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mes vėl susitiksime”, - tre-
čiadienį po NATO ir Rusijos 
Tarybos posėdžio pareiškė 
Aljanso generalinis sekre-
torius Jensas Stoltenbergas 
(Jens Stoltenberg). Po beveik 
dvejų metų pertraukos su-
rengtos diskusijos esą buvo 
atviros ir rimtos, praneša 
agentūra dpa.

J. Stoltenbergas kartu pa-
brėžė, kad dėl Ukrainos konf-
likto santykiai su Rusija kol 
kas negrįš į normalias vėžes. 
„NATO ir Rusijos nuomonių 
skirtumai dar yra labai dideli, 
- kalbėjo Aljanso vadovas. - 
Šiandieninis susitikimas šia 
linkme nieko nekeičia”. 

Dėl Ukrainos konflikto 
NATO prieš beveik dve-
jus metus sustabdė dialogą 
NATO ir Rusijos Taryboje. 
Kaip ir tikėtasi, trečiadienio 
susitikime jokių konkrečių 
sprendimų nebuvo priimta. 
Tai po pusketvirtos valandos 
trukusių pokalbių Briuselyje 
pareiškė diplomatai.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas (Jens 
Stoltenberg).                                                                   NATO nuotr.

Penktadienis, balandžio 
22 d. (Niujorkas). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Jungtinių Tautų 
būstinėje Niujorke dalyvavo 
Klimato kaitos susitarimo 
pasirašymo ceremonijoje. 
Teisiškai privalomas 171 vals-
tybių susitarimas dėl klimato 
kaitos mažinimo buvo pasiek-
tas pernai gruodį Paryžiuje 
vykusioje JT konferencijoje 
ir pasirašytas Žemės dieną 
Niujorke.

Klimato kaitos susitarime 
visos šalys įsipareigoja imtis 
ilgalaikių veiksmų sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą į aplinką bei 
užtikrinti, kad pasaulinės tem-
peratūros didėjimas būtų daug 
mažesnis nei 2 laipsniai.

Pasirašymo ceremonijoje 
kalbėdama Prezidentė akcen-
tavo Lietuvos patirtį – mūsų 
šalis yra aiškus pavyzdys, kad 
spartus ekonomikos augimas 
ir energetinis saugumas yra 
įmanomas, nedarant žalos 
aplinkai. ES šalys yra įsiparei-
gojusios iki 2030 metų ne ma-
žiau kaip 40 proc. sumažinti į 
orą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, Lietuva 
šį tikslą smarkiai viršija ir šių 
dujų išmetimą į aplinką yra 
sumažinusi 58 procentais.

„Parašas po šiuo susitarimu 
reiškia kiekvieno iš mūsų įsipa-
reigojimą gyventi atsakingiau, 
tausoti gamtą, neteršti aplinkos. 
Tam, kad šis istorinis, pasaulio 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Paryžiaus klimato kaitos susitarimo pasirašymo ceremonijoje Niujorke.   
                                                                                                                                                  LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ R. Dačkus

LIETUVA IRGI PASISAKO UŽ PLANETOS IŠSAUGOJIMĄ

lyderių parašais patvirtintas 
susitarimas netaptų popierinis, 
visi turime labai pasistengti. 
Pasaulis pradėjo suprasti, jog 
neatsakingas ir vartotojiškas 
požiūris į Žemės mums duotas 
dovanas atsisuka prieš mus pa-
čius – gamta mus baudžia saus-
romis ir potvyniais, badmečiais 
ir ligomis. Tik mes patys galime 
tai sustabdyti – reikia 40 proc. 
sumažinti į aplinką išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Lietuva yra pavyz-

dys pasauliui, kad ekonomikos 
augimas, energetinis saugumas 
ir švari aplinka – suderinama”, 
– sako Prezidentė.

Per pastaruosius 25 metus 
Lietuvos išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis 
sumažėjo beveik 60 proc., tuo 
tarpu mūsų ekonomika išaugo 
30 procentų. Taip pat Lietuva 
sparčiai padidino atsinaujinan-
čių energijos šaltinių naudoji-
mą. Šiemet 24 proc. energijos 
Lietuvoje bus išgauta iš atsi-

naujinančių šaltinių – tai yra 
daugiau, negu ES užsibrėžtas 
tikslas.

Prezidentė atkreipė pasaulio 
lyderių dėmesį ir į tarptautinių 
saugumo reikalavimų neati-
tinkančios Astravo atominės 
elektrinės statybas bei ES pri-
klausomybę nuo „Gazprom” 
didinančio dujotiekio „Nord 
Stream 2” projektą, dėl kurio 
net 9 ES šalys, tarp jų ir Lietuva, 
kreipėsi į EK pirmininką.

Pasak Prezidentės, nesaugi 

branduolinė energija netu-
ri nieko bendro su švarios 
energijos strategijos dalimi. 
Branduolinės avarijos pada-
riniai paveiktų daug daugiau 
negu vieną šalį, užteršimo 
rizika kiltų ištisiems regio-
nams, todėl visi branduolinės 
energijos projektai turi būti 
įgyvendinami laikantis tarp-
tautinės teisės, skaidriai ir 
bendradarbiaujant su kaimy-
ninėmis šalimis.
Prezidentės spaudos tarnyba

NATO IR RUSIJOS NUOMONĖS IR TOLIAU LABAI SKIRIASI
Briuselis, balandžio 20 

d. (ELTA). NATO nori atei-
tyje vėl reguliariai kalbėtis 
su Rusija. „Aš tikiuosi, kad Nuolatinė ginkluota JAV 

karinė brigada Europoje veiks-
mingiau saugotų nuo Rusijos 
agresijos nei dabartinis rota-
cinis buvimas, balandžio 21 
d. sakė amerikiečių generolas, 
skirtas vadovauti Amerikos 
pajėgoms Europoje.

JAV Prezidento Baracko 
Obamos sprendimu paskirtas 
vadovauti NATO pajėgom 
Europoje, generolas Curtisas 
Scaparrotti sakė pritarian-
tis minčiai, kad Rusija ke-
lia didžiulę grėsmę JAV, o 
Vašingtonas turėtų ryžtingai 
ginti savo teises.

„Iš karinės perspektyvos, 
turėtume skristi ir plaukti, kur 
norime, remiantis tarptautine 
teise, turėtume tvirtai, aiškiai 
ir nuosekliai skelbti šią žinią”, 
– pabrėžė C. Scaparrotti, pa-
klaustas apie neseniai įvykusį 
incidentą, kai Rusijos naikin-
tuvai persekiojo JAV karinį 
laivą.

C. Scaparrotti teigė Senato 

NATO GENEROLAS EUROPAI SIŪLO 
DAUGIAU JAV KARIŲ

ginkluotosios tarnybos komite-
tui esąs įsitikinęs – Vašingtonas 
turėtų remti Ukrainą ginklais 
(taip pat ir prieštankinėmis 
raketomis „Javelin”), kurių šiai 
reikia apsiginti nuo Rusijos re-
miamų pajėgų. Jis pridūrė, kad 
nerimauja dėl Rusijos povan-
deninių laivų keliamos grėsmės 
Amerikos laivams.

B. Obama skyrė C. Scapar-
rotti ir Karinių oro pajėgų gene-
rolą Lorį Robinsoną vadovauti 
NATO pajėgoms. Jie abu mano, 
kad didžiausią karinę grėsmę 
JAV kelia Rusija.

C. Scaparrotti pareiškė, 
kad Rusijos elgesys darosi 
vis agresyvesnis, prieštarauja 
tarptautinėms normoms, daž-
nai pažeidžia tarptautinę teisę.

JAV dėl mažinamų išlaidų 
gynybai prieš kelerius metus 
ėmė stipriai mažinti karių 
regione skaičių, pastovias 
pajėgas pakeitė į Europą mo-
kymams atvykstantys kariniai 
vienetai.                       delfi.lt
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Darbo partijos suvažiavime balandžio 24 d. pasirodė ir iš 
aktyvios politikos pasitraukęs bei teismų maratoną pabaigęs par-
tijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas. Europos Parlamente dirbantį, 
bet formaliai iš partijos pernai gruodžio mėnesį pasitraukusį, V. 
Uspaskichą visa salė pasitiko tarsi prezidentą – plojo net atsi-
stoję. Renginio vedėjas jį vadino partijos garbės pirmininku ir 
pasodino scenoje prie ministrų, vicepirmininkų ir Seimo narių. 
Dabartinis Darbo partijos vadovas V. Mazuronis pasitiktas kur 
kas kukliau. Darbo partija įvykusiame suvažiavime patvirtino 
69 kandidatus vienmandatėse apygardose, dar dvi apygardos 
lieka laisvos. Lietuvos rinkimų sistema yra mišri: joje 71 Seimo 
narys išrenkamas vienmandatėse apygardose ir 70 parlamentarų 
vienoje daugiamandatėje pagal partijų suformuotus sąrašus.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko „tvarkiečio” 
Remigijaus Žemaitaičio pomėgis keliauti šį komitetą paliko 
be komandiruotėms skirtų lėšų. Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios”, komiteto nariai skundžiasi, kad nuolatinės vadovo išvy-
kos trukdo darbą. Per keturis šių metų mėnesius R. Žemaitaitis į 
komandiruotes vyko 10 kartų: 6 – kaip Seimo delegacijos NATO 
Parlamentinėje Asamblėjoje (PA) vadovas, 4 – kaip Ekonomikos 
komiteto pirmininkas. Pirmu atveju išlaidos padengiamos iš 
minėtos delegacijos kišenės, kurioje – 35 tūkst. eurų, antru – iš 
komiteto, metams gavusio 2600 eurų.Anot dienraščio, „tvar-
kietis” šiemet lankėsi Rabate (Marokas), ne kartą Paryžiuje, 
Briuselyje, Hagoje, Taline, planuoja komandiruotę į Atėnus.
Tačiau Seimo valdyba pristabdė keliautoją, kuris kaip komiteto 
pirmininkas prašėsi į renginį Šveicarijoje. Atsižvelgta į tai, kad 
pritarus šiai komandiruotei būtų viršytas Ekonomikos komitetui 
skirtų lėšų limitas.

Lietuvos socialdemokratų partija balandžio 22 d. vyku-
siame tarybos posėdyje patvirtino kandidatų sąrašus vienman-
datėse apygardose ir daugiamandatėje apygardoje. Partijos 
patvirtintame sąraše pirmuoju numeriu, kaip įprasta, įrašytas 
partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, antruoju - vicepir-
mininkas Algirdas Sysas.Šiais metais kandidatų sąrašas buvo 
formuojamas artimo A. Butkevičiaus rato ir nebuvo reitinguo-
jamas taryboje. Pats pirmininkas A. Butkevičius turėjo teisę 
pakeisti ne daugiau nei 100 reitingavimo vietų, skaičiuojant 
bendrą sumą, ir galėjo siūlyti iki 10 naujų kandidatų. Jis pa-
sinaudojo šia galimybę į sąrašą įtraukdamas Lietuvos atstovę 
Europos Audito Rūmuose Rasą Budbergytę ir mediką Rimantą 
Benetį. Dėl kandidatų sąrašo formavimo nepasitenkinimą 
išsakė Seimo narys Bronius Bradauskas, kuris atsisakė vien-
mandatės apygardos, tačiau daugiamandatėje apygardoje buvo 
nugrūstas į 32 vietą.

Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščioniams demokratams 
(TS–LKD) priklausantis Seimo narys Arimantas Dumčius, nu-
sprendęs rinkimuose savarankiškai dalyvauti prieš partijos iškeltą 
kandidatą Andrių Kupčinską, šalinamas iš partijos.

Lietuvos rusų bendruomenė pareiškė esanti pasipiktinusi 
dėl planų birželio mėnesį organizuoti netradicinių seksualinių 
mažumų konferenciją Lietuvos rusų dramos teatre. Rusų įsitikini-
mu, teatras, kuris yra rusų kultūros ir tradicijų židinys, negali tapti 
gėjų konferencijos organizacijos vieta, nes jų propaguojamos 
idėjos kardinaliai prieštarauja daugumos Lietuvos rusų pasaulė-
žiūrai, moralės principams ir vertybėms. Lietuvos rusų sąjunga 
kartu su Lietuvos rusų visuomeninėmis organizacijomis pradėjo 
parašų rinkimo akciją prieš planus organizuoti gėjų konferenciją 
Rusų dramos teatre. Teatro vadovybės ir Lietuvos kultūros mi-
nisterijos prašoma perkelti konferenciją į kitą, neutralią, vietą.

Lietuvai kol kas sunkiai sekasi užtikrinti vaikų teises ir 
kovoti su mažumų diskriminacija, perspėjo Jungtinės Valstijos 
kasmetinėje ataskaitoje apie žmogaus teisių situaciją pasaulyje. 
„Rimčiausios žmogaus teisių problemos yra susijusios su tei-
singumo sistema, vaikų gerove ir netolerancija mažumoms”, - 
rašoma paskelbtame dokumente, kuriame Vašingtonas nevengė 
kritikuoti ir savo sąjungininkų. Jungtinių Valstijų pareigūnų ver-
tinimu, kai kuriuose kalėjimuose ir sulaikymo įstaigose Lietuvoje 
sąlygos neatitinka nustatytų standartų, toliau išlieka ilgalaikio iki-
teisminio laisvės atėmimo problema. Anot Vašingtono, Lietuvoje 
netolerancija pasireiškia ksenofobija, antisemitizmu, išankstiniu 
nusistatymu prieš etnines mažumas ir prieš lesbietes, gėjus, bi-
seksualus, translyčius asmenis ir hermafroditus. Ataskaita, kurią 
JAV diplomatai parengė išnagrinėję padėtį kiekvienoje atskiroje 
šalyje, neturi jokių teisinių pasekmių JAV politikai.

Daugiau nei prieš mėnesį iš Graikijos į Lietuvą perkelti 
pabėgėliai iš Sirijos Farah Mohamed ir Madždas Kara pamažu 
kuriasi. Kol kas jie dar gyvena Rukloje, kur, kaip patys sako, 
labiausiai trūksta miesto šurmulio, tad pora labiausiai norėtų per-
sikelti į Vilnių. Tapytojas ir grafikos dizaineris Madždas Vilniuje 
jau surengė ir Lietuvoje nutapytų paveikslų parodą.  ELTA, LRT

Berlynas, balandžio 24 
d. (TASS-ELTA). Jungtinių 
Valstijų prezidentas Barakas 
Obama (Barack Obama) se-
kmadienį atvyko dviejų dienų 
vizito į Vokietiją. Jo lėktuvas 
nusileido Hanoverio oro uos-
te, kur Baltųjų Rūmų vadovą 
pasitiko Žemutinės Saksonijos 
premjeras Štefanas Vailis 
(Stefan Weil).

Šis vizitas - jau penktasis 

JAV PREZIDENTO DARBO VIZITAS VOKIETIJOJE

Jungtinių Valstijų prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) balandžio 24 d. atvyko dviejų dienų 
vizito į Vokietiją. Hanoveryje JAV vadovas dalyvavo dvišalėse derybose su Vokietijos kanclere Angela 
Merkel (Angela Merkel).                                                                                                                  AP

B. Obamos kaip JAV preziden-
to apsilankymas Vokietijoje. 
Jis atvyko tiesiai iš Londono.

Hanoveryje JAV prezi-
dentas dalyvavo dvišalėse 
derybose su Vokietijos kan-
clere Angela Merkel (Angela 
Merkel). Taip pat abu aukš-
čiausi šalių vadovai atidarė 
didžiausią pasaulyje pramo-
nės parodą „HANNOVER 
MESSE 2016”.

Šiais metais JAV parodoje 
gavo garbės partnerės vardą. 
Vakare A. Merkel ir B. Obama 
taip pat susitiko su abiejų šalių 
verslo srities atstovais.

Hanoverio gyventojai ir 
svečiai JAV prezidento vizito 
metu buvo papildomai tikri-
nami, draudžiamas eismas kai 
kuriomis miesto gatvėmis, 
ribojamas viešojo transporto 
eismas.

Ankara, balandžio 24 d. 
(ELTA). Praėjusį mėnesį tarp 
Europos Sąjungos ir Turkijos 
pareigūnų pasirašyta sutartis, 
kuria siekiama kovoti su mi-
grantų antplūdžio keliamomis 
problemomis, jau pradeda 
duoti vaisių, teigia Europos 
Vadovų Tarybos (EVT) pir-
mininkas Donaldas Tuskas 
(Donald Tusk). „Pastebėjome, 
kad staigiai sumažėjo nelega-
lių migrantų srautai”, - nurodė 
jis. Apie tai praneša BBC.

Viešėdamas Ankaroje, 
pareigūnas džiaugėsi, kad 
Turkija tapo „geriausiu visame 
pasaulyje pavyzdžiu, kaip turi-
me elgtis su pabėgėliais”, nors 
šalies pasirašytą susitarimą 
ir kritikuoja žmogaus teisių 
gynėjų grupės.

Vizito metu pasisakęs 
Turkijos premjeras Ahmetas 
Davutoglu (Ahmet Davutoglu) 

ES IR TURKIJOS SUSITARIMAS  
DĖL MIGRANTŲ TEIKIA VILČIŲ

dar kartą pakartojo, kad da-
bar ES turi imtis veiksmų ir 
įgyvendinti turkams taikomą 
bevizį režimą - tokia sąlyga 
buvo suderinta susitarimu.

Pasak A. Davutoglu, jo ša-
lis savo susitarimo dalį įvykdė, 
o „dėl vizų kylanti problema 
Turkijai yra gyvybiškai svar-
bi”.

Bendroje spaudos konfe-
rencijoje D. Tuskas nurodė: 
„mūsų vykdomos žmonių grą-
žinimo operacijos suderintos 
su Turkijoje esančių Sirijos 
piliečių perkėlimu į ES valsty-
bes nares, ir matyti, kad kaip ir 
siekėme, pereinama nuo nele-
galios prie legalios migracijos. 
Niekas neturi teisės mokyti 
Turkijos, kaip ši turi elgtis”

Savo ruožtu A. Davutoglu 
kalbėjo: „krintą skaičiai įrodo, 
kad mūsų įsuktas mechaniz-
mas veikia. Nei vienas pabė-

gėlis iš Sirijos nėra grąžintas 
iš Turkijos ne savo noru”.

Šalyje vizito metu kar-
tu su D. Tusku besilankanti 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel (Angela Merkel) pa-
ragino įrengti specialiąsias 
saugumo zonas pasienyje iš 
Sirijos pusės - čia pabėgėliai 
galėtų rasti prieglobstį. „Kuo 
žmonės jausis saugesni, tuo 
mažesnė tikimybė, kad jiems 
teks palikti gimtąją šalį. Štai 
kodėl tai tampa nepaprastai 
svarbu”, - kalba pareigūnė.

Pagal pasirašytą susitarimą 
po kovo 20-osios į Graikiją 
nelegaliai atvykę migrantai 
yra siunčiami atgal į Turkiją, 
jeigu jie nesikreips prašyda-
mi prieglobsčio arba jeigu jų 
prašymas bus atmestas. Šio 
susitarimo oponentai abejoja, 
ar toks sprendimas nepažei-
džia teisės normų ir ar Turkija 
tampa pakankamai saugia 
vieta žmonėms grąžinti.

Tel Avivas, balandžio 22 d. 
(ELTA). Rusijos ginkluotosios 
pajėgos, anot žiniasklaidos, 
Sirijoje mažiausiai dukart 
apšaudė Izraelio naikintuvus, 
praneša agentūra „Reuters”.

Izraelio ministras pirmi-
ninkas Benjaminas Netanjahu 
(Benyamin Netanyahu) dėl 

šių incidentų ragina kruopš-
čiau derinti antskrydžius su 
vyriausybe Maskvoje, rašo 
laikraštis „Yedioth Ahronoth”. 
Laikraštis neįvardijo nei in-
cidentų vietos, nei laiko, taip 
pat nenurodė informacijos 
šaltinio. Ar į naikintuvus buvo 
pataikyta, taip pat neaišku.

„Jerusalem Post” teigimu, 
Kremlius neigia incidentus. 
Balandžio 21 d. B. Netanjahu 
laikėsi Maskvoje. Per televi-
ziją jis pareiškė, kad pagrindi-
nis jo pokalbių su prezidentu 
Vladimiru Putinu tikslas yra 
„gerinti veiksmų derinimą sau-
gumo klausimais, kad būtų iš-
vengta nesėkmių, nesusipratimų 
ir nereikalingų konfrontacijų”. 

RUSIJOS PAJĖGOS SIRIJOJE APŠAUDĖ 
IZRAELIO NAIKINTUVUS
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AR ATPAŽĮSTAME RUSIJOS 
PROPAGANDĄ?

Rusijos propagandos interneto platybėse daugybė.
Štai vienas pavyzdys. Internete, vienoje iš populiariausių 
socialinių tinklų svetainių „Facebook” draugai pasidalino 
filmuku, kuriame, skambant dramatiškai muzikai, tarsi 
pateikiama didinga mūsų tautos praeitis, protėvių pali-
kimas ir t. t. Patriotizmo tiek, kad net už širdies griebia. 
Na, kas prieštaraus tam, kad mūsų kalba yra seniausia 
Europoje, kad mūsų protėviai apsigynė nuo kalavijuočių 
ir kryžiuočių? Bet... kodėl filmukas prasideda juodžiau-
siomis spalvomis piešiant Lietuvos dabartį: klausiama, ar 
neatsibodo „nežmoniška valdžios politika”, teigiama, kad 
Lietuvą užvaldžiusi „neviltis, neapykanta, baimė, netikė-
jimas savimi, emigracija” ir t. t. Žodžiu, juodžiau niekur 
nėra. Toliau primenami himno žodžiai, patariantys, iš kur 
semtis stiprybės. Paskui dėstoma, kad nei vokiečiams, nei 
lenkams, nei rusams (dalis teisybės propagandai privaloma, 
antraip ją bus lengva iššifruoti) nepavyko įrodyti, kad esam 
nieko neverti ir kad „nei rusų, nei amerikiečių (keista, juk 
kalbama apie mūsų tautos senovę, kai dar Amerika nebu-
vo atrasta), nei prancūzų (užuomina į įtakingą ES narę) 
taisyklės mums netiks”... Štai dar vienas įdomus sakinys: 

„Pirmieji tūkstantmečiai pabaltyje buvo taikūs”. Labai 
jau keistai čia parašytas žodis „pabaltyje” – visų pirma, 
taisyklinga rašyba būtų „pabaltijys”, taigi „pabaltijyje”, o 
antra – tai Rusijos vartojamas geopolitinis Baltijos šalių 
pavadinimas! Smulkmena, bet iškalbinga. Jau nekalbant 
apie tai, jog teiginys apie taikius „pirmuosius tūkstantme-
čius” visiškai neatitinka istorinių faktų. Kalbos mokslui 
prieštarauja ir žodžių reikšmių ir garsų „aiškinimas”. Na, o 
teiginys „Atlaikėme visos krikščioniškos Europos spaudi-
mą” aiškiai meta akmenį į Europos Sąjungos ir Bažnyčios 
daržą, kuri jau nuo pat pradžių netiesiogiai gretinama 
su kryžiuočiais (tai atitinka Dugino koncepciją, kurioje 
kalbama apie Rusijos geopolitiniams tikslams Lietuvoje 
trukdančią Katalikų Bažnyčią). 

Kaip manote - kaip reaguoja į tokius filmukus save pa-
triotais laikantys žmonės? Štai vieno tautininko komentaras: 

„Geras filmukas, tik vienas dalykas nepatiko, kad amerikiečiai 
kažkaip sulyginami su rusais. Visko į vieną vietą nesudėsi, 
tačiau pagirtina, kad išryškinama gimtosios kalbos reikšmė. 
Kremlius gal tuo nebūtų labai suinteresuotas. Nepaneigsi, kad 
davėm malkų kryžiuočiams, kalavijuočiams, vikingai ir tie gavo. 
Tai, kad Lietuva buvo Europos gynybinis buferis, irgi faktas. 
Čia dėmesys daugiau sutelktas į senesnę istoriją. Tikrai nema-
nau, kad tai kremliaus produktas. Sakau, kad man tik nepatiko, 
jog buvo pasakyta, kad mes nepasiduosime nei amerikonams, 
nei rusams. Va čia kažkaip nesueina...Nuo kada amerikiečiai 
mums padarė blogo? Bet tai tikrai ne kremliaus produktas...”

Še, tau, boba, devintinės! Atrodytų, akis bado tenden-
cingas istorijos pateikimas, kuomet nieko nesakoma apie 
Lietuvos kovas su Maskvos kunigaikštyste, kad peršama 
mintis, jog gyveno lietuviai kaip kažkokia neapibrėžta 
žmonių grupė neapibrėžtoje teritorijoje ir „davė visiems 

malkų” (t. y. peršama mintis, jog valstybės lietuviai netu-
rėjo ir net nebuvo reikalo ją turėti), galų gale, kodėl reikia 
akcentuoti būtent kovas su kryžiuočiais, o ne su kaimynais 
iš Rytų, kurie galiausiai sunaikino mūsų valstybę? Jei jau 
taip užsimota sužadinti patriotines emocijas, tai gal dar 
įspūdingesnis ir neprilygstamo pasiaukojimo pavyzdys 
yra Lietuvos partizanų pasipriešinimas? Ak, tiesa, kon-
centruojamasi į senovę, kai dar jokios valstybės lietuviai 
neturėjo... O kodėl būtent į senovę, nekyla klausimų?

Bet visiems turėtų likti pats svarbiausias, logiškas 
klausimas – kas sukūrė šį filmuką, kas jį platina interneto 
platybėse? Deja, kas sukūrė, neparašyta (nors kai kuriuose 
kadruose vaizduojamo „mūsų” protėvio paveikslas stebėti-
nai panašus į skandinavų dievą Torą, laikantį rankoje kūjį, 
o tai leidžia spėti, kad autoriai nelabai susipažinę su mūsų 
tautos mitologija, jeigu ją painioja su skandinavų). Bet kas 
platina – aišku, nes pateikiamos nuorodos. Pasismalsavęs, 
ką dar platina tas „kanalas plius”, aptinki, kad jame pilna 
filmukų apie šuniukus, paneles, zoologijos sodų vaizde-
lių, pasilinksminimo vakarėliuose nutinkančių kuriozų 
nuotraukų ar filmukų, rusiškų TV kanalų populiarių laidų  
ištraukų... Ir staiga – šitoks lietuviško patriotizmo pro-
trūkis! Taip griebiantis už širdies, kad neklausk...  Va ir 
griebia tokius „tautininkus” tokie filmukai, ugdantys anti-
vakarietiškas, „euroskeptiškas” nuostatas. O juk tai – kaip 
tik tas rezultatas, kurio siekia Putinas ne tik Lietuvoje, bet 
visame Vakarų pasaulyje. O kad šio to jau pasiekė, galėjo-
me įsitikinti po Nyderlandų referendumo, ES ir Ukrainos 
asociacijos sutarčiai pasakiusio „ne”. Įdomu tai, kad mūsų 
tautininkai, komentuodami šio referendumo rezultatus, 
pagrindine olandų nusiteikimo prieš sutartį priežastimi 
įvardijo ne sėkmingą Kremliaus propagandos poveikį, bet 

„Briuselio diktatą”. 
Tad ar verta klausti, kam naudingas „tautininkų” mėgs-

tamas šūkis „ne Rytams, ne Vakarams” ir ar suvokiama jo 
dviprasmiškumas?

Kęstutis Šilkūnas

Šių metų balandžio 6 die-
ną, trečiadienį, Nyderlandų 
Karalystės rinkėjai konsulta-
ciniame referendume balsavo 
dėl Europos Sąjungos asoci-
acijos su Ukraina sutarties 
patvirtinimo ir nutarė jai 
nepritarti. 

Nors  pr ieš  ta i  su tar-
čiai jau buvo pritarę abeji 
Nyderlandų parlamento rū-
mai, bet trys euroskeptiškos 
organizacijos surinko rei-
kiamą parašų kiekį referen-
dumui surengti. Sprendimas 
buvo priimtas didele balsų 
persvara. Tiktai 38,41 proc. 
balsavusiųjų pritarė sutarčiai, 
o „prieš” balsavo net 61,59 
proc. Tiesa, rinkėjų dėmesys 
referendumui nebuvo didelis. 
Jame dalyvavo tik 32,2 proc. 
rinkėjų. Bet to pakako, nes 
Olandijoje įstatymas numato, 
jog referendumas laikomas 
įvykusiu, jeigu jame dalyva-
vo bent 30 proc. rinkėjų.

Be abejo, tai svarbus įvy-
kis, bet tiesioginės jo pa-
sekmės iš esmės palies tik 
Olandiją, nes visos likusios 
ES valstybės šią sutartį jau 
ratifikavo. Olandijos vyriau-
sybei dar teks pasukti galvą, 
kaip suderinti politinio elito 
ir platesnės visuomenės nuo-
monių skirtumus. Nors for-
maliai teisiškai žvelgiant vy-
riausybė gali ir nieko nekeis-
ti, nes referendumas buvo tik 

KĄ REIŠKIA OLANDŲ „NE” EUROPOS SĄJUNGOS 
ASOCIACIJAI SU UKRAINA? 

konsultacinis. Tačiau politinė 
logika ir artėjantys rinkimai 
neleis vyriausybei ignoruoti 
šio sprendimo ir teks ieškoti 
tinkamo atsako. Situaciją 
dar labiau apsunkina tai, kad 
visos kitos Europos Sąjungos 
šalys jau ratifikavo šią sutar-
tį. Tad norint ką nors keisti 
reikės ne tik iš naujo svarstyti 
klausimą parlamente, bet ir 
iš naujo derėtis su viso-
mis kitomis ES šalimis. Be 
viso kito kaip tik šį pusmetį 
Nyderlandai pirmininkauja 
Europos Sąjungos Tarybai 
ir turi nacionalinius reikalus 
derinti su bendra Europos 
Sąjungos pozicija.

Kita vertus, šis įvykis ne 
vien tik kelia nepatogumų 
Olandijos vyriausybei. Jis at-
spindi kur kas labiau gilumi-
nes politinės raidos ir požiū-
rio į Europos integraciją kai-
tos tendencijas šioje šalyje. 
Iki 2005 metų referendumo, 
kuomet dauguma Olandijos 
rinkėjų balsavo prieš Sutartį 
dėl Konstitucijos Europai, 
ši šalis buvo laikoma nuo-
seklia Europos integracijos 
gilinimo šalininke ir Europos 
Sąjungos plėtros rėmėja. 
Tačiau dabar dar kartą pa-
tvirtinta, kad tai nebuvo at-
sitiktinumas. Kažkada buvusi 
tarp Europos integracijos 
iniciatorių šiandien Olandija 
pasikeitė – ji akivaizdžiai 

demonstruoja, kad esamas 
Europos Sąjungos pavidalas 
ir jos vykdoma politika jos 
nebetenkina.

Pirmiausia, ką patvirtino 
ir referendumo rezultatas, 
dauguma olandų nepritaria 
tolesnei Europos Sąjungos 
plėtrai .  Nors sutart is  su 
Ukraina jos narystės perspek-
tyvos nenumato, bet akivaiz-
du, jog tai žingsnis ta krypti-
mi, kuriai olandai nepritaria. 
Dauguma olandų ir, ko gero, 
kitų Vakarų Europos šalių 
piliečių mano, kad Europos 
Sąjunga turi pernelyg daug 
vidinių problemų ir pernelyg 
sunkiai dorojasi su nuolat 
kylančiomis krizėmis ir ne-
stabilumais, kad galėti leisti 
sau priimti naujų valstybių, 
kurios nėra nei stabilios de-
mokratijos, nei išsivysčiusios 
ekonomikos.

Bet dar svarbiau yra tai, 
kad šis referendumo rezul-
tatas buvo dar viena pro-
ga pasiųsti žinutę Europos 
Sąjungos valstybių ir institu-
cijų vadovams. Nemaža dalis 
olandų ir juos atstovaujan-
čios euroskeptiškos politinės 
partijos mano, kad Europos 
Sąjunga turėtų peržiūrėti 
savo dabartinę politinę stra-
tegiją. Tiesa, kol kas kritika 
yra menkai koncentruota, nes 
aiškaus atsakymo į klausimą, 
kokios Europos Sąjungos ir 
jos politikos norėtų olandai 
ir ką joje jie siūlytų keisti, 
kol kas nėra. Yra tik įvairių 
nuomonių ir siūlymų spek-
tras nuo konkrečių pastabų 
dėl Europos centrinio banko 
sprendimų dėl palūkanų ma-
žinimo ar Europos Komisijos 
politinių ambicijų kritikos 
iki visiškai radikalių siūly-
mų apskritai pasitraukti iš 
Europos Sąjungos.

Bet, žinoma, būtų per drą-
su tvirtint, kad Nyderlandai 
jau žengia britų pramintu ke-
liu ir rimtai svarsto išstojimo 
galimybę. Ir nors kai kurių 
Olandijos politinių veikėjų 
leksikone „Brexit” pavyzdžiu 
jau atsirado ir „Nederexit” 
terminas, bet nedidelės, atvi-
ros ir labai priklausomos nuo 
bendrosios rinkos Olandijos 
sąsaja su Europos Sąjunga 
tebelieka pakankamai tvirta. 
Olandai šiuo atveju labiau si-
gnalizuoja tai, kad jie pakan-
kamai įdėmiai stebi Europos 
Sąjungos institucijų veiklą ir 
pageidauja efektyvesnio jų 
veikimo jau esamų įgaliojimų 
ribose, o ne ekstensyvaus 
veiklos krypčių ir užduočių 
apimčių didinimo.

Profesorius Gediminas 
Vitkus, Vilniaus universite-
to Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto 
dėstytojas
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Sankt Peterburge balan-
džio 17–18 dienomis vyko 
Rusijos lietuvių bendruo-
menių konferencija, kurio-
je aptarti aktualūs lietuvių 
bendruomenių ir lietuviško 
jaunimo veiklos, lietuvių 
kalbos ir kultūros išsaugoji-
mo, lietuvybės puoselėjimo 
užsienyje klausimai.

Konferencijos dalyvius 
pasveikino Lietuvos amba-
sadorius Rusijoje Remigijus 
Motuzas, Lietuvos generalinis 
konsulas Sankt Peterburge 
Dainius Numgaudis, Lietuvos 
Ministro Pirmininko patarė-
jas kultūrai Faustas Latėnas, 
pranešimus skaitė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy-
bos pirmininkė Dalia Henke, 
Užsienio reikalų, Švietimo ir 
mokslo, Kultūros ministerijų 
atstovai.

Susitikime dalyvavo Bar-
naulo, Bratsko, Irkutsko, 
Jakutsko, Kaliningrado, Kras-
nojarsko, Magadano, Maskvos, 

SANKT PETERBURGE RINKOSI RUSIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ NARIAI

Medvežegorsko, Murmansko, 
Petrozavodsko,  Pskovo, 
Sankt Peterburgo, Smolensko, 
Sovetsko, Ulan Udės, Ust 

Ilimsko ir Vladivostoko lietu-
vių bendruomenių atstovai.

Konferencijos metu išrinkta 
Rusijos lietuvių bendruomenių 

taryba, atstovausianti Rusijos 
lietuvių interesams Lietuvos 
institucijose ir Pasaulio lietu-
vių bendruomenės veikloje.

Paskutinis Rusijos lietu-
vių bendruomenių susitiki-
mas įvyko 2010 m. Maskvoje. 

LR URM

Rusijos lietuvių bendruomenių konferencijos dalyviai.                                                                                                                  LR URM

Varšuvoje balandžio 20 die-
ną profesionalų tinklas „Global 
Lithuanian Leaders” (GLL) 
kartu su Lietuvos ambasa-
da Lenkijoje bei Lietuvos ir 
Lenkijos verslo rūmais surengė 
susitikimą su Lenkijoje gyve-
nančiais ir dirbančiais Lietuvos 
ekspertais, verslininkais, taip pat 
su Lenkijos atstovais, susijusiais 
su Lietuva profesiniais ryšiais.

Renginyje dalyvavo dau-
giau nei penkiasdešimt svečių 
– aukštas pareigas Varšuvoje 
įsikūrusiose tarptautinėse ben-
drovėse užimantys lietuviai, 
atstovai iš lietuviško kapitalo 
įmonių Lenkijoje, bei Lenkijos 
įmonių, bendradarbiaujančių 
su Lietuva. Renginio tikslas – 
suburti Lenkijoje gyvenančius 
ir dirbančius lietuvius bendram 
tikslui – dalintis patirtimi, plėtoti 

ryšius tarp valstybių ir žmonių.
Lietuvos ambasadoriaus 

Lenkijoje Šarūno Adomavičiaus 
teigimu, „glaudūs profesiniai ir 
asmeniniai žmonių ryšiai – tai 
tarsi tiltas, jungiantis Lietuvą ir 
Lenkiją. Žmonių ryšiai priside-
da prie dvišalių santykių vysty-
mo – skleidžia gerą žinią apie 
Lietuvos ir Lietuvos atstovų 
pasiekimus, didina Lietuvos plė-
tros perspektyvų žinomumą”.

Diskusi joje  dalyvavo 
Vidurio ir Rytų Europos viešo-
sios politikos vadovas „Google” 
Tomas Gulbinas, Lietuvos ir 
Lenkijos Dakaro komandos 
lenktynininkas bei įmonės 
„Pitlane” vadovas Benediktas 
Vanagas, didžiausio Lenkijoje 
verslo naujienų portalo „Puls 
Biznesu” redaktoriaus pava-
duotojas Lukaszas Koryckis. 

Diskusiją vedė Lenkijos ir 
Lietuvos prekybos rūmų pir-
mininkas, buvęs Lietuvos ener-
getikos ministras Jaroslavas 
Neverovičius. 

„Google” atstovas Varšuvoje 
T. Gulbinas džiaugėsi aktyviai 
kuriama bendra infrastruktūra. 
„Glaudus ir matomas bendra-
darbiavimas, sėkmingas infras-
truktūros sujungimas tarp dviejų 
rinkų kelia investuotojų pasiti-
kėjimą, o didesnė ekosistema 
visuomet patrauklesnė verslui.”

Diskusijoje dalyvavęs L. 
Koryckis į Lietuvos ir Lenkijos 
ryšius žvelgė per prekybos ir 
ekonominių santykių prizmę 
ir pažymėjo, jog aktyvesnis 
bendradarbiavimas galimas tarp 
šalių startuolių ekosistemų.

Lie tuvos  i r  Lenki jos 
Dakaro komandos pilotas 

PASAULINĖSE BENDROVĖSE DIRBANTYS LIETUVIAI IEŠKO 
VERSLO RYŠIŲ SU LIETUVA

Iš kairės – Lenkijos Dakaro komandos lenktynininkas bei įmonės „Pitlane” vadovas Benediktas 
Vanagas, Lenkijoje verslo naujienų portalo „Puls Biznesu” redaktoriaus pavaduotojas Lukaszas 
Koryckis, Vidurio ir Rytų Europos viešosios politikos vadovas „Google” Tomas Gulbinas ir Lenkijos 
ir Lietuvos prekybos rūmų pirmininkas Jaroslavas Neverovičius.                                           LR URM

B. Vanagas džiaugėsi spren-
dimu pakviesti prisijungti 
šturmaną lenką Sebastianą 
Rozwadowskį, kuris yra 2014 
m. absoliutus Lenkijos ralio 
čempionas.

„Lenktyniaudamas Dakare, 
varžaisi su kitomis koman-
domis, kurios užnugaryje turi 
milžiniškų rinkų palaikymą. 
Tad Lietuvos komandai par-
tnerystė su Lenkija buvo itin 
svarbus strateginis sprendimas. 
Drauge mes daug stipresni. Tiek 
autosporte, tiek globaliose eko-
nomikos lenktynėse, Lietuvai 
svarbūs stiprūs partneriai, svar-
būs glaudūs ryšiai su kaimynais. 
Didžiųjų Lietuvos ir Lenkijos 
žaidėjų susitikimas šįvakar 
rodo poreikį keistis informacija 
ir bendradarbiauti”, – mintimis 
dalijosi B. Vanagas.

Apibendrindamas rengi-
nį, diskusijos moderatorius J. 
Neverovičius džiaugėsi, kad 
Varšuvoje susiformavęs sti-
prus su Lietuva dirbančių ar iš 
Lietuvos atvykusių profesionalų 
bei verslo atstovų branduolys.

„Diskusijos dalyviai vie-
ningai sutarė, jog vystant ir 

sėkmingai užbaigiant Lietuvą 
ir Lenkiją jungiančios energeti-
kos, transporto infrastruktūros 
projektus, atsiranda daug naujų 
galimybių abipusėms investi-
cijoms, prekybai. Dalis verslo 
jau dabar sėkmingai ir aktyviai 
dirba regiono mastu, tačiau bū-
tina stiprinti ekonominius dviejų 
šalių ryšius, kad išnaudotume 
galimybes ir įgautume prana-
šumo kaip regionas”, – sakė J. 
Neverovičius.

„Mylėti Lietuvą ir prisidėti 
prie jos augimo galima įvai-
riais būdais gyvenant visuose 
pasaulio kraštuose”, – patikino 
viena iš renginio iniciatorių, 
GLL vadovė Kotryna Stankutė-
Jaščemskienė.  „Pernai Global 
Lithuanian Leaders susitikimai 
vyko Stokholme, Frankfurte, 
Rygoje, Niujorke, Toronte, 
Čikagoje. Šiuos metus prade-
dame Varšuvoje, nes būtent 
mūsų kaimyninių šalių tvirti 
ryšiai yra ypač svarbūs, o prie 
jų palaikymo ir stiprinimo 
svarbiai prisidėti gali save su 
Lietuva siejantys ir Lenkijoje 
gyvenantys tarptautiniai pro-
fesionalai”.              LR URM

Lietuvos ambasadorius 
Rusijoje Remigijus Motuzas 
balandžio 13 dieną Lietuvos 
Vyriausybės vardu pasirašė 
daugiašalio susitarimo „Šiaurės 
matmens” partnerystės dėl vi-
suomenės sveikatos ir socialinės 
gerovės srityje (NDPHS) sekre-
toriato įsteigimo originalą.

Pasirašymo procedūra 
vyko Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijoje, dalyvau-
jant Rusijos diplomatams bei 
Sveikatos ministerijos atsto-
vams. Rusija yra minėto susi-

LIETUVOS AMBASADORIUS RUSIJOJE 
PASIRAŠĖ TARPVYRIAUSYBINĮ „ŠIAURĖS 
MATMENS” PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ

tarimo depozitarė. Pasirašyto 
tarpvyriausybinio susitarimo 
kopija artimiausiu metu bus 
persiųsta Lietuvai diplomati-
niais kanalais.

„Šiaurės matmens” part-
nerystė dėl visuomenės svei-
katos ir socialinės gerovės 
srityje (Northern Dimension 
Partnership in Public Health 
and Social Well-being, NDPHS) 
– tarpvyriausybinio bendradar-
biavimo forma, prasidėjusi 2003 
m., pasirašius Oslo deklaraciją.

LR URM
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Tarnybą Lietuvoje baigė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Sausumos pajėgų Europoje 
2-ojo kavalerijos pulko 3-iojo 
eskadrono karių pamaina. Tris 
mėnesius Lietuvoje trenira-
vęsi JAV kariai grįš į nuolati-
nės dislokacijos vietą Vilseke, 
Vokietijoje. Juos pakeisiantys 
kariai iš to paties kavalerijos 

Autoritetingas JAV saugu-
mo politikos tyrimo centras 
parengė ir Vilniuje balandžio 
15 dieną pristatė ataskaitą, 
kuria siekiama geriau supažin-
dinti JAV ir Europos šalių po-
litikus su dabartiniais iššūkiais 
Baltijos valstybių saugumui 
ir padėti užtikrinti vieningą 
NATO kovos su grėsmėmis iš 
rytų strategiją.

A t a s k a i t ą  p a r e n g ė 
Vašingtone įsikūręs Naujojo 
Amerikos saugumo centras 
(Center for a New American 
Security, CNAS), remdamasis 
2015-2016 m. vykdytu projek-
tu „Assured Resolve: Testing 
Possible Challenges to Baltic 
Security”. Jo tikslas – išlaikyti 
JAV ir Europos valstybių dė-
mesį grėsmėms Baltijos šalių 
saugumui, išanalizuoti nacio-
nalinio ir daugiašalio atsako į 
galimas Rusijos provokacijas 

BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMUI – AUTORITETINGO JAV TYRIMO 
CENTRO DĖMESYS

Iš kairės: Julie Smith, L. Linkevičius, Michele Flournoy.                                                         LR URM

prielaidas, nustatyti politinių 
sprendimų procesų trūkumus 
ir pateikti pasiūlymus ateičiai.

Projekto ataskaitą ir re-
komendac i j a s  L ie tuvos 
Prezidentės patarėjams, Seimo 
nariams ir užsienio reikalų 
ministrui Linui Linkevičiui 
pristatė viena iš CNAS įkū-
rėjų, buvusi JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotoja, šiuo 
metu – pagrindinė kandidatės 
į JAV prezidentus Hillary 
Clinton nacionalinio saugumo 
patarėja Michele Flournoy, 
CNAS Strategijos ir valstybės 
valdymo meno programos 
direktorė Julie Smith, dirbusi 
JAV viceprezidento nacio-
nalinio saugumo patarėja, 
H.Clinton komandoje dabar 
atsakinga už NATO, Šiaurės, 
Vidurio ir Rytų Europą, bei 
CNAS Gynybos strategijų ir 
analizės programos direktorius 

Jerry Hendrixas. 
Atitinkami pristatymai su-

rengti ir JAV valdžios atsto-
vams, NATO ir ES būstinėse.

CNAS vykdyto projekto 
metu buvo surengtos stalo pra-
tybos su hibridinio ir konven-
cinio Baltijos šalių užpuolimo 
scenarijais, kuriose dalyvavo 
beveik 50 Baltijos ir Šiaurės 
šalių bei JAV valdžios atstovų 
ir ekspertų, dirbančių saugumo 
ir gynybos politikos srityje. 

Tarp kitų projekto išvadų 
pabrėžiama daugianacionali-
nių NATO pajėgų nepertrau-
kiamo buvimo Baltijos vals-
tybėse svarba, esminis Šiaurės 
šalių vaidmuo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gynyboje 
bei būtinybė stiprinti šių ir kitų 
Europos valstybių visuomenių 
atsparumą bandymams pakirs-
ti jų gyvybines funkcijas. 

LR URM

TARNYBĄ LIETUVOJE BAIGĖ JAV ROTACINIŲ 
PAJĖGŲ DEVINTOSIOS PAMAINOS KARIAI

pulko 2-ojo eskadrono į Lietuvą 
atvyksta balandžio 20-26 d. 
Nauja JAV karių pamaina taip 
pat bus dislokuota Kunigaikščio 
Vaidoto mechanizuotame pėsti-
ninkų batalione.

Planuojama, kad apie 260 
JAV karių Lietuvoje treniruosis 
iki birželio pabaigos.

Balandžio 11 d. atsisveiki-

nimo ceremonijos metu JAV 
kariams buvo įteikti Lietuvos 
kariuomenės medaliai „Už tar-
pusavio paramą”. Tai buvo jau 
devintoji JAV Sausumos pajėgų 
karių rotacija Lietuvoje, taip pat 
Estijoje ir Latvijoje ir Lenkijoje. 
Išvykstančios JAV pamainos 
kariai rotacijos metu vykdė savo 
padalinio karių individualų, 
specialistų ir skyriaus rengimą, 
taip pat kartu su Lietuvos kariais 
dalyvavo bendrose kovinio ren-
gimo pratybose.

JAV Sausumos pajėgų kariai 
Baltijos šalyse ir Rytų Europoje 
rotuojasi nuo 2014 metų pava-
sario, kaip dalis JAV Sausumos 
pajėgų operacijos „Atlanto ryž-
tas” (angl. „Operation Atantic 
Resolve”). Šia operacija, kuriai 
vadovauja JAV sausumos pajė-
gų Europoje štabas, JAV rodo 
savo įsipareigojimą ir bendrą 
sąveiką NATO sąjungininkams 
užtikrinant saugumą regione.

LR KAM

LR KAM nuotr.

Pekine reziduojanti Lietuvos ambasadorė Ina Marčiulionytė 
balandžio 20 dieną įteikė skiriamuosius raštus Mongolijos 
Prezidentui Tsakhiagiinui Elbegdorjui. Po iškilmingos ce-
remonijos vykusiame pokalbyje abiejų šalių atstovai aptarė 
dvišalius santykius ir jų plėtojimo perspektyvas. Lankydamasi 
Ulan Batore ambasadorė taip pat susitiko su šalies užsienio 
reikalų ministru Lundegu Purevsurenu ir kitais Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais, maisto ir žemės ūkio ministre Radnaa 
Burmaa, Mongolijos ASEM vyriausiuoju pareigūnu Orgilu 
Luvsantserenu, Mongolijos nacionalinio muziejaus vadovybe.   
Susitikimuose aptarti dvišaliai ryšiai, bendradarbiavimas Azijos 
ir Europos susitikimo (ASEM) rėmuose, ruošiantis ASEM 
viršūnių susitikimui, bei kitos tarptautinės politikos aktualijos. 
Lietuva ir Mongolija diplomatinius santykius užmezgė 1991 
m. gruodžio 11 d.

Belgijos Charleroi oro uoste balandžio 12 dieną oficia-
liai pradėtas Lietuvos turizmo galimybių pristatymo mėnuo. 
Lietuvos ambasada Belgijoje, bendradarbiaudama su Valstybiniu 
turizmo departamentu, Vilniaus oro uostu bei Lietuvos garbės 
konsulu Valonijoje Philippe‘u Suinenu pristatė Lietuvos turizmo 
bei verslo galimybes Belgijos verslo ir žiniasklaidos atstovams.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius balandžio 
15 dieną kreipėsi laišku į Europos Sąjungos vyriausiąją įgalioti-
nę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotoją Federica Mogherini, dėkodamas už 
Europos išorės veiksmų tarnybos pareiškimą, smerkiantį Rusijos 
okupacinės valdžios taip vadinamos „prokurorės” sprendimą 
suspenduoti Krymo totorių tautos Medžliso veiklą, ir atkreipė 
dėmesį į bendros ES reakcijos į šį neteisėtą ir žmogaus teises 
pažeidžiantį sprendimą svarbą.

Krymo totorių teisėtai išsirinkta atstovaujamoji institucija 
– Medžlisas – buvo uždrausta okupacinės Krymo valdžios taip 
vadinamos „prokurorės” sprendimu balandžio 13 d., tuo metu, 
kai Vilniuje vyko Pasaulio Krymo totorių kongreso vykdomojo 
komiteto posėdis ir tarptautinė konferencija, skirta žmogaus 
teisių pažeidimams Kryme apžvelgti. L. Linkevičius išreiškė 
susirūpinimą dėl Medžliso narių saugumo ir tolesnės jų veiklos 
Kryme po Rusijos sprendimo uždrausti Medžliso veiklą. Anot 
ministro, šis okupacinės valdžios veiksmas vertintinas kaip 
politiškai motyvuotas Krymo aneksijai nepritariančių totorių 
persekiojimas ir gali reikšti tolesnių agresijos veiksmų, nu-
kreiptų prieš Krymo totorius, pradžią. Ministras informavo ES 
vyriausiąją įgaliotinę, kad balandžio 11 d. prasidėjus Pasaulio 
Krymo totorių kongreso vykdomojo komiteto posėdžiui, oficiali 
Lietuvos Seimo svetainė patyrė kibernetinę ataką. Numanoma, 
kad atakos tikslas buvo sutrukdyti užsienio žiūrovams tiesio-
giai stebėti kongreso posėdį. L. Linkevičius išreiškė viltį, kad 
ES vieningai pasmerks Rusijos veiksmus ir paragins Kremlių 
atšaukti Medžliso veiklą draudžiantį sprendimą. Medžlisas yra 
Krymo totorių atstovaujamoji institucija, išrinkta pagal Jungtinių 
Tautų deklaraciją dėl vietinių žmonių teisių.

Lietuvos ambasada Ispanijoje dalyvavo tarptautinėje di-
plomatų labdaros mugėje Madride. Ispanijos karalienė motina  
Sofija aplankė Lietuvos stendą balandžio 16 dieną Madride 
vykusioje tarptautinėje diplomatų labdaros mugėje. Lietuvos 
ambasada bendradarbiaudama su „Žemaitijos pieno” įmone 
mugėje pristatė  „Džiugo” sūrį, Lietuvoje gerai žinomus, tačiau 
Ispanijoje dar neatrastus, glaistytus varškės sūrelius „Magija”  
bei kitus įmonės produktus. Stende taip pat buvo teikiama in-
formacija apie turizmo ir poilsio galimybes Lietuvoje. Labdaros 
mugė Madride rengiama 22 kartą, šiemet joje dalyvavo 50 ša-
lių. Karalienė motina Sofija yra užsienio diplomatų Ispanijoje 
asociacijos garbės prezidentė. Renginio metu surinktos lėšos 
bus skirtos Alzhaimerio liga sergančių žmonių paramos fondui.

Lietuvos ambasados Austrijoje Zagrebo skyriaus vadovas 
Deividas Stankevičius balandžio 19 dieną susitiko su Kroatijoje 
esančio Rijekos universiteto rektoriumi Pero Lučinu, Technikos 
ir Jūrininkystės fakultetų dekanais ir aptarė bendradarbiavimo su 
Lietuva galimybes. Nors Rijekos universitetas aktyviai dalyvau-
ja programoje „ERASMUS+”, tačiau kol kas nebendradarbiauja 
nė su vienu Lietuvos universitetu. Kadangi Rijeka yra pajūrio 
miestas ir jame veikia didžiausias Kroatijos uostas, susitikimo 
metu sutarta, jog būtų tikslinga užmegzti bendradarbiavimą 
su Klaipėdos universitetu. Trečio pagal dydį Kroatijos miesto 
universitetas garsėja gilias tradicijas turinčiais Jūrininkystės ir 
Technikos fakultetais. Tarpuniversitetinio bendradarbiavimo 
sutartimi būtų siekiama paskatinti dėstytojų ir studentų mainus, 
keistis patirtimi tobulinant esamas studijų programas ir kuriant 
naujas, ypač atsižvelgiant į kvalifikuotų specialistų poreikį 
darbui suskystintų gamtinių dujų terminaluose.

LR URM, LR KM
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Š. m. balandžio 14 d. į 
„Dirvą” iš  „Washington 
DC” paskambino Lietuvos 
Respublikos ambasada, tei-
raudamasi, ar „Dirva” nenorėtų 
pasikalbėti su JAV besilankan-
čiu Lietuvos krašto apsaugos 
ministru Juozu Oleku. Šio 
straipsnio autoriaus atsakymas 
buvo vienareišmis „taip”. Buvo 
sutarta, kad pokalbis įvyks ba-
landžio 15 d., nustatytu laiku, 
bet dėl ministro ankstyvesnių 
įsipareigojimų pokalbio laikas 
galėjo būti pakeistas. Tačiau 
pokalbis įvyko tą pačią dieną.

Pagal iš įvairių šaltinių gautą 
informaciją, ministro apsilan-
kymas JAV susijęs su Lietuvos 
valdžiai (Krašto apsaugos mi-
nisterijai) svarbiais reikalais: 
ministras susitiko su Jungtiniu 
Tautų diplomatais, taip pat da-
lyvavo diskusijose „Washington 
DC” su JAV senatorium Johnu 
McCainu. Nors ministro dieno-
tvarkė jo laiką labai ribojo, jis 
sugebėjo apsilankyti ir lietuvių 
telkiniuose ir maloniai sutiko 
duoti interviu „Dirvai”.

Straipsnio autorius balan-
džio 12 d. turėjo progą pasi-
klausyti per internetą Niujorko 
lietuvių radijo programos, ku-
rioje (balandžio 10 d.) buvo 
transliuojama ir ministro pasa-
kyta kalba lietuvių susirinkimo 
metu, ir išgirsti jo atsakymus į 
klausimus. Tai buvo geras pa-
siruošimas būsimam pokalbiui. 
Žinant, kad „Dirvos” skaityto-
jai labai domisi Lietuvos poli-
tikos naujienomis ir kitomis su 
Lietuva susijusiomis temomis, 
tikroviškomis ir neiškreiptomis 
jokių pašalinių įtakų, pokalbyje 
straipsnio autorius ministrui pa-
tiekė šiuos klausimus, į kuriuos 
ministras atsakė optimistiškai ir 
atsargiai. 

Jūsų profesija yra medici-

nos daktaras-chirurgas. Kas 
jus pastūmėjo į politiką? 

Aš jau seniai galvojau apie 
laisvą Lietuvą. 

Kiek laiko pareikalauja 
Jūsų dabartinės pareigos iš 
Jūsų šeimyninio gyvenimo? 

Mano darbui 24 valandų 
neužtenka.

Jūs dar esate jaunas ir 
energingas žmogus. Ar gal-
vojate kada nors grįžti į me-
diciną? 

Ne. Liks tik prisiminimai. 
Jūsų, kaip Lietuvos krašto 

apsaugos ministro, nuomone 
ar Lietuvos problemos yra 
išspręstos, sprendžiamos ar 
atidėliojamos? 

Lietuva pasirinko teisingą 
kelią. Narystė NATO įpareigo-
ja, krašto apsaugos biudžetas 
kasmet didėja 1.5 % – 1.8 %. 

Šiomis dienomis, dėl įžū-
laus Putino elgesio, pavojus 
Baltijos valstybėms vis auga. 
Ar tai yra provokacija ar 
įžanga į jo sumanymų vyk-
dymą? 

Šis klausimas apie neseniai 
įvykdytus Rusijos naikintuvų 
skrydžius arti JAV karo laivo 
Baltijos jūroje. Tai nestebina ir 
nėra didelė problema. 

Ar NATO turi galimybę 
teikti karinę apsaugą? 

Galimybę turi, pvz., įvairių 
tautybių naikintuvų dalinių 
dislokavimas Šiauliuose. 

Kas daroma dėl Karaliau-
čiaus srities statuso? 

Yra pastebėta, kad Kara-
liaučiaus srityje Rusijos laivų 
skaičius padidėjo. Taip pat ir 
karinė įranga.

Ministras Juozas Olekas pa-
dėkojo visiems JAV lietuviams, 
perdavė linkėjimus Klivlando, 
Ohajo valst., lietuviams ir 
„Dirvai”. 

Algirdas V. Matulionis

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas ir 
Seimo opozicijos vadovas 
Andrius Kubilius vizito metu 
Vašingtone balandžio 12-15 d. 
dalyvavo ir pasisakė Atlantic 
Council ir LR Krašto apsau-
gos ministerijos organizuotoje 
konferencijoje „Defending 
Europe’s Eastern Flank”; tu-
rėjo susitikimus Kongrese, kur 
šiuo metu yra svarstomas JAV 
Gynybos biudžetas ir ERI, 

Iš kairės – JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas Jonh McCain, Seimo opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų 
komiteto pirmininko pavaduotojas demokratas Jack Reed.                                                       LR URM

AUKŠTO LIETUVOS VALDŽIOS 
PAREIGŪNO VIEŠNAGĖ JAV

ĮTEMPTA IR PRODUKTYVI LIETUVOS ATSTOVŲ 
SAVAITĖ VAŠINGTONE

susitiko su Senato Ginkluotųjų 
pajėgų komiteto pirmininku 
Jonh McCain ir jo pavaduo-
toju, demokratu Jack Reed, 
Senatoriumi Jeff Sessions, 
Kongresmenais: C.Gardner, 
A.Schiff, J.Shimkus, M.Turner, 
Atstovų Rūmų pirmininko 
Užsienio politikos vyriausiuoju 
patarėju J.Burks, kandidato į 
JAV Prezidentus, Senatoriaus 
T.Cruz kabineto vadovu 
P.Teller.

Saugumo situacija Euro-
poje, JAV Prezidento rinkimai 
ir jų įtaka JAV užsienio poli-
tikai buvo aptariama susitiki-
muose su CEPA, The Heritage 
Foundation vadovais ir eks-
pertais, tarptautinė saugumo 
situacija ir regiono saugumo 
iššūkiai pristatyti interviu JAV 
žiniasklaidos priemonėms ir 
JAV lietuvių spaudai ir radijui 
metu. 

LR URM

L R  U R M 
Ministras pata-
rėjas Mindaugas 
Žičkus trumpai 
aptarė Lietuvos 
istoriją, geopo-
litinę, saugumo 
i r  e k o n o m i -
nę s i tuaci jas . 
Džiaugiamės ir 
dėkojame orga-
nizatoriams ir 
Lietuvos atstovei 
- Cherry Blossom 
Princess Eglei 
Jakučiūnaitei už 
puikų Lietuvos 
atstovavimą ir 
programos daly-
vių supažindini-
mą su Lietuvos 
tradicijomis, kul-
tūra ir pasieki-
mais! 

LR URM

LIETUVOS AMBASADĄ JAV APLANKĖ  
BEVEIK 100 „CHERRY BLOSSOM PRINCESS PROGRAM” DALYVIŲ

Ministras patarėjas Mindaugas Žičkus su svečiais prie Lietuvos ambasados Vašingtone.                              LR URM

kius Lietuvoje.
Balandžio 15 d. Finansų 

ministras Rimantas Šadžius 
susitiko su NASDAQ vice-
prezidentu Edward Knight, 
su kuriuo aptarė Lietuvos 
kapitalo rinkos pokyčius bei 
NASDAQ planus Baltijos 
regione.

Dalykiškoje diskusijoje 
Lietuvos finansų ministras 
R.Šadžius atkreipė dėmesį, 
kad jau 8-eris metus sėkmin-
gai plėtojama Lietuvos ir di-
džiausios vertybinių popierių 
prekybos technologijų, ver-
tybinių popierių kotiravimo 
ir informacijos paslaugų tie-
kėjos pasaulyje - NASDAQ 
partnerystė yra abipusiai 
naudinga.  Nuo 2015 m. va-
sario Vilniuje pradėjo veikti 
NASDAQ Technologijų ir 
verslo kompetencijų centras, 
kuriame šiuo metu dirba 127 
informacinių technologijų 
(IT), vertybinių popierių 
biržų prekybos, apskaitos ir 
atsiskaitymų operacijų, fi-
nansų apskaitos ir valdymo, 
multimedijos, kibernetinio 
saugumo ir kitų sričių profe-
sionalai, teikiantys paslaugas 
NASDAQ grupės įmonėms 
bei klientams Europoje, JAV 
ir Azijoje. Per artimiau-
sius 2-3 metus NASDAQ 
Lietuvoje ketina įdarbinti dar 
200 darbuotojų.

VAŠINGTONE SU DARBO VIZITU VIEŠĖJO LIETUVOS FINANSŲ 
MINISTERIJOS DELEGACIJA

Vašingtone darbo vizito 
viešėjusi Finansų ministe-
rijos delegacija, vadovau-
jama Finansų ministro R. 
Šadžiaus, dalyvavusi TVF ir 
PB pavasariniame renginyje 
Vašingtone, balandžio 15 
d. susitiko su ALBC prezi-
dentu E. Stuart ir įmonėmis 
narėmis: Thermo Fishers, 
Parsons,  Pfizer,  Exelon, 

Philip Morris ir Nasdaq (kuri 
yra kviečiama prisijungti prie 
ALBC narių).

Susitikimo metu buvo 
aptarta Lietuvos ekonominė, 
energetinė, socialinė (skiriant 
atskirą dėmesį Darbo ko-
dekso pakeitimams) padėtis, 
taip pat švietimo (specialistų 
ruošimo) klausimai. Minėtos 
kompanijos pristatė savo sie-
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ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

F L O R I D A

Kunigo dr. Mato Čyvo 100 
metų jubiliejus

2016 m., balandžio 16 d. Šv. 
Pranciškaus koplyčioje konce-
lebravo šv. Mišias J. E. arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius, 
prelatas Edmundas Putrimas, 
prelatas Algimantas Bartkus, 
kanauninkas Bernardas Talaišis 
ir kunigas dr. Matas Čyvas. Jie 
su būreliu tikinčiųjų meldėsi, 
dėkodami Dievui už jubiliatui 
suteiktas malones per 75 jo ku-
nigystės metus ir sulaukus 100 
metų amžiaus.

Perskaitytas Jo Šventenybės 
popiežiaus Pranciškaus atsiųstas 
apaštališkas palaiminimas, J. E. 
arkivyskupo Liongino Virbalo, 
SJ ir Kauno kunigų seminarijos 
rektoriaus mons. Aurelijaus 
Žukausko sveikinimo laiškai.

Kunigas dr. Matas Čyvas 
gimė 1916 m. balandžio 20 
d. kunigu įšventintas 1941 m. 
sausio 26 d.

Sveikiname mūsų visų myli-
mą ir gerbiamą jubiliatą kunigą 
Matą!
Velykinė mugė ir garbingi 

svečiai
Velykos nebūtų Velykos be 

tradicinės velykinės mugės. 
Šiemetinė Klubo ruošiama 
mugė įvyko ketvirtadienį, kovo 
17 dieną. Salė buvo kruoščiai 
paruošta šiam renginiui: prie 
sienų sustatyti apvalūs stalai, 
o jos viduryje, nuo pat durų iki 
scenos, driekėsi ilgas stalas, 
apkrautas visokiomis gėrybė-
mis, kurias jau nuo pirmadienio 
gamino Angelė Straukienė su 
gausia Klubo narių pagalba. 
Ant stalo buvo išdėstyti viso-
kiausi kepsniai, sūriai, pyragai 
ir pyragaičiai. Prie scenos ant 
atskiro stalo puikavosi įvairiausi 
dirbiniai, papuošalai, drožiniai. 

Mary B. Nippert buvo pa-
skirta Estijos garbės konsule. 
Ji atstovaus Ohajo ir Kentukio 
valstijoms. Pagal gautą infor-
maciją, ši trisdešimtmetė mo-
teris yra aukštos kvalifikacijos 
specialistė: baigė Cincinačio 
universitetą (University of 
Cincinnati), Amerikos gemo-
logijos institutą (Gemological 
Institute of Amerika), studijavo 
Oksfordo universitete (Oxford 
University) (JK), Somerseto 
kolegijoje (Somerset College) 
JAV ir Laivyno akademijoje 
(United States Naval Academy) 
Anapolis, MD. Naujoji konsulė 
turi įspūdingą patirtį komerci-
nėj veikloj ir nepelno siekian-
čiose organizacijose. Konsulė 
Mary B. Nippert su Estija sieja 
jos prosenelė grafienė Ida (von 
Uexkull-Gyllenband) Nippert, 
kilusi iš Baltijos kraštų bajori-
jos. Garbės konsulės pristaty-
mo apeigos įvyks Cincinatyje š. 
m. balandžio 29 d., The Queen 
City Club, Cincinnati, Ohio.

Algirdas V. Matulionis

Kaip buvo skelbta, jau nuo vi-
durdienio pradėjo plūsti ne tik 
nuolatiniai lankytojai, bet ir gau-
sybė svečių, kurie šiuo metu čia 
atostogauja. Matėsi ir keliolika 
vietinių, panorėjusių lietuviškos 
kulinarijos. Pirmą valandą buvo 
patiektas užkandis priešpie-
čiams. Prie stalų neliko vietos, 
kai dalyviai šypsodamiesi nešėsi 
garuojančius didžkukulius (ce-
pelinus). Čia, užsigerdami gira 
ar kava, valgė ir dalinosi dienos 
įspūdžiais su pažįstamais ir 
draugais. Mugę aplankė keletas 
garbingų svečių iš Lietuvos ir 
Kanados. Renginiu džiaugėsi 
užsienio lietuvių katalikų vado-
vas prelatas Edmundas Putrimas 
iš Toronto ir J. E. arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius iš Kauno. 
Arkivyskupas trumpu žodžiu 
pasveikino, o prieš priešpiečius 
malda palaimino susirinkusiuo-
sius.
Šv. Velykos mūsų mieste 

ir klube
Išaušo gražus Šv. Velykų 

rytas, kurį puošė rožių, bou-
ganvilijų ir žydinčių orchidėjų 
žiedai. Šią didingą Kristaus 
Prisikėlimo šventę pradėjome 
šv. Mišiomis Šv. Jėzaus Vardo 
bažnyčioje, Gulfport, Fl., ku-
rias koncelebravo monsinjoras 
Algimantas Bartkus ir kanau-
ninkas Bernardas Talaišis. Šv. 
Mišių metu skambėjo visų 
parapijiečių giedamos gies-
mės, akompanuojant vargonais 
Arūnui Ambrukaičiui. Kan. B. 
Talaišis pamokslo metu pasvei-
kino visus Šv. Velykų proga, 
palinkėjo gausios prisikėlusio 
Kristaus palaimos. Taip pat 
perskaitė Vilniaus arkivysku-
po metropolito Gintaro Grušo 
laišką, kuriame yra iškeliamas 
Dievo Gailestingumas: „Tokia 
didelė Dievo meilė kviečia į ją 
atsiliepti, kviečia vertinti tai, 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kunigystės 75 metų jubiliejų 
švenčiantis kun. dr. Matas Čyvas.                                     lietuviai.ca

NAUJA ESTIJOS GARBĖS KONSULĖ

Mary B. Nippert

kas nepraeina; ryšį su Juo ir su 
Jo mums dovanotais mylimais 
žmonėmis. Leiskime Kristui 
perkeisti mūsų gyvenimą, 
kad labiau mylėtume, geriau 
suprastume vieni kitus, len-
gviau prisipažintume klydę ir 
taisytumėmės. Dievas kviečia 
mus tai daryti artimo meilės 
darbais ne tik per šventes, bet 
ir kiekvieną dieną – apkabinti 
savo artimuosius, priglausti 
liūdinčius, aplankyti sergan-
čius, būti su kitu žmogumi su 
savo artimu…”

Po didingų šv. Mišių pakilios 
nuotaikos dauguma važiavo į 
Lietuvių klubą dalyvauti vely-
kiniuose pietuose. Gražus vaiz-
das pasitiko įeinančius į klubą. 
Matėsi baltomis staltiesėmis 
papuošti stalai. Vyno taurėse 
įdėtos velykinės spalvos serve-
tėlės, lyg gėlės puošė valgiais 
padengtus stalus, o stalo vidurys 
dar buvo padabintas visokių 
spalvų kiškučiais.

Visiems susėdus, LK pirmi-
ninkė Aldona Česnaitė pasvei-
kino visus Kristaus Prisikėlimo 
šventės proga, sakydama, kad 
vėl malonu matyti mūsų tarpe 
LR pulk. lt. Dainių Barčių su 
šeima, reziduojantį MacDill, 
Tampa oro bazėje, visus sve-
čius ir nuolatinius klubo lan-
kytojus.

Po kan. B. Talaišio maldos 
prie kiekvieno stalo prasidėjo 
„margučių sumuštinės”. Stalų 
laimėtojai buvo pakviesti į 
priekį prie scenos ir vėl muš-
dami margučius bandė savo 
laimę. Stipriausias margutis 
buvo Viliaus Juškos rankose.

Toliau buvo gražiausių mar-
gučių rinkimai. Pintinėlės su 
margučiais buvo išstatytos prie 
scenos, paskelbti konkurso 
teisėjai - kan. B.Talaišis, Loreta 
Kynienė ir Mečys Šilkaitis. 

Pirmos vietos laimėtoja tapo 
Birutė Mikalauskienė ir buvo 
apdovanota raguoliu.

Vaišės tęsėsi toliau. Po šaltų 
užkandžių į stalus buvo nešami 
šilti patiekalai, nuostabiai skani 
antis su keptomis bulvytėmis, 
spanguolėmis, obuoliais ir kitais 
skanumynais.

Po vaišių pirmininkė Aldona 
pakvietė viešnią iš Kanados 
Vilmą Sabaliauskienę, kuri 
linksmino daina ir akordeono 
muzika, įpindama pasakoji-
mus apie įvairius velykinius 
papročius.

Didelę padėką reiškiame 
dvasininkams, LK pirminin-
kei A. Česnaitei ir jos valdy-
bai, nuostabiai šefei Angelei 
Straukienei ir jos padėjėjoms.

Atvelykis – puokščių 
šventė

Balandžio  mėn.  3  d . 
Kultūros būrelio iniciatyva 
klube buvo surengta antroji 
metinė „Pavasario puokščių 
šventė”, sutraukusi pilną salę 
svečių. Meninę programą atliko 
„Saulutės” mokiniai, „Ritmo” 
ansamblis ir „Venta” daininin-
kių grupė. Programą sklandžiai 
vedė Jovita Acutė-Parker.

Rinkosi svečiai, nešini jų 
sukurtomis puokštėmis, o ant 
kiekvieno skoningai papuoš-
to stalo puikavosi lietuviški 
šakočiai. Puokščių parodos 
ir konkurso gražiai paruoštą 
stalą sumaniai tvarkė Gražina 
Morkūnaitė-Foulkner ir Monika 
Bardzilauskaitė.

Po pietų meninę programą 
pradėjo Jovita, perskaitydama 
H. Radausko eilėraštį „Gėlės 
ir vėjas”, o „Ritmo” šokė-
jos pasveikino publiką šokiu 
„Kepurine”. Scenos priekyje 
sustoję „Ventos” dainininkės, 
pasipuošusios lietuviško aude-
klo rūbais ir gintarais, akompa-

nuojant Astai Lukienei, padai-
navo dainą „Venta”. Maironio 
eilėraštį „Pavasaris” gražiai 
padeklamavo „Saulutės” mo-
kinė Ievutė. Na, o keturi mo-
kinukai, talkinami mokyklos 
vedėjos Birutės Blotnienės, 
scenoje sušoko „Klumpakojį”.

„Venta” linksmino publiką 
daina „Siuntė mane motinė-
lė”, o „Ritmo” šokėjai sušoko 
„Šliapoksiuką”.

Visus linksmai nuteikė 
„Ventos” daina „Bėda man 
yra viena”, o po jos, talkinama 
solisčių Algutės Virbickienės 
ir Mildos Liaukienės, „Venta” 
padainavo dainą „Tylūs armo-
nikos tonai”. Paskui - Ramutės 
Krikščikienės skaitomas eilė-
raštis apie pavasarį ir „Ventos” 
daina „Padainuosime sustoję”. 
Programa baigta „Ritmo” va-
dovės Rimos Kilbauskienės 
žodžiais: „Šį kartą paruošėme 
liaudišką programą. Visi pro-
gramos atlikėjai pasipuošę 
tautiniai drabužiais, gintarais ir 
lietuviškai nuoširdžia šypsena 
linksmino publiką.”

Na, o puokščių konkursas 
irgi pradžiugino laimėtojus. 
Pirmą vietą ir 75 dol. dovaną 
laimėjo Edita Šniževičienė, 
antrą – Dalė Gotceitienė (50 
dol.) ir trečią – 25 dol.- Ramutė 
Krikščikienė. Premijų mece-
natai: Svajūnas Starkus, Lina 
ir Gediminas Vilkeliai ir klubo 
kultūros būrelis. Dėkojame 
jiems už jų dosnumą.

Publika skirstėsi geros nuo-
taikos, reikšdama viltį, kad ši 
šventė taps metine tradicija. O 
mes tikimės, kad vis daugiau 
Klubo narių ateityje kurs pava-
sarį skelbiančias puokštes.

Pavasaris – linksmas ir džiu-
ginantis – atkeliavo į mūsų 
klubą.

Lietuvių žinios, Nr.473 inf.
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Lietuvos užsienio reika-
lų viceministras Mantvydas 
Bekešius Taline kovo 23 dieną 
su Estijos pareigūnais aptarė 
Lietuvos ir Estijos politiką di-
asporos atžvilgiu, pasirengimą 
abiejų valstybių šimtmečio mi-
nėjimui 2018-aisiais ir Estijos 
pasiruošimą pirmininkauti 
Europos Sąjungos Tarybai 
2018 metų pirmąjį pusmetį.

Viceministras susitiko su 
Estijos užsienio reikalų minis-
terijos valstybės sekretoriaus 
pavaduotojais Martu Laanemae 
ir Anneli Kolk, Estijos par-

ESTIJOJE APTARTA POLITIKA DIASPOROS 
ATŽVILGIU IR PASIRUOŠIMAS VALSTYBĖS 

ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI

lamento (Rygikogo) Estijos 
100-mečio komiteto tarptauti-
nės programos vadovu Jorma 
Sarvu, Švietimo ir mokslo, 
Kultūros ministerijų atstovais.

Vizito metu Lietuvos am-
basadoje taip pat surengtas 
susitikimas su kelių kartų 
Estijos lietuvių bendruomenės 
atstovais. Viceministras pabrė-
žė, jog kiekvienas lietuvis sve-
čioje šalyje yra savo valstybės 
ambasadorius ir džiaugėsi, kad 
Estijos lietuvių bendruomenė 
veikia ir yra pastebima.

M. Bekešius taip pat pri-

minė apie artėjančius Lietuvos 
Seimo rinkimus ir valstybės 
100-metį, kvietė aktyviai įsi-
traukti į Lietuvos gyvenimą 
bei skatinti tą daryti kitus 
užsienio lietuvius.

Užsienio reikalų ministeri-
jos Užsienio lietuvių departa-
mento laikinai einanti pareigas 
direktorė Lina Žukauskaitė 
susitikime ambasadoje pristatė 
„Globalios Lietuvos” progra-
mą, įvairių Lietuvos institu-
cijų veiklą remiant lietuvybę 
užsienyje ir skatinant užsienio 
lietuvių įsitraukimą į šalies 
gyvenimą. Estijos lietuviai 
turėjo progą pateikti klausimus 
ir išsakyti rūpimas problemas. 

LR URM

Balandžio 5-7 d. LR ge-
neralinė konsulė San Paule 
Laura Guobužaitė viešėjo Rio 
de Žaneire. Šis apsilankymas 
yra nuoseklaus darbo ruo-
šiantis artėjančioms vasaros 
Olimpinėms žaidynėms 2016 
etapas. Diplomatinio korpu-
so susitikime su Olimpiados 
rengėjais buvo detaliai gvil-
denami einamieji pasiruošimo 
žaidynėms klausimai.  Šiais 
kaip ir ankstesniais susitiki-
mais siekiama užtikrinti kuo 
geresnį organizacinio komiteto 
bei olimpinių delegacijų tarpu-
savio bendradarbiavimą.

LR generalinės konsulės 
San Paule atvykimo proga 
LR garbės konsulas Rio de 
Žaneire Luis O. de Souza 
Bandeira balandžio 6 d. va-
karą surengė priėmimą, į kurį 
pakvietė visą Rio de Žaneire 
reziduojantį diplomatinį kor-

LIETUVOS GENERALINĖS KONSULĖS 
VIZITAS RIO DE ŽANEIRO

pusą, lietuvių bendruomenės 
narius, verslo atstovus bei 
kitus garbius svečius, esančius 
Lietuvos draugais Brazilijoje. 
Sveikinimo kalboje Laura 
Guobužaitė pasidžiaugė gau-
siu ratu Lietuvai ir lietuviš-
kumui neabejingų žmonių, 
priminė neseniai minėtąsias 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 26-tąsias metines, 
atkreipdama šių metų pasaulio 
sporto sostinės dėmesį į tai, 
kad Lietuvos nepriklausomy-
bės kelyje sportas užėmė labai 
reikšmingą vietą - buvo kovos 
už laisvę dalis. 

Nuo LR generalinio konsu-
lato San Paule įkūrimo, vienas 
iš tikslų yra kuo glaudesnių 
ekonominių, politinių, kultū-
rinių  ryšių su Rio de Žaneiro 
valstija kūrimas bei bendradar-
biavimas su Lietuvos diaspora. 
LR URM

Gražu, kad vietinio kliv-
landiečio lietuvio Steveno 
Abriani filmas „Wind in the 
Trees” („Vėjas medžiuose”) 
buvo atrinktas iš 1300 „short” 
(trumpos apimties - trum-
pametražių) filmų ir pateko 
tarp 213 filmų, skirtų rodyti 
40-ajame Klivlando tarptauti-
niame kino filmų festivalyje. 
Festivalyje buvo rodomi ir 
192 „features” (pilnos apim-
ties - pilnametražiai) filmai, 
per 12 dienų balandžio mėnesį 
„Cleveland Tower City” tea-
truose juos pamatė 102, 235 

TARPTAUTINIS KLIVLANDO KINO FILMŲ 
FESTIVALIS

Režisierius Steven (Stevenas) Abriani, motina dr. Danutė Gaizutytė -Abriani, Steveno brolis Aleksas 
Abriani (nuotraukoje trūksta jų brolio Andriaus Stankaus) džiaugėsi jo filmo rodymu Klivlando 
tarptautiniame kino filmų festivalyje, kuriame buvo pristatyti 405 filmai iš 72 pasaulio šalių.  
                                                                                                                          Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

žiūrovai.
Stevenas, baigęs kino filmų 

studijas Čikagos Loyolos uni-
versitete (Loyola of Chicago), 
yra dr. Danutės Gaizutytės-
Abriani ir a.a. Jerry Abriani 
(buvęs Klivlando lietuvių 
namų direktorius) sūnus, pui-
kiai kalbantis lietuviškai, pri-
klausė skautams ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms. 
Jis pasiryžęs pasiekti kine, ką 
atsiekė kino filmų režisieriai 
Hazakevicius, Markevicius, 
Mekas ir Zemeckis.

Dr. Viktoras Stankus

Balandžio 13 d. Lietuvos 
Respublikos generalinė konsu-
lė San Paule Laura Guobužaitė 
lankėsi Kuritiboje Paranos 
valstybiniame universite-
te, Brazilijoje, kur atidarė 

PARODOS „NEREGĖTA LIETUVA” 
ATIDARYMAS KURITIBOJE, BRAZILIJOJE

Lietuvos Respublikos generalinė konsulė San Paule Laura Guobužaitė renginio metu.   LR URM nuotr.

Mariaus Jovaišos fotografijų 
parodą „Neregėta Lietuva”.

P r i s t a tydama  pa rodą 
Lietuvos atstovė atkreipė dė-
mesį ne tik į Lietuvos gamtos 
bei miestelių grožį, bet ir į 

didžią, o kartu ir nelengvą ša-
lies praeitį, pakviesdama visus 
susirinkusius, kurių daugeliui 
Lietuva tikriausiai yra iš tiesų 
neregėtas kraštas, kuo artimiau 
šį žemės lopinėlį Europos cen-
tre pažinti. 

R e n g i n i o  p r a d ž i o j e 

Lietuvos atstovei universite-
to akademinė bendruomenė 
pateikė netikėtą staigmeną 
– pasitiko skudučių, kuriuos 
vienas universiteto profesorius 
įsigijo 2006 m. viešėdamas 
Lietuvoje, garsais.

Tikimasi, kad visą mėnesį 
truksianti paroda „Neregėta 
Lietuva” pritrauks nemažai 

lankytojų. Informacija apie 
tai išplatinta akademinei ben-
druomenei, viešojo ir privataus 
sektoriaus atstovams regione, 
taip pat Paranos valstijoje 
gyvuojančiai lietuvių bendruo-
menei. Vizito Kuritiboje metu 
Lietuvos generalinė konsulė 
San Paule davė interviu ir 
vietos žiniasklaidai. LR URM

Balandžio 12 d., pirma-
dienį, Pietų Indijoje viešin-
tis Lietuvos ambasadorius 
Indijoje Laimonas Talat-
Kelpša susitiko su Verapolio 
(Keralos valstija) vyskupu 
dr. Franciu Kallarackalu 
ir aptarė iš Lietuvos kilu-
sio misionieriaus Mykolo 
Šostako atminties įamžinimo 
galimybes. 

K a r m e l i t a s  M y k o l a s 
Šostakas (Mikolaj Szostak) 
Verapolyje vyskupavo daugiau 
nei 20 metų. Jis gimė 1710 
metais Vilniuje, į Indiją atvyko 
1739 metais ir netrukus pa-
skirtas Malabaro apaštališkojo 
vikaro (popiežiaus vietininko) 

INDIJOJE PLANUOJAMAS ĮAMŽINTI 
MISIONIERIAUS IŠ LIETUVOS  

MYKOLO ŠOSTAKO ATMINIMAS
koadjutatoriumi. 

1750 metais M.Šostakas 
tapo Verapolio, dabar vadina-
mo Varapura, apaštališkuoju 
vikaru. Šiame poste išbuvo 
iki mirties. Mirė 1773 metais 
Verapolyje, ten ir palaidotas.

Vietiniams šis iš Lietuvos 
ki lęs  vyskupas žinomas 
Florencijaus vardu ir gerbia-
mas už jo pastangas sutaikyti 
skirtingų apeigų besilaikančias 
vietos krikščionių bendruo-
menes. 

Šiandien iš daugiau nei 33 
mln. Keralos gyventojų 18 
proc. yra krikščionys - iš viso 
apie 6 mln. tikinčiųjų.

 LR URM



9. DIRVA . 2016 m. balandžio 26 d. . 
K U L T ŪR A

KULTŪROS KRONIKA

Šių metų balandžio 15 
d. Lietuvoje minima 10-oji 
Kultūros diena, ta proga ir 
Lietuvos Respublikos gene-
raliniame konsulate Čikagoje 
iškelta kultūros vėliava, kuri 
lankytojus pasitiko visą savaitę. 
Minint pasaulinę kultūros die-
ną, mąstoma apie kultūrą kaip 
žmogaus dvasingumo raišką ir 
tikima, jog tai įpareigos žmones 
gyventi kultūringiau, primins 
etikos svarbą visose srityse, 
sutelks savo etninių šaknų 
pažinimui ir kultūros vertybių 
apsaugai, primins apie taikią 
mokslo pritaikymo būtinybę ir 
kultūros kaip taikos pagrindo 
siekimą visose visuomenės 
gyvenimo srityse. Ypatinga 
svarba teikiama vaikų ir jauni-
mo kultūriniam ugdymui, kuris 
sąlygoja visuomenės dvasinio 
lygio kilimą.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE SVEČIUS PASITINKA MINĖDAMAS 
PASAULINĘ KULTŪROS DIENĄ

Kultūros dienos data su-
sieta su Rericho Paktu – su-
tartimi dėl kultūros vertybių 
apsaugos karo ir taikos metu, 
pasirašyta Vašingtone 1935 m. 
balandžio 15 d. 21 Amerikos 
žemynų šalies, kuri tapo 1954 
m. UNESCO Hagos „Kultūros 
vertybių apsaugos ginkluoto 
konflikto atveju konvencijos” 
pagrindu.

Lietuvoje plačiai minima 
Kultūros diena: vyksta tarp-
tautinės konferencijos, foru-
mai, savivaldybių kultūros 
darbuotojų apdovanojimai, 
koncertai, parodos, akcijos, 
kiti renginiai. Visoje šalyje 
Kultūros dieną skleidžiasi 
Taikos vėliavos, simbolizuo-
damos Taikos per Kultūrą idė-
ją ir išreikšdamos pasiryžimą 
saugoti ir puoselėti dvasines 
bei materialines kultūros ver-

tybes. Taikos vėliava iškil-
mingai keliama prie Lietuvos 
Respublikos Seimo. 

Kultūros dienos minėjimu 
balandžio 15-tąją, Taikos vėlia-
vos kėlimu valstybės mastu bei 
Taikos miestų ir mokyklų skel-
bimu Lietuva pirmauja pasau-
lyje, būdama pavyzdžiu kitoms 
šalims. Prieš aštuonerius metus 
Lietuva davė impulsą tarptau-
tiniam judėjimui už Pasaulio 
kultūros dienos paskelbimą su 
Taikos vėliavos simboliu.

Šiais metais Lietuvos 
Respublikos Seime vyks 
tarptautinė konferencija „Ar 
kultūra tampa valstybės pri-
oritetu?”. Kviečiame visus 
pamąstyti, ką turėtume daryti, 
kad kultūra taptų prioritetu 
mūsų gyvenime.

LR Generalinio konsula-
to Čikagoje informacija

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas prie iškeltų Lietuvos 
Respublikos ir Taikos vėliavų.                                                      LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

Penktadienį, balandžio 15 
d., Indijoje dailininkas Dainius 
Trumpis Studijoje 55 atidarė 
savo tapybos darbų ir ins-
taliacijų parodą „Susijungę 
fragmentai”.  

„Atidžiau pažvelgęs į iš-
likusius vaizdinius atmintyje 
aptinku atminties fraktališku-
mą, kuriame vaizdai formuo-
jasi įtakojami individo asme-
ninės patirties, realių vaizdinių 
bei įvairių įvykių, vykstančių 
tuo pat metu aplinkoje bei 
prisidedančių prie konkretaus 
atsimenamo vaizdinio ar po-
jūčio. Šie atsiminimai labai 
dažnai neturi nieko bendro 
su dokumentiškai fotografiš-
kais vaizdais, tačiau atminties 
konstrukte jie tampa visiškai 
tikri ir realūs.

Atmintis iš įvairių fra-
gmentų sukuria pilną pa-
veikslą. Mane šiuo konkrečiu 
atveju domina ne pats galu-
tinis atminties sukonstruotas 
paveikslas, bet padriki atsi-

minimų fragmentai, kuriuos 
aš, nepasiduodamas atminties 
inerciškai formavimo įtakai, 
galiu pats modeliuoti, tokiu 
būdu sudėlioti naują, man 
pačiam nenuspėjamą, ben-
drą „paveikslą”. Tai tampa, 

DELIO GALERIJOJE ATIDARYTA DAINIAUS TRUMPIO 
TAPYBOS DARBŲ PARODA

tartum, mozaika sudėliota 
iš nesutvarkytų, nesudėliotų 
atsiminimų fragmentų.”, - su-
sirinkusiems lankytojams savo 
parodos idėją pristatė Dainius 
Trumpis. LR URM

Dailininko Dainiaus Trumpio parodoje, Delyje (Indoja). LR URM nuotr.

Indijoje svečiuodamasis prof. Vytautas Landsbergis se-
kmadienį, kovo 13 dieną, dalyvavo sostinėje Delyje surengtame 
Pasaulio kultūros festivalyje, į kurio uždarymą susirinko apie 
800 tūkst. svečių. „Leiskite man pasveikinti fantastišką Pasaulio 
kultūros festivalį ir visus, kurie kartu švenčia gyvenimą ir taiką. 
Tai taip pat yra ir mano šalies, Lietuvos – tikros senovės Indijos 
sesės – viltis ir tikėjimas”, - kreipdamasis į milijoninę minią 
sakė pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas. Festivalio 
atidarymo iškilmėse, kovo 11 dieną, dalyvavo 125 šokėjai iš 
Lietuvos, pristatę smagią lietuviškų tautinių šokių programą, 
sveikinimo kalbą sakė Lietuvos Respublikos kultūros ministras 
Šarūnas Birutis. Pasaulio kultūros festivalį surengė šiemet 35-
metų sukaktį švenčiantis Gyvenimo būdo fondas, kuriam vado-
vauja pasaulinio garso dvasinis vadovas Šri Šri Ravi Šankaras 
(Shri Shri Ravi Shankar). Organizatorių teigimu, per tris dienas 
festivalį aplankė 3,5 mln. svečių.

Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone atida-
ryta Arūno Baltėno ir Mindaugo Ažušilio fotografijų paroda 
„Lietuva. Dialogas apie vertybes”. Arūnas Baltėnas (g. 1956) 
paskutiniu metu kuria Lietuvos etninių regionų gyvenimo fo-
tografijų archyvą, siekdamas įamžinti žmones, jų buitį ir kas-
dienybę. Autoriui svarbios nuo šiandienos formalių gyvenimo 
normų nutolusios vertybės – ramybė, išmintis, susitaikymas su 
gyvenimu ir vienatve. A. Baltėnas savo darbus įvardija kaip 
kaimo žmonių gyvenimo liudijimus, herojų pasaulį, kuriame 
gyvenama pagal jiems svarbias vertybes, kurios mūsų pasau-
lyje jau yra kitokios. A. Baltėnas gyvenimu ir kūryba tolsta 
nuo paviršutiniško požiūrio, skubėjimo, netikrumo jausmo. 
Mindaugas Ažušilis (g. 1987) Lietuvos fotografijos lauke pa-
sirodė vos prieš kelerius metus ir atstovauja pačiai jauniausiai 
fotografiją naudojančių menininkų kartą, tačiau savo debiuti-
niu projektu „Laimė Lietuvoje” kalba apie tą pačią vertybių 
sistemą, tokią aktualią ir A. Baltėnui. Dažnai paviršutiniškas 
požiūris į viską aplink sklandžiai uždangsto mūsų kasdienybės 
nerimą, tačiau būtent jauno menininko fotografijose įamžintos 
„laimės” apsinuogina visu savo materialiu grožiu. M. Ažušilio 
projektas „Laimė Lietuvoje” – fotografinė laimės tipologijos 
estetika, apnuoginanti banalumą, tuštybę ir faktą, kad mums 
pakanka su(si)kurto įvaizdžio laimei užtikrinti. Abiejų autorių 
fotografijos iš pradžių pagauna savo spalvine raiška, estetika, 
tačiau jų analizė atveria daugybę kritinių sluoksnių, kurie ir 
sukuria šių serijų vertę.

Balandžio 11–14 dienomis vykusiame  šiuolaikinės muzikos 
festivalyje „Rassegna di Musica Nuova” pristatytas lietuvių 
kompozitorės Justės Janulytės kūrinys bosinei fleitai ir įrašy-
toms fleitoms „Psalmės”. Jį balandžio 14 dieną atliko žymus 
italų fleitininkas Manuelis Zurria. Kūrinį buvo galima išgirsti 
Teatro Lauro Rossi salėje, Mačeratos mieste, Italijoje. Kūrinio 
„Psalmės” pirminė versija violončelėms buvo sukurta Anglijos 
Hadersfildo šiuolaikinės muzikos festivalio užsakymu 2008 
metais. Versiją bosinėms fleitoms 2014 metais paruošė italų 
šiuolaikinės muzikos atstovas, fleitininkas Manuelis Zurria bei 
atliko įvairiuose festivaliuose Italijoje, Vengrijoje, Anglijoje, o 
praėjusiais metais Milano leidykla „Die Schachtel” įrašą išleido 
kompaktinėje plokštelėje „Landscape with Tears”.

Iš parodos „Lietuva. Dialogas apie vertybes”.                     LR KM
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Į Lietuvą sugrįžome jau 
liepą. Čia viskas buvo kitaip: 
viskas nauja, augo sodai, 
pamačiau obuolius ant me-
džių. Jau buvo liepos vidu-
rys, galima skinti alyvinius 
obuolius. Iškepti jie buvo 
tikras skanėstas. Gyvenome 
Pašuliuose, pradėjau lankyti 
Kieliškių aštuonmetę moky-
klą. Kaip kartas joje atsirado 

VAIKYSTĖ PRABĖGO SIBIRO 
ŠALTYJE

Stanislovas Abromavičius
(Pabaiga, pradžia Nr.4.)

devintoji klasė, tad po jos 
baigimo išvykau į Kauną 
mokytis amatų mokykloje, 
tapau šaltkalviu. Mama visą 
gyvenimą labai sunkiai dir-
bo, nes reikėjo mus maitinti, 
tėvelio neturėjome. Tremtyje 
dirbo miške, plukdė rąstus 
Jenisejumi, vargo tolimose 
ganyklose ruošiant šieną. 
Ir Lietuvoje negalėjo sėdėti 

rankų sudėjus. Sugrįžus dirbo 
ūkyje, kurį laiką buvo pašti-
ninke, tad išnešioti laiškus ir 
laikraščius padėjau ir aš. 

Gyvendamas Aitekonyse 
sugrįžau prie mėgstamo už-
siėmimo – Lomenoje gau-
džiau sprindžio ilgumo vijūnus. 
Gyvenimas skriejo greitai. Kai 
gyvenau Kaune, vedžiau, užau-

ginome šeimą. Tremtis jau nu-
tolo, bet kartais vis prisimenu 
tuos sunkius metus. Aplankau 
mamą, kuriai jau per 90 metų, 
su ja ir seserimi Vanda prisi-
mename tremties nutikimus. 
Atsirado naujų rūpesčių, viskas 
į praeitį tolsta labai greitai...” 

Taip kalbėjo Šarūnas 
Alionis, dabar jau pensinin-

kas, tačiau nuo pusantrų metų 
kentęs su šeima okupantų 
sumanytą „auklėjimo prie-
monę” – tremties vargus. Juk 
tik po dvylikos metų sovietai 
pamanė, kad vaiką „perau-
klėjo” ir išleido į gimtąsias 
vietas... O gal tai buvo tik 
Lietuvos patriotų naikinimo 
vajus?

Europos Komisijos atsto-
vybėje Rygoje balandžio 20 
dieną surengta Lietuvos re-
žisierių Martyno Starkaus 
ir Jono Banio dokumenti-
nio filmo „Karas 2020-ieji. 
Rusijos informacinė agresija” 
peržiūra.

Po filmo peržiūros vyko 
diskusija, kurią moderavo 
Latvijos užsienio reikalų 
ministro patarėjas Viktors 
Makarovs, pranešėjai šioje 
diskusijoje buvo Lietuvos 
kariuomenės vado patarėjas, 
Lietuvos karo akademijos 
profesorius Valdas Rakutis, 
Vytauto Didžiojo universi-
teto profesorius Gintautas 
Mažeikis, Latvijos universi-
teto profesorė Žaneta Ozoliņa 
ir NATO Strateginės komuni-
kacijos centro Rygoje ekspertė 
Vineta Mēkone.

Renginio dalyvius pasvei-
kino Europos Komisijos at-
stovybės Rygoje vadovė Inna 
Šteinbuka ir Lietuvos amba-
sadorius Latvijoje Ričardas 
Degutis. Renginyje dalyvavo 
Latvijos valdžios institucijų, 
akademinės bendruomenės, 
nevyriausybinių organizacijų, 
žiniasklaidos atstovai, Latvijos 
universiteto ir Stokholmo 
aukštosios Rygos ekonomikos 
mokyklos studentai, Latvijoje 
reziduojančio diplomatinio 
korpuso nariai.

R e n g i n į  o r g a n i z a v o 
Lietuvos ambasada Latvijoje, 
b e n d r a d a r b i a u d a m a  s u 
Europos Komisijos atsto-
vybe Rygoje. Filmą „Karas 
2020-ieji. Rusijos informacinė 
agresija” galima žiūrėti inter-
nete lietuvių, anglų ir rusų (su 
subtitrais) kalbomis. LR URM

L i e t u v o s  a m b a s a d o -
rius Belgijoje Gedminas 
Varvuolis kovo 17 dieną 
įteikė užsienio reikalų mi-
nistro Lino Linkevičiaus 
padėkas Belgijos vidaus 
reikalų ministerijos nacio-
nalinio registro direktoriui 

BELGIJOS TARNYBŲ VADOVAMS – PADĖKOS UŽ PAGALBĄ 
SPRENDŽIANT GIMIMO VIETOS ĮRAŠŲ DOKUMENTUOSE KLAUSIMĄ

Jacques  Wirtzui ir Belgijos 
užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento ge-
neraliniam direktoriui Serge 
Wauthier.  Dėl jų bendro 
darbo su Lietuvos ambasa-
da Belgijos išduodamuose 
dokumentuose Baltijos šalių 
piliečiams, gimusiems iki 
nepriklausomybės atstatymo, 
nebeliko įrašo „gimimo vieta 
Sovietų Sąjunga”.

Įteikdamas padėkas, G. 
Varvuolis pažymėjo, kad šis 
administracinis žingsnis bei 
daugelio Belgijos tarnybų 
pastangos yra ypač svarbios 
tiek istorinio teisingumo 
atkūrimo, tiek sovietinės 
praeities reliktų atsisakymo 
prasme.

Lie tuvių  bendruome-
nės Belgijoje pirmininkas 
Arnoldas Pranckevičius pasi-
džiaugė, jog išspręstas klau-
simas, Belgijos lietuviams 
turėjęs ne tik praktinę, bet ir 
labai simbolinę reikšmę.

Nors Belgi ja  niekada 
nepripažino Baltijos šalių 
okupacijos, vietos taisyklės 
numatė, kad į Nacionalinį 
registrą reikia įrašyti gimimo 
metu egzistavusį valstybės 
pavadinimą. Atsižvelgdama į 
gausius Baltijos valstybių pi-
liečių bei oficialių pareigūnų 
atsiliepimus ir pastabas šiuo 
jautriu klausimu bei tai, kad 
Belgija nebuvo pripažinusi 
Baltijos valstybių okupaci-
jos, Belgijos užsienio reikalų 
ministerija rekomendavo 
Belgijos nacionalinio regis-
tro tarnybai pakeisti Baltijos 
šalių piliečių gimimo vietų 
įrašus Nacionaliniame regis-
tre atitinkamais pavadinimais 
(Lietuva, Latvija, Estija).

Piliečiai, pageidaujantys 
pasikeisti Belgijos išduotus do-
kumentus, kuriuose nurodoma, 
jog jie gimę Sovietų Sąjungoje, 
turėtų kreiptis į savo gyvena-
mosios vietos savivaldybę. 

LR URM

Belgijos vidaus reikalų ministerijos nacionalinio registro direktorius Jacques Wirtzui ir Belgijos už-
sienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento generaliniam direktoriui Serge Wauthier. LR URM

RYGOJE SURENGTA LIETUVIŲ DOKUMENTINIO 
FILMO APIE RUSIJOS INFORMACINĘ 
AGRESIJĄ PERŽIŪRA IR DISKUSIJA

Klaipėdoje atidengta at-
minimo lenta žymiam sioniz-
mo veikėjui, Izraelio vėliavos 
ir valiutos pavadinimo auto-
riui, Davidui Wolffsohnui. 
Taip uostamiestyje pagerbtas 
jau antras žymus Klaipėdos 
žydų bendruomenės veikėjas. 

Prieš tai Klaipėdoje buvo 
atidengta D. Wolffsohno 
mokytojo Isaaco Rulfo at-
minimo lentos. Ši ir naujoji 
atminimo lentos yra viena 
šalia kitos.

„Davidas Wolffsohnas 
gimė Darbėnuose. Tam, kad 
nereikėtų tarnauti Caro ar-
mijoje, jo tėvas išsiuntė sūnų 
mokytis į Klaipėdą. Būtent 

KLAIPĖDOJE PAGERBTAS IZRAELIO VĖLIAVOS 
AUTORIUS

čia jis ir susipažino su Isaacu 
Rulfu”, – pasakoja Klaipėdos 
žydų bendruomenės vadovas 
Feliksas Puzemskis.

D. Wolffsohnas mokėsi 
Grįžgatvio gatvėje įsikū-
rusioje Izraelitų religinėje 
mokykloje. Gimęs 1856 metų 
rudenį, į Klaipėdą jis atvyko 
vos 16-os. Rabinas Rulfas 
jaunąjį mokinį įtraukė į sio-
nistinę veiklą.

Per pirmąjį sionistų kon-
gresą D. Wolffsohno siūly-
mu buvo sukurta ir sionistų 
sąjūdžio vėliava. Dabar tai 
valstybinė Izraelio vėliava. 
Jis yra ir Izraelio valiutos 
pavadinimo autorius.

Šarūnas su mama ir sese Vanda jau Lietuvoje, 1960 metai.

Tremtinių susitikimas Rumšiškėse, Genės Alionienės sodyboje. Vanda Alionytė-Karpavičienė antroji 
iš dešinės. 2004 metai.

„Kada pradėjo galvoti 
apie tai, kokius mokesčius 
surinkti iš žydų kongreso, D. 
Wolffsohnas prisiminė šeke-
lio pavadinimą. Taip pavadino 
tuos pirmus įnašus, kurie ir 
tapo Izraelio valiutos pavadi-
nimu”, – teigia F. Puzemskis.

1905 metais  vykusia-
me sionistų kongrese D. 
Wolffsohnas pasiekė, kad 
būtų priimta programa dėl 
žydų kėlimosi į Palestiną 
proceso plėtros.

Jis rėmė žydus, stačiu-
sius Tel Avivo miestą. Jo 
lėšomis Jeruzalėje pastatytos 
Nacionalinė ir Hebrajų uni-
versiteto bibliotekos.    LRT
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Amerikos lietuvių tautiniai 
namai, 
Los Angeles, CA ...........1000
Anonimas,
Moreland Hills, OH ........500
S.Šimoliūnas, 
Detroit, MI ......................145
J.Čekanauskienė, 
Westlake Village, CA ......100
K.Černis, 
W.Bloodfield, MI ............100
B.Pautienis, 
Richmond Hts., OH.........100
L.Jarašiūnas-Francel, 
Willowick, OH ..................20
A.Žumbakis, 
Richmond Hill, NY ...........20
G.Karsokas, 
Cleveland, OH ...................18
A.Giedraitienė, 
Willowick, OH ..................20

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

BIRŽELIO 5 d. sekmadienį, 12 val po p., paviljone prie ežero 
East Park ir Dorchester Dr gatvių sankryžoje įvyks Lietuvių 
kultūrinių darželių metinė gegužinė nariams ir svečiams, no-
rintiems tapti Lietuvių kultūrinių darželių nariais.

Rengia Lietuvių kultūrinių darželių komitetas

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

LR Užsienio reikalų mi-
nistras L. Linkevičius kartu su 
Lietuvoje viešinčiu Gruzijos 
užsienio reikalų ministru 
Mikheil Janelidze lankėsi 
Pažaislio vienuolyne. Vizito 
metu ministras L. Linkevičius 
Šv. Kazimiero seserimis įteikė 
unikalios XVIII a. Pažaislio 
kamaldulių vienuolių kapitu-
los knygos kopiją. 

„Lietuvą ir Gruziją sieja ne 
tik stipri draugystė, abipusė 
pagarba, bet ir šimtmečius 
siekiantys istoriniai saitai. 
Šiandien Lietuva ir Gruzija 
dar kartą sutvirtina draugystės, 
kultūros ir istorijos tiltus tarp 
mūsų tautų”, – sakė ministras 
L. Linkevičius.

„Nėra labai plačiai žino-

Lietuvos ambasadorius 
Egipte Arvydas Daunoravičius 
kovo  20  d ieną  l ankės i 
Aleksandrijos mieste, kur ap-
žiūrėjo Aleksandrijos bibliote-
ką, susitiko su jos Tarptautinių 
ryšių departamento vadovu 
Šerifu Rijadu (Sherif Riad). 
Susitikimo metu apsikeista 
nuomonėmis apie Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos ir Aleksandrijos 
bibliotekos bendradarbiavimą 
bei jo plėtros galimybes.

A. Daunoravičius pašne-
kovui pristatė Lietuvos kul-

tūrai reikšmingas datas, kurių 
jubiliejus minėsime 2017 m.: 
pasaulinio garso mokslininko, 
Paryžiaus semiotikos mokyklos 
įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo 
gimimo 100-ąsias metines ir 
470 metų pirmajai išspausdintai 
lietuviškai knygai – Martyno 
Mažvydo „Katekizmui”. 
Susitikime sutarta pagalvoti 
apie galimas formas šioms da-
toms paminėti Egipte.

Lie tuvos  nacional inė 
Martyno Mažvydo biblioteka 
ir Aleksandrijos biblioteka, ofi-
cialiai vadinama „Bibliotheca 

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

Harbino archyvas Lietuvos 
ambasadai Kinijoje atvėrė dalį 
jame saugomų kadaise gau-
sios lietuvių bendruomenės 
Harbine bylų. Gauta medžiaga 
bus perduota išeiviją tyrinėjan-
čioms Lietuvos institucijoms.

Perduotose bylose – išei-
vių iš Lietuvos dokumentai, 
teikti Kinijos pareigūnams 
užsieniečių registravimo 
metu 1944–1961 m. Archyve 
saugomos šimtas tuo metu 
Harbine gyvenusių lietuvių 
bylų. Vertingiausia šių archy-
vų dalis – gyvenimo aprašy-
mai, piešiantys ryškų likimo 
į Harbiną nublokštų lietuvių 
kelionių ir gyvenimo Kinijoje 
paveikslą.

Harbine tarpukariu veikė 
stipri lietuvių bendruome-
nė (įvairiais duomenimis iki 
tūkstančio asmenų), įkurta 
Lietuvos piliečių draugija, dir-
bo paskirtas Lietuvos garbės 

KINIJOJE PRAVERIAMOS DURYS  
Į HARBINO ARCHYVĄ

konsulas. Svarbų vaidmenį 
Harbino ekonominiame ir 
kultūriniame gyvenime vaidi-
no litvakai. Harbino lietuvių 
bendruomenė įdomi ir savo 
likimu: nėra duomenų apie po 
karo Kinijoje likusius Harbino 
lietuvius. Istorinės medžiagos 
paieškos ir viešinimas padeda 
išsaugoti šį neįprastą ir svarbų 
Lietuvos istorijos puslapį. 

LR URM

Lietuvių dokumentai kinų kalba.                                        LR URM

PAŽAISLIO VIENUOLYNUI ĮTEIKTA UNIKALIOS 
VIENUOLIŲ KNYGOS KOPIJA

ma, kad unikalūs rankraščiai, 
kuriuose užfiksuota XVIII a. 
Pažaislio vienuolyno istori-
ja, buvo išsaugoti Gruzijoje. 
Džiaugiuosi galėdamas pado-
vanoti šių rankraščių knygos 
kopiją Pažaislio vienuolynui 
ir Kauno apskrities archyvams. 
Nuo šiol šie unikalūs istoriniai 
dokumentai bus prieinami 
akademinei bendruomenei ir 
plačiajai visuomenei”, – sakė 
ministras.

Gruzijos užsienio reika-
lų ministras M. Janelidze 
džiaugėsi galėjęs apsilan-
kyti unikaliame ir garsiame 
Pažaislio vienuolyne, prie 
kurio istorijos puoselėjimo 
prisidėjo ir Gruzijos bažnyčios 
patriarchas.

XVIII a. Pažaislio kamaldulių vienuolių kapitulos knygos kopija.  
                                                                                             LR URM

Rankraščius, kurie pasako-
ja išskirtinę Lietuvos kultūros 
istorijos dalį ir vienuolių kul-
tūrą XVIII a. pirmoje pusėje, 
XX a. pradžioje traukdamasis 
iš Lietuvos išsaugojo Gruzijos 
bažnyčios patriarchas Kirionas 
II. Istoriko dr. Mindaugo 
Paknio iniciatyva ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
pastangomis rankraščiai buvo 
suskaitmeninti.

Taip pat ministras L. 
Linkevičius padovanojo atku-
riamai Pažaislio vienuolyno 
bibliotekai Lietuvos istorijos 
knygų rinkinį.          LR URM

Alexandrina” 2014 m. pasirašė 
supratimo memorandumą dėl 
profesinio ir kultūrinio biblio-
tekų bendradarbiavimo, trum-
palaikių ir ilgalaikių programų 
vykdymo šiuolaikiškų bibliote-
kų paslaugų, technologijų spe-
cialistų mokymo, bibliotekinių 
procesų vadybos, tyrimų bei 
paveldo išsaugojimo srityse.

A. J. Greimas (1917–1992) 
– semiotikas, kalbininkas, mito-
logas, senųjų lietuvių tikėjimų 
tyrėjas, eseistas. 1950–1958 m. 
dėstė ir Aleksandrijos universi-
tete.                             LR URM

LIETUVOS AMBASADORIUS EGIPTE APTARĖ GALIMYBES KEISTIS 
PATIRTIMI SU ALEKSANDRIJOS BIBLIOTEKA
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Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet pre-

numeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta, 
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o 
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis 
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti 
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius 
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna. 
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos pa-
deda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.

„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos 
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji 
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV 
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį 
metams 87 dol.

Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietu-
viškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenume-
ruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijo-
je, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenan-
čių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti, 
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV, 
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas, 
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos 
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais. 

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai 
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą. 

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas .....................................................

Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........

Tel. numeris ..............................................................
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Pasaulio štangos spaudimo 
čempionate balandžio 22 d. 
triumfavo 18-metis Lietuvos 
atstovas Egidijus Valčiukas – 
jis svorio kategorijoje iki 53 
kg paskutiniu bandymu įveikė 
151 kg svorį, pagerino pasau-
lio jaunių rekordą ir išplėšė 
aukso medalį. 

Prieš tai pirmavo 150,5 kg 
išspaudęs japonas Yo Tamura, 
tačiau mūsiškis parodė charak-

EGIDIJUS VALČIUKAS PAGERINO PASAULIO REKORDĄ IR LAIMĖJO AUKSĄ
terį ir privertė paklusti 0,5 kg 
sunkesnę štangą bei puolė savo 
treneriui ant pečių. Šis džiaugs-
mu netveriantį vos 133 cm ūgio 
lietuvį išsinešė į užkulisius.

Įdomu, kad E. Valčiukas 
neiškėlė pirminio 140 kg svo-
rio, o tada užfiksavo 142,5 kg.

Faustas Kavaliauskas jau-
nių svorio kategorijos iki 59 
kg varžybose iškovojo bronzą 
(120 kg).                      delfi.lt

Sunkiaatletis Egidijus Valčiukas (centre), laimėjęs aukso medalį.                                        Stop kadras

Balandžio 21 d. vyko 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) Vykdomojo 
komiteto posėdis. Posėdžiui 
pirmininkavusi LTOK prezi-
dentė Daina Gudzinevičiūtė 
apžvelgė, kaip vyksta pasi-
ruošimas Lietuvos nevyriau-
sybinių sporto organizacijų 
forumui, kuris gegužės 12 
d. vyks Vilniuje, ir pakvietė 
Vykdomojo komiteto narius 
registruotis bei aktyviai da-
lyvauti. 

LTOK tarptautinių ryšių 
direktorė Vaida Masalskytė 
pateikė ataskaitą apie balan-
džio 8–10 d. Stokholme vy-
kusią tarptautinę konferenciją 
„Europos moterys ir sportas”, 
kurioje dalyvavo kartu su 
150 dalyvių. Konferencijoje 
buvo diskutuojama apie sporto 
organizacijų vadovių ir trene-
rių padėtį, smurto problemas 
sporte bei sportininkių įvaizdį 
žiniasklaidoje.

Balandžio 4–15 d. Lietuvos 
ambasadoriaus kvietimu 
Japonijoje lankėsi LTOK 
olimpinio sporto direktoriaus 
pavaduotojas Einius Petkus 
ir Lietuvos olimpinio fondo 
(LOF) direktorius Vitalijus 
Vasiliauskas. Vizito tikslas – 
kontaktų užmezgimas su žai-

LTOK APIE PASIRENGIMĄ RIO DE 
ŽANEIRO OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS

dynių organizaciniu komitetu, 
Japonijos sporto agentūra, 
Japonijos olimpiniu komitetu, 
atsakingomis ministerijomis, 
universitetais, miestų savi-
valdybėmis bei lietuvių ben-
druomene.

Japonijos vyriausybė na-
cionaliniams olimpiniams 
komitetams pristatė programą 
„Host Town”, kurios tikslas 
- skatinti kultūrinius, sociali-
nius ir ekonominius mainus 
tarp žaidynėse dalyvausiančių 
šalių ir Japonijos. Programoje 
dalyvaujantys Japonijos mies-
tai siūlo treniruočių stovyklas 
sportininkų pasirengimui.

Tokijo olimpinės žaidynės 
vyks 2020 m. liepos 24 – 
rugpjūčio 9 d. – tai, anot E. 
Petkaus, yra karščiausias metų 
laikas Japonijoje. Žaidynės 
bus koncentruotos viename 
mieste, didžioji dalis bazių nuo 
Tokijo olimpinio kaimelio bus 
nutolusios ne daugiau kaip 8 
km., trečdalis bazių jau pasta-
tytos. Kelios olimpinės bazės 
yra nutolusios nuo Tokijo, 
tačiau transporto sistema labai 
gerai išvystyta, todėl nuvyki-
mas į sporto objektus nebus 
sudėtingas ir neužims daug 
laiko.

E. Petkus ir V. Vasiliauskas 

lankėsi Bando, Tojohaši, 
Hiratsuka, Sagamihara ir 
Saitama miestuose, apžiūrėjo 
sporto bazes, arenas, sporto 
medicinos centrus.

E. Petkaus manymu labiau-
siai Lietuvos sportininkams 
tiktų Hiratsuka miestas – jame 
yra didelis modernus baseinas 
ir krepšinio arena, daug pliažo 
tinklinio aikštelių, dviračių 
centras, šiuolaikiška sporto 
salė ir nauja ligoninė su įrengi-
nėjamu moderniu sporto medi-
cinos centru. Šiame mieste įsi-
kūręs ir Tokajaus universitetas, 
turintis šaudymo iš lanko bazę, 
baseiną, stadioną, dideles ben-
dro fizinio rengimo sales.

Programos „Rio 2016” 
ekspertų komisijos pirminin-
kas, Lietuvos olimpinio sporto 
centro (LOSC) direktorius 
apžvelgė, kaip vyksta atranka 
ir pasirengimas 2016-ųjų olim-
pinėms žaidynėms. Jo teigimu, 
jei žaidynės vyktų šiuo metu, 
jose dalyvautų 58 Lietuvos 
atletai.                              LRT

Ričardas Berankis tiek sau, 
tiek Lietuvai įteikė istorinę do-
vaną. Geriausias Lietuvos teni-
sininkas balandžio 17 d. vyku-
siame Kvandžu „Challenger” 
serijos turnyro finale 6:3, 6:2 
lengvai nugalėjo 29-erių slo-
vėną Gregą Žemlją, pakilo į 
rekordinę vietą ATP reitinge 
ir tapo primuoju Lietuvos te-
nisininku, dalyvausiančiu Rio 
de Žaneire organizuojamose 
olimpinėse žaidynėse. 

Nesunkią pergalę pasiekęs 
R.Berankis pelnė 90 ATP rei-
tingo taškų ir 7,2 tūkst JAV 
dolerių.

Geriausias Lietuvos tenisi-
ninkas pasauliniame reitinge 

R. BERANKIO KARJEROS REKORDAS IR VIETA 
OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 

pakilo į 62-ą vietą, pasiekė 
karjeros rekordą ir užsitikrins 
vietą Rio de Žaneiro olimpinė-
se žaidynėse.

2012-ųjų Londono olimpi-
adoje žemiausią reitingą turė-
jęs tenisininkas buvo Grigoras 
Dimitrovas. Tuo metu bulgaras 
buvo 72-oji pasaulio raketė.

R.Berankiui tai buvo šeštas 
„Challenger” titulas karjeroje 
ir pirmas šiemet. Prieš dvi 
savaites lietuvis žaidė šios 
serijos turnyro Rananoje fi-
nale, tačiau jame nusileido 
Jevgenijui Donskojui.

Pirmajame sete R.Berankis 
turėjo šešias „break point’o” ga-
limybes, o pasinaudojo dviem. 

Nors lietuvis kartą atidavė ir 
savo padavimus, Slovėnijos 
tenisininkui to neužteko.

Antroje dvikovos dalyje ge-
riausias Lietuvos tenisininkas 
pradėjo triuškinti 189-ą vietą 
ATP reitinge užimantį slovėną, 
o šis savo ruožtu pažėrė krūvą 
klaidų. Nuostabiomis ata-
komis varžovą pribaiginėjęs 
R.Berankis sete pasinaudojo 
dviem „break point’ais”, pa-
duodamas pats varžovui ne-
paliko nė menkiausios vilties 
ir tapo Kvandžu „Challenger” 
turnyro čempionu.

Tai buvo penkta tenisininkų 
tarpusavio dvikova ir pirma 
R.Berankio pergalė. Net trys 
iš dvikovų vyko Daviso taurės 
turnyre.                     15min.lt


