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BALTIJOS ŠALYS TURI BŪTI ITIN
VIENINGOS

LR Premjeras Algirdas
Butkevičius vasario 26 d.
Rygoje kartu su Latvijos premjeru Mariu Kučinskiu ir Estijos
Vyriausybės vadovu Taavi
Roivasu dalyvavo Baltijos
Ministrų Tarybos neoficialiame ministrų pirmininkų
susitikime.
Premjeras Algirdas
Butkevičius neoficialiame
susitikime Rygoje su Latvijos
premjeru Mariu Kučinskiu ir
Estijos vyriausybės vadovu
Taavi Roivasu aptarė visoms
Baltijos šalims svarbius transporto ir energetikos klausimus,
taip pat bendradarbiavimą
siekiant sustiprinti saugumą.
Pasak A. Butkevičiaus,
tai itin svarbu atsižvelgiant į
dabartinę geopolitinę situaciją.
„Džiaugiuosi artimu ir
intensyviu bendradarbiavimu
tarp Baltijos šalių. Dabartinė
sudėtinga geopolitinė situacija reikalauja kaip niekada
vieningo mūsų valstybių bendradarbiavimo, siekiant įgyvendinti strateginius sprendimus dėl saugumo, ekonominės gerovės ir energetinės
nepriklausomybės”, – sakė A.
Butkevičius Rygoje vykusiame susitikime.
Jame trijų Baltijos šalių
premjerai pabrėžė, kad turi
būti dedamos visos pastangos

stiprinant Baltijos valstybių
gebėjimus bendrai reaguoti į
bet kokias grėsmes valstybių
saugumui, todėl būtina veikti
vieningai ir ieškoti tinkamų
sprendimų tiek nacionaliniu,
tiek ir tarptautiniu lygiu. Taip
pat buvo aptartos bendros priemonės, kovojant su Europą užklupusiu pabėgėlių antplūdžiu
ir migracijos iššūkiais.
Lietuvos vyriausybės vadovas susitikime dar kartą pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintais ir jau sklandžiai veikiančiais Lietuvos elektros jungčių su Švedija („NordBalt”)
ir Lenkija („LitPol Link”)
projektais, kartu pažymėdamas, kad vardan Baltijos šalių
energetinės nepriklausomybės
reikia tęsti bendrus regioninės
integracijos projektus. Baltijos
šalių elektros sistemų sinchronizavimas su kontinentinės
Europos sistema išlieka vienas
svarbiausių prioritetų. Ypatinga
reikšmė turi būti teikiama regioninės dujų rinkos kūrimui”,
– teigė A. Butkevičius.
Susitikime taip pat pabrėžta branduolinės saugos kaimynystėje problema. „Ypatingas dėmesys
turi būti atkreiptas į Astrave,
Baltarusijoje, statomą atominę
elektrinę. Astravas yra visai
šalia Europos Sąjungos išo-

LIETUVA PIRKS „INDEPENDENCE”
Lietuva perka SGD terminalą „Independence”, kurį
iki šiol ketino tik nuomotis.
Dėl to terminalo išlaikymo
kaštai turėtų sumažėti 15–20
mln. eurų. Tiesa, tai reiškia,
kad „Klaipėdos naftos” biudžete kasmet atsivers tokio
pat dydžio skylė, taigi kurį
laiką valstybės įmonei teks
skolintis.

SGD terminalo savininkė
„Hoegh LNG” sudarė Lietuvai
galimybę po 10 metų išsipirkti
Klaipėdos uoste plūduriuojantį
„Independence”. Laivas bus
perkamas, patikino tiek premjeras Algirdas Butkevičius, tiek
energetikos ministras Rokas
Masiulis.
Lietuva norėtų laivą pradėti išpirkinėti dar nesibai-

Suskystintų gamtinių dujų terminalas „Independence”.
www.ziniuradijas.lt

Baltijos šalių premjerai (iš kairės): Estijos – Taavi Roivas, Latvijos – Marius Kučinskis ir Lietuvos
– Algirdas Butkevičius.
LRV nuotr.

rinės sienos, taigi šį projektą
vertiname kaip grėsmę ne tik
Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet ir kaip grėsmę visai
Europai”, – pabrėžė Lietuvos
premjeras, ragindamas Estiją ir
Latviją bei Europos Komisiją
suaktyvinti pastangas, siekiant
užtikrinti, kad Baltarusijoje
statoma atominė jėgainė atitiktų tarptautinius aplinkosaugos ir branduolinės saugos
standartus.
Taip pat išreikštas didelis
susirūpinimą dėl Rusijos
iniciatyvos statyti dujų liniją
„Nord Stream 2”. „Šis projektas prieštarauja Europos

Sąjungos, Lietuvos ir, neabejotinai, visų trijų Baltijos
šalių strateginiams tikslams
mažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos”, – sakė
Lietuvos premjeras informuodamas, kad šiuos naujus iššūkius energetiniam saugumui
pirmadienį yra aptaręs ir su
Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju, atsakingu
už Bendrijos Energetikos sąjungą, Marošu Šefčovičiumi,
„Kartu su kolegomis pasidžiaugėme sėkmingu projekto
„Rail Baltica” įgyvendinimu.
Labai vertiname Europos
Komisijos politinę ir finan-

sinę paramą šiam projektui.
Mūsų bendras tikslas – sukurti
efektyvų geležinkelių tinklą,
užtikrinantį greitą ir patogų
susisiekimą tarp Baltijos šalių
ir Vakarų Europos”, – pažymėjo A. Butkevičius.
„Stiprinsime bendradarbiavimą ir strateginės komunikacijos srityje. Būtina
didinti visuomenės sąmoningumą dėl propagandos ir
dezinformacijos keliamų grėsmių, bendradarbiaujant tiek
Baltijos Ministrų Tarybos, tiek
Europos Sąjungos ir NATO
lygiu”, – susitikimo metu sakė
Lietuvos premjeras.
LRV

gus nuomos sutarčiai, tačiau
norvegai su tuo nėra linkę sutikti. Tačiau net ir tokiu atveju
sprendimą dėl laivo įsigijimo
reikia priimti jau dabar, žurnalistams sakė „Klaipėdos naftos”
generalinis direktorius Mantas
Bartuška. „Išpirkimo klausimas yra aktualus, mes ieškome
finansinio sprendimo. Tęsiamas
paskolų pirkimas su bankais,
refinansavimas nėra paprastas.
Matome galimybę, kad būtų galima rasti su bankais koncepciją,
kuri užtikrintų refinansavimą,
ir dėl kurio tikimasi sumažinti
tarifą 15–20 mln. eurų metams,
išdėstant terminalo kaštus per
ilgą laiką”, – aiškino jis.
SGD terminalo naudingas
tarnavimo laikotarpis yra 30
metų. 10 jų Lietuva laivą nuomotųsi, o per likusius 20 sumokėtų likusią laivo vertę. Tokiu
atveju pirmuosius 10 terminalo
veikimo metų jo kaštai būtų
dideli, o vėliau kristų. Dabar yra
siekiama kaštus išlyginti.
„Jeigu būtų priimtas sprendimas dabar, tai visa ta suma būtų
akumuliuojama į vieną sumą ir
išdėliojama lygiomis dalimis
30-iai metų. Tai reiškia, kad pir-

mų 10 metų kaina krenta, likusių
20 – auga”, – aiškino Marius
Pulkauninkas, „Klaipėdos naftos” Finansų ir administravimo
departamento direktorius.
Tiesa, dėl to „Klaipėdos
naftai” tektų skolintis, mat norvegams reikėtų mokėti tą pačią nuomos sutartyje suderėtą
sumą, kai tuo tarpu pinigų už
SGD terminalą būtų surenkama
mažiau.
„Skolinimosi poreikis atsiranda, nes mes turėtume norvegams mokėti pagal nuomos
sutartį, o iš tarifo gautume šiek
tiek mažiau – 15–20 mln. eurų
per metus mažiau. Tada atsirastų pinigų srautų trūkumas.
Todėl kiekvienais metais turėtume po truputį pasiskolinti,
o paskui per likusius 20 metų,
kadangi tarifas būtų didesnis,
būtų bankams grąžinami pinigai”, – aiškino jis.Nors SGD
terminalo projektas jau yra
baigtas, M.Bartuška aiškino,
kad jam vis dar įmanoma gauti
Europos Komisijos paramą.
„Sunku detaliai kalbėti, buvo
pirminiai pokalbiai su Europos
Komisija, ieškant galimybių,
kaip ji galėtų prisidėti prie laivo

išpirkimo. Priemonės gali būti
įvairios – tiesioginė injekcija
ar subsidija, ar tiesiog pagalba
kažkokių finansinių instrumentų, paskolų, konsultavimas ir
t.t.”, – aiškino jis.
Europos Komisija galėtų
paremti SGD terminalo įsigijimą, nes jis, M.Bartuškos
žodžiais, užtikrina tiekimo saugumą visam Baltijos regionui, didina konkurencingumą.
„Ieškoma būdų, ar būtų galima
(gauti subsidiją – 15min), šiai
dienai sunku pasakyti. Europos
Komisija negali iš karto pasakyti – duodam”, – kalbėjo jis.
Laivo išpirkimo kaina numatyta sutartyje, kuri yra konfidenciali, todėl neviešinama.
Pagal 2012 metų kovą pasirašytą sutartį su „Hoegh LNG”
už laivo nuomą per dieną mokama 189 tūkst. JAV dol., per
metus – 68,9 mln. dol., o per 10
metų – 689 mln. dol.
Per devynis šių metų mėnesius planuojama išdujinti
beveik 13 mln. Mwh gamtinių
dujų. M.Bartuškos teigimu, bus
išnaudojama 60-70 proc. SGD
terminalo pajėgumų.
15min.lt
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pavedimu
ministerijos atliko vasaros laiko taikymo Lietuvos Respublikos
teritorijoje poveikio sveikatos, energetikos, transporto, aplinkos,
turizmo ir žemės ūkio sritims analizę bei gyventojų apklausą šiuo
klausimu. Atliktų apklausų metu nebuvo nustatytas reikšmingas
neigiamas poveikis minėtoms sritims. „Apibendrinus tyrimų metu
surinkus duomenis, daroma išvada, kad dabartinė vasaros ir žiemos
laiko įvedimo sistema nedaro neigiamo poveikio ūkio sektoriams.
Kadangi nebuvo nustatyta, kad vasaros laiko taikymas Lietuvoje
turėtų neigiamą poveikį žmonių sveikatai, nesiūloma keisti dabar
galiojančios vasaros ir žiemos laiko įvedimo sistemos”, – teigia
Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis. Europos Sąjungos direktyva, numatanti vasaros ir žiemos laiką, galioja neribotai. Pasak
Vyriausybės kanceliarijos vadovo, iniciatyvos atsisakyti vasaros ir
žiemos laiko nepalaiko ir kitos Europos Sąjungos šalys. Vyriausybės
kanclerio A. Mačiulio teigimu, skirtingo nei visose ES valstybėse
narėse laiko režimo taikymas mūsų šalies teritorijoje sukeltų papildomų nepatogumų energetikos ir susisiekimo srityse dėl atitinkamų
sistemų veiklos sinchronizavimo.
Vilniaus politikai palaikė valdančiųjų konservatorių siūlymą
skverą ar gatvę sostinėje pavadinti nužudyto Rusijos opozicijos vadovo Boriso Nemcovo garbei. Tokiam Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų siūlymui, kurį frakcijos vardu teikė seniūnas
Mykolas Majauskas, politikai pritarė bendru sutarimu. Sprendimas
priimtas likus kelioms dienoms iki pirmųjų B. Nemcovo nužudymo
metinių. Konservatorius Vidas Urbonavičius tarybos posėdyje užsiminė, kad pavadinimo neturi gatvės atkarpa netoli Latvių gatvės
Žvėryne. Latvių gatvėje yra įsikūrusi Rusijos ambasada. Rusijos
opozicijos vadovas B.Nemcovas nužudytas pernai vasario 27
dieną Maskvos centre. B. Nemcovo bendražygiai teigia, kad šio
Kremliaus kritiko nužudymą veikiausiai organizavo Čečėnijos
prezidento Ramzano Kadyrovo artimiausia aplinka.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vasario 25 d. galutinai išteisino sovietmečiu KGB dirbusį buvusį Lietuvos vidaus reikalų
ministrą Marijoną Misiukonį dėl genocido už jo vaidmenį sulaikant
paskutiniu Lietuvos partizanu vadinamą Antaną Kraujelį-Siaubūną.
Teismo vertinimu, M.Misiukonis nežinojo apie kaltinimus
A.Kraujeliui ir nėra pagrindo teigti, kad jis turėjo „specialų tikslą
(...) sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių politinei grupei
– partizanams”. Aukščiausiasis Teismas kartu atkreipė dėmesį, kad
„nėra jokio pagrindo abejoti A. Kraujelio partizaniška veikla ir jos
reikšme Lietuvos valstybingumui”, kad jis buvo sulaikomas 1965
metais, nepaneigia jo partizano statuso. A. Kraujelis buvo vienas
iš paskutinių su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos partizanų.
Jis veikė iki 1965 metų kovo, kai saugumiečiams apsupus namus,
kuriuose slapstėsi, nenorėdamas pasiduoti gyvas, nusišovė.
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kurios nare Lietuva siekia tapti, susirūpino
aukštu jaunimo nedarbu šalyje. Nedarbo lygis, nors ir sumažėjęs
iki 15 proc., išlieka didesnis nei buvo prieš krizę. Organizacijos
skaičiavimu, nuo šalių narių dirbančio jaunimo vidurkio, siekiančio 40 proc., Lietuva atsilieka daugiau nei dešimtadaliu. Senstant
visuomenei ir mažėjant dirbančiųjų skaičiui, Lietuva turėtų labiau
įtraukti jaunus žmones į darbo rinką, galbūt svarstyti minimalios
algos jiems mažinimą, tuo pat metu padidinant neapmokestinamų
pajamų dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta
Pabeginskienė aiškina, kad jaunimo užimtumas didės, jei Seimas
priims pakeitimus arba Lietuvos stojimas į EBPO gali užtrukti.
Senosiose Vilkaviškio kapinėse amžinojo poilsio atgulė vienas iškiliausių Lietuvos diplomatų, žurnalistas, visuomenininkas
Vytautas Antanas Dambrava. Vasario pradžioje Floridoje mirusio
diplomato valia jis palaidotas šalia motinos. 1944-aisiais priverstas trauktis į Vakarus, A. Dambrava tris dešimtmečius dirbo JAV
diplomatinėje tarnyboje, o atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę
daug metų buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Lotynų Amerikos šalyse, Ispanijoje, specialiųjų misijų ambasadorius Karibų jūros regione, prezidento atstovas specialiems pavedimams. A. Dambrava dirbo išeivijos spaudoje, „Amerikos balso”
radijuje. Jo nuopelnai Lietuvai įvertinti aukščiausiais valstybiniais
apdovanojimais.
Šeimoms, norinčioms savo atžalas leisti į lopšelį-darželį,
kuriame ugdymo procesas vyktų valstybine lietuvių kalba, surasti
tokią ugdymo įstaigą Vilniaus rajone tampa beveik neįmanoma.
Todėl darželinukų tėvai priversti rinktis pustuštį darželį, kuriame
vaikas ugdomas ne valstybine lenkų kalba, rašo dienraštis „Lietuvos
žinios”. Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje skelbiama, kad
per pastaruosius dešimt metų rajone pastatyti šeši nauji vaikų
darželiai. Tačiau visuose per dešimtmetį pastatytuose darželiuose
ugdymo kalba yra lenkų, išskyrus Avižienius bei Nemenčinę, kur
greta lenkų kalba ugdomų vaikų grupių yra ir grupės vaikams, kalbantiems lietuviškai.
LRV, LRT

SIŪLOMA UŽDARYTI GVANTANAMO KALĖJIMĄ
Vašingtonas, vasario 23 d.
(ELTA). Baltieji rūmai atskleidė planus uždaryti prieštaringai vertinamą Gvantanamo
kalėjimą, informuoja BBC.
Pentagonas siūlo 91 likusį suimtąjį perkelti į jų
gimtąsias šalis arba į JAV
kariuomenės ar civilinius
kalėjimus.
Kasmet kalėjimo išlaikymui išleidžiama 445 mln.
dolerių, o įstaigos uždarymas
- senas prezidento Barako
Obamos (Barack Obama)
pažadas. Jis pareiškė, kad
kalėjimas pažeidžia nacionalinį saugumą. „Kalbame
apie skyriaus uždarymą mūsų
istorijoje”, - sakė B. Obama.
Prezidentas teigė, kad
svarbu sutvarkyti šią proble-

B. Obama siūlo uždaryti liūdnai pagarsėjusį Gvantanamo kalėjimą.
EPA-ELTA nuotr.

mą ir neperleisti jos būsimam
jo darbų tęsėjui.
„Šios įstaigos veikimas
prieštarauja mūsų vertybėms.
Jis kenkia mūsų reputacijai.

Šis kalėjimas tarsi dėmė
mūsų valstybėje, puoselėjančioje aukščiausius standartus
teisinės valstybės srityje”, sakė JAV prezidentas.

VOKIETIJOS IR PRANCŪZIJOS UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTRAI SUSIRŪPINĘ DĖL UKRAINOS

susirūpinimą dėl politinės įtampos, kuri apsunkina pastangas
įgyvendinti Ukrainoje reformas,
ir dėl Rytų Ukrainoje besitę-

siančio konflikto, informuoja
agentūra AP.
Abi šalys, Vokietija ir
Prancūzija, bandė padėti išspręsti tarp Rusijos remiamų
separatistų ir Ukrainos pajėgų
vykstantį konfliktą. Šalys prieš
metus rėmė ugnies nutraukimą
kare, kuris nuo 2014 balandžio
nusinešė per 9 000 gyvybių.
„Situacija Ukrainos politikoje primena audrą”, - sakė
Vokietijos užsienio reikalų ministras Frankas Valteris
Šteinmejeris (Frank-Walter
Steinmeier). „Situacija yra labai
nestabili. Norime išvengti karo
veiksmų išplitimo”, - pridūrė jis.
Prancūzijos užsienio reikalų
ministras Žanas Markas Ero
(Jean-Marc Ayrault) pareiškė,
kad Prancūzijos, Vokietijos,
Rusijos ir Ukrainos ministrų
susitikimas kovo 3 d. Paryžiuje
galėtų padėti pasiekti pažangą
paliaubų procese.

JAV ATMETĖ ŠIAURĖS KORĖJOS SIŪLYMĄ
SURENGTI TAIKOS DERYBAS
Vaš in gton as , vas ario mai slapta susitarė dėl taikos
22 d. (ELTA). JAV atmetė derybų su Šiaurės Korėja, dar
Šiaurės Korėjos siūlymą ap- prieš jai įvykdant pastarąjį
tarti taikos sutartį, formaliai branduolinį bandymą.
JAV pareigūnais rėmęsis
baigsiančią Korėjos karą, nes
jame nebuvo kalbama apie laikraštis rašė, kad Barako
ketinimą pusiasalyje atsisakyti Obamos (Barack Obama)
branduolinių ginklų, pranešė administracija kreipėsi į
Valstybės departamentas, skel- Šiaurės Korėją dėl taikos derybų, tačiau pastaroji su pabia „Reuters”.
Valstybės departamento siūlymu nesutiko, ir sausio
atstovas Džonas Kirbis (John 6 d. įvykdytas branduolinis
Kirby) tokią informaciją pa- bandymas padarė galą diploskelbė po to, kai „Wall Street matiniams planams.
„Turi būti aišku, kad apJournal” laikraštyje pasirodė
pranešimas, esą Baltieji rū- tarti taikos susitarimą pasiūlė

Šiaurės Korėja”, - Dž. Kirbis
rašė elektroniniu paštu išsiųstame pranešime. „Mes atidžiai
apsvarstėme jų pasiūlymą ir
pranešėme, kad į tokią diskusiją turi būti įtrauktas branduolinių ginklų atsisakymas. Mūsų
atsakymą Šiaurės Korėja atmetė” , - teigė jis.
Sausio 6 d. Šiaurės Korėja
sukėlė pasipiktinimą, kai atliko branduolinio ginklo bandymą. Pchenjano teigimu,
tai buvo vandenilinė bomba.
Praėjus vos savaitei, šalis paleido ilgojo nuotolio raketą,
kuri, jos teigimu, į orbitą iškėlė
palydovą.

ES AMBASADORIAI PAGERBĖ B. NEMCOVO
ATMINIMĄ
Maskva, vasario 28 d. - Maskvos gatvėmis žygiavo
(ELTA). Europos Sąjungos dešimtys tūkstančių žmonių.
(ES) valstybių ambasadoriai Nemažai jų apsilankė ant tilto,
pagerbė Rusijos opozicijos kur padėjo gėlių.
lyderio Boriso Nemcovo atB. Nemcovo atminimas taip
minimą jo žūties vietoje, ant pat pagerbtas Rygoje, Berlyne ir
tilto Maskvoje, praneša „The Londone.
Associated Press”.
B. Nemcovo atminimas
B. Nemcovo nužudymo tą pačią dieną paminėtas ir
metinės pažymėtos šeštadienį Vilniuje, kur Lukiškių aikštėje

susirinko jo draugai, bendražygiai, politikai, nemažai rusų,
ukrainiečių bei gruzinų išeivijos
atstovų Lietuvoje.
Vilniaus taryba priėmusi
rezoliuciją, įpareigojančią B.
Nemcovo vardu pavadinti gatvę
ar skverą.
ES ambasadoriai pagarbą B.
Nemcovui pareiškė sekmadienį
ir taip pat padėjo gėlių ant tilto
priešais Kremlių.

Po susitikimo Kijeve, Ukrainoje (iš kairės): Prancūzijos užsienio
reikalų ministras Žanas Markas Ero (Jean-Marc Ayrault), Ukrainos
užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas ir Vokietijos užsienio
reikalų ministras Frankas Valteris Šteinmejeris (Frank-Walter
Steinmeier).
EPA-ELTA nuotr.

Kijevas, vasario 23 d.
(ELTA). Kijeve besilankantys
Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai reiškia
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TAIKOS ANGELAIS SU RAGAIS
IR KANOPOMIS

Jau penkti metai, kai Sirijoje netyla karo dundesys. Ištisi
penkeri metai kraujo ir mirties. Sirija – tai gyvas priekaištas
Vakarų neryžtingumui, kuris galiausiai atrišo putinistinei
Rusijai rankas ir ši puolė Sirijoje bombarduoti viską iš eilės,
neaplenkdama nei mokyklų, nei ligoninių. Prisidengdama
noru išsaugoti „teisėtą Asado valdžią” (Vakarai abejoja
diktatoriaus, panaudojusio cheminį ginklą prieš savo tautą,
valdžios teisėtumu), Rusija, kaip netrukus tapo akivaizdu,
siekė savo tikslų: įtvirtinti savo buvimą Sirijoje ir sukurti
čia placdarmą, iš kurio galėtų valdyti Artimuosius Rytus (o
tai reikštų diktuoti pasaulines naftos kainas), taip pat sukelti
pabėgėlių antplūdį į Europą ir taip pastarąją įstumti į krizę. Be
to, kariniai veiksmai Sirijoje, kai iš esmės nėra rimto pasipriešinimo, Kremliui naudingi ir kaip kovos sistemų ir veiksmų
bandymo poligonas. Į karą Rusijai lengvai pavyko įtraukti to
visiškai nenorintį NATO – juk aljanso narė Turkija kare taip
pat dalyvauja, nors ir neperžengusi Sirijos sienų: jos artilerija priversta apšaudyti Sirijos ir Turkijos pasienyje aktyviai
veikiančius kurdų darbininkų partijos kovotojus, palaikomus
Rusijos. Beje, rusai kurdus jau nuo seno aprūpindavo ginklais kontrabandiniais keliais, aišku, per trečiuosius asmenis.
Trumpai tariant, Rusija užvirė Sirijoje didelę velniavą, kurią
kai kurie politikai pradėjo vadinti Trečiuoju pasauliniu karu.
Kuo visa tai baigsis, sunku pasakyti, bet paskutiniai
įvykiai suteikia vilties, kad Artimuosiuose Rytuose padėtis
galėtų stabilizuotis. Reikalas tas, kad nuo vasario 27 d. turėjo
įsigalėti paliaubos. Prokremliškos informacijos priemonės
ėmė girtis, kad Putinas paskambino Obamai ir šis sutiko, jog
derybos reikalingos. Putinas dar padarė viešą pareiškimą, kad
tai „Rusija parodė iniciatyvą dėl derybų, o jų poreikis – abipusis”. Suprask – jei ne Rusija, derybos būtų neįmanomos. Bet
ar verta tikėti gera Putino valia, gal priežastys visai ne tos?
Visi puikiai žinome, jog bet koks karas yra brangiausias
dalykas pasaulyje. Be abejo, sankcijų prispaustai Rusijai
kariauti Sirijoje irgi kainuoja, nors, galime neabejoti, už daug
ką moka ir Asadas (o kas jam beliko – juk rusams nebuvo
sunku jį įtikinti priimti pagalbą iš Kremliaus, užteko priminti,
kokio likimo sulaukė Kadafis ar Huseinas). Vis dėlto Italijos
dydžio ekonomikai (pasak Edvardo Lucaso, būtent Italijos
dydžio yra Rusijos ekonomika) išlaikyti konfliktus keliuose
frontuose (juk Ukrainos okupacija irgi kainuoja) yra per
sunku. Europos Sąjungos ambasadorius Maskvoje Vygaudas
Ušackas teigia, kad „Rusija iš tiesų yra susidūrusi su gilia
užsitęsusia ekonomine krize.” Tam įtakos turėjo visų pirma
smarkiai kritusios naftos kainos, o juk iš prekybos nafta ir
dujomis Rusijos biudžetas gaudavo pusę įplaukų. Negana to,
iš Rusijos ėmė bėgti kapitalas, investuotojai irgi atsitokėjo,
pagaliau patikėję, jog investuoti Rusijoje yra labiau rizikinga
nei pelninga. Dar – Vakarų sankcijos... Taigi Rusija jau negali
patenkinti savo pačios poreikių, tad kur jau ten milžiniškos
išlaidos kariniams konfliktams užsienyje!
Apie gresiantį Rusijos bankrotą prieš mėnesį kalbėjo ir
milijardierius finansininkas Džordžas Sorosas. Anot jo, V.

ZOMBINIMAS, ARBA MINIOS SINDROMAS

Vasario 2 d. per LRT televiziją buvo parodytas dokumentinis filmas „Zombiai. Kaip
veikia melas” – ar balta gali
būti juoda? Manipuliacijos
metodai ir tai atskleidžiantys būdai. Filme vaizdžiai
parodyta, kaip individą lengvai paveikia neteisinga, tačiau daugumos, nuomonė:
https://www.youtube.com/
watch?v=lLEiT9PeHSg. Toks
reiškinys dar vadinamas minios sindromu.
Filme demonstruojami
eksperimentai gali būti kaip
papildomas fenomeno, vadinamo „socialiniu įrodymu”,
patvirtinimas. Knygos, skirtos
tirti poveikį žmonėms, autorius
Robertas Čaldini tokį reiškinį
paaiškina: Gerokai didesnė
tikimybė, kad žmonės atsakys
į jūsų prašymą sutikimu, jei sugebėsite juos įtikinti, kad tokie
patys žmonės, kaip jie patys,
taip pat davė savo sutikimą tuo
klausimu. Ir pats lengviausias
būdas įtikinti žmogų pakeisti
savo elgesį ar mąstymą – pasinaudoti šia jo silpnybe.
To taip pat siekiama pateikiant visokių neva „apklausų”
duomenis MIP, formuojant visuomenės nuomonę svarbiais
jai klausimais. Pvz., kalbant
apie politikų ar partijų reitingus. Kai siekiant didesnio
tam tikrų politikų ar partijų
populiarumo rinkimuose, teigiama, jog tą politiką ar partiją,
apklausos duomenimis, palaiko daugiau žmonių, nei visas
kitas partijas ar kitus politikus.
Visuomenės savijauta
šalyje priklauso nuo daugelio faktorių, tačiau itin
reikšminga yra jos savivertė.
Savivertė – tai apibendrinta
visuomenės nuomonė apie
save ir apie tai, kiek ji vertinga.
Pasirodo, visuomenės saviverte galima itin lengvai manipuliuoti, ja naudotis nebūtinai
geriems tikslams pasiekti.
Realiai veikiantį zombinimo,
arba minios sindromo, reiškinį
dabar stebime artimose šalyse
– Rusijoje ir Vokietijoje.
Antai Vokietijoje prieš

Antrąjį pasaulinį karą nacių
visuomenės savivertė buvo
iškelta iki tokio aukščio, kad
buvo „über alles” (aukščiau
visų), o kitas tautas žemino,
naikino fiziškai.
Panaši padėtis dabartinėje
Rusijoje; nors jos ekonomika
smunka, dėl agresijos veiksmų
kaimynų atžvilgiu pasaulis ją
smerkia, tačiau Putino reitingai aukšti, rusai, nors alkani,
bet išdidūs, pasiduoda tolesniam zombinimui.
Vokietija dėl buvusios nacionalsocialistinės politikos ir
tautų genocido plakama, niekinama ir, žinoma, zombinama,
savo savivertę tiek nužemino,
kad net nebebando savo orumą
ginti. Už žydų genocidą ne
kartą atsiprašė, kompensacijas
mokėjo, galiausiai, neva nepanaikinamos kaltės kupra nešina, atvėrė plačiai duris į savo
šalį įvairiems imigrantams,
pati tarsi sutiktų eiti į vokišką
rezervatą. Blogiausia, kad būdama ekonomiškai tvirta ir politiškai įtakinga blogą pavyzdį
parodė kitoms Europos valstybėms, kurios didesnio kiekio
imigrantų priimti nepajėgios.
Zombinimo reiškinys, pasirodo, neaplenkia ir Lietuvos,
ypač iš nedraugiškos šalies
žiniasklaidos, tačiau pasitaiko
ir savų akibrokštų.
Pasirodžiusią Rūtos
Vanagaitės knygą „Mūsiškiai”
drąsiai galima vertinti kaip
tautos zombinimo šaltinį,
savivertės žeminimo kurpinį. Galima tik nujausti, kad
tokios knygos projektą, autorei
materialiai naudingą, o tautai
žalingą, galėjo pasiūlyti mūsų
nedraugai.
Rūta Vanagaitė visuomenei jau pažįstama kaip
nevykusių projektų autorė
ir vykdytoja. Ji viešumoje
išgarsėjo kaip teatro festivalio
LIFE sumanytoja ir direktorė. Festivaliui vadovavo nuo
1991-ųjų iki 1998-tų metų.
Tačiau dėl patirtų didžiulių
nuostolių, palikdama skolas
ir vadovavimą kitiems, iš direktorės pareigų pasitraukė.

Putino režimui 2017 m. gresia bankrotas, nes tais metais
jam reikės padengti didelę dalį iš užsienio gautų paskolų.”
O iš ko padengti, jei net savo piliečių gero gyvenimo lygio
išlaikyti nebeįmanoma (smuko gyventojų realios pajamos,
išaugo skurdo lygis). Milijonieriaus teigimu, ir Sirijoje
Rusijos veiksmai yra apgalvoti ir turi vienintelį tikslą – sužlugdyti ES, skatinant į ją plūsti pabėgėlius. Tai, kas vyksta,
D. Sorosas pavadino lenktynėmis su laiku, kurias pralaimės
tas, kas pirmas žlugs.
Atrodo, laikas Rusiją spaudžia labiau ir Putinas ima
suprasti, kad jo ekonominės ir politinės galimybės pasiekė
ribas, galbūt prisidėjo dar ir Briuselio bei Londono derybos,
kuriose paaiškėjo, jog britai nėra kategoriškai nusistatę išeiti
iš ES. Nors galo dar nematyti, bet ir su pabėgėlių (tiksliau
– nelegalų) krize Bendrijos narės šiaip ne taip tvarkosi. Kas
belieka Putinui? Ogi pasirodyti pasaulio visuomenei taikos
angelo pavidalu. Tik kad ragai ir kanopos kyšo. Kruvini nuo
Sirijos civilių kraujo.
Kęstutis Šilkūnas
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2001-aisiais LIFE, taip ir nesugebėjęs išbristi iš skolų, likviduotas. 2005-aisiais didžiausias Skandinavijos žiniasklaidos koncernas „Schibsted”
perėmė bulvarinio dienraščio
„Ekstra žinios” valdymą ir
pervadino jį į „Laikraštį tau”.
Bendrovės direktore buvo
paskirta R.Vanagaitė. Ji žadėjo, kad naujasis leidinys
bus laikraštis šeimai. Tačiau
„šeimos laikraščiu” jis pabuvo
labai neilgai ir tapo dar brutalesniu bulvariniu dienraščiu už
savo pirmtaką „Ekstra žinios”.
2006-ųjų rudenį bendrovės
akcininkai nusprendė, kad
R.Vanagaitė netinkama vadovauti, ir ją atleido. Didelio
skaitytojų susidomėjimo
taip ir nesulaukęs laikraštis
2008-aisiais buvo likviduotas. R.Vanagaitei teko ieškotis
kito darbo. Rado. Įsidarbino
„Vilnius - Europos kultūros
sostinė 2009” (VEKS) vykdomąja direktore. Būtent jos
vadovavimo laikais buvo parengtas skandalingasis VEKS
programos projektas. Ji dirbo
ir VEKS tarybos pirmininko
Artūro Zuoko pavaduotoja.
Apie VEKS skandalus prirašyta pakankamai, nebent galima priminti, kad programoje
buvo įrašytas ir komercinis
Islandijos dainininkės Bjork
koncertas, kuriam vien VEKS
skyrė 800 tūkst. litų.
R. Vanagaitės projektas
„Mūsiškiai” vien iš komentarų
žiniasklaidoje matosi, kad taip
pat patiria nesėkmę, nes argi
gali du, brakonieriams prilygstantys, medžiotojai, net pasitelkę žydšaudžių ieškotojus
aistruolius varovais, ką naujo
sumedžioti plotuose, kur skersai ir išilgai praėjo etatiniai
kagėbistai, sovietinė kariuomenė, slapti agentai, stribai,
kolaborantai, visa komunistinė
nomenklatūra? Regis, tai kur
gi šuo pakastas, jei pakastas?
Iš tikrųjų, jis net nebandomas nuslėpti, nes jis yra
rašinio pradžioje aptartas reiškinys – zombinimas. Ir nebereikia kokiam žydšaudžių
medžiotojui iš svetur užsiimti
zombinimo verslu Lietuvoje,
reikalauti naujų atsiprašymų,
turtinių kompensacijų, čia, jo
nuomone, dabar jau paleistas
savivertės menkinimo pačių
lietuvių rankomis mechanizmas; tegul tauta lieka kaltės
jausmo sugniuždyta, tegul
būna apkaltinta žydšaudyste.
Deja, iš neigiamų komentarų prie skelbiamų knygos
ištraukų matyti, kad mechanizmas neveikia ir autorės
paskutinis projektas patiria
nesėkmę.
Teuždengia jį užmaršties
šešėlis, kaip uždengė kitus
autorės nesėkmės projektus.
Algimantas Zolubas
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VAŠINGTONE – LIETUVOS GARBĖS KONSULŲ JAV IR MEKSIKOJE SUSITIKIMAS

Lietuvos ambasadoje
Vašingtone vasario 23 dieną įvyko Lietuvos garbės
konsulų JAV ir Meksikoje
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 20 garbės konsulų. Dalyvius sveikino JAV
viešintys užsienio reikalų
viceministras Mantvydas
Bekešius ir ūkio viceministrė
Rasa Noreikienė, Lietuvos
ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas.
R. Kriščiūnas akcentavo
svarų garbės konsulų vaidmenį atstovaujant Lietuvai
Jungtinėse Valstijose. „Jūsų
žinios, patirtis ir entuziazmas
leidžia efektyviai atstovauti
Lietuvos interesams jūsų rezidavimo valstijose, kuriose
neretai esate vieninteliai
oficialūs Lietuvos atstovai”,
– pažymėjo R. Kriščiūnas.
Vi c e m i n i s t r a s M .
Bekešius, ambasadorius R.
Kriščiūnas, Lietuvos gen e r a l i n i a i k o n s u l a i J AV
Julius Pranevičius, Marijus
Gudynas ir Darius Gaidys
kartu su JAV valstybės departamento atstovais bei garbės
konsulais aptarė dvišalių
Lietuvos ir JAV santykių
tendencijas bei aktualijas,
garbės konsulų veiklos įstatymines gaires. M. Bekešius
pabrėžė, kad „JAV lyderystė
yra visų pasaulio demokratijų
saugumo garantas”.

Lietuvos garbės konsulų JAV ir Meksikoje suvažiavimo dalyviai.

Su ūkio viceministre,
Valstybinio turizmo departamento vadove Jurgita
Kazlauskiene ir „Verslios
Lietuvos” direktorės pareigas
einančia Rūta Pentiokinaite
suvažiavimo dalyviai aptarė
Lietuvos ūkio plėtros tendencijas, turizmo ir eksporto
skatinimo bei investicijų plėtros klausimus. Ambasados
įsteigto Jaunųjų profesionalų
klubo nariai išnaudojo progą
susipažinti su Lietuvos atstovais iš JAV regionų bei aptarė
verslo plėtros klausimus.
Amerikos žydų komiteto

direktorius tarptautiniams
ryšiams Andrew Bakeris su
suvažiavimo dalyviais diskutavo apie bendruomenių
bendradarbiavimo klausimus
ir sutarė šį ryšį išnaudoti
aktyviau, siekti kartu įgyvendinti bendros kultūros ir
paveldo projektus.
Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas
ir Lietuvos užsienio reikalų viceministras Mantvydas
Bekešius Lietuvos garbės konsului Mičigane Sauliui Anužiui
įteikė Lietuvos Respublikos
Prezidentės dekretu skirtus

LIETUVAI IR LENKIJAI LEMTA BŪTI KARTU,
SAKO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

Lietuva ir Lenkija turi
kurti pozityvią darbotvarkę ir
visus klausimus spręsti bendradarbiavimo ir pasitikėjimo dvasioje, nes tai atitinka
abiejų šalių piliečių interesus, – susitikime su Lenkų
diskusijų klubo nariais vasario 24 dieną pažymėjo
Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Lietuvos
saugumo ir gynybos srities
interesai yra artimai susiję,
todėl bendradarbiavimas su
Lenkija saugumo srityje yra
svarbi mūsų valstybės ir viso
regiono gynybos stiprinimo
kryptis. Artėjant NATO viršūnių susitikimui Varšuvoje,
bendradarbiavimą saugumo
srityje būtina dar labiau intensyvinti.
Ministras pažymėjo, kad
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas energetikos
ir transporto srityse svarbus viso regiono energetiniam saugumui. Su Lenkija
bendradarbiaujama tęsiant
Baltijos šalių sinchronizaciją su kontinentinės Europos
elektros tinklais. „Svarbu,
kad 2015 metais pasirašytas
susitarimas dėl dujų jungties
projekto GIPL būtų įgyven-

Lenkų diskusijų klubo nariai susitikime su Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi.
LR URM nuotr.

dintas iki 2019 metų pabaigos”, – sakė L. Linkevičius.
Pasak ministro, Lenkija ir
Lietuva toliau išlieka aktyviomis ES Rytų partnerystės
iniciatyvos rėmėjomis. L.
Linkevičius pažymėjo, kad
siekiant geresnio pozicijų
koordinavimo, svarbu plačiau išnaudoti ir bendradarbiauti įvairiuose regioniniuose forumuose.
„Svarbu inicijuoti bendrus
paramos projektus Ukrainoje.
Kartu remti Ukrainos,
Gruzijos, Moldovos europinę perspektyvą. Siekti, kad
Rusija visiškai įgyvendintų
Minsko susitarimą. Dialoge
su Baltarusija toliau siekti

dėmesio žmogaus teisių,
aplinkosaugos, atominės
energetikos saugumo, ekonomikos ir kitiems klausimams”, – pabrėžė ministras.
Lenkų diskusijų klubo
veiklos tikslas – skatinti
Lietuvos lenkų tarpusavio
diskusiją ir dialogą su lietuviais, kartu ieškoti Lietuvos
ir Lenkijos santykiams svarbių klausimų, organizuoti
Lietuvos lenkų kultūrinius
renginius, skatinti bei plėtoti
lenkų ir lietuvių dialogą bei
bendradarbiavimą, pilietinės
visuomenės ir jaunimo iniciatyvų Vilniuje bei Vilniaus
apskrityje plėtrą.
LR URM

LR URM nuotr.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimus Elenai,
Algimantui Stasiui, Česlavui
ir Ignacui Anužiams, kurie
išgelbėjo nuo žūties tris žydų
kilmės paaugles Holokausto
metu.
Lietuvių bendruomenės
nariai pristatė garbės konsulams XV lietuvių tautinių
šokių šventės organizavimo
eigą, aptarė garbės konsulų
vaidmenį joje. Taip pat kalbėta apie bendrus veiksmus
siekiant kartu su Lietuvos
diplomatinėmis atstovybėmis JAV skatinti rinkėjus

dalyvauti Lietuvos Seimo
rinkimuose šių metų rudenį.
Dėkodamas už turiningą
suvažiavimą, ambasadorius
R. Kriščiūnas akcentavo, kad
„dirbdami kartu ir siekdami
bendro tikslo galime ir turime išnaudoti garbės konsulų
tinklo teikiamą potencialą,
kuris kartu su Lietuvos diplomatų veiksmais turi padidinti Lietuvos saugumą ir
dar labiau priartinti JAV prie
Lietuvos, ypač turizmo ir
investicijų skatinimo, verslo
plėtros srityse”.
LR URM

INDIJOJE IR SUOMIJOJE ATIDARYTI
NAUJI LIETUVOS GARBĖS KONSULATAI
Kalkutos mieste, Indijoje,
vasario 16 dieną, minint
Lietuvos valstybės atkūrimo
metines, oficialiai atidarytas
jau trečiasis Indijoje Lietuvos
garbės konsulatas, kuriam vadovauja verslininkas Arvindas
Kumaras Sukhani. Vasario 15
dieną garbės konsulatas taip
pat atidarytas Lohjos mieste,
Suomijoje, kur naujuoju garbės
konsulu tapo Esa Karvinenas,
Suomijos švietimo tarybos
direktorius.
Naujasis garbės konsulas Indijoje funkcijas vykdys
Kalkutos mieste, o konsulinė jurisdikcija apims Vakarų
Bengalijos, Asamo, Arunačal
Pradešo, Biharo, Džarkando,
Nagalando, Manipuro,
Megalajos, Mizoramo, Sikimo
ir Tripuros valstijas.
Oficialaus priėmimo metu
vasario 16-ąją naujasis garbės
konsulas Kalkutoje pristatytas
susirinkusiems valdžios ir verslo atstovams, jam iškilmingai
perduotas konsulinis patentas,
užrišta tautinė juosta.
Lietuvos ambasadorius
Indijoje Laimonas Talat-Kelpša
išreiškė viltį, kad Lietuvos
garbės konsulato atidarymas
Kalkutoje reikšmingai prisidės
prie dvišalių santykių plėtros,
naujų kultūrinių projektų įgy-

vendinimo bei svaraus atstovavimo Lietuvos verslo interesams.
Kalkutos miestas yra didžiausias Rytų Indijoje, svarbus
prekybos uostas ir pagrindinis
kultūros bei švietimo centras
šalies Rytuose. Konsulato atidarymo ceremonijos metu susirinkusiems svečiams buvo
pristatyta pirmoji lietuviška
knyga bengalų kalba – Lietuvos
istorija.
Lietuva nuo šiol turės daugiau galimybių plėtoti ekonominius, akademinius, mokslo
ryšius ir su Pietų Suomija.
Ūsimos regiono Lohjos mieste
atidarytas Lietuvos garbės konsulatas – jau antrasis Suomijoje.
Lietuvos ambasadorius
Suomijoje Arūnas Jievaltas,
pristatydamas paskirtą Lietuvos
garbės konsulą, atkreipė dėmesį
į jo nuveiktus darbus plėtojant
ryšius tarp įvairių Lietuvos
ir Suomijos savivaldybių bei
švietimo įstaigų.
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento direktorius
Vidmantas Purlys pažymėjo,
kad naujas Lietuvos garbės konsulatas prisidės prie glaudesnio
Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimo verslo, mokslo ir
švietimo srityse.
LR URM
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LIETUVOS ATSTOVAS IŠRINKTAS
NATO SAUSUMOS TRANSPORTO
GRUPĖS VICEPIRMININKU

Briuselyje vasario 23 dieną vykusiam NATO Civilinio
pasirengimo ekstremaliosioms
situacijoms planavimo komiteto (CEPC) Transporto grupės Sausumos transporto susitikimui pirmininkavo metų
pradžioje į vicepirmininko
pareigas išrinktas Lietuvos
atstovas Mindaugas Butnorius,
AB „Lietuvos geležinkeliai”
Krovinių ekspedijavimo departamento „LG ekspedicija”
Multimodalinio transporto ir
plėtros skyriaus viršininkas.
„Tai reikšmingas Lietuvos
diplomatinių ir kitų institucijų
pastangų pripažinimas. Tai taip
pat Lietuvos, kuri daugelį metų
sėkmingai dalyvavo NATO
Tarptautinių saugumo paramos
pajėgų (NATO ISAF) misijoje ir
užtikrino saugų bei greitą krovinių gabenimą į ir iš Afganistano,
įvertinimas”, – pažymėjo užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius.
Šiuo metu, pasikeitus geopolitinei situacijai, ypač Rytų
Europoje, NATO akcentuoja
karinio ir civilinio sektorių glaudaus bendradarbiavimo poreikį.
Tai ypač reikšminga transporto
srityje, nes apie 90 proc. NATO
transporto operacijų neapsieina
be bendradarbiavimo su komerciniu transporto sektoriumi,
kuris teikia paslaugas ir prieigą
prie privačiai valdomos infrastruktūros.
NATO CEPC sausumos

transporto darbo grupėje civiliai transporto ekspertai teikia
ekspertinę pagalbą ir rekomendacijas NATO pareigūnams
organizuojant karinių ir civilinių
krovinių logistiką, vykdant
NATO misijas ir operacijas.
Lietuvos atstovo paskyrimas į
NATO Transporto grupės vicepirmininkus prisidės didinant
Lietuvos transporto sektoriaus
matomumą bei siekiant užtikrinti dalyvavimą vykdomose
NATO logistinėse operacijose.
Užsienio reikalų ministerija,
tęsdama glaudų bendradarbiavimą su NATO, 2015 m. birželio
9–12 d. Palangoje ir Klaipėdoje
surengė NATO logistų seminarą, kuriame dalyvavo 120
ekspertų: NATO Tarptautinio
sekretoriato, NATO Transporto
grupės, 28-ių NATO valstybių
narių ir 5-ių NATO šalių partnerių kariniai ir civiliai sausumos,
oro, jūrų transporto ir ryšių
komunikacijų ekspertai. NATO
ekspertams buvo pristatytos
Lietuvos transporto galimybės,
surengtas darbinis vizitas į
Klaipėdos jūrų uostą, pristatyta
pagrindinių Klaipėdos uosto
terminalų veikla, pajėgumai ir
plėtra.
Nuo 2008 m. Lietuvos diplomatinė tarnyba kartu su
kitomis Lietuvos institucijomis
ir užsienio partneriais aktyviai
dalyvavo kuriant ir vykdant
NATO krovinių gabenimą ISAF
misijai Afganistane. LR URM

PAREIŠKIMAS DĖL ANTRŲJŲ KRYMO
OKUPACIJOS METINIŲ

Lietuva tvirtai remia
Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę bei teritorinį vientisumą. Niekada nepripažinsime
prieš dvejus metus prasidėjusios
neteisėtos Krymo okupacijos
ir aneksijos. Sieksime, kad
Rusijos Federacijai taikomos
ES ir tarptautinės sankcijos
dėl pusiasalio užėmimo tęstųsi
tol, kol Rusija nepasitrauks iš
neteisėtai užgrobtos teritorijos.
Taip pat reiškiame susirūpinimą
dėl besitęsiančių ir gausėjančių sistemingų žmogaus teisių
pažeidimų ir susidorojimo su
žiniasklaida atvejų Ukrainos
Krymo autonominėje respublikoje ir Sevastopolio mieste
po šios teritorijos aneksijos.
Nerimą kelią represijos prieš
Krymo totorių tautinę mažumą,
žodžio ir susirinkimų laisvės
ribojimai. Apgailestaujame, kad
anksčiau pagarba įvairių tautų
kultūrai ir į UNESCO globojamo paveldo sąrašą įtrauktais
kultūros paveldo objektais garsėjęs Krymas po aneksijos tapo
Rusijos Federacijos militarizmo
simboliu. Ypač neramina pusiasalio pavertimas milžiniška
karine baze, nes jėga užimtas
Krymas tampa tolesnio Rusijos

Federacijos ekspansionizmo
placdarmu ir nestabilumą regione keliančiu židiniu.
Tarptautinė bendrija vienareikšmiškai pripažįsta, kad
Rusijos Federacijos karinė
agresija, pradėta prieš dvejus
metus Ukrainos Krymo autonominėje respublikoje, o
šiuo metu tebesitęsianti Rytų
Ukrainoje, grubiai pažeidžia
tarptautinės teisės normas, JT
Chartiją, Helsinkio baigiamojo
akto nuostatas ir 1994 metų
Budapešto memorandumą.
Tokie veiksmai ne tik pamina
dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo
užtikrinimo, bet ir kelia grėsmę
saugumui bei stabilumui visoje Europoje. 2014 m. kovo
27 d. priimta Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos rezoliucija 68/262 patvirtino
Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pasmerkė
Rusijos veiksmus kaip nusižengiančius tarptautinei teisei,
patvirtino Krymą Ukrainos
teritorijos dalimi ir pabrėžė
Krymo „referendumo” rezultatų nepripažinimą.
LR URM
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SUSITIKIMAI SU ŽYDŲ ORGANIZACIJOMIS

LR Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius susitikime su Satmar Hasidais rabinais aptarė
litvakams svarbius klausimus.
LR URM nuotr.

LR Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius
viešėdamas Niujorke susitiko
su įvairių žydų organizacijų
atstovais.
Pirmajame susitikime su Ari Scarf, Projekto
„Mesorach” įkūrėju ir vadovu, buvo aptartos kelionių į
Lietuvą organizavimo galimybės. Susitikime su Satmar

Hasidais rabinais aptarti aktualūs litvakams klausimai.
Gideon Taylor, atstovaudamas
WJR (angl. World Jewish
Restitution Organization)
pristatė Geros valios fondui aktualius klausimus.
COJECO (angl. Council of
Jewish Émigré Community
O rg a n i z a t i o n s ) v a d o v a s
Roman Shmulenson pristatė

savo organizacijos veiklą.
Žydų bendruomenės ryšių tarybos (angl. Jewish Community
Relations Council) vadovas
Michael S. Miller pasidalino
kelionės į Lietuvą įspūdžiais.
Su Jonathan A. Greenblatt
ADL (angl. Anti-Defamation
League) vadovu aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.
LR URM

SUSITIKIMAS SU ŽURNALISTU,
APRAŠIUSIU DONECKO ORO UOSTO GYNIMĄ

LR Užsienio
reikalų ministras
Linas Linkevičius
vasario 26 dieną Vilniuje susitiko su rašytoju,
karo žurnalistu ir fotografu,
„Los Angeles
Times” korespondentu, knygos
„Aeroport” autoriumi Sergejumi
Loiko.
S. Loiko romane „Aeroport” užfiksuota asmeninė Knygos „Aeroport” autorius Sergej Loiko (kairėje) ir LR Užsienio reikalų mipatirtis Donecko nistras Linas Linkevičius.
LR URM nuotr.
oro uoste 2014
„Lietuvos piliečiai, apgynę skirta viena iš svarbiausių
metų spalį. Jis buvo vienintelis užsienio korespondentas, savo laivę kruvinomis 1991- JAV žurnalistikos premijų
išbuvęs penkias dienas su ųjų sausio dienomis, puikiai – Overseas Press Club Bob
vadinamaisiais „kiborgais” – supranta Ukrainos žmonių Considine Award, jam taip pat
Donecko oro uostą gynusiais kovą už laisvę Rusijos agre- skirtas „Los Angeles Times”
sijos akivaizdoje. Pasaulis apdovanojimas už geriausius
Ukrainos kariais.
Rašytojas padovanojo mi- privalo žinoti visą tiesą apie 2014 m. reportažus.
Lietuvoje S. Loiko dalynistrui savo knygą su oro uos- šią agresiją ir apie tai, ką teko
tą gynusių „kiborgų” parašais. išgyventi Ukrainos žmonėms. vauja Vilniaus knygų mugė„Šie žmonės buvo kupini Todėl Jūsų knyga, kaip ir kiti je, kur pristato savo romanoro gyventi, tačiau savo pasakojimai, yra labai reika- ną „Aeroport”. Viešėdamas
herojišku poelgiu buvo mirti- lingi. Tai – Europos sąžinė ir Vilniuje jis taip pat susitiko
ninkai. Jie gynė ne griuvėsiais mūsų visų duoklė žuvusie- su moksleiviais Antakalnio
gimnazijoje. Kartu su užsievirtusį oro uostą, bet Ukrainos siems”, – teigė ministras.
S. Loiko – rusas, baigęs nio reikalų ministru autorius
ir visos Europos laisvę”, –
Maskvos M. Torezo užsienio dalyvavo Vilniaus knygų
sakė S. Loiko.
Užsienio reikalų ministras kalbų institutą, vėliau tapo mugėje vykusioje diskusijoje
pabrėžė S. Loiko knygos karo žurnalistu, rengė repor- „Ukraina–Lietuva: naujas
reikšmę siekiant pasakoti tažus iš „karštųjų taškų”, buvo didysis geopolitikos ir kultūpasauliui apie Ukrainos kovą Afganistane, Irake. 2015 m. rinių ryšių naratyvas”.
už darbą Ukrainoje S. Loiko
LR URM
už laisvę.
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PREZIDENTĖ ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS
LIETUVOS AMBASADORIUI EGIPTE

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė (dešinėje) ir naujasis Lietuvos ambasadorius
Egipto Arabų Respublikoje Arvydas Daunoravičius.
president.lt

Trečiadienis, vasario 24 d.
(Vilnius). Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
įteikė skiriamuosius raštus naujajam Lietuvos ambasadoriui
Egipto Arabų Respublikoje
Arvydui Daunoravičiui.
Prezidentė su ambasadoriumi aptarė dvišalį Lietuvos
ir Egipto bendradarbiavimą,
padėtį Sirijoje ir kitus regioninio saugumo klausimus.
Susitikime taip pat aptartas
valstybių ekonominis bendradarbiavimas. Ekonominiams
ryšiams stiprinti būtų naudingas verslo misijų skatinimas
ir ekonominių sutarčių pasirašymas.
Dvišalė Lietuvos ir Egipto

apyvarta 2015 m. siekė 28,5
mln. eurų, tarp Lietuvos prekybos partnerių Egiptas užima
64 vietą. Potencialūs sektoriai
Lietuvos eksportui į Egiptą yra
maisto pramonė, žemės ūkio
pramonė, informacinės technologijos, chemijos, inžinerinė
pramonė.
Prezidentė su ambasadoriumi aptarė turizmo ir kultūrinio
bendradarbiavimo klausimus.
Lietuvos vadovė pabrėžė, jog
svarbu imtis priemonių užtikrinant Egipte poilsiaujančių
Lietuvos piliečių saugumą.
Taip pat kalbėta apie būtinybę
dirbti su Lietuvos bendruomene Egipte, įtraukiant ją į
bendrą veiklą ir išlaikant jos

KONKURSAS

Maloniai informuojame
apie Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos 2016 m. kovo
10 d. (ketvirtadienį) 10.00 val.
organizuojamą antrąjį nacionalinį konkursą „Lietuvos
istorijos žinovas”. Konkursu
siekiama prasmingai paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą, Laisvės gynimo
25-ąsias minėjimo metines,
ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti
savo tautos istoriją, stiprinti
tapatumo ir pasididžiavimo
jausmą savo valstybe. Taip pat
siekiama skatinti visuomenės
bendruomeniškumą, puoselėti
savo krašto tradicijų išugdytas
dvasines vertybes, pakviesti
užsienyje gyvenančius lietuvius drauge prasmingai paminėti šią dieną.
Pirmasis nacionalinis

konkursas sulaukė didelio
visuomenės susidomėjimo.
Konkurse dalyvavo daugiau
nei 32 tūkst. žmonių - ne tik
Lietuvos Respublikos gyventojai, bet ir JAV, Jungtinės
Karalystės, Indonezijos,
Brazilijos, Airijos, Ispanijos,
Turkijos, Švedijos, Norvegijos,
Belgijos, Meksikos, Austrijos,
Graikijos, Latvijos, Islandijos,
Estijos, Rusijos, Kroatijos,
Liuksemburgo, Japonijos,
Ve n g r i j o s , P r a n c ū z i j o s ,
Australijos, Bulgarijos,
Suomijos, Kanados,
Moldovos, Danijos, Gruzijos,
Italijos, Maltos, Olandijos,
Pietų Amerikos, Vokietijos,
Baltarusijos, Lenkijos lietuviai.
Apie 1000 tikrinosi savo žinias,
atlikdami elektroninį testą.
Kviečiame organizuoti jūsų
atstovaujamų organizacijų

ryšį su Lietuva.
Diplomatiniai santykiai
su Egiptu užmegzti 1992 m.
sausio 22 dieną.
1963 m. gimęs ambasadorius darbą diplomatinėje
tarnyboje pradėjo 1991 metais.
1995–2000 m. dirbo ambasadoje Belgijoje, 2003–2008
m. LR generaliniu konsulu
Čikagoje, 2009–2010 m. vadovavo Vyriausybei pavaldžiam
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentui. 2010–2013 m.
ėjo Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento
direktoriaus pareigas. Nuo 2013
m. – ambasadorius ypatingiems
pavedimams URM.
Prezidentės spaudos tarnyba
dalyvavimą konkurse!
Savanoriškai įsikūrę organizaciniai komitetai turi
registruotis iki kovo 8 d. internete adresu https://docs.
google.com/forms/d/1h7iP
ReDKFc8b0be76I0U61xbO
ZlEfy7MMfENvNCgmBE/
viewform?c=0&w=1.
Organizatorių el. pašto
adresas – istorijosmokytojai@
gmail.com
Visa su konkursu susijusi
informacija skelbiama puslapyje
h t t p : / / w w w. i s t o r i josmokytojai.lt/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=206%3Anaci
onalinis-konkursas-qlietuvosistorijos-inovasq&catid=29%
3Anaujiena1&Itemid=1.
Užsienio lietuvių departamentas, LR Užsienio reikalų
ministerija

PARAIŠKA PARAMAI

DENVERYJE, KOLORADO VALSTIJOJE, BUS
TEIKIAMOS KONSULINĖS PASLAUGOS
2016 m. balandžio
8-10 dienomis Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje bendradarbiaudamas su Kolorado lietuvių bendruomenės Valdyba
rengia konsulinio pareigūno
išvykstamąją misiją į Denverį,
Kolorado valstiją.
Konsulinės paslaugos bus
teikiamos balandžio 8-10 d.
adresu 4189 W 97th Ct.,
Westminster, CO 80031.
Konsulinės misijos metu
bus priimami prašymai dėl
pasų ir asmens tapatybės
kortelių keitimo ir išdavimo,
asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų
civilinės būklės aktų (vaikų
gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą
Lietuvoje, gyvenamosios
vietos deklaravimo, Lietuvos
Respublikos pilietybės, kon-

sulinės registracijos. Taip
pat Lietuvos Respublikos
piliečiams bus atliekami notariniai veiksmai.
Užsiregistruoti konsulinių
paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės informacijos prašome
rašyti į Lietuvos Respublikos
generalinį konsulatą Čikagoje
el. paštu kons.cikaga@urm.lt
arba skambinti tel. (312) 397
0382. Išankstinė registracija
būtina.
Detalią informaciją apie
konsulines paslaugas, dokumentų sąrašus ir išsamią
informaciją, kurią būtina žinoti kreipiantis dėl konsulinių paslaugų, rasite Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato Čikagoje internetinėje
svetainėje, skiltyje „Konsulinė
informacija” (http://urm.lt/
cikaga/lt/konsuline-informacija).
LR URM

MUZIKŲ PASIEKIMAI – LIETUVOS DŽIAUGSMUI
IR PASIDIDŽIAVIMUI

Trečiadienis, vasario
24 d. (Vilnius). Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė įteikė padėkos
raštus prizines vietas tarptautiniuose konkursuose iškovojusius Lietuvos muzikantus.
„Jūs sugebate atkakliai
dirbti – po daugybę valandų
kasdien. Nugalėti daug kitų
norų, paaukoti daug malonumų. O tai jau – brandumas
ir atsakomybė. Muzika tapo
Jūsų gyvenimo dalimi, o Jūsų
laimėjimai rodo, kad pasirinkdami neklydote nei Jūs, nei
muzika”, – sakė šalies vadovė.
Prezidentė pabrėžė, jog kad
ir kokiose garsiose pasaulio
scenose muzikantai grotų,
labiausiai laukiami jie yra čia –
namuose, kur viskas prasidėjo.
Šiemet apdovanojami daugiau kaip pusšimtis muzikantų
– Lietuvos aukštųjų muzikos
mokyklų, Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų mokyklos,

šalies konservatorijų, muzikos
gimnazijų studentai ir moksleiviai, taip pat muzikinių teatrų,
orkestrų muzikantai ir solistai,
užsienio šalyse besimokantys
ir dirbantys atlikėjai, prestižiniuose konkursuose 2015
metais laimėję „Grand Prix”,
I, II, III vietas, ir jų pedagogai.
Tarp šventės dalyvių– 6
aukščiausias vietas tarptautiniuose konkursuose pelnęs Škotijos Karališkosios
konservatorijos magistrantas
Robertas Lozinskis, Detmoldo
(Vokietija) aukštosios muzikos
mokyklos studentė vargonininkė Mona Roždestvenskytė,
Liubeko aukštosios muzikos
mokyklos studentas klarnetininkas Žilvinas Brazauskas.
Prezidentė muzikantams
ir jų mokytojams palinkėjo
nesustoti tobulėti ir augti visos
Lietuvos džiaugsmui ir pasididžiavimui.
Prezidentės spaudos tarnyba

UŽ KNYGĄ „JIE GRĮŽTA PER PILNATĮ” ĮTEIKTA
PATRIOTŲ PREMIJA
Vasario 25 d. Krašto apPatriotų premijų konkursas
saugos ministerijoje rašytojai buvo surengtas jau šeštą kartą.
Kristinai Gudonytei įteikta Šiomis premijomis skatinami
Patriotų premija už knygą „Jie Lietuvos ir užsienio autoriai ragrįžta per pilnatį”. Autorei ap- šyti pilietiškumo ir patriotizmo
dovanojimas skiriamas vaikų ir tematika, per knygą skiepyti
jaunimo literatūros nominaci- meilę ir ištikimybę savo šaliai.
joje. Diplomu taip pat apdova- Konkursui teikiamos grožinės,
nota šią knygą išleidusi leidykla memuarinio pobūdžio, eduka„Tyto alba”.
cinės, mokslo populiarinimo
Apdovanojimus įteikė kraš- srities knygos, išleistos per pasto apsaugos ministras Juozas kutiniuosius vienerius kalendoOlekas ir Lietuvos leidėjų aso- rinius metus Lietuvoje ir kitose
ciacijos prezidentas Remigijus šalyse. Šiemet vienos premijos
Jokubauskas.
dydis – 1500 eurų. LR KAM

Lietuvių Fondas praneša, kad priimamos paraiškos projektų paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lithuanianfoundation.org
(LT/skiltyje „Parama”). Atkreipiame paraiškų teikėjų dėmesį, kad šiemet paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.
LIETUVIŲ FONDO inf.
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IŠKELSIM VĖLIAVAS
(Vasario 16-osios 98-osioms metinėms)
Leonas Milčius

Iškelsim vėliavas, iškelsim,
Plaikstysis spalvos danguje,
Į šilko šėlsmą vėjy žvelgsim
Ir liesis džiaugsmas širdyje.
Trispalvės skrydy — mūsų Laisvė,
Valstybės šauksmas — aš gyva!
Visam pasauliui garsiai skelbsim —
Čia mūsų kraštas — Lietuva!
Istorijos smūgius iškentę,
Laimėję primestas kovas,
Laimingi, galintys iškelti,
Didingas pergalės spalvas.
Gėles jos mena vaiko rankoj,
Ugnim liepsnoja virš minios,
Ir ten, ir čia, lietuviai laiko
Jas tarsi švyturius tautos.
Iškelsim vėliavas, iškelsim,
Plaikstysis spalvos danguje,
16-ta Vasario — šventė,
Svarbiausia Lietuvai diena.
Jaunimas ir vėliavos.

2016-02-15
Raudondvaris

A.V. Matulionio nuotr.

TVIRTAS JAUNIMO ŽINGSNIS Į ATEITĮ

Šis straipsnis yra tik apie
Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios iškilmes Klivlande.
Praeityje buvo daug rašoma ir

buvo patikėta Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos mokiniams, kurie tas pareigas
atliko rūpestingai. Padėka
priklauso parapijos kleb.
kun. Josephui Bacevice, kuris priminė, paragino ir pakvietė lituanistinę mokyklą
dalyvauti šiose apeigose,
kurios praėjo sklandžiai ir
pakiliai. Vyresnieji vaikai
be abejo teisingai suvokė
šios šventės prasmę (o į
nuotraukas vėliau žvelgiantiems jaunesniesiems apie tai
paaiškins tėveliai). Vėliavas
aikštėje kėlė: JAV – Gabrielė
Glušauskaitė, Lietuvos –
Aistė Beržinskaitė, Vyčio –
Lukas Milevičius. Vėliavas
į šventovę įnešė: JAV – Elzė
Tarasevičiūtė, Lietuvos –
Anika Muliolytė, Vatikano –

Emilė Dicevičiūtė. Šv. Mišias
aukojo kleb. kun. Josephas
Bacevice. Šventovėje jaunimas jam patikėtas apeigas
atliko darniai. Vasario 16-ąjai
skirta kun. Algirdo Palioko,
SJ maldą skaitė Julija
Taraškaitė, Vilnė Zulkutė
ir Asta Šlechtisova, Justino
Marcinkevičiaus eilėraštį
„Dainuoja Lietuva” skaitė Anika Muliolytė ir Elzė
Tarasevičiūtė. Lietuvos himno giedojimą pradėjo Asta
Šlechticova. Didelė padėka
skiriama Šv.Kazimiero lituanistinės mokyklos vadovei
Astai Šlechticovai, visiems
mokiniams ir jų tėveliams už
įdėtas pastangas, ir parapijos
chorui, kuriam vadovauja
Roma Bandzienė.
Algirdas V. Matulionis

Iš k: Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėja Asta
Šlechticovas ir Klivlando
(Cleveland,Ohio) skautų vadovas v. sk. Remigijus
Belžinskas, kuris taip pat buvo
šios dienos apeigų procedūrų
patarėjas. Giedamas himnas.
A.V. Matulionio nuotr.

kalbama, kad išeivijos jaunimas yra mūsų viltis ir ateitis.
Tai graži mintis, kuri tikrovėje
ne visada buvo jaunimo organizacijų vykusiai „paversta
kūnu”. Tačiau neabejojama,
kad ši mintis dar gyvuoja ir kad
ji yra gyva tik išeivijos lietuvių
telkiniuose susispietusio ir
uoliai dirbančio jaunimo dėka.
Atrodo, kad ateitis giedrėja.
Š. m. vasario 14 d.,
Klivlando (Cleveland, Ohio)
Šv. Kazimiero parapijos aikštėje šios šventės vėliavas
iškelti ir jas įnešti į šventovę

Vėliavos įnešamos į šventovę.

A.V. Matulionio nuotr.

KONCERTAS ARGENTINOJE
IR URUGVAJUJE
2016 m. vasario 13 d.,
artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, La
Platoje koncertavo Vilniaus
universiteto merginų choras
„Virgo”. Koncertą organizavo Argentinos lietuvių kultūros draugijos „Mindaugas”
ir „Nemunas” bei lietuviška
radijo valandėlė „Ecos de
Lituania”.
Pasiklausyti choro susirinko daugiau nei 250 žmonių
iš viso regiono. Koncertavo
ne tik „Virgo”, bet ir vietinis
choras „440”.
Prieš koncertą vilniečių choras lankėsi Beriso
mieste įsikūrusioje lietuvių kultūros draugijoje
„Mindaugas”. Po koncerto
vyko graži vakaronė lietuvių
draugijos „Nemunas” patalpose, dalyvavo ir Beriso
savivaldybės meras dr. Jorge
Nedela bei lietuvių draugijos „Nemunas” valdybos
pirmininkas Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.
Koncerto dieną lietuvių savišalpos ir kultūros
draugijos „Mindaugas” ir
„Nemunas” kartu su kitais
susirinkusiaisiais vykdė akciją „Aš didžiuojuosi”. Joje
dalyvavo dauguma lietuvių
bendruomenės narių, Beriso
miesto savivaldybės meras
dr. Jorge Nedela ir Vilniaus
universiteto merginų choras
„Virgo”. Ši akcija buvo vykdoma ir Aušrų Vartų lietuvių
parapijoje.
Apsilankiusios Beriso
mieste,”Virgo” choristės užsuko pamatyti Rūpintojėlio,

pastatyto Lietuvos vardo
tūkstantmečio proga. Šalia
Rūpintojėlio auga bananmedis ir du lietuviški ąžuolai.
Tai simbolizuoja gražią dviejų kultūrų bičiulystę.
Merginų choras „Virgo”
įkurtas 1980 metais. Šiuo
metu jis vienija apie 50 universiteto studenčių ir absolvenčių iš įvairių VU fakultetų. Chorui nuo 1981 metų
vadovauja meno vadovė ir
dirigentė Rasa Gelgotienė,
kuri jau antrą kartą lankėsi
Argentinoje (pirmą kartą
buvo 2005 m.).
Vasario 16 d. Lietuvių kultūros draugijų „Mindaugas”
ir „Nemunas” nariai ir kiti
Beriso lietuviai Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną
minėjo prie Rūpintojėlio.
Ten visi kartu sugiedojo ir
Tautišką giesmę.
Vasario 14 d., artėjant
Lietuvos valstybės atkūrimo 98-osioms metinėms,
Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo” koncerto
Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avelanedoje. Renginį
organizavo Argentinos lietuvių bendruomenė (A.L.B.
ALOST).
Va s a r i o 1 6 - ą j ą p e r
Lietuvos valstybės gimtadienį, choras koncertavo
Montevidėjuje, Urugvajaus
sostinėje. Koncertą „Ateneo”
teatre ir priėmimą Urugvajaus
lietuvių draugijos patalpose
organizavo Urugvajaus lietuvių bendruomenės valdyba..
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos „Nemunas” inf.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ATSPINDŽIAI

Š. m. vasario 20 d. 7 v. v.,
Klivlendo, Ohajo (Cleveland,
Ohio) valst., Lietuvių namų
v i ršutinėje salėje įvyko
Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios minėjimas, kurį
surengė Lietuvių bendruomenės Klivlando apylinkės
valdyba. Įėjus į salę nustebino abiejose scenos pusėse
kabančios mūsų trispalvės,
savo netikėtu dydžiu lyg pabrėžiančios šio renginio svarbą. Atrodo, kad į straipsnio
autoriaus praeityje pareikštą
nepasitenkinimą dėl menko
salės papuošimo buvo pagaliau atsižvelgta. Salės stalus
puošė gėlės stiklinėse vazose,
degančios žvakutės.
Vakarą pradėjo Klivlando
LB valdybos pirmininkas
Algis Gudėnas, pasveikindamas atvykusius ir trumpu
žodžiu pabrėždamas šio minėjimo reikšmę. Valdybos
v i c e p i r m i n i n k ė d r. Z i t a
Masčinskienė, paskaičiusi
Maironio poezijos ištrauką, palinkėjo visiems gero
vakaro. Įnešus vėliavas ir
joms išsirikiavus scenos

Šventės prelegentė ambasadorė Gintė Damušytė kalbėjo apie dabarties Lietuvą.
A.V. Matulionio nuotr.

nes „Laisvė yra brangiausia
dovana”. Perskaitęs gautas
proklamacijas, pirmininkas
Algis Gudėnas pristatė šiame
minėjime dalyvaujančius kitų
tautybių atstovus, paprašydamas juos atsistoti. Jie buvo
pagerbti šiltais plojimais. Po
to buvo finansinės Lietuvių
Fondo paramos įteikimas
Klivlando lietuvių šeštadieninei mokyklai ir sekmadieninei lietuvių kalbos klasei
bei jų vedėjų padėkos žodis.
Šio svarbaus ir džiugaus
minėjimo prelegentė buvo
ambasadorė Gintė Damušytė.
Ją pristatė LB garbės konsulė
Ingrida Bublys, pabrėždama, kad ambasadorė yra
„Išeivijos dovana Lietuvai”.
Savo kalbą ambasadorė pradėjo priminimu, kad šia proga ji grįžo į savo gimtinę. Jos
26 minučių kalba apėmė daug

pertraukos prasidėjo meninė
programa. Ją atliko svečiai iš Čikagos: dainininkė
Aldegunda ir „Streetdancer”
muzikos grupė, kuriai vadovauja gitaristas Kęstutis
Stančiauskas. Grupei priklauso dar vienas gitaristas ir
būgnininkas, tačiau jų pavardės, dėl nežinomų priežasčių,
programoje nebuvo įrašytos.
Meninę programą sudarė
šešiolika įvairių muzikos
stilių dainų ir instrumentinių
kūrinių. Beveik pusę dainų
buvo atliktos lietuviškai.
Maloni programos dalis buvo
dainininkės nuoširdžios pastangos į dainavimą įtraukti
ir klausytojus: su mikrofonu
rankoje ji vaikščiojo tarp stalų ragindama visus dainuoti
kartu. Per instrumentinius
programos įtarpus susirinkusieji buvo kviečiami šokti

priekyje, buvo sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnai.
Klivlando Šv.Kazimiero parapijos kleb. kun. Josephas
Bacevice lietuvių ir anglų
kalbomis priminė 1918 m.
Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimą ir jos atkūrimą

Meninės programos atlikėjai.

Pasibaigus minėjimo meninei programai.

A.V.Matulionio nuotr.

1990 m., sukalbėjo maldą
ir baigė sveikinimu nuo Šv.
Kazimiero parapijos. Po to
pirmininkas Algis Gudėnas
paprašė visų atsistoti ir susikaupimu pagerbti kovojusius
ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Vėliavos buvo išneštos.
Pakviesta prie mikrofono,
LB garbės konsulė Ingrida
Bublys trumpa kalba pasveikino žmones, priminė,
kad turime džiaugtis laisve,

2016 m. gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127
St., Lemont, IL 60439 įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos narių
trejų metų kadencijai, t. y. 5 (penki) nariai ir 3 (trys) Kontrolės komisijos
nariai vienerių metų kadencijai. Kandidatų į LF Tarybą ir Kontrolės
komisiją siūlymai priimami iki vasario 15 d. Daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.org
Lietuvių Fondas praneša, kad priimamos paraiškos projektų paramai
gauti. Fondas paramą skiria projektams, padedatiems išlaikyti lietuviškąjį
paveldą ir tradicijas, giliau pažinti savąją kultūrą, jos reiškinių įvairovę,
skatinantiems etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą,
ugdantiems brandžios tautinės savimonės asmenybę.
Lietuvių Fondas remia šias sritis: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes,
jaunimą. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (LT/skiltyje
„Parama”). Atkreipiame paraiškų teikėjų dėmesį, kad šiemet paraiškos priimamos iki
balandžio 1 d.

A.V. Matulionio nuotr.

įvairių temų: Lietuvos pasiekimai nuo Nepriklausomybės
atkūrimo iki šių dienų, pradėti ir užbaigti darbai, naujieji
energetikos šaltiniai, internetas ir jo galimybių panaudojimas, palankios apsigyvenimo
sąlygos Lietuvoje, Lietuvos
jaunimas ir jo galvosena. Ji
taip pat priminė, kad Lietuva
yra viena iš penkių Europos
sąjungos šalių, įvardinta
kaip prieglauda Sirijos pabėgėliams. Kalbėdama diplomatiškai atsargiai, Gintė
Damušytė paminėjo ir Rusiją
bei Lietuvos visuomenės
susiskaldymą komunizmo
atžvilgiu. Pabrėždama vienybės galybę, ambasadorė
linkėjo, kad dirbtume kartu,
nes visi kartu esame Lietuva.
Po penkiolikos minučių

ir daugelis tam kvietimui
pakluso, neišskiriant ir ambasadorės Gintės Damušytės,
kuri noriai įsijungė į besilinksminančių būrį. Daugiau
nei pusantros valandos trukusi programa baigėsi bendra
daina. Paskui buvo padėkos
kalbos, gėlių įteikimas, dovanėlės, fotografavimasis,
bendravimas, skanėstai, atsigaivinimas gėrimais ir šokiai.
Vakare dalyvavo apie 150
asmenų ir jie vakarą vertino
gana skirtingai. Viena narsi
„atvykėlė”, susitikusi šio
straipsnio autorių po programos, jam pareiškė, kad
jeigu jis šį vakarą negražiai
aprašys, tai ji jį nušaus!
Todėl man reikėjo gerokai
pasistengti.
Algirdas V. Matulionis

K U L T ŪR A

TYRINĖTAS LTSC ESANTIS SRUOGŲ FONDAS
Simboliška, kad vasario
2 d., minint rašytojo klasiko
Balio Sruogos 120-ąsias gimimo metines, Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre mokslinę stažuotę baigė Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja dr.
Neringa Markevičienė, tyrinėjusi Pasaulio lietuvių
archyve saugomus rašytojo Balio Sruogos, istorikės
Vandos Sruogienės ir teatrologės Dalios Sruogaitės
fondus. Ši medžiaga Lietuvos
mokslininkų sruogistų iki
šiol nebuvo studijuota.
Pasak viešnios, ypač vertingi mokslinės stažuotės
metu rasti keli autentiški
Balio Sruogos rankraščiai,
taip pat rasta daug autentiškos kontekstinės medžiagos,
reikalingos laiškų komentarų rašymui, ypač unikalūs
Vandos Sruogienės ir jai
rašyti žymių kultūros asmenybių laiškai ir laiškų ciklai,
papildantys ir praplečiantys
Lietuvos rankraštynų rinkinius. Mokslininkės nuomone,
visa rasta medžiaga pasitarnaus Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute rengia-

Dr. Neringa Markevičienė (viduryje) su LTSC vicepirmininkėmis
Loreta Timukiene (kairėje) ir Kristina Lapienyte.
LTSC nuotr.

miems Balio Sruogos akademiniams laiškų „Raštams”
bei tyrėjos rašomai studijai
apie Balio Sruogos egodokumentus. 2014 m. išėjo

dr. Neringos Markevičienės
monografija „Balio Sruogos
kūrinio ‚Dievų miškas’ rašymo ir redagavimo istorija”.
LTSC informacija

60 METŲ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJAI

Ši a i s m e t a i s s u k a n k a
60 metų Lietuvių rašytojų
draugijai, kuri buvo įkurta Tübingene, Vokietijoje
1946 m. sausio 25-26 dienomis. Pirmasis jos pirmininkas buvo Stasys Santvaras.
Vėliau, daugeliui rašytojų
persikėlus gyventi į JAV,
Lietuvių rašytojų tremtinių
draugija (toks buvo pavadinimas Vokietijoje) susijungė su
Šiaurės Amerikos lietuvių rašytojų draugija, veikusia JAV
nuo 1949 metų, kurios pirmininkas buvo Jonas Aistis, ir
nuo 1950 m. draugija žinoma
Lietuvių rašytojų draugijos
pavadinimu. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyve
saugoma LRD medžiaga
nuo jos įkūrimo pradžios,
taip pat draugijos pirmininkų Benedikto Babrausko,
Anatolijaus Kairio, Česlovo

Grincevičiaus bei kai kurių
kitų rašytojų dokumentai.
LTSC rašytojų draugijos
archyvais prieinami mokslininkams iš Lietuvos, dalis
archyvo medžiagos paskelbta D. Kuizinienės knygoje
„Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 19451950 metais”. Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras

LONDONE PRISTATOMAS MANTO
KVEDARAVIČIAUS FILMAS „BARZAKH”
Vasario 24 dieną specialioje „Open City Docs” festivalio programoje, pristačiusioje geriausią dokumentiką iš
Europos šalių, buvo rodomas
pirmasis režisieriaus Manto
Kvedaravičiaus dokumentinis
filmas „Barzakh”. Peržiūra
vyko kino teatre „Picturehouse
Central” Londone, joje dalyvavo ir su publika bendravo
režisierius. Projektą rėmė
Lietuvos kultūros institutas ir
LR ambasada Londone.

„Barzakh” žiūrovus nukelia į karo nusiaubtą Čečėniją.
Neseniai dingus žmogui, jo
artimieji yra įtraukiami į atskirą, bauginantį pasaulį, kupiną
keistų susitikimų su teisininkais ir pranašais, kankintojais
ir kankiniais, slaptais kalėjimais ir mitiniais ežerais. Kai
dingusieji žmonės apsilanko
sapnuose, sakoma, kad jie atėjo iš „barzakh” – erdvės tarp
gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių.
Šis filmas susilaukė daugy-

kartu su Martyno Mažvydo
nacionaline biblioteka rengia virtualią parodą Lietuvių
rašytojų draugijos 60 metų
sukakčiai, kurioje atsispindės
draugijos veikla nuo įsikūrimo Vokietijoje. Paroda bus
skelbiama Martyno Mažvydo
bibliotekos interneto puslapyje.
Archyve kaupiame įvairiausią medžiagą. Jeigu turite su Lietuvių rašytojų
draugija susijusių nuotraukų,
garso įrašų, renginių programų, dokumentų, maloniai
prašome pasidalinti jais su
LTSC archyvu. Medžiagą
galite siųsti LTSC, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL
60636, platesnė informacija
tel. 773-434-4545 arba el.p.
info@lithuanianresearch.org.
Kristina Lapienytė, LTSC
Vykdomoji vicepirmininkė
bės lietuviško ir tarptautinio
kino apdovanojimų, buvo
rodytas Berlyno kino festivalyje, kuriame pelnė „Amnesty
International” bei Ekumeninės
žiuri prizą.
Mantas Kvedaravičius įgijo kultūros antropologijos
magistro laipsnį Oksfordo
universitete, daktaro laipsnį
Kembridžo universitete, šiuo
metu dėsto Vilniaus universitete. 2016 metais Berlyno kino
festivalyje buvo pristatytas antrasis jo filmas „Mariupolis”.
LR KM
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KULTŪROS KRONIKA
Vasario 17 d. Šv. Jono bažnyčioje Helsinkyje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga įvyko lietuvių muzikantų Zbignevo
Levickio (smuikas) ir Daumanto Slipkaus (fortepijonas) rečitalis.
Koncerto klausytojai išgirdo lietuvių ir suomių kompozitorių kūrinius. Skambėjo Jano Sibelijaus (1865–1957) koncertas smuikui
ir fortepijonui, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911)
„Paskyrimas”, Prelude d- moll, Balio Dvariono (1904–1974) kūrinys „Prie Ežerėlio” ir kt., taip pat Antonio Vivaldi (1678–1741),
Felix Mendelssohn (1809–1847) kūriniai. Rečitalis surengtas LR
ambasados Suomijoje pastangomis.
2016 m. vasario 18 d. Ukrainos nacionalinėje filharmonijoje
Kijeve iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
„Lietuvą ir Ukrainą vienija ne tik nuoširdi žmonių draugystė, bet ir
supratimas, kas yra laisvė ir tautos vienybė. Politikų ir visuomenės
vienybė ypač svarbi Ukrainai šiuo metu, šaliai ir toliau patiriant
cinišką išorės agresiją. Lietuva pasirengusi ir toliau remti Ukrainą”,
– sveikindamas gausiai susirinkusius svečius sakė Lietuvos
Respublikos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis. Minėjime
dalyvavęs Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas pabrėžė, kad tik visų mūsų bendromis pastangomis galime
užtikrinti saugumą ir stabilumą Europoje. Pagrindinis šventės akcentas buvo žymaus Baltijos gitarų kvarteto koncertas. Lietuvos
vardą visame pasaulyje garsinantys muzikantai atliko klasikinių
ir šiuolaikinių užsienio bei lietuvių autorių kūrinius. Gausiai susirinkę svečiai – Ukrainos politikai, oficialūs pareigūnai, diplomatai,
kultūros ir verslo atstovai, lietuvių bendruomenė – atlikėjus lydėjo
plojimais ir kvietė į sceną pakartotinai po koncertinės programos.
Minėjimą organizavo Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje,
rėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir Kultūros ministerijos.
Š.m. vasario 18 dieną Lietuvos ambasadoje Paryžiuje buvo
surengta Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, paminėjimo šventė. Gausiai susirinkusius užsienio šalių diplomatus,
prancūzų kultūros visuomenės, lietuvių bendruomenės atstovus
pasveikino Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis.
Jis pabrėžė, kad šiais metais Lietuva švenčia sunkiai iškovotos
nepriklausomybės 98-ąsias metines, ir pasidžiaugė, kad šiandieninė
Lietuva yra moderni, demokratiška valstybė, aktyvi tarptautinių
organizacijų narė. Vakaro metu ambasadoje, buvusiame garsaus
prancūzų kompozitoriaus Ernesto Šosono kultūros salone, buvo
surengta lietuvių dailininkės Editos Suchockytės kūrinių paroda
„Kelionė”. Dailininkę ir jos kūrybą ambasados svečiams pristatė
kultūros atašė Prancūzijoje Vida Gražienė, dailininkė E. Suchockytė
papasakojo apie parodos koncepciją ir pristatė savo kūrinius. Vakaro
svečius dailininkė pradžiugino sudainavusi kelias populiarias
prancūziškas dainas.
Vasario 26-28 d. Plimute vykusiame 11-jame šiuolaikinės
muzikos festivalyje „Peninsula Arts 2016” dalyvavo ir Lietuvos
kompozitorius Linas Baltas. Festivalio pradžią žymėjo specialiai
šiam renginiui sukurtos lietuvių kompozitoriaus pjesės simfoniniam orkestrui „Shadows” („Šešėliai”) pasaulinė premjera. Šis
binarinės komponavimo technikos kūrinys – ypač dramatiškas.
Kompozitorius, dirbdamas prie šio kūrinio, realizavo savo jausmus,
kuriems įtakos turėjo globalūs neramumai bei konfliktai. Linas
Baltas savo naują darbą dedikavo 2015 metų lapkričio 13 dienos
Paryžiaus teroro akto aukoms atminti. „Shadows” premjera vyko
vasario 27 d., Plimuto universiteto naujoje „The House” koncertų
salėje. Jį atliko „Ten Tors” orkestras, diriguojamas festivalio meno
vadovo Simono Ible’o.
Šių metų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Vasario
16-osios, proga St Martin-in-the-Fields bažnyčioje Londone vyko
klasikinės muzikos koncertas, kuriame A. Klovos, V. Kairiūkščio,
G. Bizet, G. Rossini, W. A. Mozart ir kitų kompozitorių kūrinius
atliko baritonas Romanas Kudriašovas, mecosopranas Laura
Zigmantaitė bei pianistė Gabija Butkutė. Sausakimšoje bažnyčioje
sveikinimo kalba renginį pradėjo Lietuvos ambasadorė Jungtinėje
Karalystėje Asta Skaisgirytė ir Didžiosios Britanijos parlamento
narys Stephen Pound. St. Martin-in-the-Fields – viena žymiausių
Londono bažnyčių, esanti Trafalgaro aikštėje. Joje kasdien vyksta
klasikinės, religinės bei džiazo muzikos koncertai. 2014 m. pradėta
užsienio šalių ambasadų ir kultūros institutų koncertų serija siekia
didinti tarptautinės klasikinės muzikos prieinamumą, atverdama
neeilinės koncertinės erdvės duris talentingiems muzikantams bei
publikai. Koncertą iniciavo LR ambasada Londone, rėmė Lietuvos
kultūros institutas.
LR URM
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
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UŽGAVĖNĖS NAISIUOSE

Dar savaitę iki Užgavėnių
Naisių (Šiaulių rajonas) šeimininkės buvo įspėtos, jog
vasario 7 d. kiemus užplūs
„ėdrūs žydai ir velniai, raganos ir ubagai” – taip ėmė
sklisti žinia apie artėjančią
šventę. Bet prieš tai sausio
28 d. vakarą Naisių vasaros
ir bendruomenės kultūros
rūmuose buvo pristatyta tautodailininko Sauliaus Tamulio
pagamintų Užgavėnių kaukių
paroda. Autorius pasakojo, kaip jo gyvenime atsirado būtent tokia kūryba,
prisiminė pirmųjų darbų „gimimą”, pirmuosius bandymus Užgavėnių personažus
įamžinti medžio drožyboje.
Tautodailininkas neslėpė,
kad dabar „ličynų” kūrimas
tapo jo gyvenimo būdu ir
nė su viena išsiskirti negali
(ir nenori), nors išdrožta jau
per 250. S. Tamulio „Ličynų
parodos” atidarymas buvo
pirmasis žingsnis Naisiuose
į šiųmetį Užgavėnių laukimą.
Vasario 7 d. suūžė, suklego
jau visi Naisiai. Į antrus metus
organizuojamas Didžiąsias
Užgavėnes pirmieji rinkosi
tie, kurie kartu su tautodailininkais Rasa ir Gintaru
Daukšomis norėjo pasigaminti šiai šventei kaukių. O
vidurdienį iš visų pasviečių, kampų ir kampelių ėmė

rinktis kaukėtieji (velniai,
raganos, žydukai, ubagai,
čigonai, ožiai...) ir be kaukių
– žodžiu, visi, kuriems rūpėjo
žiemą greičiau išvaryti, prieš
gavėnią blynų sočiai prisivalgyti ar tiesiog saulėtą vasario
sekmadienį praleisti didžiuliame užgavėnautojų būryje.
Nuo Naisių arenos, kiek akys
užmato, buvo galima stebėti
kelis kilometrus nusidriekusią į žiemos pabaigos šventę
skubančių mašinų virtinę.
Ir visiems čia užteko vietos,
blynų, linksmybių ir geros
nuotaikos.
Visą popietę skambėjo
muzika: susirinkusiuosius
sveikino Šiaulių universiteto studentų muzikos grupė
„Liūts, mergiala ė dvė žovis” bei folkmuzikos grupė
„Sadūnai”. Žiūrovai dainavo
kartu su muzikantais, šoko
negailėdami batų, kad tik žiemą triukšmu ir linksmybėmis
išbaidytų. Šventės vedėjasvelnias (Dovydas Petkus) vis
ragindavo ne tik netingėti ir
šėlti, bet dar ir įsigyti tarp
šokančiųjų besukinėjančio
žydo blusų... Kas nešoko,
galėjo išbandyti jėgas traukdamas virvę, vaikščiodamas
kojūkais, ridendamas šiaudų
ritinius ar pasigrožėti į šventę
atvežtomis alpakomis.
Užgavėnės neįsivaizduo-

VAIKYSTĖ PRABĖGO SIBIRO
ŠALTYJE
Stanislovas Abromavičius
(Tęsinys, pradžia Nr.4.)
Sekmadieniais visi eidavo
ar važiuodavo į Rumšiškių
bažnyčią išklausyti šv. Mišių.
Jaunimas rengdavo pasilinksminimus, vadinamąsias vakaruškas. Iki pat ryto, nors pirmadieniais jų laukė darbai. Per
Adventą ar Gavėnią nebūdavo
tokių pasilinksminimų, tai
susirinkdavo plėšyti plunksnų
pagalvėms. Mergaitės verpdavo, ausdavo, o berniokai joms
palaikydavo kompaniją. Buvo
puikių audėjų. Audė paklodes,
staltieses, rankšluosčius, vardines juostas gimtadieniams,
vestuvėms, medžiagą tautiniams drabužiams. Visi mokiniai turėjo jų austus tautinius
drabužėlius, kuriais puošdavosi per valstybines šventes ir
kituose susibūrimuose. Taip
pat megzdavo storas kojines,
pirštines, nes žiemos kartais
būdavo labai šaltos. Vyrai
patys augino tabaką ir rūkydavo jį iš pypkių. Žinoma, tai
žalingas įprotys, tačiau jis toks
buvo. Kiekviename ūkyje būdavo rišamos beržinės šluotos
buičiai, vantos – pirčiai.
Netoliese, už penkių kilometrų, – Romato durpynas,
kurio vienas galas tęsiasi iki

Gaižiūnų poligono, kitas – jau
prie Aitekonių kaimo, netoli
Kaišiadorių. Gal 15 kilometrų
ilgio, apie kilometro pločio,
užima 400 hektarų. Panašu,
kad prieš daugelį amžių čia
buvęs ežeras, o kur jis nutekėjo, palikęs pelkėtus plotus,
nežinoma. Atsistojęs šioje
pelkėje, apklotoje samanomis, kojos iki kelių sulenda
į minkštą paviršių. Ir jokio
medžio, tik mažos pušelės ant
samanų kupstų ir spanguolynai, rudenėjant nusidažantys
žaliu atspalviu. Būdavo tų
uogų labai daug, augo kekėmis. Aplinkiniai gyventojai jas
rinko, jei tik netingėjo, ir pardavinėjo. Uogautojų būdavo
daug, bet uogų – dar daugiau.
Išbrisdavo iš raisto, o paskui
kelių uogautojų uogas veždavo
vežimu. Namuose jas supildavo ant patiestos paklodės,
ant namo aukšto. Ten uogos
sunokdavo, paraudonuodavo,
o žiemą sušaldavo – šaltis
joms nekenkė. Artėjant šv.
Kalėdoms jas veždavo parduoti į Kauną. Žinoma, pilna
burna valgydavo ir patys.
Viduryje pelkės buvo dvi
akys, neužtrauktos samanomis

Lašininio ir Kanapinio kova.

Vytauto Šalavėjaus nuotr.

jamos be blynų, todėl net 16
komandų Naisių arenos papėdėje kelias valandas juos kepė
ir visus atvykėlius vaišino,
kartu dar rungtyniaudamos,
kieno blynai bus gardžiausi, didžiausi, originaliausi...
Iškeptų ir išdalintų blynų
kiekiu visus aplenkė Šiaulių
profesinio rengimo centro
Prekybos ir verslo skyriaus
auklėtiniai, pasiekę naująjį
– 16148 blynų – Lietuvos rekordą. Žinodamos, kad turi ne
tik prikepti šventinių blynų,
bet dar ir dalyvauti konkurse,
labai stengėsi visos blynkepių
komandos. Iš Šiaulių atvykę
komisijos nariai – Šiaulių
miesto savivaldybės mero
pavaduotojas Stasys Tumėnas
ir Šiaulių universiteto doc. dr.
Arūnas Gumuliauskas, radijo RS2 programų direktorė
Lina Venckutė – paragavo

visų komandų blynų ir tris
nominavo: pirmoji vieta skirta moterų klubui „Vėjūna”,
antroji – Naisių mokyklos
pirmajai komandai, trečioji
– Pagyvenusių žmonių asociacijai. Kitos komandos buvo
apdovanotos už iškeptus gražiausius, didžiausius, storiausius, originaliausius blynus.
Seimo narė R. Baškienė padėkas ir apdovanojimus skyrė
geriausiam šių metų šventės
šūkiui bei gražiausiai įrengtam kiemeliui, du dienraščio
„Šiaulių kraštas” prizus skyrė
šios laikraščio redakcija, šauniausią komandą pasveikino
ir prizą įteikė Šiaulių rajono
savivaldybės meras Antanas
Bezaras.
Dar viename konkurse
dalyvavo Užgavėnių persirengėliai – buvo išrinkta ir
apdovanota 20 pačių origi-

– tokie maži ežerėliai, vadinami Romato akimis. Vienas
ežerėlis gal 10–15 metrų skersmens, o kitas – mažesnis, bet
vienas šalia kito. Prie jų vedė
medinis kelias. Vyrai bandė
išmatuoti gylį, leisdami prie
virvės pririštą akmenį, tačiau
dugno nepasiekdavo. Kai kas
gąsdino, sakydami, kad ten
matę slibiną, kiti – kad toje
vietoje kadaise paskendo bažnyčia ir šv. Velykų rytą ten galima išgirsti skambant varpus.

buvo dirbęs prižiūrėtoju
Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovykloje), Andrius – būrio
vadas, Vincas PaškauskasLiepinis, Justinas Janonis,
Aleksas AmbrazevičiusŠaulys, Andrius GeronaitisAlksnis, Kazys GalinisLiepa, tik ką į būrį atėjęs aštuoniolikmetis gimnazistas
Algirdas Laurušonis-Miežis,
Jonas Matikas, Aleksandras
Verbickas-Berželis. Tarp jų
buvo ir Stasys Alionis. Troboje
sužeistas gulėjo partizanas
Vaclovas Vaicekauskas-Vilkas.
Balandžio 12-ąją, ketvirtadienį, Aleksas Alionis parbėgo
iš miško ir pranešė kovotojams, kad visur pilna kareivių.
Tada sodybą suspėjo palikti
eigulio žmona su dukrele. Kol
vyrai svarstė kur bėgti, NKVD
kareiviai jau pasirodė pamiškėje. Vyrai puolė prie durų.
Gintis ruošėsi net nežinodami,
kad sodybą supa keli žiedai
kareivių. Jie net kulkosvaidį
įsikėlė į medį. Prasidėjo mūšis,
krito puolantieji, bet jų buvo
per daug, kad partizanai turėtų
šansą laimėti. Keli sukniubo
nuo užpuolikų kulkų, tačiau
kitiems pavyko įsitvirtinti
kieme. Pabandė prasiveržti pro
apsupties žiedą tada, kai pamatė, kad priešintis yra beviltiška:
iš lavonais nusėtos pamiškės
veržėsi nauji būriai kareivių.
Namas ir daržinė drebėjo nuo

***

Vandos tėvelis Stasys
Alionis pokariu buvo šaukiamojo į sovietinę kariuomenę
amžiaus. Slapstėsi, bendravo
su Antano Taparausko-Kirvio
ir Igno Zdanevičiaus-Serbento
būrių vyrais. Stasio brolis
Jonas Alionis-Pelėda, gimęs
1913 metais Pašulių kaime,
buvo Kirvio būryje, o Stasys
šliejosi prie Serbento.
1945 metų balandžio
pradžioje Guronių kaime
pas Kardono eigulį Aleksą
Alionį-Šaulį (eiguva priklausė Pravieniškių girininkijai)
apsistojo Serbento būrys, apie
dvidešimt partizanų. Girininkas
Kazys Zabarauskas žinojo apie
eigulio veiklą, buvo jo žmonos
brolis. Sodyba atokioje vietoje, todėl partizanai, įsikūrę
Alionių daržinėje, jautėsi saugiai. Tai visų pirma trys broliai
Zdanevičiai (Pranas-Burokas

naliausių, įdomiausių, baisiai
gražių personažų.
Blynkepiams bei persirengėliams dovanas dalijo, kiekvieną apkabino ir dar ranką
(ar leteną) paspaudė pagrindinis
šventės „piršlys” – mecenatas ir
renginio iniciatorius Ramūnas
Karbauskis. Šventinius prizus
buvo įsteigę ūkininkai, verslininkai, politikai, bendruomenės
bei organizacijos. Nusiėmusi
Užgavėnių kaukę, susirinkusiuosius pasveikino Seimo narė
Rima Baškienė, pasidžiaugusi,
kad Naisiuose vyksta ne tik
tradiciniai vasaros festivaliai,
bet sugrąžintos ir Užgavėnių
tradicijos.
Po apdovanojimų vyko įnirtinga Lašininio ir Kanapinio
kova, kurią tik po trečiojo
raundo laimėjo Kanapinis.
Visiems iš karto palengvėjo
– žiema sėkmingai išvaryta,
šalčiai turėtų nebesugrįžti...
Paskutinis akcentas – tai
Morės deginimas. Suliepsnojo
Naisių moterų kūrybos studijos „Ieva” sukurta Morė,
nusinešdama žiemos likučius,
bandydama pažadinti miego
ir šalčio sukaustytą žemę bei
skelbdama gavėnios pradžią.
Sekmadienio pavakarę
baigėsi Didžiosios Naisių
Užgavėnės – tikrai ne paskutinė blaivi, linksma, senąsias
tradicijas puoselėjanti šio
krašto šventė.
Alina Šalavėjienė
granatų sprogimų, tačiau ten
jau nieko nebuvo. Teko kautis kieme. Igną Zdanevičių
enkavedistai rado nusišovusį,
sužeistas Andrius susisprogdino granata, o Pranas kovojo
iki galo. Jam liko du šoviniai,
iš jų vienas dar buvo skirtas
užpuolikui, kitu nusišovė pats.
Užėmę sodybą kareiviai iš
įniršio dar spardė Prano lavoną, palydėdami savo pyktį
keiksmažodžiais. Puolimo
pradžioje troboje buvo tik
Aleksas Alionis. Jis bandė sužeistą Vilką tempti į kiemą, bet
buvo nukautas. Vilkas sugrįžo
atgal, atsigulė į lovą. Pirmasis
į trobą įbėgęs kareivis paleido
į jį kulką ir dar kartą sužeidė į
krūtinę. Vėliau sužeistą partizaną užmetė ant sunkvežimiu
į Kaišiadoris vežamų kareivių
lavonų...
Dalis kovotojų, tarp kurių
buvo ir Stasys Alionis, sugebėjo pasitraukti. Užbėgo į Livintų
geležinkelio stotelės miško
sandėlį, kur dirbo keliolika
darbininkų. Sandėlio vedėjas
Statkevičius nesutriko: liepė
vyrams persirengti darbininkų
drabužiais ir krauti malkas, o
jų ginklus ir drabužius paslėpė.
Persekiojantys kareiviai tokios
gudrybės neperprato, o kai apsuptis baigėsi, vyrai patraukė į
kitus miškus ir prisijungė prie
veikiančių partizanų būrių...
(Bus daugiau)
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ŠUO IR KARIAMAS PRIPRANTA.
O ŽMOGUS?

RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 1 ir 2 d., 7:00 val. v. ir balandžio 5 d., antradienį
Šv. Kazimiero parapijoje bus rodoma dokumentinis filmas –
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas”.
Ruošia Šv. Kazimiero parapija.
BIRŽELIO 19 d., 2:00 val. po p., sekmadienį - Ekumeninės
pamaldos už žuvusius ir nukentėjusius nuo sovietų režimo
latvius, estus ir lietuvius. Minėjimas vyks: United Latvian Ev.
Lutheran Church, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH.
Rengia Klivlando Baltiečių komitetas.

KVIEČIAME ŠVĘSTI GAILESTINGUMO
JUBILIEJŲ KARTU SU VILNIAUS
ARKIVYSKUPU GINTARU GRUŠU
„Jėzus Kristus yra Tėvo
gailestingumo veidas. Jėzuje
iš Nazareto Tėvo gailestingumas tapo gyvas bei regimas
ir pasiekė savo aukščiausiąjį
tašką.” - popiežius Pranciškus
šiais žodžiais paskelbė
2016 metus Jubiliejinais
Gailestingumo metais. Šia proga mūsų parapijose Kovo 1213 dienomis lankysis Vilniaus
arkivyskupas Gintaras Grušas.
Kviečiame visus į pasaulį pakeitusio paveikslo istoriją - filmo premjerą „Pirmasis Dievo
Gailestingumo paveikslas.
Nežinomo šedevro negirdėta
istorija” (2016) Čikagoje,
kuri įvyks kovo 12 d., šeštadienį, 5:00 val. vakare Švč.
Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje (6812 South
Washtenaw Ave. Chicago IL,
60629). Susitikime dalyvaus
svečias iš Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kovo

Vilniaus arkivyskupas
Gintaras Grušas

13 d., 11:00 val. ryto sekmadienio šv. Mišiose vadovaus
svečias, o po šv. Mišių įvyks
susitikimas su arkivyskupu
salėje.
Bus iškilmingi jubiliejinių
metų pietūs. Būtina užsisakyti
vietas.
„Dirvos” inf.

GAVĖNIA
Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629).

Kovo 5 d. 3:00 val. po p. – išpažintys, o 4:00 val. v. šv. Mišios.
Kovo 12 d. 3:00 val. po p. – išpažintys, o 4:00 val. v.
šv. Mišios.
Kovo 12 d. 5:00 val. v. bus rodomas dokumentinis filmas
„Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas.
Nežinomo šedevro negirdėta istorija”. Susitikime
dalyvaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
Kovo 13 d. 11:00 val. iškilmingos šv. Mišios, aukoja arkivyskupas Gintaras Grušas.
12:00 val. po p. pietūs su arkivyskupu parapijos
salėje.
Kovo 19 d. 3:00 val. po p.- išpažintys.
Kovo 20 d. VERBŲ SEKMADIENĮ - šv. Mišios: 9:30 val.
ir 11:00 val. ryte.
Kovo 24 d. DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ - Paskutinės vakarienės šv. Mišios: 5:00 val. v.
Kovo 25 d. DIDĮJĮ PENKTADIENĮ - Kristaus kančios
pamaldos: 5:00 val. v.
Kovo 26 d. DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ - Velyknaktis šv. Mišios: 5:00 val. v.
Kovo 27 d. VELYKŲ SEKMADIENĮ ryte:
7:00 val. Prisikėlimo šv. Mišios lietuvių kalba;
9:30 val. šv. Mišios anglų kalba;
11:00 val. šv. Mišios lietuvių kalba.
„Dirvos” inf.

Posakis – šuo ir kariamas
pripranta – atėjo į galvą ruošiant
šią skiltį. Mintį skilčiai gavau
iš „Pensininko” žurnalo, kur
š. m. sausio-vasario numeryje
buvo priminta, kad nuo 1999 m.
Jungtinės Tautos vasario 27-ąją
yra paskelbusios Tarptautine
gimtosios kalbos diena. Iš tikrųjų ta diena yra vasario 21 d.
Žurnale rašoma, kad tai ypač
prasminga šventė, kurią kiekviena tauta turėtų stambiomis
raidėmis įsirašyti į kasmet švenčiamų dienų sąrašą.
Toliau žurnale glaustai
primenama lietuvių kalbos
„Kryžiaus keliai”. Prieš nepriklausomybės paskelbimą
1918 m. lietuvių kalba buvo
beveik užgošta lenkiškų barbarizmų. Nepriklausomybės metu
Lietuvos kalbininkai su jais kovojo ir pasiekė gražių rezultatų.
Kai po 1940 m. Lietuva buvo
sovietų okupuota, į lietuvių
kalbą įsibrovė daug slavizmų.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir įsiliejus į laisvųjų pasaulio valstybių gretas, į lietuvių
kalbą pradėjo plūsti angliški
žodžiai. „Nors kalbininkai strengiasi su tais nepageidautinais
barbarizmais (ar skoliniais –
kaip bevadintume) kovoti, bet
toji kova nėra labai veiksminga.
Ypač jaunosios kartos tam priešinasi”. Kalbininkai juokaudami
sako – „anksčiau rusėjome,
dabar anglėjame”. Prisimenant
Lietuvos istoriją, reikėtų daugiau vertinti pastangas saugoti
lietuvių kalbą nuo išnykimo
ar atskiedimo svetimybėmis.
Lietuvių kalba yra turtinga. Jei
kur trūksta žodžių, juos galima
sukurti.
Kai kurių kalbų sergėtojai
atkakliai saugo kalbas nuo
svetimų žodžių. Pvz., suomiai
iki šiol neturi „telefono”. Jam
buvo rastas savas žodis – syimi, „virvė, ryšys”. Savo žodžiu
jie pakeite ir futbolą – notspirda, „koja spirt”. Teigiama,
kad pati anglų kalba turi 70
procentų skolinių, daugiausia
iš lotynų ir prancūzų kalbų
(www.alkas.lt). Prancūzija
turi vadinamąją kalbos policiją. Lietuvoje lietuvių kalbą
nuo taršalų saugo valstybinė
komisija. Jos pastangos, nors

ir geranoriškos, turi mažai
įtakos kasdieninei kalbai. Prieš
vėją nepapūsi? Ypač sunku,
kai tas vėjas yra vakarietišką
„kultūrą” bemėgdžiojantis jaunimas, gyvenantis Lietuvoje
ar išsivaikščiojęs po pasaulį.
Minėto „Pensininko” žurnalo
rašinyje teigiama, kad yra tikra
nesąmonė galvoti, kad lietuvių
kalboje trūksta žodžių. Kaip
pavyzdys pateikiama daugybė
lietuviškų žodžių, vaizdingai
nusakančių ėjimo veiksmą. Tų
žodžių suskaičiavau net 128.
(Juokais, bet pusiau rimtas
klausimas: ar tų ėjimo veiksmą
reiškiančių žodžių gausa turėjo
ir tebeturi bent kokios įtakos
mūsų tautos išsivaikščiojimui
po svetimas šalis?)
Kurį laiką mes, gyvenantys Vakarų pasaulyje, kritiškai žiūrėjome į Lietuvoje
leidžiamą spaudą ir ten įsigalėjusias svetimybes. Ne
tik kritiškai žiūrėjome, bet
kartais ir pasišaipydavome.
Prieš keletą metų aš raudonu
pieštuku apibraukiau vieną
trumpą paragrafą straipsnyje
iš Lietuvos ir daviau keliems
savo kolegoms paskaityti,
prašydamas man persakyti
ten pateiktą mintį. Tie kolegos
nebuvo lietuviai ir lietuvių
kalbos nemokėjo. Mano liūdnam nustebimui, jie pajėgė
tą mintį perduoti gana tiksliai.
Beveik norėjau juos paskelbti
lietuvių kalbą mokančiais, bet
susivaldžiau.
Atėjo metas, kada jau galime sakyti: juokiasi puodas,
kad katilas juodas. Nuo metų
pradžios į šoną atidėjau gaunamus lietuviškus laikraščius
ir žurnalus. Pagaliau grįžau
prie jų su užrašų knygute. Per
daug „neblusinėdamas” perverčiau visus turimos spaudos
puslapius, žiūrėdamas tik į
įvairių rašinių pavadinimus.
Galėjau pasirinkti įdomius
pavadinimus, sudėliotus gražia
lietuvių kalba. Vietoje to, tarsi
su padidinamu stiklu ieškojau
pavadinimų, kuriuose buvo panaudotas akį erzinantis nelietuviškas žodis. Nesijaudinau dėl
žodžių, kurie buvo naudojami
mano vaikystės metais. Man
jie žinomi kaip tarptautiniai

„DIRVAI”
AUKOJO:

Anonimas,
Clev. Hts., OH.................. 175
R.Veitas,
Milton, MA...................... 100
J.Veblaitis,
Union, NJ........................... 50
J.Petkaitis,
W. Hartford, CT................. 25
V.Plečkaitis,
Richmond H., OH.............. 25
R.Černius,
La Grange Pk., IL............... 12
S.Narbutaitis,
Richfield, OH..................... 10
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
ir nuo jaunystės girdėti, todėl
nei akies, nei ausies neerzino.
Kaip pavyzdžius galiu paminėti konferenciją, simfoniją,
kultūrą, advokatą, koncertą,
jubiliejų, klubą, seminarą,
istoriją ir programą.
Štai ką savo užrašų knygutėje pasižymėjau: mados
injekcija, imigracijos reidas,
rinkimų kampanija, vaizdo klipas, pergalės lyderiai,
nugrimzdo į komą, kartingų
sportas, gaminama produkcija, stažuotė, konkursas, veganas, politinis lyderis, virtuali
paroda, Lietuvos populiacija,
investuotojai, diaspora, vaikų adaptacija, signatarai,
globali Lietuva, ekipažas,
inovatyviausia šalis, NATO
operacija, koalicija, deficitas, onkologija, spektaklis.
Pradžiai užteks.
Grįžkime prie to šuns, kuris
kariamas pripranta. Tai liaudies
išmintis. Yra liaudies filosofų,
nesutinkančių su tuo teiginiu.
Nežinau, kaip ten ištikrųjų yra
su kariamu šuniu, bet tikrai
nesutinku su nuolaidžiu galvojimu, kad ir kariamas žmogus
prie visko pripranta. Ypač šiais
laikais kiekviena tauta nori
išlaikyti savo kalbą kaip vieną iš savo lobių. „Savo kalba
tauta perteikia savitą pasaulio
suvokimo būdą (…) Žinant
Lietuvos praeitį vertėtų labiau
vertinti norą saugoti kalbą nuo
išnykimo”, skatina rašinėlis
Alkoje. Tam tereikia tik pritarti.
Romualdas Kriaučiūnas

KNYGA APIE MONSINJORĄ KAZIMIERĄ VASILIAUSKĄ
2016 m. vasario 15 d. pasidžiaugė, jog Lietuvos vals- ypatingajame, Latvijos valstyLietuvos Respublikos amba- tybės atkūrimo dienos išva- bės ir Daugpilio archyvuose,
sadoje Ukrainoje lietuvių ben- karėse galime prisiliesti prie remiantis niekur neskelbtais
druomenei ir čia dirbantiems iškilios, mūsų valstybės ir tautos kunigo laiškais, jį globojusių
Lietuvos piliečiams pristaty- dvasinius lobynus puoselėjusios vienuolių atsiminimais. Atskira
ta Ramunės Sakalauskaitės ir skleidusios asmenybės.
knygos dalis – K. Vasiliauską
knyga „Gyvenimas, koks jis
K a i p s a k ė a u t o r ė R . pažinojusių kunigų (Vaclovo
buvo. Monsinjoro Kazimiero Sakalauskaitė, knyga apie Aliulio, Jono Borutos, Antano
Vasiliausko biografija”.
Monsinjoro K. Vasiliausko Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno
Knygos autorę ir susi- (1922–2001) gyvenimo kelią Kesilio, Kęstučio Latožos,
rinkusius lietuvius pasveiki- rašyta ketverius metus, renkant Tadeušo Matulianeco, Gintaro
nęs Lietuvos ambasadorius medžiagą Vilniaus arkivysku- Petronio, Juozo Tunaičio) atsiUkrainoje Marius Janukonis pijos kurijos archyve, Lietuvos minimai.
LR KM

12

. DIRVA . 2016 m. kovo 1 d. .

SPORTAS

LIETUVIAI UŠU VARŽYBOSE
IŠKOVOJO AUKSO MEDALIUS
Maskvoje vykusiose antrosiose tarptautinėse ušu varžybose „Wushu stars” Lietuvai
atstovavo keturi sportininkai,
visi jie iškovojo po aukso
medalį.
Lietuvos ušu federacijos
prezidento Tomo Lapinsko
teigimu, mūsų šalies sportininkai užtikrintai skinasi kelią
į pasaulinio ušu elito gretas.
„Sakyčiau, kad tai proveržis, kurio taip ilgai laukėme.
Lietuvos sportininkai meistriškumu nenusileidžia pajėgiausiems šios sporto šakos
atstovams, o auksas parsivežtas iš tokių aukščiausio lygio
varžybų įkvėpia dar atkakliau
ruoštis tarptautinėms varžyboms. Nenuostabu, kad tokios
pergalės įtakoja ir sparčiai
didėjantį susidomėjimą šiuo
kovos menu bei sporto šaka”,
– sakė T. Lapinskas.
Šįkart „Wushu stars” varžybose Lietuvai atstovavo

Klaipėdos ušu akademijos nariai Aramas Muradianas, Elada
Pučkytė ir Ksenija Kudriavceva
bei Lietuvos tradicinio ušu
asociacijos „Shaolin” atstovė
Vaiva Žostautė.
A. Muradianas iškovojo
aukso medalį suaugusiųjų „baguadžang”, „sinjiciuan” ir „badziciuan” rungtyje, E. Pučkytė
užėmė pirmąją vietą „ciangšu”
(vaikų nuo 9 iki 11 m.) rungtyje, K. Kudriavceva – tradicinių trumpųjų ginklų (vaikų
nuo 9 iki 11 m.) kategorijoje,
o V. Žostautė – suaugusiųjų
tradicinio ušu „šaolinciuan”
(Šaolino vienuolyno kovos
menas) rungtyje.
„Nuoširdžiai džiaugiamės pergale šiose varžybose.
Smagu, kad turime galimybę
įkvėpti jau praktikuojančius
šią sporto šaką naujoms pergalėms bei sudominti vis
didesnį ratą žmonių, ypač mažuosius šios sporto šakos ger-

ĮTEIKTI PENKI LTOK APDOVANOJIMAI

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Valdemaras Novickis.
LTOK nuotr.

Vasario 25 d. Lietuvos
tautiniame olimpiniame komitete (LTOK) buvo pagerbti
olimpiečiai, treneriai ir sporto vadovai.
70-mečio proga LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė
pasveikino ilgametį Lietuvos
šiuolaikinės penkiakovės ir
Lietuvos triatlono federacijų
generalinį sekretorių, šiuolaiR. Berankis pasaulio
vertinime nukrito į 86-ąją
vietą
Teniso profesionalų asociacijos (ATP) vertinimų lentelėje
lietuvis Ričardas Berankis iš
79-osios vietos nukrito į 86ąją.
25-erių metų lietuvis per
savaitę prarado 40 taškų ir
dabar jų turi 631.
24-erių metų Laurynas
Grigelis (166 tšk.) iš 295-osios
vietos nukrito į 299-ąją, o 21erių metų Lukas Mugevičius
(33 tšk.) iš 735-osios pozicijos
smuktelėjo į 736-ąją.
Vertinimu pirmauja išlieka
serbas Novakas Djokovičius
(16 790 tšk.). Antrąją vietą
užima britas Andy Murray’us
(8855 tšk.), trečiąją – šveicaras
Rogeris (8795 tšk.).
LRT

kinės penkiakovės trenerį ir
aktyvų sporto organizatorių
Viačeslavą Kalininą ir įteikė
jam Olimpinius žiedus.
LTOK prizu „Citius. Altius.
Fortius” buvo apdovanotas
buvęs ilgametis Lietuvos stalo teniso asociacijos trenerių
tarybos pirmininkas, Lietuvos
stalo teniso asociacijos garbės
narys Romas Stankevičius.

Lietuviai ušu varžybose Maskvoje iškovojo keturis aukso medalius.

wushu.lt nuotr.

bėjus. Mano įsitikinimu ušu
– viena estetiškiausių sporto
šakų, kurioje dera daugybė
aspektų, be to juk būtent kinų
kovos menai bei juose įkom-

ponuotos filosofinės idėjos
tapo pagrindu visiems kitiems
rytų kovos menams”, – sakė
varžybų dalyvė, Lietuvos ušu
federacijos generalinė sekre-

torė V. Žostautė.
Varžybose Maskvoje dalyvavo daugiau nei 700 sportininkų iš 17 Azijos bei Europos
šalių.
ELTA

60-mečio proga Olimpinius
žiedus D. Gudzinevičiūtė
įteikė XXIV olimpiados
žaidynių Seule čempionui,
XXII olimpiados žaidynių
Maskvoje sidabro medalininkui, pasaulio vicečempionui
ir pasaulio jaunimo čempionui, iškiliam rankininkui ir
rankinio treneriui Valdemarui
Novickiui.
50-mečio proga medaliu
„Už nuopelnus olimpizmui”
LTOK prezidentė apdovanojo
Alą Senvaitienę, ilgametę
Vilniaus sporto mokyklos
„Tauras” ir Lietuvos rankinio
jaunimo merginų rinktinės
trenerę.
LTO K p r i z u „ C i t i u s .
Altius. Fortius” buvo apdovanotas XXV olimpiados
žaidynių Barselonoje prizininkas, daugkartinis Lietuvos
ir Baltijos šalių vyrų bokso
čempionas, bokso treneris
Gitas Juškevičius.
LRT

D. SABONIS DOMINAVO NCAA LYGOJE
Gonzagos „Bulldogs”
Tai buvo jau 18-tasis mū(22/7) su Domantu Saboniu at- siškio dvigubas dublis šį sesitiesė po nesėkmės NCAA ly- zoną.
goje ir išvykoje 82:60 (32:24,
Įdomu, kad visas varžovų
50:36) pranoko San Diego starto penketas kartu sudėjus
„Toreros” (8/20) komandą.
atkovojo 18 kamuolių – vos
19-metis D. Sabonis do- vienu daugiau nei D. Sabonis.
minavo po abiem krepšiais
Už lietuvį rezultatyviau
– jis surinko 17 taškų (8/16 žaidė tik asmeninį karjeros redvitaškiai, 0/2 tritaškiai, 1/4 kordą pasiekęs Silas Melsonas,
bauda), sugriebė 17 atšokusių pelnęs 18 taškų. 16 taškų
kamuolių, atliko 1 rezultatyvų pridėjo Kyle‘as Wiltjeras, 12
perdavimą, 4 kartus suklydo ir – Kyle’as Dranginis.
1 sykį prasižengė.
delfi.lt

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

