARIMAS  
DĖL IRANO BRANDUOLINĖS PROGRAMOS

gramos buvo pasiektas, kai 
pašalintos paskutinės kliū-
tys. Jis nurodė, kad susitari-
me numatytas Vašingtono ir 
Teherano pasiektas kompro-
misas, leisiantis Jungtinių 
Tautų inspektoriams reikalauti 
leidimų apsilankyti Irano ka-
riniuose objektuose – tai būtų 
dalis jų stebėjimo misijos 
pareigų. Tačiau prieiga prie 
bet kurio objekto nebūtinai 
bus suteikta, o jei toks leidi-
mas ir bus duotas, inspektorių 
apsilankymas gali būti atidėtas 
– ši sąlyga neabejotinai bus 
aršiai kritikuojama susitarimo 
priešininkų kaip suteikianti 
Teheranui laiko paslėpti bet 
kokius prisiimtų įsipareigoji-
mų nevykdymo pėdsakus.

Pagal susitarimą, Teheranas 
turės teisę užginčyti JT ins-
pektorių prašymą, o galutinį 
sprendimą turės priimti arbi-
tražo komisija, kurią sudarys 
Iranas ir šešios derybas vedu-
sios galingosios šalys.

Iranas taip pat turėtų smar-
kiai suvaržyti savo branduo-
linę programą ir sutikti su 
griežtomis JT inspekcijomis, 
kad bet kokie jo mėginimai 
pasigaminti branduolinį ginklą 
taptų neįmanomi ir nesunkiai 
susekami.

Mainais palaipsniui bus 
atšauktos Iranui taikomos JT 
ir Vakarų sankcijos, smaugian-
čios Irano naftos eksportą ir 78 
mln. gyventojų turinčios šalies 
ekonomiką.                     LRT

RUSIJA ATMETA REIKALAVIMĄ ĮSTEIGTI TRIBUNOLĄ  
DĖL MALAIZIJOS LĖKTUVO NUMUŠIMO VIRŠ UKRAINOS

Nyderlandų ministru pirminin-
ku Marku Rute (Mark Rutte). 
Šis ir iškėlė tribunolo idėją.

Prieš metus liepos 17-
ąją Rytų Ukrainoje numušus 
Malaizijos keleivinį lėktuvą 
žuvo visi 298 juo skridę žmo-
nės, dauguma jų - olandai.

Lėktuvo sudužimo sukilė-
lių kontroliuojamoje teritorijo-
je priežastimi laikoma rusiška 
raketa, kurią paleido proru-
siški separatistai. Vyriausybė 

Maskvoje tuo tarpu tikina, kad 
atsakomybė dėl katastrofos 
tenka Ukrainos ginkluotųjų 
pajėgų naikintuvui. Šią versiją 
savo ruožtu atmeta Kijevas.

Nelaimę tiria Nyderlandų va-
dovaujami ekspertai. Baigiamoji 
ataskaita bus pateikta spalį. V. 
Putinas reikalauja nuodugnaus 
ir nepriklausomo tyrimo. Jis 
kritikuoja, kad žiniasklaida, jo 
žodžiais tariant, vienpusiškai 
nušviečia incidentą.

UKRAINOS PARLAMENTAS ŽENGĖ PIRMĄ ŽINGSNĮ LINK SUKILĖLIŲ 
AUTONOMIJOS

agentūra AFP.
Tik jei Konstitucinis teis-

mas „uždegtų žalią šviesą”, 
parlamentas galėtų balsuoti 
dėl atitinkamos konstitucijos 
pataisos.

Sukilėlių teritorijų autono-
mija yra vienas pagrindinių 
Minsko taikos susitarimo ele-
mentų. Europos Sąjunga (ES) 
ir JAV tikisi, kad dalinė au-
tonomija patenkins sukilėlius 
ir Rusijai neliks argumentų 

toliau remti separatistus. 
Aukšta JAV diplomatė 

Viktorija Niuland (Victoria 
Nuland), liepos 16 d. viešėjusi 
Kijeve, dėl minėto balsavimo 
parlamente kalbėjo apie „isto-
rinę dieną” krizės kamuojamai 
šaliai.

Pasak prezidento Petro 
Porošenkos, sprendimas yra 
„sunkus”, tačiau būtinas, nes 
Vašingtonas ir Briuselis daro 
vis didesnį spaudimą.

Vilniuje liepos 17 d. vyko protesto mitingas dėl Rusijos veiksmų 
Gruzijoje.                                                                           delfi.lt nuotr.

LIETUVIAI PROTESTAVO PRIEŠ RUSIJOS 
VEIKSMUS GRUZIJOJE 

deleguotų partijos europarla-
mentarų pakviesti susirinku-
sieji taip išreiškė protestą prieš 
neteisėtus Rusijos veiksmus. 
Anot įvairių pranešimų, liepos 
10 d. nuo kelių šimtų metrų iki 
kelių kilometrų perkelti Rusijos 
okupuotos Pietų Osetijos pasie-
nį žymintys stulpeliai.

Konservatorių garbės pirmi-
ninkas padėtį vadina šliaužan-
čia okupacija. Pietų Osetiją ir 
Abchaziją, po 2008 metų karo 
Rusija pripažino nepriklauso-
momis valstybėmis.          LRT
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PASAKOS APIE TEISĖTUS RUSIJOS 
INTERESUS

Po kruvinų neramumų buvusioje Jugoslavijoje ne tik 
Europa, bet ir pasaulis jau buvo susitaikęs su mintimi, 
kad taika Senajame žemyne nusistovėjo amžiams. Deja, 
tai, kas nutiko 2014 m., apvertė šią taikią ramybę aukš-
tyn kojomis – Putino valdoma Rusija aneksavo Ukrainai 
priklausantį Krymo pusiasalį. Labiausiai nustebino faktas, 
jog taip pasielgė valstybė, kuri prieš porą dešimtmečių pati 
pasirašė garantijas Ukrainai dėl jos teritorijos vientisumo. 
Nuo tos akimirkos valstybių vadovai suprato, kad tvarkos, 
garantavusios taiką Europoje po Antrojo pasaulinio karo, 
nebeliko... 

Suprato šią tiesą ir paprasti žmonės, tiesiogiai politikoje 
dalyvaujantys tik per rinkimus. Tačiau kaip tik į šiuos žmones 
nukrypo Rusijos propagandos smaigalys. Kremliaus strategai 
gerai žino: šiandieniniai jų šalininkai ateityje būtų sąjungi-
ninkais. Štai kodėl sekamos įvairiausios pasakos apie „tei-
sėtus” Rusijos interesus, apie neva istorinį pagrįstumą tiems 
interesams realizuoti. Vienas iš tokių išsigalvojimų, kuriuo, 
kaip teko patirti, yra tikinčių ir pas mus, yra teiginys, kad 
Krymą Ukrainai 1954 m. „padovanojo” Nikita Chruščiovas. 
Be abejo, čia žaidžiama jausmais, kuriuos sukelia vien 
Chruščiovo pavardės paminėjimas – šis buvusios SSRS 
vadovas savo ekscentriška veikla užsitarnavo išsišokėlio ir 
nerimto žmogaus vardą (bet dar tiksliau būtų sakyti, jog toks 
likimas ištiko visus buvusios SSRS vadovus – po jų mirties 

„paaiškėdavo”, jog šalį valdė priekvaišis). Na, jeigu jau kal-
bama apie priekvaišį, išeitų, kad ir jo darbų rimtais nevertėtų 
vadinti. Tačiau šiuo atveju Nikita Chruščiovas niekuo dėtas  
ir su 1954 m. vasario 19 dienos įvykiais tiesiogiai nesusijęs. 
Ši data buvo skirta paminėti 300-ąsias Perejaslavo Rados 
metines: prieš 300 metų Perejaslave susirinkę Zaporožės ka-
zokai su Bogdanu Chmelnickiu priešakyje nutarė Zaporožės 
kazokų žemes prijungti prie Rusijos carinės imperijos ir 
prisiekė ištikimybę carui cerkvėje. Štai tų metinių proga ir 
buvo nutarta „padovanoti Ukrainai Krymą”.

Vis dėlto tiesa ta, kad tuo metu N. Chruščiovas, nors ir 
buvo nominuojamas pirmuoju partijos sekretoriumi nuo 
1953 rugsėjo, pats savarankiškai dar nieko nesprendė, todėl 
teiginys, kad Chruščiovas Krymą metinių proga padovanojo 
Ukrainai, yra melagingas. Reikalas tas, kad Krymą Ukrainai 
perdavė Georgijus Malenkovas, o Aukščiausiosios SSRS 
Tarybos preziudiumo įsaką pasirašė Klimentas Vorošilovas. 
Bet ir tai dar ne viskas – Kremliaus propagandistai, kaltinan-
tys Chruščiovą neteisėtu dovanų dalijimu, nutyli faktą, jog 
mainais už Krymą Ukraina Rusijai perleido Taganrogą 
bei aplinkines jo teritorijas, prilygstančias Krymo terito-
rijai. Bet tik iš pirmo žvilgsnio mainai atrodė lygūs – nors 
apsikeistų teritorijų dydžiai buvo vienodi, bet skyrėsi eko-
nominiu požiūriu: už turtingus juodžemio rajonus Kijevas 
gavo perdžiūvusią, laukinę stepę be vandens, be elektros ir 
apskritai be jokių energijos resursų. Deja, apie tai putinistai 
nutyli, jiems mieliau meluoti, kad Chruščiovas išgertuvių 
metu tiesiog pragėrė Krymą.

Ta proga įtakingas amerikiečių laikraštis „The Washington 
Post” išspausdino žurnalisto Gleno Keslerio straipsnį, kuria-
me autorius teigia: „Putinas teisus, sakydamas, kad priežastys, 
kodėl Krymas buvo perduotas Ukrainos SSR, yra neaiškios, 
tačiau tvirtinimas apie tai, kad „taip buvo pažeistos kons-
titucinės normos” tėra paprasčiausias sofizmas (sofizmas 

- samprotavimas, formaliai atrodantis taisyklingas, bet iš 
esmės klaidingas, neteisingas painus išvedžiojimas, siekiant 
suklaidinti priešininką, - red. past.).” 

1954 metais Chruščiovas dar neturėjo absoliučios valdžios 
ir privalėjo gauti partijos viršūnėlių sutikimą kiekvienam 
sprendimui. 1954 m. vasario 5 d. iniciatyvą perduoti Krymą 
Ukrainai pareiškė Rusijos SFSR Aukčiausiosios Tarybos 
prezidiumas. Todėl tų pačių metų vasario 19 d. SSRS 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas išleido įsaką dėl Krymo 
perdavimo, o jį (įsaką) balandžio 26 d. patvirtino SSRS 
Aukščiausioji Taryba. Štai ir visa tiesa. Laikraštis aprašo ir 
daugiau keistenybių, netikslumų bei tiesos iškraipymų.

Kęstutis Šilkūnas

Birželio 1 d. prie Lietuvos 
Vyriausybės susirinkę apie 
700 žmonių minia reikalavo 
nenaikinti vidurinių mokyklų, 
bent jau tų, kuriose mokoma 
tautinių mažumų kalbomis – 
lenkų ir rusų. 

Žinoma, kad kai kurios 
mokyklos uždarinėjamos arba 
jungiamos su kitomis dėl su-
mažėjusio mokinių skaičiaus. 
Tačiau čia kyla klausimas, 
kodėl akcentuojamas žmogaus 
teisių (ŽT) pažeidimas, kodėl 
akcentuojamos rusų ir lenkų 
mokyklos. Jei būtų reikalau-
jama nenaikinti čigonų ar ka-
raimų tautinių mažumų (TM) 
mokyklų, kurių Lietuvoje net 
nėra, dėmesį reikėtų atkreipti. 
Bet iš kur kyla tokie reikala-
vimai?

Tenka konstatuoti, kad 
Seimas, ministerijos, žur-
nalistai, mokytojai (ypač 
lituanistai ir istorikai) nežino 
ar nesuvokia, kad tarptauti-
niuose ŽT teisių dokumen-
tuose tautinių mažumų teisių 
apsaugos klausimu aiškiai 
atsiribota nuo atvykėlių; kad 
pagrindinis rodiklis juose yra 
teisė puoselėti savo tautinį 
savitumą bei gimtąją kalbą 
gyvenantiems savo etninėje 
žemėje, o papildomas rodi-
klis – teisė jį puoselėti atvy-
kėliams, kurie neturi savo 
tautinės valstybės (čigonai ar 
kt.); kad valstybė pati nustato, 
kam iš turinčių teisę preten-
duoti į TM jinai jas pripažins 
ir kiek ji įsipareigos iš tų 
punktų, kurie siūlomi įsipar-
eigoti. Čia ji turi vadovautis 
ir savo biudžeto galimybė-
mis, ir kitomis realijomis bei 
aktualijomis. Tarp tų punktų 
nėra įpareigojimo valstybės 
lėšomis išlaikyti tautines 
mokyklas, o tik nedrausti 
jas steigti.

Keista, kad politikai, vi-
suomenininkai ir švietimo 
darbuotojai nepasidomėjo, 
kaip Lenkijoje elgiamas su 
tautinėmis mažumomis, ką ji 
įskaito į TM. 

ŽVILGSNIS Į EILINĮ „SMAUGIAMŲ”
NEVA TAUTINIŲ MAŽUMŲ MITINGĄ

Nei lietuvių, nei baltarusių, 
ukrainiečių ar čekų ji tokiomis 
nelaiko! Lietuvių bendruo-
menei Lenkijoje, kuriai ne-
pripažintos TM teisės, gavo 
leidimą porą tautinių mokyklų 
turėti, porą lietuviškų lentelių 
pakabinti ir duoti suvenyrinius 
pasus, kurie niekur negalioja. 
Taip jie ciniškai manipuliuoja 
šia „malone”, lyg jie būtų dau-
giau už mus padarę, didesnę 
už mus lėšų dalį iš biudžeto 
skyrę... Beje, skiriamas lėšas 
reikia skaičiuoti procentine 
biudžeto dalies išraiška. Todėl, 
kai Putinas įžūliai meluoja 
apie rusų teisių pažeidimą, 
panašu, kad jis nemažai išmo-
ko iš įžūlaus lenkų spaudimo 
mūsų valstybei.

Mitingas priminė apsižio-
plinusiems mūsų veikėjams 
ir atkreipė dėmesį tų, kurie 
nė nepatikrino, ar tiesą LLRA 
bei įvairaus plauko politikos 
aferistai ir skandalistai teigia. 
Nepatikrino, kur tinka ir kur 
netinka apibrėžimas TM, 
kad pareikalautų atsakingiau 
švaistytis sąvokomis, tuo pri-
sidedant prie nesantaikos tarp 
mūsų valstybių skatinimo. 

Būtina nustoti straips-
niuose ir kalbose meluoti 
apie tai, kad lietuviai neį-
vykdė pasižadėjimo dėl as-
menvardžių pasuose. Lietuva 
seniai tyliai įgyvendino, kas 
ten parašyta: sutartyje para-
šyta ir abiejų šalių pasirašyta, 
jog pavardės bus rašomos 
pagal skambesį, nepridedant 
lietuviškų galūnių, o ne len-
kišku raidynu!

Švietimo ir mokslo minis-
terija turėtų paskelbti viešą 
laišką kitataučių tėvų komi-
tetams paaiškinant, jog jie 
yra apgaudinėjami neteisėtai 
apsiskelbusiųjų tautinėmis 
mažumomis, ir paprašyti 
neleisti vaikų įtraukti į apga-
vikų pinkles, gerbti įstatymą, 
draudžiantį vaikus įtraukti 
į politiką, manipuliuoti jais, 
piktnaudžiauti jų nepakan-
kamomis žiniomis.

O, visų pirma, ponai žur-
nalistai turėtų liautis vartoti 
sąvoką „tautinės mažumos”, 
nes, pasirodo, jie tikrai neži-
no, kas turi teisę pretenduoti į 
šį statusą. Lietuvoje šią sąvoką 
gali nebent statistika vartoti, 
lygindama skirtingų tautybių 
gyventojų grupių aritmetinį 
santykį, bet ne dėl teisinio 
TM sąvokos turinio! Beje, 
ir Lenkija būtent taip tą są-
voką taiko – kaip statistikos 
skaičių palyginimą, vien dėl 
apskaitos. Mūsų žurnalistai, 
vienodais matais vertindami 
ratus ir batus, prisideda prie 
tautų kiršinimo.

Verta tiek mūsų politikams, 
tiek lenkų politikams ir, žino-
ma, Lietuvos lenkų politikie-
riams pagaliau pasidomėti, 
kas priklauso tautinėms mažu-
moms pagal tarptautinius ŽT ir 
TM dokumentus. O ten aiškiai 
parašyta, jog imigrantai, atva-
žiavėliai neįeina į šį skaičių! 
Nesvarbu, kad kurios nors tau-
tinės bendrijos yra daug, nei 
kad ji labai seniai gyvena šiose 
vietose. Visi atvykėliai gyvena 
ne savo tautos etninėje žemėje 
ir, kas taip pat svarbu, turi savo 
istorinės kilmės šalį.

Kai prikišama, kad Lenkija 
kažką ypatingo daro dėl 
Lenkijos lietuvių, tai vėl ne-
tiesa,  - netingėkite susipa-
žinti, kaip yra iš tikrųjų. Pagal 
tarptautinius apibrėžimus 
Lenkijos lietuviai yra tautinė 
mažuma (gyvena savo etninė-
je žemėje, o jų žemė ne jų valia 
atsidūrė svetimoje valstybėje, 
t.y., buvo atplėšta nuo savo 
tautos valstybės). Nepaisant 
to, Lenkija nepripažįsta savo 
lietuviams TM statuso! Ir ne 
tik lietuviams, bet ir kitoms 
tautoms iš tų, kam TM statusas 
priklauso, jo nesuteikia. 

Kelios lietuviškos kelio 
rodyklės ir keli gatvės pava-
dinimai – tik akims dumti, 
nes yra ne visoje baltiškoje 
teritorijoje, o tik poroje vietų, 
kurias fotografuoja ir į kurias 
komisijas nuveža pasigirti. 

Pabaigai siūlyčiau: „smau-
giamiems” mitinguotojams 
palyginti išlaidų kitataučių 
mokykloms santykį, procentus 
nuo bendro valstybės biudžeto, 
kokią dalį mažyčio LT biudže-
to skiria Lietuva daugybei 
kitataučių mokyklų, išlaiko-
mų valstybės lėšomis, ir kokią 
Lenkijos biudžeto dalį skiria 
Lenkija iš viso vos kelioms 
lietuvių mokykloms!

Seimui ir Vyriausybei baigti 
bevaisį flirtą su Lietuvos  lenkų 
politikieriais ir juos palaikan-
čiais Lenkijos politikais, kurie 
nesilaiko tarptautinių ŽT ir TM 
įstatymų, o Lietuvoje esan-
čioms tautinėms bendrijoms 
taikyti tautinių bendrijų įstatus.

Algimantas Zolubas
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„Noriu padėkoti jums už 
atstovavimą Lietuvos intere-
sams užsienyje, jūsų pastan-
gas, įžvalgas ir iniciatyvas. 
Jūsų informacija ypač reika-
linga priimant sprendimus, nu-
lemiančius mūsų šalies raidą”, 
– sakė Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, liepos 
1 d. Vyriausybės vardu svei-
kindamas kasmetinio Lietuvos 
Respublikos diplomatinių 
atstovybių vadovų susitikimo 
dalyvius.

Pasak premjero, pastarasis 
laikotarpis yra labai svarbus 
Lietuvai. Vyriausybė priėmė 
daug fundamentalių spren-
dimų, nuo kurių priklausys 
Lietuvos ateitis: gynybos sti-
prinimas, euro įvedimas, su-
skystintųjų gamtinių dujų ter-
minalas, pensijų grąžinimas, 

LIETUVA TURI STIPRIŲ IR PROFESIONALIŲ DIPLOMATŲ

renovacijos plėtra, investicijų 
pritraukimas, socialinio mode-
lio paketas.

Vyriausybės vadovas taip 
pat pabrėžė, kad politinių 
partijų sutarimas iki 2020 
metų padidinti šalies išlaidas 
gynybai iki 2 proc. yra tvir-
tas ir nekeičiamas. „Noriu 
pasidžiaugti, kad padidėjusių 
išorės grėsmių akivaizdoje 
sutarėme ir įgyvendinome 
valstybės saugumo ir gynybos 
stiprinimo programą”, – teigė 
Ministras Pirmininkas.

Kalbėdamas apie užsienio 
politiką, Vyriausybės vadovas 
pasidžiaugė geru ir rezultatyviu 
bendradarbiavimu su Latvijos 
ir Estijos ministrais pirminin-
kais, konstruktyviu dialogu 
su Lenkijos premjere, puikiais 
santykiais su strategine partne-

re JAV, plėtojamais santykiais 
su Kinija, kurios vicepremjeras 
neseniai lankėsi Vilniuje.

„Taip pat norėčiau pami-
nėti istorinį darbą Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, ypač 
Lietuvai sudėtingoje geopo-
litinėje situacijoje. Lietuvos 
vaidmuo Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje yra reikš-
mingas. Galiu tvirtai pasa-
kyti – jūs darote svarų darbą. 
Lietuva pelnė pripažinimą kaip 
maža, bet susitelkusi, aktyvi ir 
kompetentinga šalis”, – sakė 
premjeras diplomatinio korpu-
so atstovams.

Ministras Pirmininkas pa-
minėjo ir prieš mėnesį sulauktą 
kvietimą pradėti derybas dėl 
Lietuvos narystės Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijoje – tai buvo vie-

Lietuvos Respublikos Vyriausybė su Lietuvos diplomatais 2015 m. liepos 1 d. Vilniuje.                                                                                                                  LRV nuotr.

nas svarbiausių Vyriausybės 
prioritetų, kartu tai svarbus 
mūsų pasiekimų įvertinimas 
ir mūsų galimybė. 

Savo kalboje trumpai ap-
žvelgęs šalies ekonomikos 
augimo prognozes, premjeras 
pasidžiaugė, kad didžiosios pa-
saulio kompanijos vis dažniau 
pasirenka Lietuvą savo verslo 
plėtrai. Per pastaruosius trejus 
metus stambios užsienio kapi-
talo įmonės Lietuvoje sukūrė 
4,5 tūkst. naujų darbo vietų. 
Vyriausybės vadovas taip pat 
akcentavo naujojo socialinio 
modelio, padėsiančio kurti dar 
palankesnį klimatą investici-
joms ir verslui, svarbą.

„Palaikau ir vertinu amba-
sadorius, kurie kelia sau kon-
krečius tikslus, pavyzdžiui: 
ženkliai padidinti eksportą 

į konkrečią šalį, pritraukti į 
Lietuvą bent vieną plyno lauko 
investiciją, pritraukti daugiau 
investicijų į slėnius, LEZ‘us ir 
ne tik. Turime rodyti iniciatyvą 
ir būti aktyvūs. Nebijokite sau 
kelti uždavinių ir iššūkių”, – 
kalbėjo Vyriausybės vadovas.

Ministras Pirmininkas pa-
žymėjo, kad artėja Lietuvos 
valstybės 100-metis, diplo-
matinių santykių užmezgimo 
sukaktys ir paragino panau-
doti šias datas mūsų valstybės 
įvaizdžiui stiprinti. 

„Džiaugiuosi ir didžiuo-
juosi, kad Lietuva turi stiprų ir 
profesionalų diplomatų tinklą, 
kuris veikia Lietuvos žmonių 
gerovei”, – pasisakymą susiti-
kime su Lietuvos diplomatinių 
atstovybių vadovais baigė 
premjeras.                         LRV

Liepos 17-ąją, Pasaulio 
lietuvių vienybės dieną, iš 
Vilniaus geležinkelio stoties, 
į tolimą kelionę išvyko de-
šimtmečio „Misija Sibiras’15” 
komanda. Daugiau nei 5 tūkst. 
kilometrų nuo Lietuvos nuto-
lusiame krašte 16 pilietiškų 
jaunuolių jau 14 kartą ieškos 
apleistų ir niekieno nelanko-
mų, kadaise į Sibirą ištremtų 
tautiečių kapinių, susitiks 
su dar ten tebegyvenančiais 
lietuviais.

„Nor iu  pr imint i ,  kad 
Sibiras – tai labai plati są-
voka, savyje talpinanti gilius 
prisiminimus apie šalies is-
toriją, ten tremiamus mūsų 
tautiečius. Šie metai projektui 
ypatingi – ne tik švenčiame 
projekto dešimtmetį, bet ir 
pirmą kartą organizuojame 
tarptautinę ekspediciją kartu 
su dalyviais iš Latvijos ir 
Estijos. Tikiu, kad šių metų 
ekspedicija bus labai įdomi, 
pilna įspūdžių bei gražių emo-
cijų. Tik dirbdami kartu gali-
me įrodyti savo šalių vienybę 

IŠVYKO KILNAUS ŽYGIO  
„MISIJA SIBIRAS’15” KOMANDA

bei dar kartą garsiai pasakyti, 
kad mums rūpi bendras mūsų 
istorijos išsaugojimas „, – 
sako projekto „Misija Sibiras” 
vadovas, šių metų ekspedici-
jos dalyvis Ignas Rusilas.

Projekto dešimtmečio eks-
pedicija „Misija Sibiras’15” 
vyks Tomsko srityje. Lietuvių 
kapavietėse bus statomi kry-
žiai, kuriuos meistraus patys 
projekto dalyviai, Lietuvos 
Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės pado-
vanotą tautinę juostą su užrašu 
„Lietuva”, „Misija Sibiras” 
komanda įteiks Tomsko sri-
tyje tebegyvenančiai lietuvių 
bendruomenei.

Iš daugiau nei 800 norė-
jusių tapti projekto „Misija 
Sibiras” dalimi, buvo atrinkti 
tik patys drąsiausi, ištvermin-
giausi ir labiausiai motyvuoti 
jaunuoliai. 16 narių „Misija 
Sibiras’15” komandą sudaro 
ir po dalyvį iš Latvijos ir 
Estijos bei architektas ir gru-
pės „Antis” vadovas Algirdas 
Kaušpėdas Ekspedicijos ko-

manda vieningai sako, jog 
siekti bendro projekto tikslo 
yra didelė atsakomybė bei iš-
bandymas. Daugiausiai jėgų 
ir stiprybės jiems suteikia sti-
prus visuomenės palaikymas.

Dešimtmečio ekspedicijos 
„Misija Sibiras’15” komanda 

Pasaulio lietuvių vienybės dieną iš Vilniaus geležinkelio stoties išvyko traukinys su 16 ekspedicijos 
„Misija Sibiras” dalyvių. Ekspedicijos komanda keliaus į lietuvių tremties ir kalinimo vietas Tomsko 
srityje, kur ieškos nykstančių tremtinių kapų bei Sibire dar gyvenančių tautiečių.                     ELTA

grįžta rugpjūčio 1 d. 9 val. į 
Vilniaus geležinkelio stotį.

„Misija Sibiras” tai jau 
dešimtus metus labdaros ir 
paramos fondo „Jauniems” 
organizuojamas jaunimo pi-
lietiškumą bei patriotiškumą 
ugdantis projektas. Nuo jo 

vykdymo pradžios lietuvių 
tremties ir įkalinimo vietose 
Sibire jau apsilankė trylika 
jaunimo ekspedicijų, sutvar-
kiusių daugiau nei 100 lietu-
viškų kapinių ir susitikusių 
su ten gyvenančiais lietuviais.

Bernardinai.lt
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Šių metų liepos 3 – 5 die-
nomis Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius darbo vi-
zitu lankėsi Čikagoje, kur 
dalyvavo metų didžiausiame 
užsienio lietuvių renginyje 
– Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventėje. Sveikindamas 
renginio dalyvius ministras 
sakė: „Tautai labai svarbu 
tradicijos – Lietuvai ypatingai 
jos svarbios, nes jos sutvirtina, 
jos daro mus susitelkusius, jos 
kartais net ir pasitarnauja kaip 
ginklas, ir daugiau nei prieš 
dvidešimt metų apgynė laisvę. 
Šiandiena mes neturime savęs 
skirstytis į išeivius, į ateivius 
Turime tas pačias šaknis, tą 
pačią tėvynę, kurios niekas iš 
mūsų neatims, esame ta pati 
tauta.”

Nuo 1956 m. rengiama 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventė šiemet vyko 
dešimtąjį kartą. Ilinojaus 
universiteto Čikagoje pa-
viljone pasirodė 65 chorai, 
jungiantys daugiau nei 1400 

Iš kairės: Lietuvių fondo tarybos pirmininkas S. Čyvas, LR užsienio 
reikalų ministras L. Linkevičius, Lietuvių fondo tarybos narys ir 
buvęs pirmininkas A. Tamulis, Lietuvių fondo valdybos pirminin-
kas M. Kasniūnas ir LR užsienio lietuvių departamento direktorė 
G. Damušytė.                                                       A. Vertelkaitės nuotr.

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS DIDŽIAUSIAME UŽSIENIO LIETUVIŲ  
METŲ RENGINYJE – DAINŲ ŠVENTĖJE

balsų, iš Jungtinų Amerikos 
Valstijų, Kanados, Lietuvos, 
ir Jungtinės Karalystės, ren-
ginyje taip pat koncertavo 
kviestiniai svečiai iš Lietuvos: 
žinoma lietuvių liaudies dainų 
atlikėja Rasa Serra bei instru-
mentalistas Saulius Petreikis. 
Šventės stebėti susirinko keli 
tūkstančiai lietuvių iš JAV, 
Kanados, Lietuvos ir kitų 
pasaulio kraštų, joje taip pat 
dalyvavo Čikagoje reziduo-
jančio konsulinio korpuso 
atstovai ir kiti garbūs svečiai. 
Renginio pradžioje parodytas 
vaizdo įrašas, kuriuo Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino da-
lyvius ir svečius: „Daina mus 
lydi visą gyvenimą ir stipri-
na dvasią. Dainuodami mes, 
lietuviai, susigrąžinome ne-
priklausomybę. Išsaugojome 
savo kalbą ir kultūros unika-
lumą”, - sakė Prezidentė. 

Vizito Čikagoje metu už-
sienio reikalų ministras susi-
tiko su stambiausio lietuvišką 
veiklą užsienyje remiančio 

fondo „Lietuvių fondas” ta-
rybos pirmininku S. Čyvu, 
valdybos pirmininku M. 
Kasniūnu ir kitais vadovybės 
nariais. Susitikime, kuriame 
dalyvavo ir Užsienio lie-
tuvių departamento direk-
torė G. Damušytė, aptartas 
Užsienio reikalų ministerijos 
ir „Lietuvių fondo” bendra-
darbiavimas ir galimybė per 
Lietuvių fondo finansuojamus 
projektus stiprinti diasporos 
ryšį su tėvyne. 

Vėliau vykusiame ministro 
L. Linkevičiaus susitikime 
su Lietuvių bendruomenės 
atstovais: PLB pirmininke 
D. Navickiene, JAV LB tary-
bos pirmininku J. Polikaičiu 
bei valdybos pirmininke 
S. Šimkuviene ir Kanados 
LB valdybos pirmininke J. 
Kuraite-Lasiene, buvo kalba-
ma apie lietuvių bendruome-
nių stiprinimą, konstruktyvų 
bendradarbiavimą su Lietuvos 
institucijomis ir visuomene.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

K i e k v i e n ą  p a v a s a r į 
Lietuvių fondo Pelno (PSK) 
skirstymo komitetas renkasi 
į specialų paramos įvairiems 
projektams skirstymo posė-
dį. 2015 metų posėdis vyko 
gegužės 17 d. Pasaulio lie-
tuvių centro Konferencijų 
kambaryje.

Lietuvių fondas veikia 
ir lėšas skirsto prisilaiky-
damas Internal Revenue 
Code paragrafo 501(c) (3). 
Skirstant išmokas vadovau-
jamasi paramos ir stipendijų 
pirmenybės gairėmis, kurios 
yra patvirtintos LF direktorių 
tarybos. Komitetą sudaro LF 
tarybos nariai ir JAV lietu-
vių bendruomenės pasiūlyti 
atstovai.

Per 52 veiklos metus 
Lietuvių fondas įvairiems 
lietuviškiems projektams ir 
stipendijoms yra paskyręs 
daugiau kaip 17 milijonų JAV 
dolerių. Žinia, didžiausias 
prioritetas skirstant paramą 
yra lituanistinis švietimas, 
tačiau be LF paramos, vargu, 
ar galėtų išsilaikyti lietuviški 
centrai, jaunimo stovyklavie-
tės. Skirdamas paramą LF 
neužmiršta ir žiniasklaidos: 
laikraščių, žurnalų ir radijo. 
Be Fondo paramos vargu 
ar išeivija galėtų džiaugtis 
tokiais didžiuliais renginiais 
kaip dainų ar šokių šventės, 
teatro festivaliai. Lietuvių 
fondas taip pat skiria stipen-
dijas lietuvių kilmės studen-
tams. Tai vis projektai, kurie 
įgyvendinami JAV.

LF neužmiršta ir išeivijos 

lietuvių, gyvenančių kitose 
šalyse, taip pat remia kai ku-
riuos projektus Lietuvoje. Be 
to Lietuvių fonde yra įsikūrę 
eilė specialiųjų fondų (kaip 
jau skelbta spaudoje, šiemet 
įsteigtas 100-asis toks fon-
das), kurie, pagal jų steigėjų 
nuorodas, labai dažnai tiesio-
giai remia įvairius projektus 
Lietuvoje ir JAV. 

2015 metais projektų pa-
ramai ir studentų stipendi-
joms numatyta skirti 769,920 
dol.

Šiemet PSK laukė nelen-
gvas darbas, mat buvo gauti 
130 paramos prašymai, o 
bendra šių paramos prašymų 
suma siekė 2,441,916 dol. 
Nuodugniai apsvarsčiusi 
visas paraiškas, komisija 
nutarė paremti 82 projektus 
ir jų paramai skirti 538,622 
dol. Net 56 proc. – 302,996 
dol. – šių paskyrimų atiteko 
JAV lietuvių bendruomenės 
prašymams. Kitoms JAV 
veikiančioms organizacijoms 
skirta 184,486 dol., kitų šalių 
organizacijoms – 18,740 dol., 
prašymams iš Lietuvos – 
23,400 dol., Pasaulio lietuvių 
bendruomenei – 9,000 dol.

Kaip visada daugiausia 
lėšų skirta švietimo (172,746 
dol.) bei kultūros (168,176 
dol.) reikalams. Jaunimo 
veiklai remti komisija skyrė 
88,800 dol., visuomeninei 
– 72,800 dol. Neužmiršta 
lietuviška žiniasklaida – jai 
skirta 36,100 dol.

Projektai, kuriems skir-
ta daugiausia lėšų:

• JAV LB Švietimo ta-
rybos projektams (135,196 
dol. Iš jų – 110,000 dol. 
JAV veikiančioms lituanisti-
nėms mokykloms: 2014 me-
tais mokykloms buvo skirta 
90,000 dol.)

• X Šiaurės Amerikos 
Dainų šventei  (30,000 dol.). 
Per visą pasiruošimo šventei 
laikotarpį šiam renginiui 
skirta 50,000 dol.

• Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotėms (30,000 
dol.) (2014 metais – 20,000 
dol.)

• Lituanistinio tyrimo ir 
studijų centrui ( 22,000 dol.)

• 2016 m. vyksiančiai 
XV Šiaurės Amerikos lie-

tuvių tautinių šokių šventei  
(20,000 dol.)

• Po 15,000 dol. skir-
ta: laikraščiui „Draugas”, 
Etnografinių regionų metų 
renginiams suruošti, PLC iš-
laikymui, Rako (Custer, MI) 
stovyklos atnaujinimui,

• Dainavos (Manchester, 
MI) stovyklai (11,000 dol.)

• Neringos (Brattleboro, 
VT) stovyklai (10,000 dol. )

Šių metų rudenį bus skirs-
tomos stipendijos studen-
tams. Apie stipendijų pasky-
rimus bus pranešta po skirs-
tymo. Daugiau informacijos 

 
LIETUVIŲ FONDO PARAMA 2015 M.

rasite tinklalapyje www.
lithuanianfoundation.org/LT/
stipendijos/.

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems Pelno skirstymo ko-
misijos nariams už jų sunkų 
darbą ir pasiaukojimą. Taip 
pat tariame nuoširdų ačiū 
Lietuvių fondo administra-
cijai už pasiruošimo posė-
džiams ir jų organizavimui 
skirtas valandas. Dėkojame 
visiems LF rėmėjams ir na-
riams už jų paramą, kuriai 
esant galime prisidėti prie 
visų projektų įgyvendinimo.

LF informacija

Pelno skirstymo komitetas (iš kairės): Juozas Kapačinskas (antrininkas), Dalia Anysas, Arvydas 
Tamulis, Ina Stankevičienė (antrininkė), Virgus Volertas, Nerija Orentas, Vytautas Narutis (pirmi-
ninkas) ir Dalius Vasys.                                                                                                   LF archyvo nuotr.



6  . DIRVA . 2015 m. liepos 21 d. . 

Šiais metais liepos 6 d. jau 
septynerius metus tęsiama 
tradicija Lietuvos Valstybės 
dienos proga giedoti Tautišką 
giesmę neaplenkė ir Čikagos 
– didžiausios užsienio lietuvių 
bendruomenės. Siekiant prisi-
jungti prie akcijos „Tautiškos 
giesmės aplink pasaulį” LR ge-
neralinis konsulatas Čikagoje, 
bendradarbiaudamas su JAV 
lietuvių bendruomene ir su 
Nacionaliniais Amerikos lie-
tuvių šlovės rūmais, subūrė 
tautiečius neeiliniam įvykiui.

Liepos  3-5  d ienomis 

ČIKAGOS CENTRE SKAMBĖJO TAUTIŠKA GIESMĖ

Liepos 6-ąją Lietuva šventė Valstybės, Karaliaus Mindaugo karūnavimo, dieną. Kaip ir kasmet 21 val. 
(Lietuvos laiku) viso pasaulio lietuviai vienybės vardan sugiedojo „Tautišką giesmę”. Čikagoje JAV 
lietuviai rinkosi giedoti Lietuvos himną prie Čikagoje garsiausio miesto simbolio „Dangaus vartų” 
skulptūros, populiariai vadinamos „Pupa”.                                    LR generalinio konsulato Čikagoje nuotraukos

Čikagoje  vykusi  X–toj i 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventė turėjo didelę 
reikšmę šio projekto įgyvendi-
nimui. Himnas buvo giedamas 
dangoraižių apsuptyje, prie 
bene garsiausio miesto sim-
bolio „Dangaus vartų” skulp-
tūros, populiariai vadinamos 
„Pupa”. Daugiau nei 400 cho-
ristų iš 20-ties skirtingų chorų 
(JAV, Kanados, Didžiosios 
Britanijos) dar vienai dienai 
sujungė savo balsus Tautiškai 
giesmei atlikti. Nors himnas 
buvo giedamas liepos 6 d., 

pirmadienį, 11 val. ryto, prie 
choristų prisijungė ir šimtai 
Čikagoje gyvenančių lietuvių. 
Pasipuošę tautiniais motyvais, 
vėliavos spalvomis Amerikos 
lietuviai stebino aplinkinius 
savo šypsenomis ir tautiš-
kumu, griausmingai akciją 
užbaigę garsiais plojimais ir 
skanduote „Lie-tu-va, Lie-tu-
va!”. Manoma, kad šis himno 
giedojimas savo mastu buvo 
pats gausiausias išeivijoje.

Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Čikagoje 
džiaugiasi šiuometiniu en-

tuziastų skaičiumi ir dėko-
ja visiems, prisidėjusiems 
prie akcijos įgyvendinimo ir 
įamžinimo (organizatoriai: 
Giedrė Elekšytė Knieza, Jonas 
Platakis; operatoriai: LRT 
Lituanica komanda – Vladas 
Linauskas, Irma Mačiulytė; 
Šarūnas Daugirdas, Andrius 
Šližius, Agnius Avlašenka, 

Jennifer Marie Finney; fotogra-
fė Sandra Ščedrina; renginio 
režisierius Darius Polikaitis; 
akordeonistas Rimas Polikaitis 
ir kt.) Tikimasi, kad ir kitais 
metais, ši nuostabi tradicija 
toliau tęsis ir sulauks dar di-
desnio tautiečių dėmesio.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

2015 m. l iepos 13 d. 
Niujorke, Lietuvos amba-
sadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis įteikė „Diplomatijos 
žvaigždės” apdovanojimą 
vienai seniausių JAV lietuvių 
organizacijų - „Tautos fondui”.

„Tai vienintelis Lietuvių 
fondas Amerikoje, kuris dau-
giausia dėmesio skiria ne tik pa-
čiai lietuvybei, bet ir Lietuvai. 
Esame dėkingi „Tautos fon-
dui”, kad tęsdamas garbingas 
VLIK’o tradicijas, palaikė 
tas vertybes, kurios šiandien 
Lietuvoje yra puolamos iš 
Rytų ir Vakarų.” – įteikdamas 
apdovanojimą sakė Lietuvos 
ambasadorius Ž. Pavilionis. 

NIUJORKE ĮSIKŪRUSIAI UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJAI
„TAUTOS FONDAS” ĮTEIKTAS VIENAS GARBINGIAUSIŲ 

APDOVANOJIMŲ
Jis dėkojo „Tautos fondui” už 
jų nuolatinę paramą Lietuvos 
mokykloms ir jaunimui.

Lietuvos generalinis konsu-
las Niujorke Julius Pranevičius 
dėkojo „Tautos fondui” už 
aktyvų bendradarbiavimą 
su konsulatu, lietuvių ben-
druomene Niujorke ir veiklą 
Lietuvoje. „Tautos fondas” – 
vienas aktyviausių lietuvybės 
židinių ir puoselėtojų Rytinėje 
pakrantėje. Jo veiklą ir pagalbą 
jaučiame ne tik Niujorke, bet 
ir Lietuvoje,” - sakė jis.

2015 m. gegužės 16 d. ilga-
metį Tautos fondo tarybos pir-
mininką Gintautą Žemaitaitį 
pakeitė Niujorko tarptautinės 

advokatų kontoros „White & 
Case LLP” partneris Marius 
Griškonis, tapęs pirmininku. 
„Tautos fondo” pagrindinis 
tikslas yra puoselėti lietuvių 
kalbą ir ugdyti lietuviškumą. 
Ši organizacija ypatingai daug 
prisideda remdama Lietuvos 
kultūrą ir švietimą. „Tautos 
fondo” didžiausia lėšų da-
lis yra skiriama švietimui, 
Vilniaus krašto mokykloms 
ir jų moksleiviams, teikiamos 
stipendijos, fondo lėšomis lei-
džiamos knygos. Kiekvienais 
metais projektų plėtrai bei 
paramai ir stipendijoms yra 
skiriama daugiau nei 200,000 
JAV dolerių.            LR URM

Po apdovanojimo.                                                                                                              LR URM nuotr.

2015 m. liepos 6 d. LR 
kultūros centre prie Lietuvos 
ambasados Varšuvoje atidaryta 
Kristinos Norvilaitės darbų 
paroda „Savistabos laukas”, 
taip pat įvyko pianisto Petro 
Geniušo koncertas. Lygiai 
21 val. vietos laiku buvo su-
giedotas Lietuvos valstybės 
himnas. Visi šie renginiai skirti 
Lietuvos Valstybės dienai, 
Karaliaus Mindaugo karūna-
vimo dienai paminėti.

Į parodos atidarymą ir kon-
certą susirinkusius Lenkijoje 
reziduojančių diplomatinių 
atstovybių, tarptautinių orga-
nizacijų, kultūros ir meno ins-
titucijų atstovus, lietuvių ben-
druomenės narius, Lietuvos 
ir Lenkijos žurnalistus bei 
studentus pasveikino Lietuvos 
Respublikos ambasadoriaus 
pavaduotojas Audrius Žulys. 
Jis pabrėžė, kad nuo XIII am-

LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA VARŠUVOJE 
PAMINĖTA K. NORVILAITĖS PARODA,  

P. GENIUŠO KONCERTU IR  
LIETUVOS HIMNU 

žiaus, kai Lietuva sukūrė savo 
valstybę, „Lietuvos valstybės 
idėja Lietuvos žmonėms pa-
dėjo išgyventi priespaudas ir 
okupacijas, tremtis ir kalėji-
mus, pakęsti fizinį ir dvasinį 
smurtą” ir kad „kiekvieną 
kartą, atsidūrusi nelaimės 
akivaizdoje, Lietuva telkėsi ir 
vienijosi”, na o dabar „per pa-
lyginti trumpą laiką Mindaugo 
karūnavimo diena tapo gražia 
tradicija, kuri primena mūsų 
tautos ir valstybės istoriją, 
primena mūsų per šimtmečius 
nueitą kelią ir suteikia drąsos 
žengti toliau”.

Valstybės dienos proga su-
sirinkusiuosius taip pat pasvei-
kino ir Lietuvos menininkai 
Kristina Norvilaitė bei Petras 
Geniušas, visiems švenčian-
tiems Lietuvos Valstybės dieną 
Varšuvoje padovanoję parodą 
ir koncertą.                  LRKM
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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

Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centro specialiai X Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šven-
tei paruoštą parodą „Atversim 
dainų švenčių skrynią” apie 
turtingą Šiaurės Amerikos 
lietuvių dainų švenčių istoriją 
pamatė tūkstančiai liepos 3–5 
dienomis Čikagoje vykusios 
šventės dalyvių ir svečių. Po 
šventės, liepos 6 d., paroda 
buvo pristatyta Lietuvių dailės 
muziejuje Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, ten ji veiks 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO PARODĄ 
PAMATĖ TŪKSTANČIAI DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ

2015 m. liepos 13 d. 
Lietuvos generaliniame kon-
sulate Niujorke Lietuvos am-
basadorius JAV Ž.Pavilionis 
susitiko su Niujorko ir jo apy-
linkių lietuviais. Sveikindamas 
gausiai susirinkusius tautiečius, 
ambasadorius ragino prisidėti 
atkuriant stiprią Lietuvą ir stiprų 
žmogų. „Stiprinkime laisvę, 
žmogaus orumą, tiek tiesdami 
ekonominius, tiek kultūrinius 
tiltus tarp Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Lietuvos” – sakė jis.

Lietuvos vyčių Maspeto 

E l i z a b e t h e ,  N a u j o j o 
Džersio (New Jersey) Vinco 
Kudirkos mokykla mokslo 
metų pabaigą birželio 14 d. 
pažymėjo gražia programa: 
dainomis ir pasilinksminimu. 
Mokytojos - Birutė Mockienė 
ir Aušra Aleliūnaitė Covalesky.

Danguolė Didžbalienė ir 
vaikų mamos labai gražiai 
viską suorganizavo ir atliko. 
Į pabaigtuves atvyko naujai 
paskirtas generalinis konsulas 
iš Niujorko Julius Pranevičius, 
trumpai pasveikino visus ir 
vaikams, užbaigusiems šešta-
dieninę mokyklą, įteikė dova-
nėlių. Taip pat visus sveikino 
NJ bendruomenės pirmininkas 
Rimas Bitėnas, palinkėdamas 
smagios vasaros. Gaila, kad 
diena pasitaikė labai karšta, 
bet visi džiaugėsi proga pa-
bendrauti.

Birželio mėn. 21 d. se-
kmadienį įvyko visos Naujojo 
Džersio lietuvių bendruome-
nės surengtas atsisveikinimas 
su Birute Mockiene ir jos šei-
ma, kuri išvyksta į kitą valstiją. 
Po lietuviškų mišių žmonės 
rinkosi į salę vaišėms, kurias 
paruošė mokinių tėveliai ir 

Iš kairės: Daina Petkevičienė, Birutė Mockienė, Rimas Bitėnas.

visą vasarą. Nepraleiskite 
progos sužinoti daugiau apie 
Šiaurės Amerikoje vykusias 
lietuvių dainų šventes ir jų 
ištakas – dvylikoje parodos 
stendų galima pamatyti de-
vynių dainų švenčių leidi-
nius, dokumentus, nuotraukas, 
taip pat švenčių aprašymus, 
paruoštus lietuvių ir anglų 
kalbomis. Džiaugiamės, kad 
parodos nuotraukose, kuriose 
įamžintos švenčių akimirkos, 
ne vienas atpažino save – dai-

Parodą paruošė Kristina Lapienytė (kairėje) ir Loreta Timukienė. 

nuojantį, diriguojantį, besi-
klausantį… 

Parodą paruošė Loreta Ti-
mukienė ir Kristina Lapienytė, 
tekstus į anglų kalbą vertė Indrė 
Antanaitytė-Jacobs, stendus 
maketavo Ina Stankevičienė. 
Čikagoje įsikūrusios lietuvių 
kompanijos „Delta Graphics” 
pagaminti stendai yra kilno-
jami, jau sulaukėme kelių 
prašymų šią parodą atvežti ir 
į kitas lietuvių bendruomenes. 
Šių metų rugsėjo pabaigoje 
LTSC paroda „Atversim dainų 
švenčių skrynią” kartu su kita 
mūsų paruošta paroda „Sportas 
JAV lietuvių gyvenime” ke-
liaus į Klivlandą, kur vyks 
JAV lietuvių bendruomenės 
tarybos sesija ir ŠALFASS 
suvažiavimas. 

Už pagalbą ruošiant par-
odą nuoširdžiai dėkojame 
„Draugo” redakcijai, Kanados 
lietuvių muziejui-archyvui 
ir jos darbuotojai Danguolei 
Juozapavičiūtei, Jonui Kupriui, 
Ritai Čyvaitei-Kliorienei, 
Dainai Puterienei, Donatui 
Sokui, Daliai Skrinskaitei-
Viskontienei. Ačiū parodos 
rėmėjams JAV lietuvių ben-
druomenei ir Lietuvių fondui.

LTSC vicepirmininkė 
Loreta Timukienė

ŠVENTĖ NAUJAJAME DŽERSYJE

Elizabetho bendruomenės 
nariai.

Ir vėl buvo dainos, lin-
kėjimai, skirti Mockams, 
išsikeliantiems iš Naujojo 
Džersio. Dainų choras, atvy-
kęs iš Niujorko, dainavo kartu 
su Naujojo Džersio choru, 
nes visi buvo pasirengę vykti 
į Dainų šventę Čikagoje su 
mokytoja ir dirigente Birute 
Mockiene. Malonu ir smagu 
buvo girdėti mūsų vietinius 
chorus, bet gaila netekti pui-
kios mokytojos, chorvedės, 
draugės.

Publikos buvo daug ir visi 
labai smagiai praleido sekma-
dienio popietę. Į repeticijas 
atvyko ir visų labai mėgiama 
bendruomenės pirmininkė 
Sigita Šimkuvienė Rosen su 
vyru iš Konektikuto, jie lin-
kėjo geros kelionės į Čikagoje 
vyksiančią Dainų šventę.

Viskas vyko lenkų parapi-
jos salėje Elizabethe, NJ, nes 
lietuvių salę, kuri yra prie lie-
tuviškos bažnyčios, klebonas 
pardavė ispanams, taip pat ir 
namą, kuriame buvo įsitai-
siusi lietuviška šeštadieninė 
mokyklėlė.                        AN

LIETUVOS AMBASADORIUS JAV LIETUVIUS RAGINO PRISIDĖTI 
ATKURIANT STIPRIĄ LIETUVĄ

kuopos vadas Paul Michael 
Kazas įteikė ambasadoriui 
Lietuvos Vyčių apdovanoji-
mą ir džiaugėsi stiprėjančiais 
Lietuvos ir JAV ryšiais. Ž. 
Pavilioniui už jo nenuilstamą 
veiklą stiprinant Lietuvos ir 
JAV ryšius dėkojo Niujorko 
lietuvių bendruomenės pir-
mininkas Algirdas Grybas, 
Centrinio Naujojo Džersio 
apylinkės pirmininkė Rasa 
Miliūtė, Long Ailendo apylin-
kės pirmininkė Ramutė Žukas, 
žymus prodiuseris ir filmų 

Lietuvos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis su Niujorko ir jo apylinkių lietuviais.              LR URM nuotr.

kūrėjas Vincas Sruoginis.
Tautiečiai aktyviai bendra-

vo su ambasadoriumi, teira-
vosi apie jiems aktualiausius 
reikalus, domėjosi dabartine 
situacija Rytų Europoje ir 
Ukrainoje, galimomis inves-
ticijomis į Lietuvą, į Lietuvos 
ir JAV ryšius, kėlė dvigubos 
pilietybės klausimus.

LR generalinio konsulato 
Niujorke informacija

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

Informuojame, kad kon-
sulatas nevykdys priėmimo 
2015 m. liepos 29-31 d. ir 2015 
m. rugpjūčio 3-4 d., kadangi 
vyks persikėlimas į naujas 
konsulato patalpas adresu: 455 
N Cityfront Plaza Dr., Suite 
800, Chicago, IL 60611.

Konsulatas keliamas į la-
biau atstovybės veiklos pobūdį 
atitinkančias patalpas, kurios 
suteiks daugiau galimybių 
efektyviau teikti konsulines 
paslaugas bei vykdyti kitą 
veiklą. „NBC Tower” pastate 

LR GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE 
PERSIKELIA Į NAUJAS PATALPAS

jau veikia kitos trys diploma-
tinės atstovybės: Indijos, Pietų 
Korėjos ir Turkijos.

Nuo atidarymo 1924 m. iki 
šeštojo dešimtmečio pradžios 
konsulatas buvo įsikūręs ke-
liuose skirtinguose pastatuose 
Čikagos miesto centre, tačiau 
vėliau, Lietuvos okupacijos 
laikotarpiu, dėl lėšų stygiaus 
konsulatas veikė misijos va-
dovų rezidencijose. Po nepri-
klausomybės atgavimo, 1992 
m. generalinis konsulatas lai-
kinai įkurtas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose, 
o po kelių metų vėl sugrąžintas 
į miesto centrą, Ontario gatvę, 
kur veikia iki šiol.

LR generalinis konsula-
tas Čikagoje pagal susitarimą 
Čikagoje atstovauja Vengrijai 
bei Šveicarijos Konfederacijai 
išduodant Šengeno vizas.   GM
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Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino lie-
tuvių bendruomenes Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga. 
Prezidentės sveikinime rašoma: „Liepos 17-oji - Pasaulio 
lietuvių vienybės diena. Tegul ji sutelkia milijonus širdžių, 
nes Lietuva - brangiausia, ką turime. Kad ir kur gyventumė-
me, didžiuokimės savo Tėvyne, branginkime lietuvišką žodį 
ir tradicijas.” Dar 1932 metų vasario 7 dieną Kaune įkurtos 
Draugijos užsienio lietuviams remti iniciatyva liepos 17-oji - 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties diena - pasirinkta kaip 
Amerikos, o vėliau ir viso pasaulio lietuvių vienybės minėjimo 
data. 2013-ųjų metų gegužę Seime priimtas nutarimas liepos 
17-ąją paskelbti Pasaulio lietuvių vienybės diena.

Liepos 20 d. iš Klaipėdos išlydėti Lietuvos kariai, išvykstan-
tys dalyvauti Europos Sąjungos vadovaujamoje kovos su pira-
tavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje ATALANTA 
prie Somalio krantų. Iš Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų 
pajėgų karių suformuota autonominė laivų apsaugos grupė ke-
turis mėnesius – nuo rugpjūčio iki gruodžio – saugos Jungtinių 
Tautų Pasaulinės maisto programos laivą, Indijos vandenynu 
gabenantį humanitarines maisto siuntas į Somalį.

Europos Komisija (EK) priėmė sprendimą, kad „prie-
monės, kurių Lietuva ėmėsi prieš kanalą „RTR Planeta”, yra 
suderinamos su Sąjungos teise”. Balandžio 8 d. Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija (LRTK) priėmė sprendimą laikinai stabdyti 
visos televizijos programos „RTR Planeta”, kuri yra registruota 
Švedijos Karalystėje, tačiau ją gamina Rusijos Federacijos kom-
panija VGTRK ir skleidžia Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
Visi Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys televizijos 
programų retransliuotojai privalėjo laikytis šio sprendimo nuo 
š. m. balandžio 13 d. iki liepos 13 d. 

EK savo sprendime taip pat pažymėjo, kad „Lietuva pakan-
kamai svariai įrodė, kad per 12 mėn. „RTR Planeta” transliuo-
tose programose du kartus buvo padaryti akivaizdaus, rimto, ir 
sunkaus pobūdžio draudimo kurstyti neapykantą pažeidimai ir 
kad pažeidimai buvo daromi nepasiekus draugiško susitarimo su 
transliuojančia valstybe nare. Priemonės, kurių ėmėsi Lietuva, 
nėra diskriminuojamos ir yra proporcingos siekiant užtikrinti, 
kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi AVŽPD 6 straipsnio 
taisyklių, pagal kurias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
teikėjai negali kurstyti neapykantos dėl rasės ir (arba) pilietybės. 
Todėl, siekiant užtikrinti, kad AVŽPD 3 straipsnis būtų taikomas 
efektyviai, būtina buvo apriboti saviraiškos laisvę.”

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės 
mokykloje Kaune dvidešimčiai Ukrainos karių įteikti tarp-
tautinio instruktoriaus kurso baigimo pažymėjimai. Penkių 
savaičių trukmės kursas Ukrainos puskarininkiams Lietuvoje 
organizuotas tarpininkaujant NATO ir atsižvelgiant į Ukrainos 
poreikius. Mokymus ukrainiečiams vedė didelę patirtį turintys 
ir NATO valstybėse kursus baigę Lietuvos kariniai instruktoriai, 
pagrindinis jų uždavinys buvo suteikti Ukrainos kariams žinių 
ir įgūdžių, reikalingų planuojant ir rengiant karines pratybas. 
Mokymų metu ukrainiečiai buvo supažindinti su karinio ren-
gimo pagrindais, mokomi organizuoti ginkluotės ir šaudybos, 
parengiamąsias ir mūšio pratybas.

Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe vykusios sutikimo 
ceremonijos metu apdovanoti keturiolika iš tarptautinės opera-
cijos Afganistane grįžusių karių. Jiems įteikti krašto apsaugos 
sistemos medaliai „Už tarptautines misijas”, liepos 17 d. pranešė 
Krašto apsaugos ministerija. „Žinau, kad daugumai ši misija 
buvo pirma, tai buvo nauja ir nepažįstama aplinka, daug naujos 
patirties, žinių ir išgyvenimų. Kai kuriems tai buvo ypatingai 
ilga misija, trukusi metus, kitiems kiek daugiau nei pusmetį, 
tad teko vykdyti užduotis transformacijos periodu – kai viena 
misija baigės, o kita – prasidėjo. Prasidėjus operacijai „Tvirta 
parama” sumažėjo misijoje esančių pajėgumų skaičius, vykdo-
mų užduočių apimtys, atsakomybės rajonai, tačiau jūs vis tiek 
išsprendėte visas kilusias problemas”, – sutiktuvių ceremonijoje 
sakė Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Vilmantas 
Tamošaitis. Grįžę kariai tarnybą vykdė misijos vadavietėje 
Kabulo mieste bei Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo 
vadavietėje Herate. Šiuo metu Afganistane tarnauja apie 20 
Lietuvos karių.

Liepos 17 – 20 d. Klaipėdos uoste lankėsi Jungtinių 
Amerikos Valstijų karinio laivyno karinis laivas „USS John 
Dunham” (DDG-109). Eskadrinio minininko „USS John 
Dunham” apsilankymas Klaipėdoje demonstruoja besitęsian-
čias JAV karinių pajėgų pastangas stiprinti ryšius su NATO 
sąjungininkais ir regioniniais partneriais, siekiant bendro tikslo 
užtikrinti taiką ir stabilumą Baltijos regione.

LR URM, LR KAM, LRT

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija skyrė 12 tūkst. eurų 
humanitarinę pagalbą nuo po-
tvynių nukentėjusiai Gruzijai. 
Parama skirta padėti labiausiai 
nukentėjusioms šeimoms ir 
potvynio padariniams likvi-
duoti. Lėšos bus pervedamos 
Gruzijos finansų  ministerijai.

Birželio 13–14 d. stiprios 
liūtys sukėlė purvo srautus 
bei staigius Verės ir Kuros 
(Mtkvari) upių potvynius, 
kurie paveikė sostinę Tbilisį 

Vilniuje liepos 15 dieną 
prasidėjusio Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) XV 
Seimo iškilmingame posėdyje 
užsienio reikalų viceministras 
Mantvydas Bekešius paragino 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menę, kraštų bendruomenes 
aktyviai įsitraukti į Valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimą, 
dėkojo už prasmingą darbą 
užsienyje.

„Minėdami Lietuvos vals-
tybės atkūrimo metines, būki-
me visi kartu, vienykime savo 
pastangas ir darbus valstybės 

PASAULIO LIETUVIAI RAGINAMI VIENINGAI RUOŠTIS 
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI

vardui garsinti savo gyvena-
mosiose valstybėse”, – sakė 
M. Bekešius.

Sveikindamas renginio da-
lyvius ir svečius, viceministras 
padėkojo PLB valdybos pirmi-
ninkei Danguolei Navickienei 
už bendradarbiavimą jos 3 
metų kadencijos laikotarpiu. 
M. Bekešius ragino PLB na-
rius rinktis konstruktyvumo 
ir bendradarbiavimo kelią, 
pabrėžė, kad Lietuva yra suin-
teresuota, jog PLB ir užsienio 
lietuvių organizacijos būtų sti-
prios, valdomos demokratiškai 

ir efektyviai.
Nepriklausomybės aikštėje 

buvo pakelta Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vėliava.

Pasaulio lietuvių bendruo-
menės Seimai vyksta kas trejus 
metus, sesijų metu renkama 
PLB valdyba, Kontrolės ko-
misija ir Konfliktų sprendimo 
komitetas. PLB sudaro 42 
kraštų bendruomenės ir jau-
nimo sąjungos. Liepos 15–17 
dienomis vykstančiame Seime 
susirinko 150 dalyvių iš 33 
pasaulio valstybių.

LR URM

Iškilmingame posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės ir Seimo nariai, religinių konfesijų hierarchai, 
„Globalios Lietuvos” programą įgyvendinančių institucijų pareigūnai, PLB delegatai ir svečiai.  
                                                                                                                                  O. Posaškovos nuotr.

LIETUVA SKYRĖ HUMANITARINĘ PAGALBĄ NUO POTVYNIŲ 
NUKENTĖJUSIEMS GRUZIJOS ŽMONĖMS

i r  apl inkines  gyvenvie -
tes. Remiantis naujausiais 
Gruzijos tarnybų duomenimis, 
19 žmonių žuvo, 3 yra dingę 
be žinios, stipriai nukentėjo 
358 gyventojai, 92 šeimos 
buvo priverstinai perkeltos, 
sugriauta miesto infrastruktūra 
ir komunikacinės sistemos. 
Gruzijos Vyriausybės vertini-
mu nuostoliai gali siekti apie 
40 mln. eurų.

Europos Komisija skyrė 
400 tūkst. eurų paramą padėti 

labiausiai nukentėjusioms 
šeimoms. EK taip pat planuoja 
skirti Gruzijai biudžetinę para-
mą iki 3 mln. eurų ilgalaikiam 
aprūpinimui būstu.

2015 metais atsiliepdama 
į tarptautinius humanitarinės 
pagalbos prašymus ir inicia-
tyvas, Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija humanitarinę 
pagalbą yra skyrusi Sirijai, 
Ukrainai, Malaviui, Vanuatu, 
Nepalui ir kovai su Ebolos 
virusu.                        LR URM

Lietuva remia siūlymą 
įkurti Jungtinių Tautų tribuno-
lą, kuris persekiotų atsakingus 
už Malaizijos keleivinio lėktu-
vo numušimą virš Ukrainos, 
penktadienį pareiškė užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius.

Pasak ministro, iki metų 
pabaigos Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje dirbanti 
Lietuva remia tarybai pir-
mininkaujančios Malaizijos 
pasiūlymus.

„Labai palaikome pasiū-
lymus, kuriuos kaip pirminin-
kaujanti JT Saugumo Tarybos 
valstybė teikia Malaizija, labai 
glaudžiai bendradarbiaudama 

LIETUVA – UŽ JUNGTINIŲ TAUTŲ TRIBUNOLĄ DĖL 
MALAIZIJOS LĖKTUVO ŽŪTIES

su Australija ir Nyderlandais. 
Tikslas yra labai paprastas – kad 
būtų bešališkas, efektyvus tyri-
mas, kad būtų nustatyti kaltieji 
ir patraukti atsakomybėn”, – 
liepos 17 d. sakė L. Linkevičius.

Įkurti tribunolą liepos 
17 d. paragino ir Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius Philip Hammond.

L. Linkevičiaus teigimu, 
prieš metus įvykusi katastrofa 
„tiesiogiai susijusi su Rusijos 
kariniais veiksmais Ukrainoje” 
ir turi būti vertinama kaip te-
roro aktas.

Rusija pareiškė nepritar-
sianti siūlomai Jungtinių Tautų 
rezoliucijai dėl tribunolo įkūri-

mo, sakydama, kad „tam nėra 
tinkamas laikas ir tai duotų 
priešingų rezultatų.” 

L. Linkevičiaus nuomone, 
šie komentarai „sukelia tam 
tikrus įtarimus, kad Rusija ne-
nori bešališko ir objektyvaus 
tyrimo”.

Visi 298 keleiviai ir įgulos 
nariai, skridę oro bendro-
vės „Malaysia Airlines” rei-
so MH17 lėktuvu, žuvo, kai 
laineris praėjusių metų liepos 
17 dieną buvo numuštas virš 
Rytų Ukrainos. Dauguma aukų 
buvo Nyderlandų piliečiai.

Ukraina ir daugelis Vakarų 
šalių tvirtina, kad lėktuvą nu-
mušė prorusiški separatistai, 
panaudoję iš Rusijos gautą 
raketą „žemė–oras”.        LRT
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Miestan dalyviai pradėjo 
plūsti gerokai prieš šventę. 
Kas pakluso rengėjų raginimui 
iš anksto užsisakyti kambarius, 
apsistojo šventės viešbuty-
je „Sheraton Chicago Hotel 
and Towers” ant upės kranto 
miesto centre, kas – nuošaliau 
esančiuose Ilinojaus universi-
teto Čikagoje (UIC) bendra-
bučiuose, o kai ką giminės ir 
draugai priglaudė. Be pastogės 
neliko nė vienas, nors prieš 
keletą mėnesių, legendinei 
„Dreadful Dead” roko grupei 
paskelbus apie tris planuoja-
mus jos 50-mečio sukakties 
koncertus Čikagoje, staiga 
daugumos miesto viešbučių 
kambariai buvo išpirkti, ir lie-
tuviškosios šventės dalyviai, 
delsę kambarius užsisakyti, 
liko it musę kandę... Štai tuo-
met rengėjų laukė nenumatyta 
užduotis – surasti papildomų 
patalpų atvykstančiųjų apgy-
vendinimui. Viskas baigėsi 
gerai. Surado minėtuosius 
universiteto bendrabučius. Ir, 
kad būtų lengviau judriame 
nepažįstamame mieste ke-
liauti, autobusus savaitgalio 
renginiams parūpino. 

O renginių, kaip buvo skel-
biama, – pasirinkimas. Liepos 
3 dienos penktadienio kon-
certo bilietai buvo išparduoti 
iki jo likus porai savaičių. 
Susirinkusieji St. James kate-
droje turėjo nuostabią galimy-
bę pasiklausyti trijų žinomų 
Lietuvos kolektyvų - Kauno 
berniukų ir jaunuolių choro 
„Varpelis”, Vilniaus Balio 
Dvariono muzikos mokyklos 
mergaičių choro „Viva Voce” 
bei Vilniaus mokytojų namų 
mišraus choro „Bel Canto”. 
Atlikę atskiras programas, 
pabaigoje visi trys kolektyvai 
dainavo kartu, o publika vis 
nenorėjo svečių paleisti, ne-
gailėdama nuoširdžių plojimų 
bei prašydama kai kurias dai-
nas pakartoti. Galėjai matyti, 
kad ir dainingieji klausytojai 
nesusilaikė nepritarę populia-
resniems kūriniams. Na, o tie, 

GIEDRA ČIKAGOS PADANGE NUPLASNOJO SPALVINGA DAINOS PAUKŠTĖ
Šventinį liepos 3-5 d. savaitgalį Vėjų miestas prakalbo 

lietuviškai. Tiksliau – uždainavo. Ilgai lauktos X Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šventės „Padainuosim dainų dai-
nelę” renginiai sujudino išeivijos sostine vadinamą Čikagą.

kam bilietų neliko ir kas jau-
tėsi dar esąs jaunas, tuo metu 
buvo kviečiami į susipažinimo 
vakarą viename iš miesto barų.

Kitą, liepos 4-osios, vaka-
rą šurmuliavo „Vic” teatras 
Čikagos Lakeview rajone. Ten 
sukvietė grupė „Capella‘A” 
iš Klaipėdos, kurios narė yra 
ir šventėje dainuoti pakviesta 
Rasa Serra. Nemaža klausytojų 
dalis į koncertą susirinko po 
nelengvos visą dieną truku-
sios generalinės repeticijos, 
tačiau grupės dainos bei bare 
nusipirktas gėrimukas išblaš-
kė ilgos dienos nuovargį. Iš 
pradžių a capella, o vėliau kla-
višiniams, mušamiesiems bei 
pučiamiesiems pritariant atlikta 
programa ne vieną sugrąžino 
į jaunystę. Ypač „tarybukus”, 
kurių atmintyje visiems lai-
kams liko M. Vaitkevičiaus 
„Senieji Vilniaus stogai”,  V. 
Havasy „Juodas garvežys” A. 
Raudonikio „Skinsiu raudoną 
rožę”. Nors dauguma publikos 
mokėjo Kristinos Jatautaitės, 
Aušros Smičiūtės, Mindaugo 
Putnos bei Rasos Serra atlie-
kamus kūrinius, iš pradžių dro-
vėjosi dainuoti kartu. Bet pačių 
atlikėjų paraginta įsidrąsino 
ir, koncertui einant į pabaigą, 
pamėgtus lietuviškus šlagerius 
jau traukė iš visos širdies, dai-
nininkų vis prašydama dainas 
kartoti. Vėliau tie, kas dar tu-
rėjo jėgų, drauge su į teatrą po 
koncerto sugužėjusiu jaunimu 
galėjo vakarą pratęsti šokiuose.

Sekmadienį, liepos 5 d., pra-
dėję šv. Mišiomis „Sheraton” 
viešbutyje, 1 valandą popiet 
dalyviai ir žiūrovai susirinko į 
pagrindinį savaitgalio renginį 
- X Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventę „Padainuosim 
dainų dainelę” Ilinojaus uni-
versiteto Čikagoje paviljone. 
Jau nuo pat pirmųjų iš didžiu-
lio ekrano atsklidusių šventės 
pradžią paskelbusių akordų 
tapo aišku, kad šis renginys 
bus kitoks. Kitoks rekordiniu 
kolektyvų skaičiumi (beveik 
1400 dainininkų iš 65 JAV, 

Kanados, Jungtinės Karalystės 
bei Lietuvos chorų), programos 
idėja ir pristatymu (visa infor-
macija lietuviškai ir angliškai 
publiką pasiekė iš ekrano), 
iš Lietuvos pakviestų sve-
čių Rasos Serra bei Sauliaus 
Petreikio pasirodymu, specia-
liai šventei parašytais kūriniais, 
iki minimumo sumažintomis 
oficialiomis kalbomis. Ir reper-
tuaro įvairove. Anot po šventės 
kalbintų dalyvių, organizatorių 
vizija šią muzikos šventę pa-
versti šokio, vaidybos, judesio, 
dekoracijų, apšvietimo pratur-
tintu reginiu, kurio dalimi galė-
tų pasijusti ir žiūrovas, neabejo-
tinai išsipildė. Jie liko sužavėti 
idėjomis ir režisūros sprendi-
mais. O pagrindinio programos 
kūrinio - kantatos „Dainuojanti 
revoliucija” – inscenizacija, 
atkūrusi 25-erių metų senumo 
Lietuvos įvykius, daugelį pri-
vertė ašarą nubraukti . Adomo 
Mickevičiaus paminklas, sce-
noje virtęs Gedimino pilimi, 
gyva Baltijos kelio grandinė, 
nuvilnijusi tarp žiūrovų, Sausio 
13-osios barikados ir iškilęs 
Vilniaus TV bokštas – visa tai 
regint netgi mums, choristams, 
reikėjo gerokai susikaupti, kad 
susigraudinus natos nesusilietų 
ir kūrinį atlikdami perteiktu-
mėme jame įkūnytą dvasią. 
Didžiausias atpildas – atsisto-
jusios publikos aplodismentai. 

Ir ne tik suaugusiųjų - galbūt 
tų įvykių liudininkų, o gal juos 
išgyvenusių toli nuo Lietuvos, 
bet ir jaunimo, kuris apie šitą 
mūsų šalies istorijos tarpsnį 
žino tik iš pasakojimų bei 
knygų. Užplūdo nenusakomai 
geras jausmas, kai ir į jungti-
nio choro bei poros dešimčių 
akordeonistų atliekamą smagią 
„Stovyklinių dainų pynę”, ir 
į kitas žinomas dainas įsiliejo 
visos publikos balsai. Kai drau-
ge su ekrane pasirodžiusiu a. a. 

Vytautu Kernagiu bei jungtiniu 
choru „Baltą paukštį” dainavo 
pusketvirto tūkstančio žiūrovų. 
Tokiais momentais tikrai pa-
junti, jog renginys tapo švente 
tiesiogine žodžio prasme. Beje, 
buvo labai smalsu sužinoti ma-
žųjų klausytojų nuomonę. Juk 
jie - ta kritikų dalis, kuri sako, 
ką galvoja. Pasirodo, jiems la-
bai patiko dainelės, kurių metu 
reikėjo ploti bei daryti įvairius 
judesius. Patiko tas dėdė, kuris 
„švilpavo kaip paukščiukas” 
(pučiamuosius vieną po kito 
keitęs Saulius Petreikis). Ir 
dar - ekrane parodytas, jų žo-
džiais tariant, „lego filmukas”! 
Žodžiu, ir didelis, ir mažas 
rado, kas arti širdies. Ir, tikiu, 
iš širdies dėkojo choristams, 
solistams, dirigentams, muzi-
kantams, šokėjams, aktoriams, 
rėmėjams, savanoriams pagal-
bininkams, rengėjams. Ypač 
– šventės meno vadovui Dariui 

Dainų šventė pradėta įnešus Kanados, JAV ir Lietuvos vėliavas ir sugiedojus trijų valstybių himnus.  
                                                                                                                                            Dainos Čyvas nuotr.

Prisiminta Lietuvos kova dėl Laisvės.                                                             Gedimino Markevičiaus nuotr.

Polikaičiui, režisieriui Vytui 
Čuplinskui, organizacinio ko-
miteto pirmininkui Kastyčiui 
Giedraičiui, daug jėgų atidavu-
siam kūrybinio komiteto nariui 
Liudui Landsbergiui. Rengėjai, 
savo ruožtu, nuoširdžią padėką 
išsakė visiems, bet kuo prisi-
dėjusiems organizuojant šven-
tinio savaitgalio renginius. Tik 
tokių žmonių dėka įmanoma 
gražių tradicijų tąsa.

Įspūdžiais dalinantis bei 
gėrintis renginiu galėjai iš-

girsti ir šventės dalyvius, va-
kare vaikštinėjusius viešbutyje 
vykusioje mugėje, apžiūri-
nėjusius įdomią parodą apie 
dainų švenčių istoriją, paki-
lios nuotaikos susirinkusius 
į pokylį, užbaigusį šventinį 
savaitgalį. Pasivaišinę, pašokę 
ir pabendravę, jie atsisveikino. 
Kai kuriuos jų kitais metais 
sukvies XV Lietuvių tautinių 
šokių šventė  Baltimorėje, o 
kai kuriuos - ateinančios dainų 
šventės. 

Tiesa, būtų nedovanotina 
neištarti dar vieno ačiū. Nelabai 
šilta ir gana lietinga šiemetinė 
vasara, regis, gražų orą taupė 
specialiai tam savaitgaliui. 
Geresnis jis nė negalėjo būti! 
Nežinia, kam ir kur reikia siųsti 
šią padėką. Gal ton giedron 
padangėn, kuria ir nuplasnojo 
spalvinga dainos paukštė... Ji 
pažadėjo sugrįžti.

Jolanta Urbietienė

Kastytis Giedraitis (dešinėje), X Šiaurės Amerikos dainų šventės 
organizacinio komiteto pirmininkas ir šios šventės meno vadovas 
Darius Polikaitis.                                                                   bernardinai.lt
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Alanta, liepos 14 d. (ELTA). 
Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių 
vaikams skirtoje lituanistėje 
stovykloje Alantoje apsilankiusi 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministrė Audronė Pitrėnienė 
ne tik stebėjo, kaip jie mokosi 
juostų rišimo ar vilnos vėlimo 
meno, bet ir pati išbandė kalvio 
amatą. Kaip teisingai kalti įkai-
tusią geležį, ministrei aiškino 
dešimtmetis iš Karelijos Šiaurės 
vakarų Rusijoje, pats visa dieną 
mokęsis kalvystės meno.

Tokia unikali amatų diena 
- tik viena iš lietuvių kilmės 
jaunimui skirtų renginių. Į kelių 
savaičių stovyklą atvykę vaikai 
ir jaunuoliai taip pat mokosi lie-
tuviškų dainų ir šokių, tradicinių 
patiekalų gamybos ir, žinoma 
- lietuvių kalbos.

„Labai svarbu, kad mūsų 
tremtinių anūkai ir proanūkiai 
atvažiuoja į Lietuvą ir turi gali-
mybę mokytis lietuvių kalbos. 
Kai kurie jų su lietuvių kalba 
susiduria pirmą kartą, išmoksta 
tarti pirmuosius žodžius lietu-
viškai. Taip pat jie susipažįsta 
su Lietuvos kultūra ir etnokul-
tūra, lanko Lietuvos istorijos ir 
geografijos pamokas. Visa tai 
itin svarbu norint, kad Rusijos 
kraštuose gyvenantys lietuviai 
išsaugotų savo identitetą, sti-
printų ryšius su Lietuva”, - teigė 
švietimo ir mokslo ministrė.

Kalvystės amatą išbandęs 

SVARBU, KAD TREMTINIŲ PALIKUONYS  
GALI MOKYTIS LIETUVIŲ KALBOS

dešimtmetis Lietuvoje lankosi 
antrą kartą. Gegužės pabaigoje 
jis su visa šeima dalyvavo 43 
tarptautiniame folkloro festiva-
lyje „Skamba skamba kankliai”, 
o dabar atvyko pasimokyti lie-
tuvių kalbos.

Kaip pagrindinį tikslą - lie-
tuvių kalbos pradmenis - įvar-
dijo ir kita viešnia iš Karelijos. 
Šešiolikmetė. „Lietuvių kalbos 
mokausi pirmą kartą. Sunkoka, 
bet aš labai noriu išmokti. 
Lietuvoje esu pirmą kartą, nes 
mano giminės seniai gyvena 
Rusijoje. Man čia viskas patinka 
- ir aplinka, ir kiti vaikai, aplan-
kėme kitus miestus, daug išmo-
kome”, - teigė stovyklautoja.

Tokio pobūdžio stovykla 
Lietuvoje vyksta trečią kartą. 
Šiemet joje mokosi 56 lietuvių 
kilmės vaikai ir jaunuoliai iš 
Sankt Peterburgo, Maskvos, 
Petrozavodsko, Irkutsko, dau-
giausia - lietuvių tremtinių 
palikuonys. Švietimo ir moks-
lo ministerija ją organizuoja 
siekdama, kad tokio pobūdžio 
stovyklos taptų gražia tradicija, 
padedančia Rusijoje gyvenan-
tiems lietuviams mokytis lietu-
vių kalbos, išsaugoti tautinę kul-
tūrą, gimtąją kalbą. Ministerijai 
talkina Alantos technologijos ir 
verslo mokykla ir regioninė vi-
suomeninė organizacija „Sankt 
Peterburgo lietuvių nacionalinė 
kultūros autonomija”. 

Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikams skirtoje lituanistėje sto-
vykloje Alantoje apsilankiusi Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė 
Audronė Pitrėnienė ne tik stebėjo, kaip jie mokosi juostų rišimo ar 
vilnos vėlimo meno, bet ir pati išbandė kalvio amatą. Kaip teisingai 
kalti įkaitusią geležį, ministrei aiškino dešimtmetis iš Karelijos 
Šiaurės vakarų Rusijoje, pats visa dieną mokęsis kalvystės meno. 
                                                                                                 ELTA

„Kaip bebūtų keista, di-
džiausi Lietuvos patriotai 
ir lietuvybės puoselėtojai – 
antros ar trečios kartos išei-
vijos lietuviai, gyvenantys 
Australijoje arba Argentinoje”, 
– pripažino naujoji Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
vadovė Dalia Henke, gyve-
nanti Vokietijoje. Ją liepos 16 
d. trejų metų kadencijai į šį 
postą išrinko Vilniuje dirbęs 
XV PLB Seimas.

D. Henke – naujosios kar-
tos, į Vakarus išvažiavusi po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
emigrantė. 1992 m. ji išvyko 
studijuoti verslo vadybos į 
Hamburgą ir, ten sukūrusi šei-
mą, gyvena iki šiol. Vadinasi, 
ji ir panašaus likimo lietuviai 
jau į Lietuvą nebesugrįš? 
Bent taip dažnai kalbama ne 
tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje.

„Dabar jau, kalbėdama 
apie sugrįžimą į Lietuvą, 
visada sakau, kad reikėtų 
sakyti, kad mūsų Lietuva – 
globali: visai nesvarbu, kur 
gyveni, svarbu – ką darai. Jei 
lietuviai puikiai integruojasi 
tose šalyse, į kurias dėl vienų 
ar kitų aplinkybių emigravo, 
tai jie gali vardan Lietuvos 
nuveikti kur kas daugiau, 
nei gyvendami Vilniuje ar 
Kaune,” – įsitikinusi naujoji 
PLB vado D. Henke.

– Ko gero, daug kas to-
kius Jūsų žodžius gali su-
prasti kaip skatinimą emi-
gruoti iš Lietuvos.

– Reikia Lietuvą stiprinti 
ir gyvenant Kaune, Vilniuje 
arba kokiame nors mažame 
miestelyje, ir kokioje nors 
svečioje šalyje, kad į Lietuvą 
emigrantams norėtųsi su-
grįžti.

– Kaip jums atrodo, ar 
dabar išeivijoje lengviau 
tiems lietuviams, kurie išva-
žiavo iš karto po nepriklau-
somybės atkūrimo, ar tiems, 
kurie ryžtasi emigracijai 
dabar?

– Manau, kad tie, kurie iš-
važiuoja pastaraisiais metais, 
netrukus ir sugrįš. Tuo metu, 
kai aš išvažiavau, Lietuva 
buvo visai kitokia. Gal ir ne-
galėtume Lietuvos dar lyginti 
su Prancūzija ar kita senąja 
Europos valstybe, tačiau da-
bar Lietuva – irgi visateisė 
Europos Sąjungos šalis. Čia 
gerai. Ir aš tuo labai džiau-
giuosi.

– Kas paskatino ryžtis 
imtis tokių atsakingų ir ne-
lengvų pareigų?

– Pareigos – sunkios, iš-
šūkiai – dideli, tačiau visai 

neseniai pagalvojau, kad PLB 
dirbu nuo 2003 m. ir esu jau 
sukaupusi tiek patirties bei 
žinių, kad galėčiau jomis 
pasidalinti su kitais. O galbūt 
ir įgyventi vieną ar kitą savo 
idėją.

Be to, XV PLB Seimo 
metu Vilniuje jaučiau didžiulį 
išeivių iš viso pasaulio palai-
kymą. Jie mane tiesiog įtikino 
imtis šių pareigų. Tikiuosi, 
kad nauja stipri valdyba, ku-
rioje dirbs net septynių sričių 
specialistai,  man padės.

– Viena naujos PLB val-
dybos darbo sričių – ben-
druomenės plėtra. Kaip 
Jums atrodo, kurioje šalyje 
lietuviai labiausiai nutautė-
ję ir jiems reikia pagalbos, 
kad išsaugotų lietuvybę?

– Kaip bebūtų keista, ta-
čiau antra ar trečia Pietų 
Amerikos lietuvių karta vis 
dar šoka tautinius šokius, 
kalba ir dainuoja lietuviškai. 
Jie, mano galva, – didesni 
lietuviai, nei lietuviai, gyve-
nantys Lietuvoje.

Neįmanoma nė vieno žmo-
gaus priversti būti lietuviu. Tai 
– kiekvieno iš mūsų apsispren-
dimo reikalas. O PLB pareiga 
ir tikslas – skatinti lietuviškų 
mokyklėlių kūrimąsi, patarti, 
kaip tautiečiams integruotis 
vienoje ar kitoje šalyje ir tin-
kamai atstovauti Lietuvą.

Kaip sakė vienas Italijos 
lietuvis, mes, išeiviai, esame 
geriausi Lietuvos ambasa-
doriai. Kokie būsime mes, 
taip pasaulis matys ir vertins 
Lietuvą.

– Vakarų pasaulis „pa-
vojingas” ne tik savo mate-
rialiomis sąlygomis, kurios 
vis dar smarkiai skiriasi 
nuo gyvenimo Lietuvoje, 
bet jis dažną emigrantą gali 
tiesiog įsiurbti ir į savo kul-
tūrinę terpę. Kaip tokiomis 
sąlygomis išsaugoti savo 
lietuviškąją gyvastį?

– Svarbiausia, kad tėvai 
savo vaikus išeivijoje au-
klėtų ir augintų lietuviais, 

kasmet atvežtų paatostogauti 
į Lietuvą. Priešingu atveju 
vaikai nesužinos, nepajus, 
kad jie – lietuviai ir ką jiems 
reiškia Lietuva.

Todėl reikia auklėti ir tė-
vus, kad jie, išvažiuodami iš 
Lietuvos, išsivežtų širdyje jos 
dvasią.

Dažnai pastebiu, kad lie-
tuvybę savyje mūsų tautie-
čiai atranda jau emigravę. 
Svečiose šalyse jie geriau 
supranta, ką reiškia Vasario 
16-osios šventė arba ką reiš-
kia Lietuvoje palikti tėvų 
namai.

Gaila, kad Lietuvoje dar-
želiuose ir mokyklose tautinis 
auklėjimas kol kas skurdokas. 
O išeivijoje galėtume to pasi-
mokyti – ten senieji emigran-
tai iš kartos į kartą perduoda 
tautinio auklėjimo pradmenis.

– Be lietuvybės išsau-
gojimo, Jūsų pečius, kaip 
PLB vadovės, užgulė ir ne-
išspręsta dvigubos pilietybės 
problema.

– XV PLB Seimas, sudary-
damas naujajai valdybai trejų 
metų darbotvarkę, įpareigojo 
rūpintis ir pilietybės, ir kitais 
klausimais.

Aiškindamiesi, kaip ge-
riausiai išspręsti užsisenėjusią 
pilietybės problemą, pasitelk-
sime ir išeivijos, ir Lietuvos 
specialistus.

Šiuo metu mes skiriame du 
dalykus – dviguba pilietybė 
ir Lietuvos pilietybės išsau-
gojimas.

Dvigubos pilietybės pro-
blemą galima būtų spręsti tik 
referendumo keliu. Jei vis 
dėlto būtų nutarta jį rengti, mes 
labai prašytume Lietuvos val-
džios, kad jam būtų tinkamai 
pasirengta, kad visos partijos 
būtų vieningos šiuo klausimu, 
o žmonės puikiai suprastų, už 
ką jie balsuoja. Šiuo metu, 
mano galva, referendumą 
rengti dar per anksti, nes kažin, 
ar Lietuvos žmonės suvokia 
problemos esmę ir svarbą.

O gal vis dėlto reikėtų 
išanalizuoti galimybę, kaip 
Lietuvos pilietybę galėtų 
išsaugoti emigrantų, turinčių 
lietuviškų šaknų, vaikai ir 
anūkai?

Birutė Vyšniauskaitė, LRT

LIETUVYBĘ SAVYJE MŪSŲ TAUTIEČIAI ATRANDA 
JAU EMIGRAVĘ 

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovė Dalia Henke.   
                                                                      A. Solomino (delfi.lt) nuotr.

PERKAME GINTARĄ IR 
GINTARO DIRBINIUS 

Prašau skambinti - tel. –708-603-5494

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
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A.† A.
Dr. POVILUI ŠVARCUI

ilgamečiui Amerikos lietuvių tautinės sąjun-
gos East St. Louis ir Los Angeles skyrių pir-
mininkui Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame jo žmonai ALDONAI, 
visai šeimai bei giminėms ir artimiesiems.

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius

„DIRVAI” 
AUKOJO:

A.A. dr. Povilo Švarco atminimui, 
J.Čekanauskas 
Westlake Vlg., CA ...................100 
S.Valiukėnas, 
Springfield, IL .........................100
G.Kenter, Danbury, CT .............76
B.,Taoras, Findlay, OH .............76
R.Kunčas, Hinsdale, IL .............60
G.Miglinas, Chicago, IL ...........53
D.Geldienė, 
Whitmore L., MI .......................52
J.Petkaitis, W.Hartford, CT .......52
A.Aglinskas, Kaneohe, HI ........50
J.Čekanauskas 
Westlake Vlg., CA .....................50
A.Dundzila, 
Port Orange, FL .........................50
J.Variakojis, 
Burr Ridge, IL ...........................50
M.Mikonis, 
Richmond Hts., OH ..................45
G.Taoras, Dover, NH ................45
A.Tirva, Glenview, IL ...............45
B.Kozica, 
Daytona Bch., FL ......................40
A.Venckunas, 
Santa Monica, CA .....................35
A.Pintsch, W.Milford, NJ .........30
R.Zinas, Bethleham, PA ............30
A.Barzdukas, Falls Church, VA 26
B.Dzenkaitis, 
Glendale, CA .............................26
M.Aidis, Bethesda, MD ............25
L.Dubray, Portage, MI ..............25
K.Tautvydas, 
Greenbank, WA .........................25
A.Petraitis, 
Granada Hills, CA .....................20
R.Zavodny, 
Maple Hts., OH .........................15
A.Andrašiūnas, 
Chesterland, OH ........................ 11
D.Sodeika, Torrance, CA ..........10
A.Bivainis, Rochester, MN ........8
E.Sluder, Centennial, CO ...........6
J.Kartanas, Omaha, NE ..............5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 5-6 dienomis, ŠALFASS golfo 50-tas turny-
ras, Evergreen Resort, Cadillac, MI. Dėl informacijos – Al 
Nagevičius (330) 721-2424.

Rugsėjo 12 d., šeštadienį nuo 6:30-9:00 val. v. ir rugsėjo 13 d., 
sekmadienį, nuo 11:30-2:00 val. p. p. Nijolės Palubinskienės 
meno darbų ir Linos Palubinskaitės sidabro papuošalų paroda 
Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, OH 44119.

Rengia Korp! Giedra

Atskriejo liūdna ir pribloš-
kianti žinia iš JAV, Klivlendo 
miesto – mirė Šiaulių bičiulis, 
savo tėvų krašto patriotas, 
JAV armijos pulkininkas, 
po 1990-ųjų metų dirbęs 
Zokniuose, 2003-aisiais ėjęs 
Krašto apsaugos ministro L. 
Linkevičiaus patarėjo par-
eigas logistikos klausimais 
Edmundas Čapas (1951-
2015).

A m e r i k o j e 
gimęs lietuvis 
visada didžiavo-
si esąs Lietuvos 
p a t r i o t a s .  E . 
Čapas pirmuo-
sius žingsnius 
JAV armijoje 
pradėjo  1980 
metais, kai jam 
buvo suteiktas 
kapitono laips-
nis .  1988  m. 
jis jau majoras. 
Įsimintiniausias 
tarnybos laikas 
–  n u o  1 9 9 0 -
ųjų metų. Tada 
j i s  t a r n a v o 
Niu jorko  oro 
uosto karo šta-
be,  koordina-
vusiame tarptautinių uostų 
veiksmus, susijusius su karu 
Kuveite. Vėliau dirbo šta-
be Pentagone, buvo išsiųs-
tas į Roterdamą koordinuoti 
JAV kariuomenės veiksmų 
Europoje. E. Čapas apdova-
notas per 20 medalių, iš kurių 
labiausiai vertino tuos, kurie 
suteikti už JAV kariškių kam-
panijas Kuveite, Bosnijoje, 
Kosove, Irake.

E .  Č a p o  n a m u o s e 
Klivlende garbingoje vietoje 
kabo tuometinio Lietuvos 
krašto apsaugos ministro L. 
Linkevičiaus 1994 m. įteiktas 
Padėkos raštas „Už nuopelnus 
Lietuvos krašto apsaugai”. Jis 
primena 1993-1994 metus, 
kai jis buvo atvykęs į Lietuvą 
dirbti ryšių karininku pagal 
pagalbos ir kontaktų progra-
mą „Mil-to-Mil”.

E. Čapas visada gyve-
no tarp taikos ir karo, tarp 
Lietuvos ir JAV. Pagyvenęs 
Lietuvoje, dviračiu išmaišęs 
pusę Europos ir visą Lietuvą, 
jis Šiauliuose išleido knygą 
„Namie: Lietuvoje ir JAV”. 
Knyga Lietuvoje susilaukė 
tuomet labai priešingų vertini-
mų, nes joje autorius įžvelgė 
ir aprašė tokius reiškinius, 
kurių paprastai mūsų žmonės 
nepastebi: nedrausmingus lie-
tuvius vairuotojus jis įvardijo 
„varijotais”, išsakė savo po-
žiūrį į mūsų merginas, elgesio 
kultūrą įvairiose situacijose.

2003 m. E. Čapas pasirašė 
darbo sutartį su Lietuvos kraš-
to apsaugos ministerija ir tapo 
ministro patarėju logistikos 

klausimais, nes turėjo didelę 
patirtį transportavimo ir lo-
gistikos srityje. Karininkas 
prisidėjo, kad Lietuva tinka-
mai pasirengtų įstoti į NATO, 
modeliavo, kaip galima išnau-
doti Lietuvos bazes, uostą, 
geležinkelį, jei to prireiks 
pagal NATO ar „Partnership 
for Peace” programas.

E.Čapas visada išgyven-
davo dėl neapgalvotų žings-

nių, kurie buvo padaryti su 
Zoknių kartiniu oro uostu, 
su mūsų karine baze kaip 
potencialia NATO partnere 
siejo didžiules viltis, įžvelgė 
jos perspektyvas. Jis daug 
dirbo įgyvendinant ir ren-
giant Lietuvos „Host Nation 
Support” koncepciją ir apie 
jos įgyvendinimą nuolat ra-
portuodavo vadovybę.

E. Čapas buvo ne tik ka-
rys, bet ir filosofas, išėjęs į 
atsargą iki pat mirties dėstė 
keliose Klivlendo kolegijose 
filosofiją, puikiai išmanė karų 
istoriją, žavėjosi Napoleono 
talentu. Jis propagavo visuo-
tinį pasaulio kultūros jausmą, 
laikė save pasaulio piliečiu. E. 
Čapas sakė: „Jei žmogus turi 
tikrą jausmą, jei jis sugeba 
gyventi kitame krašte kaip 
namie, sugeba jausti kitą kraš-
tą, jis gali būti namie bet kur. 
Reikia tik priprasti prie kul-
tūros, išmokti kalbą. Manau, 
kad kiek supranti kalbą, tiek 
supranti šalį”. Apie tai jis nuo-
lat kalbėdavo savo dukterims 
Arbelai ir Haidenai, žmonai, 
buvusiai Šiaulių „Aušros” 
muziejaus darbuotojai Olgai.

E. Čapas puikiai jautėsi 
Šiauliuose, išvykęs į JAV vi-
sada domėjosi miesto įvykiais, 
naujovėmis, ypač džiaugdavosi 
sužinojęs, kad mieste atsiranda 
naujų erdvių vaikams žaisti. 
Dailininko A. Krištopaičio 
pakviestas, jis dalyvaudavo 
Šiaulių masonų veikloje, ben-
dravo su kolekcininkais, mu-
ziejininkais, teatro žmonėmis, 
nevengdavo išsakyti savo origi-

NETEKOME ŠIAULIŲ BIČIULIO 
EDMUNDO ČAPO

nalių minčių miesto spaudoje. 
Be abejo, visur propaguodavo 
sveiką gyvenimo būdą, dvira-
čiu aplankydavo tolimiausias 
Žemaitijos vietas, mėgdavo 
fotoaparatu fiksuoti Lietuvos 
kraštovaizdį

Ir Amerikoje kasdien steng-
davosi po miestą važinėti dvira-
čiu (kaip jis sakydavo – „dvira-
čiauti”), ypač mėgo žaisti stalo 
tenisą. Nelemtas sutapimas, 
kad jis mirė žaisdamas sta-
lo tenisą praėjusį savaitgalį 
Klivlende vykusiame Šiaurės 
Amerikos lietuvių teniso tur-
nyre, kurį pats ir organizavo.

Tebūna lengva Edmundui 
tolimojo Klivlendo žemelė, o 
mes, jo bičiuliai Šiauliuose, 
visada atminsime Jį kaip 
originalią, su niekuo nesu-
lyginimą asmenybę, visą gy-
venimą turėjusią dvi tėvynes 
– Lietuvoje ir JAV. 

Dr. Stasys Tumėnas

Lietuvos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė dalyvavo atminimo 
lentos monsinjorui Alfonsui Svarinskui atidengimo ceremonijoje.  
                                                                                          LRS nuotr.

Minint monsinjoro Alfonso 
Svarinsko mirties metines, 
Vilniuje, ant Odminių gatvėje 
esančio namo, kuriame jis 
buvo įsikūręs, atidengta atmi-
nimo lenta.

Liepos 17 d. monsinjoro 
mirties metinės buvo pami-
nėtos Ukmergėje, Didžiosios 
kovos apygardos partizanų 
parke. Ukmergės Dukstynos 

MONSINJORUI A. SVARINSKUI 
ATIDENGTA ATMINIMO LENTA

kapinėse, kur palaidotas mon-
sinjoras, buvo pašventintas 
paminklinis kryžius.

A. Svarinskas sovietų val-
džios metais aktyviai dirbo 
pogrindyje, buvo areštuotas ir 
nuteistas, 22-ejus metus kalėjo 
lageriuose. 1991–1992 me-
tais jis buvo Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
deputatas.                         LRT
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Vilnius ,  l iepos 14 d. 
(ELTA). Liepos 12 d. Taivane 
pasibaigusio pasaulio kurčiųjų 
vyrų krepšinio čempionato 
finale Lietuvos rinktinė po dra-
matiškos kovos 78:75 (20:27, 
16:7, 15:16, 27:25) nugalėjo 
JAV komandą ir iškovojo 
aukso medalius.

Likus žaisti tris sekundes, 
rezultatas buvo lygus 74:74, 
bet lietuviai surengė rezulta-
tyvią ataką ir išplėšė puikią 
pergalę.

Nugalėtojams 18 taškų 
pelnė Gediminas Žukas, 16 
- Arvydas Bareikis, po 12 - 
Justinas Navlickas (12 atk. 
kam.) ir Martynas Vainius, 
9 - Andrejus Ženevičius, 8 - 
Karolis Birieta, 3 - Algirdas 
Pazdrazdis.

Lietuviai kovą dėl atšoku-
sių kamuolių laimėjo 43-18.

Lietuvos rinktinė anksčiau 
pasaulio čempionate yra tri-
umfavusi 2007 ir 2011 metais.

Trečią kartą iš eilės pasau-
lio čempione tapusi Lietuvos 
vyrų kurčiųjų krepšinio rinkti-
nė grįžo į Lietuvą ir džiaugėsi 
pasiektu laimėjimu. Vis dėlto 
nemalonus incidentas, kuomet 
per apdovanojimų ceremoniją 
nuskambėjo tarybinis Lietuvos 
himnas, paliko ne pačius ge-
riausius prisiminimus.

„Užlipome ant pakylos, 
stovime, užgrojo ir viskas - 
pasirodymas baigėsi. Negi 
nušokinėsi nuo to pjedestalo. 
Pasiklausėme tų galingų žo-
džių ir tuo pasibaigė, - šypso-
josi Lietuvos rinktinės treneris 
Algimantas Šatas. - Žinoma, 
epizodas nemalonus. Su krep-
šininkais teko nuryti tą piliulę 
ir viskas. Vėliau organizatoriai 
labai atsiprašinėjo, išgyveno. 
Nežinau, iš kur jie gavo tą 
himną. Mes į varžybas himno 
nesivežėme. Organizatoriai 
iškart patys suprato, kad su-
klydo. Aš gal ir galėjau nulipti 
su komanda, bet būtų pažeista 
visa procedūra”.

Lietuvos kurčiųjų vyrų rinktinės sutiktuvės Vilniaus oro uoste.                                                    ELTA

LIETUVOS VYRŲ KURČIŲJŲ KREPŠINIO RINKTINĖ  
TREČIĄ KARTĄ LAIMĖJO PASAULIO ČEMPIONATĄ

Galingai viso čempionato 
metu rungtyniavę lietuviai fi-
nale 78:75 nugalėjo vieno JAV 
universiteto pagrindu sudarytą 
amerikiečių rinktinę. Pergales 
mūsiškiai skynė net ir netekę 
lyderio.

„Pasiruošę buvome ne-
blogai, bet jau trečiosiose 
rungtynėse dėl traumos prara-
dome pagrindinį savo žaidėją 
Robertą Puziną. Nepaisant to, 
atkrintamosiose varžybose 
įveikėme ir turkus, ir graikus, 
ir amerikiečius. Finalo pabaiga 
buvo sudėtinga, bet pavyko 
išplėšti pergalę. Pralaimėję 
amerikiečiai ilgai nesirodė 
varžybų uždaryme. Manėme, 
kad jie išvis neateis”, - įspū-
džiais dalinosi A. Šatas.

Lietuvos komandos trene-
ris pripažino, kad į pergales 
rinktinę vedė gera atmosfera.

„Nežinau, kaip kitose ko-
mandose, bet mūsų vyrai yra 
labai atsidavę. Man nereikia 
jokio muštro, visi dirba at-
sakingai, be jokių incidentų. 
Nereikėjo stebėti, ar kas ne-
užsikuria cigaretės, ar neišeina 
alaus”, - džiaugėsi treneris.

Pasak A. Šato, dėl mažo 
finansavimo, komandai ten-
ka treniruotis Varėnos ir 
Panevėžio mokyklų salėje, 
bet prieš šį čempionatą stovy-
klos taip pat buvo surengtos ir 
Palangoje bei Vilniuje.

Naudingiausiu pasaulio 
čempionato finalo žaidėju 
buvo pripažintas lietuvis 
Arvydas Bareikis, o į simboli-
nį čempionato penketą pateko 
Gediminas Žukas.

Kitais metais Lietuvos 
rinktinė dalyvaus Europos 
čempionate.

Taivane vykstančio pasau-
lio kurčiųjų moterų krepšinio 
čempionato finale liepos 12 
d. Lietuvos rinktinė 54:68 
(14:23, 9:9, 13:21, 18:15) 
pralaimėjo JAV komandai ir 
pasidabino sidabro medaliais.

Lietuvos ekipai 14 taškų 

pelnė Justina Burbaitė, 13 
- Gabrielė Valaitytė (8 atk. 
kam.), 11 - Jurgita Šėgždaitė, 
7 - Agnė Žegytė, 5 - Ramunė 
Eskertaitė, 2 - Deimantė 
Naruševičiūtė, po 1 - Rūta 
Pazdrazdienė ir  Gražina 
Jočytė.

JAV komandoje rezultaty-
viausiai žaidė Viktorija Fajeta 
(Victoria Faieta). Jos sąskaito-
je - 15 taškų.

Sidabro medalius Lietuvos 
krepšininkės iškovojo ir praė-
jusiame pasaulio čempionate.

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino 
Lietuvos vyrų ir moterų krep-
šinio rinktines, pasaulio kur-
čiųjų čempionate iškovojusias 
aukso ir sidabro medalius.

„Jūs esate Lietuvos stipry-
bė ir pasididžiavimas. Jūsų 
komandų vienybė padova-
nojo mums galimybę pasi-
justi nugalėtojais”, - sakoma 
Prezidentės sveikinime.

Šalies vadovė visiems čem-
pionams padėkojo už meda-
liais vainikuotas pastangas ir 
už Lietuvos vardo garsinimą. 
Prezidentė sportininkams pa-
linkėjo dar ilgai džiuginti 
Lietuvą savo pergalėmis 

Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius pasvei-
kino Lietuvos vyrų rinktinę, 
iškovojusią aukso medalius, 
ir moterų rinktinę, laimėjusią 
sidabro medalius, liepos 12 
d. Taivane pasibaigusiame 
2015 metų pasaulio moterų 
bei vyrų kurčiųjų krepšinio 
čempionate. 

„Lietuvos krepšininkai pa-
sidabino net dviejų spalvų 
medaliais. Džiaugiamės kar-
tu su jumis ir didžiuojamės 
jūsų pasiektais laimėjimais. 
Lietuvos sportininkai vyrai 
ir moterys įrodė, kad yra sti-
prūs ir ištvermingi. Ir toliau 
garsinkite Lietuvos vardą, 
sėkmingų ateities startų”, - 
sakoma Ministro Pirmininko 
A. Butkevičiaus sveikinime.

Vilnius ,  l iepos 15 d. 
(ELTA). Lietuvos tautiniame 
olimpiniame komitete (LTOK) 
trečiadienį surengti tradiciniai 
apdovanojimai, kurių metu 
pagerbti Lietuvos sportui nu-
sipelnę žmonės, puoselėjantys 
olimpizmo vertybes.

LTOK prezidentė Daina 
Gudzinevičiūtė dėkojo sporto 
mokslininkams, treneriams, 
LTOK nariams ir sporto fede-
racijų vadovams.

LTOK prizu „Citius, Altius, 
Fortius” apdovanoti buvęs 
Lietuvos edukologijos uni-
versiteto docentas, sporto 
mokslininkas Jonas Anatolijus 
Pocius,  buvęs i lgametis 
Lietuvos baidarių ir kanojų 
irklavimo federacijos gene-

LTOK ĮTEIKĖ APDOVANOJIMUS UŽ 
NUOPELNUS SPORTUI IR OLIMPIZMUI

ralinis sekretorius Zigmantas 
Raudonius ir ilgametis slidi-
nėjimo sporto Lietuvoje entu-
ziastas ir propaguotojas Juozas 
Repšys, LTOK medaliai „Už 
nuopelnus olimpizmui” įteik-
ti Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) generaliniam direkto-
riui Romualdui Brazauskui, 
ilgametei Lietuvos lengvo-
sios atletikos federacijos 
(LLAF) generalinei sekre-
torei Nijolei Medvedevai, 
ilgamečiui Lietuvos rankinio 
treneriui Gintarui Paškevičiui 
ir Lietuvos dviračių sporto 
federacijos (LSDF) vicepre-
zidentui Egidijui Daubarui, 
olimpine žvaigžde apdovano-
tas Lietuvos nusipelnęs futbo-
lo treneris Vytas Jančiauskas.

Vienas geriausių visų laikų 
Lietuvos krepšininkų, pirmasis 
iš buvusios Sovietų Sąjungos 
ir vienas iš pirmųjų europiečių 
pradėjęs žaisti NBA, Šarūnas 
Marčiulionis bus įtrauktas į 
Tarptautinės krepšinio federa-
cijos (FIBA) Šlovės muziejų.

Kartu su 51-erių metų olim-
piniu čempionu iš Lietuvos 
į FIBA Šlovės muziejų bus 
įtrauktas ir geriausiu visų lai-

kų krepšininkų tituluojamas 
dukart olimpinis bei šešis-
kart NBA čempionas Michael 
Jordan.

Liepos 17 d. FIBA pranešė, 
kas oficialiai į FIBA Šlovės mu-
ziejų bus įtraukti rugsėjo 19 d. 
Pagerbimas numatytas rugsėjo 
20 dieną Lilyje (Prancūzija), 
per Europos krepšinio čem-
pionato finalinio susitikimo 
didžiąją pertrauką.            LRT

KREPŠININKAS Š. MARČIULIONIS  
BUS ĮTRAUKTAS Į FIBA ŠLOVĖS MUZIEJŲ


