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Liepos 12-ąją, Vilniuje 
vyko Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės inauguracija.

Antrosios valstybės vadovės 
kadencijos inauguracija prasidė-
jo iškilmingu Seimo posėdžiu 
istorinėje Kovo 11-osios salėje. 
Invokaciją sakė Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas Gintaras 
Grušas.

Prezidentės priesaiką priimė 
Konstitucinio Teismo pirminin-
kas Dainius Žalimas.

Prisiekusią Lietuvos vadovę 
sveikino Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė, Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butke-
vičius, Konstitucinio Teismo 
pirmininkas D. Žalimas. 

LIETUVOS PREZIDENTĖS DALIOS GRYBAUSKAITĖS INAUGURACIJA

Iškilmingo posėdžio pabai-
goje inauguracinę kalbą pasakė 
D. Grybauskaitė.

Dalyvauti inauguracijos 
ceremonijoje buvo pakvies-
ti buvę Lietuvos vadovai ir 
parlamento pirmininkai, 
Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo deputatai 
- Nepriklausomybės Akto signa-
tarai, Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Ministras 
Pirmininkas A. Butkevičius ir 
kiti Vyriausybės nariai, Europos 
Parlamento nariai, Konstitucinio 
Teismo pirmininkas ir teisėjai, 
Aukščiausiojo, Apeliacinio, 
Vyriausiojo administracinio 
teismų pirmininkai, užsienio 

valstybių diplomatinių atstovy-
bių vadovai, Bažnyčių hierar-
chai, religinių bendruomenių, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
atstovai, Seimui atskaitingų 
institucijų vadovai, aukštųjų 
mokyklų rektoriai, savivaldybių 
merai, kiti svečiai.

Prisiekusi Seime, valstybės 
vadovė dalyvavo iškilmingose 
šv. Mišiose Vilniaus arkikate-
droje bazilikoje. Po šv. Mišių 
Katedros aikštėje Prezidentė pri-
ėmė Lietuvos miestų ir miestelių 
vėliavų pasveikinimą. Vėliau, 
prisijungusi prie šventės sve-
čių, dalyvavo eisenoje Simono 
Daukanto aikštės link.

Vykdydama Konstitucijoje 
numatytą pareigą, Prezidento 

rūmuose šalies vadovė susiti-
ko su Ministru Pirmininku A. 
Butkevičiumi, kuris grąžino 
Vyriausybės įgaliojimus.

Iškilmingą inauguracijos 
šventę vainikavo šventinis kon-
certas Simono Daukanto aikštė-
je. Inauguracijos proga kūrinius 
dovanojo Andrius Mamontovas, 
grupė „Biplan”, Jurgis ir Erika 
Didžiuliai, Gytis Paškevičius, 
Ieva Narkutė, Vaidas Baumila, 
Girmantė Vaitkutė, Virgilijus 
Noreika, Jokūbas Bareikis, 
Liudas Mikalauskas, Vilija 
Matačiūnaitė, Edmundas Seilius 
ir Kristina Zmailaitė, Jeronimas 
Milius, orkestras „Vilnius Sin-
fonietta”, jungtinis Lietuvos 
chorų kolektyvas.               ELTA

Kabulas, liepos 11 d. 
(ELTA). JAV valstybės sekre-
torius John Kerry Afganistano 
vadovams pareiškė, kad dėl 
ginčytinų prezidento rinkimų 

Birželio pabaigoje JAV 
nusiuntė į Maskvą atitinkamą 
paklausimą. Liepos 9 d. suži-
nota, jog Kremlius sutiko, kad 
J. Tefft būtų paskirtas naujuoju 
JAV ambasadoriumi Rusijoje. 

J. Tefft nuo 2009 metų lap-
kričio iki 2013 metų rugpjūčio 
vadovavo JAV dimplomatinei 
misijai Kijeve, o prieš tai 
buvo ambasadorius Vilniuje ir 
Tbilisyje. Jis ne kartą kritikavo 
Rusiją, tai galėjo turėti įtakos 
jo kandidatūros pasirinkimui. 
Pernai J. Tefft išėjo į pensiją, 
bet, pasak Amerikos diploma-
tinių šaltinių, tai nėra kliūtis jo 
siuntimui į Maskvą. 

Vasario 4 d. JAV amba-
sadorius Rusijoje Michael 
McFaul paskelbė atsistatydi-
nąs. Šį sprendimą jis aiškino 
būtinumu grįžti pas šeimą į 
Kaliforniją. Maskvoje jis dirbo 
nuo 2011 metų.

JAV PARAGINO AFGANISTANĄ IŠSIAIŠKINTI 
DĖL RINKIMŲ REZULTATŲ

rezultatų valstybės perėjimas 
į pasitikinčią savo jėgomis šalį 
atsidūrė ant svarstyklių. Jis pa-
ragino pareigūnus susikoncen-
truoti į visų įtariamų pažeidimų 

tyrimą siekiant įrodyti rinkimų 
teisėtumą, skelbia „Reuters”.

Susidariusi aklavietė dėl rin-
kimų rezultatų sužlugdė viltis 
dėl sklandaus valdžios perda-
vimo Afganistane. Vašingtonas 
nerimauja dėl tokios padėties 
šalyje ruošiantis šių metų pa-
baigoje atitraukti didžiąją JAV 
vadovaujamų pajėgų dalį.

J. Kerry iš susitikimų 
Kinijoje paskubomis suorga-
nizuotu vizitu atvyko į Kabulą, 
kurio metu susitiko su dviem 
pagrindiniais kandidatais į pre-
zidentus Abdullah Abdullah 
ir Ashraf Ghani bei kadenciją 
baigiančiu šalies vadovu Hamid 
Karzai ir kitais aukšto rango 
pareigūnais.

Preliminarūs gegužės 14 
dieną vykusio antrojo rinkimų 
rato rezultatai pergalę rodo 

buvusiam finansų ministrui A. 
Ghani, tačiau A. Abdullah at-
metė rezultatus, argumentuoda-
mas, kad tai „gudrus manevras” 
prieš žmones.

„Rinkimų teisėtumas atsi-
dūrė ant svarstyklių, galimas 
ateityje perėjimas į savo jėgo-
mis pasitikinčią šalį atsidūrė 
ant svarstyklių. Todėl mes tu-
rime daug darbo”, - po susitiki-
mo su Jungtinių Tautų specia-
liuoju pasiuntiniu Afganistane 
Jan Kubish sakė J. Kerry.

Pasak JAV pareigūnų, J. 
Kerry paragino abu rinkimų 
dalyvius susitarti dėl „visų įta-
riamų pažeidimų” peržiūrėjimo 
bei papildomo suskaičiuotų 
balsų audito. „Mes norime vie-
ningo, stabilaus ir demokratinio 
Afganistano”, - po susitikimo su 
A. Abdullah sakė jis.

Kandidatas į Afganistano prezidentus, laimėjęs rinkimus Ashraf 
Ghani (k.) ir JAV valstybės sekretorius John Kerry.                   AP

John Tefft.                  www.usubc.org

ES PASKELBĖ NAUJAS 
SANKCIJAS RUSIJAI

Europos Sąjunga (ES) pa-
skelbė 11 asmenų, laikomų 
rytų Ukrainą apėmusio pro-
rusiškų separatistų sukilimo 
vadai, kuriems bus taikomos 
Bendrijos sankcijos.

Tarp asmenų, kuriems bus 
draudžiama išduoti ES šalių 
vizas ir kurių turtas Bendrijoje 
bus įšaldytas, įvardytas separa-
tistų paskelbtos Donecko liau-
dies respublikos (DLR) „prem-
jeras” Aleksandras Borodajus, 
jos saugumo tarnybos vadovas 
Aleksandras Chodakovskis, 
vicepremjeras Aleksandras 
Kaliuskis, informacijos minis-
tras Aleksandras Chriakovas.

Šis sąrašas paskelbtas ES 
oficialiajame leidinyje. Dabar 
ES taikys sankcijas iš viso 72 
su krize Ukrainoje siejamiems 
asmenims.                        LRT

JAV TURI KANDIDATĄ  
Į AMBASADORIUS

Vašingtonas, liepos 11 
d. (ELTA). JAV preziden-
tas Barack Obama pasiūlė 
John Tefft į ambasadoriaus 
Rusijoje postą. Tai pranešė 
„RIA Novosti”, remdamasi 
Baltųjų rūmų atstovais. Dabar 
diplomato kandidatūrai turi 
pritarti senatoriai. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė Lietuvos miestų ir miestelių vėliavų pasveikinimą bei bendravo su Lietuvos 
žmonėmis.                                                                                                                                                                            R. Dačkaus nuotr.
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Referendumo įstatymo nuostata, įpareigojanti Seimą 
skelbti referendumą, net jei siūlymai galimai kertasi su 
Konstitucija, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, 
paskelbė Konstitucinis Teismas (KT). „Seimui kyla pareiga 
neskelbti referendumo tais atvejais, jei referendumu siūlomas 
sprendimas neatitiktų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, 
taip pat jei referendumui būtų pateiktas toks klausimas, dėl 
kurio negalėtų būti nustatyta tikroji tautos valia, tai yra jis būtų 
neaiškus, klaidinantis, apimtų kelis tarpusavyje nesusijusius 
klausimus”, - nutarimą paskelbė KT pirmininkas Dainius 
Žalimas.

„Kitaip aiškinant Konstituciją - esą Seimas privalo skelbti 
referendumą net tuo atveju, kai referendumui siūlomas spren-
dimas neatitinka iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, - būtų 
sudarytos prielaidos paneigti konstitucinius principus, pačią 
Konstituciją, kaip aukščiausiąją teisę, Tautos bendro gyvenimo 
teisinį pamatą”, - teigiama KT nutarime.

Lietuvos Seimas pritarė Vyriausybės pasiūlytai svei-
katos apsaugos ministro socialdemokrato Vytenio Povilo 
Andriukaičio kandidatūrai į Europos Komisijos (EK) na-
rius. Už protokolinį nutarimą dėl pritarimo V.P.Andriukaičio 
kandidatūrai balsavo 82 Seimo nariai, prieš - 10 , susilaikė 16 
parlamentarų. Už V.P.Andriukaičio kandidatūrą balsavo visi 
valdantieji, prieš buvo arba susilaikė liberalai ir dalis konser-
vatorių. Opoziciniai konservatoriai siūlė dėl V.P.Andriukaičio 
kandidatūros balsuoti slapta, bet tam parlamentas nepritarė. Į 
Europos Komisijos (EK) nario pareigas V.P.Andriukaitį siūlo 
didžiausią valdančiąją frakciją turinti Socialdemokratų partija. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pritaria jo kandidatūrai.

Seimas priėmė įstatymų pataisas, kurios užtikrins didesnę 
žurnalisto informacijos šaltinio apsaugą. Pagal pataisas, kurias 
pateikė prezidentė Dalia Grybauskaitė, teismas žurnalistą įpa-
reigoti atskleisti informacijos šaltinį galės tik prieš tai surengęs 
teismo posėdį, kuriame išklausys jo argumentus. Šiuo metu 
gavęs prokuroro kreipimąsi teisėjas tokį sprendimą priima 
nerengdamas posėdžio. Įstatyme taip pat atskirai įtvirtinama, 
jog iš žurnalisto atskleisti šaltinį gali būti reikalaujama tik 
tada, „kai kitomis priemonėmis atskleisti informacijos šaltinio 
nėra galimybės arba jos jau yra išnaudotos”. Tokius reikalavi-
mus savo išaiškinimuose yra pateikę Lietuvos Konstitucinis 
Teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas. Pataisas pre-
zidentė pateikė reaguodama į teisėsaugos veiksmus prieš 
naujienų agentūros BNS žurnalistus, tiriant galimą valstybės 
paslapties atskleidimą.

Lietuvos Respublikos piliečio pase bus galima piliečio 
rašytiniu prašymu įrašyti tautybę. Tai numatančias Paso įsta-
tymo pataisas ketvirtadienį priėmė Seimas. Jas parėmė 56 
Seimo nariai, prieš buvo 11, susilaikė 24 parlamentarai. Seimo 
nario Mečislovo Zasčiurinsko inicijuoti įstatymo pakeitimai 
įsigalios 2015 m. sausio 1 d. Pasams, išduotiems iki šio įsta-
tymo įsigaliojimo, naujas reglamentavimas nebus taikomas. 
Užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrams iki pataisų įsi-
galiojimo dienos pavesta priimti įstatymo įgyvendinamuosius 
teisės aktus. Šiuo metu pase pagal gyventojų registro duomenų 
centrinės bazės duomenis įrašomi šie duomenys apie pilietį: 
vardas (vardai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta 
(įrašomas valstybės pavadinimas), asmens kodas ir pilietybė.

Lietuvos vėliavos per valstybinę šventę neiškabinusi ener-
getikos viceministrė Renata Cytacka turi pasekėjų – į įstatymų 
reikalavimus spjauna ir Vilniaus rajono gyventojai. Vilniaus 
rajono apylinkės teismas išnagrinėjo administracinio teisės 
pažeidimo bylą, kurioje protokolas dėl Lietuvos valstybės 
vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimo buvo surašytas Vilniaus 
rajone, Didžiojoje Riešėje gyvenančiai Liucinai Voleišo. Ji – 
buvusi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal 
Lenkų rinkimų akcijos kandidatų sąrašą. Paaiškėjo, kad buvusi 
politikė Lietuvos vėliavos ant savo gyvenamojo namo neiškėlė 
kovo 11-ąją – už padarytą pažeidimą teisėja Jolanta Bagdonienė 
moteriai, kuri į bylos nagrinėjimą net neatvyko, skyrė įspėjimą. 

Visiems privaloma iškelti Lietuvos vėliavą per valstybines 
šventes – vasario 16-ąją (Lietuvos valstybės atkūrimo diena), kovo 
11-ąją (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena) ir liepos 6 d. 
(Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena).

Europos Parlamento narys Gabrielius Landsbergis 
nominuotas nuolatinės tarpparlamentinės Europos Sąjungos 
delegacijos su šešiomis Vidurinės Azijos valstybėmis va-
dovu. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos narys vadovaus Europos Parlamento delegacijai ry-
šiams su Kazachstano, Mongolijos, Tadžikistano, Kirgizijos, 
Turkmenistano ir Uzbekistano valstybėmis. LRT, ELTA, LR URM

Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergej Lavrov pagra-
sino Ukrainai atomine bomba, 
jei Kijevas bandys susigrąžinti 
okupuotą Krymo pusiasalį, ke-
tvirtadienį paskelbė naujienų 
svetainė sockraina.com. 

S.Lavrov patikino, kad 
Rusija imsis visų atsakomųjų 
priemonių, jei Ukraina bandys 
susigrąžinti okupuoto Krymo 
kontrolę. Taip S.Lavrov teigė 
susitikime su Italijos užsie-
nio reikalų ministru Federic 
Mogerini.

„Niekam nerekomenduo-
čiau atsiimti Krymą. Mes turi-
me nacionalinio saugumo dok-

NATO vadovas sako, kad 
narystė sąjungoje kaip draudi-
mo polisas, bet draudimo įmo-
ka išaugo dėl pavojingų Rusijos 
smūgių tarptautinei teisei.

Su Jungtinių Valstijų prezi-
dentu Anders Fogh Rasmussen 
aptarė pasirengimą NATO 
vadovų susitikimui Velse, kur 
ragina visus vadovus pažadėti 
didinti išlaidas gynybai.

Ten bus tvirtinami nauji 
parengties planai, leisiantys į 

JAV prezidentas Barack Obama (d.) ir NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen per 
spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.                                                                              Reuters

NATO ATSINAUJINS

grėsmes reaguoti sparčiau. Jie 
numatys, kokių pajėgų reikia, 
kur jas dislokuoti, ir kokia 
turi būti jų parengtis. Bus 
nustatytos įrangos laikymo 
vietos, pasikeitimo žvalgybos 
duomenimis bei perspėjimo 
procedūros, taip pat susti-
printos specialiosios pajėgos, 
o pratybų planai pritaikyti 
naujoms sąlygoms.

A. F. Rasmussen atmetė 
Rusijos prezidento įtikinė-

jimus, esą Maskva neremia 
Ukrainos separatistų – pasak 
jo, aišku, iš kur ateina sunkioji 
ginkluotė.

„Asmeniškai neturiu abe-
jonių, kad jei Rusija veržtųsi 
toliau į Ukrainą arba jei Rusija 
ir toliau destabilizuos padėtį 
Rytų Ukrainoje, ji sulauks 
platesnių ir gilesnių sankcijų, 
kurios bus tikrai skausmingos 
jos ekonomikai”, – sakė NATO 
generalinis sekretorius.       LRT

MASKVA GRASINA ATOMINE BOMBA 
UKRAINAI

Rusijos užsienio reikalų minist-
ras Sergej Lavrov

triną ir ji labai aiškiai apibrėžia, 
kokių veiksmų mes galėtume 
imtis”, – aiškino S.Lavrov.

Maskva žada panaudoti 
branduolinį ginklą.

Remiantis 2009 m. prezi-
dento Vladimiro Putino pa-
laiminta naująja Rusijos sau-
gumo užtikrinimo doktrina, 
Maskva, atremdama užsienio 
valstybių puolimą, pasilieka 
sau teisę panaudoti branduo-
linį ginklą.

2014 m. kovo mėnesį 
Rusija pusiasalyje surengė ne-
teisėtą referendumą, po kurio 
Krymas buvo inkorporuotas į 
Rusijos sudėtį.

Rusijos aneksijos akto ne-
pripažįsta absoliuti dauguma 
pasaulio valstybių ir tarptau-
tinių organizacijų. LRT

Ukraina apkaltino Rusiją 
pagrobus jos pilietę ir paragino 
visuomenę plataus masto kam-
panija prisidėti prie diploma-
tinių pastangų ją susigrąžinti.

Nors Maskva neigia susi-
jusi su Ukrainos separatistais, 
sraigtasparnio pilotė, kurią 
birželio viduryje sučiupo jų 
smogikai, atsidūrė ne tik kitoje 
sienos pusėje, bet ir Rusijos 
saugumo rankose. 

33 metų Nadeždą Savčenko 
prorusiški sukilėliai sulaikė jai 
dalyvaujant kovose Luhansko 
pakraštyje netoli sienos su 
Rusija, pranešė šalies žinias-
klaida. Ukrainos užsienio rei-
kalų ministerijos pareiškime 
sakoma, kad N.Savčenko buvo 
neteisėtai pervežta per sieną. 

„Tai dar vienas patvirtini-
mas, kad teroristai planuoja 
ir vykdo savo nusikaltimus 

UKRAINA APKALTINO RUSIJĄ PAGROBUS  
JOS PILIETĘ

Ukrainoje palaikydami glau-
džius kontaktus su Rusijos 
Federacijos žvalgybos tarny-
bomis”, – sakoma jame. 

Kaip praneša Ukrainos 
žiniasklaida, N.Savčenko yra 
sraigtasparnio pilotė, kuri per 
oficialias atostogas kovojo 
drauge su Kijevą remiančia 
kovotojų grupe „Aidaro ba-
talionas”. 

„Tikimės, kad Rusija imsis 
veiksmų besąlygiškai paleisti 
Nadeždą Savčenko ir greitai 
grąžinti ją į tėvynę”, – nurodė 
Ukrainos užsienio reikalų mi-
nisterija. Pasak Kijevo, per sie-
ną belaisvė pervežta neteisėtai, 
o Maskva pažeidžia tarptauti-
nę teisę, grobdama Ukrainos 
piliečius jos teritorijoje.

Voronežo teismas, Rusijo-
je, pratęsė jos suėmimą iki 
rugpjūčio.                         LRT

IZRAELIS NENUSILEIS 
PASAULIO SPAUDIMUI

Izraelio ministras pirmi-
ninkas Benjamin Netanyahu 
liepos 11 d. pareiškė, kad jis 
nenusileis pasaulio malda-
vimams sustabdyti žiaurią 
karinę kampaniją prieš rake-
tas laidančius Gazos Ruožo 
kovotojus.

„Joks tarptautinis spaudi-
mas nesutrukdys mums smogti 
teroristams, kurie atakuoja 
mus”, – pasakė jis per spau-
dos konferenciją Gynybos 
ministerijoje Tel Avive. B. 
Netanyahu pažymėjo pastaro-
siomis dienomis turėjęs „gerų 
pokalbių” su pasaulio vado-
vais – tarp jų ir su prezidentu 
Barack Oabama ir Europos 
vadovais.

B. Netanyahu nurodė, kad 
Izraelis per keturias operacijos 
dienas smogė į daugiau kaip 
tūkstantį objektų Gazoje. LRT
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raši nių ne spaus di na me.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

ARTĖJA „DIRVOS” JUBILIEJUS
Mieli „Dirvos” prenumeratoriai ir skaitytojai,
Tautinės minties laikraštis „Dirva”, jau perkopęs devintąjį 

savo gyvavimo dešimtį, buvo įkurtas 1916 m. rugpjūčio 28 d., 
reorganizavus nuo 1915 m. lapkričio 25 d. ėjusį „Santaikos” 
laikraštį. Per šį laikotarpį pasaulyje nutiko daug įvykių, su kuriais 
Jus supažindino „Dirva”. Laikraščiui teko išgyventi ir pakilimo, 
ir sunkumų dienų. 

Nuo pat laikraščio įkūrimo iki 1952 m. jį leido tautinių pa-
žiūrų A. Bartoševičiaus vadovaujama leidykla „Ohio Lithuanian 
Publishing Co”, paskui – Amerikos lietuvių spaudos ir radijo 
draugija „Viltis”, kuri yra laikraščio leidėja ir šiuo metu.

Per visą „Dirvos” leidybos laikotarpį prie laikraščio reda-
gavimo ir spausdinimo darbų triūsė 11 redaktorių. Kai kurie 
jų redagavo trumpiau, kai kurie ilgiau, bet „Dirvos” tautinės 
minties tąsa nenutrūko. Tikrai yra į ką lygiuotis. Juk „Dirvą” 
net 23 metus redagavo klivlendietis Vytautas Gedgaudas, dar 
vadinamas žurnalistikos džentelmenu. 1991 metais jam suteiktas 
Lietuvos žurnalistų sąjungos garbės nario vardas. 1991 m., V. 
Gedgaudui pasitraukus iš „Dirvos”, redaktoriumi dirbo V. B. 
Gaidžiūnas (1991–1994), trumpai šias pareigas ėjo A. Bundonis 
(1995 m.), 1996–2000 m. – J. Jasaitis, nuo 2005 m. pabaigos iki 
2013 m. lapkričio „Dirvą” redagavo Vytautas Radžius. 

Po redaktoriaus mirties „Dirvos” leidėja Amerikos lietuvių 
spaudos ir radijo draugija „Viltis” ir jos pirmininkas Algirdas 
V. Matulionis pakvietė mane toliau redaguoti išeivijos lietuvių 
tautinės minties laikraštį.

Gimiau 1968 m. Lietuvoje, Rumšiškėse. Drįstu prisipažinti, 
jog lietuvybės ir lietuviškos spaudos darbe esu ne naujokas. 
Baigiau Vilniaus pedagoginį universitete (VPU) skaičiavimo 
technikos specialybę. VPU penkerius metus dalyvavau Marijos 
Baltrėnienės studentų folklorinio ansamblio „Poringė” veikloje.

Dar moksleivis būdamas su broliu Mindaugu Rumšiškių 
vidurinėje mokykloje sukūrėme folkloro ansamblį, kuriam 
vadovauti pasikvietėme Vilniaus inžinierinio statybos instituto 
folklorinio ansamblio ansamblietę, dirbusią Rumšiškių liaudies 
buities muziejuje. Tai buvo dar neramūs laikai, dar nebuvo 
prasidėjusi M. Gorbačiovo „perestroika”. Visa ši veikla domino 
tarybinės valdžios saugumiečius, tad mus, folklorinės veiklos 
narius, ne kartą „lankė” visokie „prijaučiantys lietuvių dainoms 
ir šokiams” KGB agentai, apsimetę studentais. 

Studijuodamas VPU pradėjau dirbti metodininku Žemės ūkio 
ministerijos Mokymo metodikos centre, kurio vienas iš darbo 
barų buvo knygų ir vadovėlių paruošimas spaudai. 

1995 metais buvau pakviestas į Lietuvos Respublikos Seimą 
maketuoti laikraštį „Seimo Kronika”, kur dirbau iki man išvyks-
tant į JAV 1997 m. Čia buvau pakviestas į „Draugo” laikraštį. 
Vėliau teko maketuoti lietuvių išeivijos laikraštį „Lietuvių bal-
sas” (redaktorius Vytautas Radžius), kuris pakvietė darbuotis ir 
į „Dirvos” laikraštį.

Mieli „Dirvos” skaitytojai, šis laikraštis yra visų mūsų lietu-
viškumo židinys toli nuo Tėvynės. Rašykite, siūlykite, kritikuo-
kite, kad jis būtų dar įdomesnis ir prasmingesnis, o lietuvybės 
dvasia - tvirtesnė.

Nuoširdžiai Jūsų
„Dirvos” redaktorius Gediminas Markevičius

Vidinė įtampa dėl kilusios 
grėsmės iš Rusijos pusės dau-
gelį iš mūsų jau „apleido”, 
o pasitaisę orai bei pasaulio 
futbolo čempionato kovos 
privertė apskritai pamiršti, kad 
kažkur netoli nuo Lietuvos aidi 
šūviai ir liejasi kraujas. Tas 
„kažkur” – Ukraina, Europa. O 
juk ir šiandien galima išgirsti 
porinant, kad, girdi, „nesąmo-
nė, nekils joks karas”, „negali 
būti, čia juk Europa”... Ir visa 
tai sakoma, kai kasdien sulau-
kiame pranešimų apie separa-
tistų veiksmus Rytų Ukrainoje 
ir Ukrainos karių aukas! 

Vienas dalykas, kai šitaip 
kalba eiliniai žmonės, visai 
kas kita – kai sako Seimo na-
rys. Gal kas jau pamiršote, bet 
būtent tokią nuostatą per ne-
seniai pasibaigusius Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinki-
mus demonstravo lenkų rinki-
mų akcijos Lietuvoje kandida-
tas Valdemaras Tomaševskis, 
vis raginęs „negąsdinti žmo-
nių”. Na, kas slypėjo už jo pa-
sisakymų, galime tik paspėlioti 
– ar noras pavaizduoti tarptau-
tinės padėties visažinį ir tolia-
regį politiką, ar sąmoningai 
skleidžiama ramybės ir abe-
jingumo krašto pasirengimo 
ginčiai nuotaika (atseit, kam 
čia didinti finansavimą kariuo-
menei, jei nėra jokio pavojaus, 
taigi – ir reikalo). Žinant, 
kokias iniciatyvas Lietuvos ir 
Lenkijos santykiams „gerinti” 
nuolat demonstruoja šis ponas, 
savaime linkstama prie antro-
sios spėjimo versijos.

Nebuvo atsitiktinis suta-
pimas su Ukrainos įvykiais ir 
priešingasis (o ne „privaloma-
sis”) birželio 29-osios referen-
dumas dėl žemės, kuris iš tikro 
buvo ne kas kita, kaip įžanga 
organizuojant Lietuvos išsto-
jimo iš ES veiksmą. Laimė, 
veiksmas nepavyko,  tačiau 
referendumas, o dar tiksliau 
– jo organizavimas ir palai-
kymas – pademonstravo, kad 
daugybė Lietuvos žmonių 
visiškai nesuvokia grėsmių, 
nesugeba įvertinti įvykių 
priežasčių ir nepajėgia bent 
akies krašteliu numatyti ga-
limų pasėkmių. Dar galima 
suprasti, kodėl to nesugeba 
mažiau išsilavinę, žemesnio 
socialinio sluoksnio tautiečiai 
(kuriems, tiesą sakant, politika 
mažai terūpi), bet kai šitaip 
„mąsto” inteligentais ir inte-
lektualais save laikantys mūsų 
valstybės piliečiai, belieka bai-
sėtis ir nerimauti. Štai vyksta 
Kernavėje gyvosios archeo-
logijos dienos – tarptautinis 
tradicinis renginys, kasmet 
sutraukiantis tūkstančius lan-
kytojų iš Lietuvos ir svečių iš 
užsienio. Kadangi festivalio 
dienos sutampa su Valstybės 
dienos šventėmis, žmonių iš 
tikrųjų netrūksta: vaikštinėja 

DIDŽIAUSIA GRĖSMĖ NE UŽ SIENOS
šeimos su mažamečiais vai-
kais, jaunos poros ir garbaus 
amžiaus senukai stebi senųjų 
amatų gaivintojų darbo proce-
sus ir jau padarytus gaminius, 
ant piliakalnių pakraščių įsi-
taiso pasigrožėti atsiveriančia 
Neries slėnio panorama ir 
paužkandžiauti. Bet ką čia 
veikia maskuojamosios spal-
vos uniformomis vilkinčių 
vyrų būrelis, iš visų išsiski-
riantis atsainia laikysena ir 
nuskambančiais rusiškais 
keiksmažodžiais? Taip, tai 
irgi lankytojai, turintys teisę 
vaikštinėti po rezervato teri-
toriją, apžiūrinėti amatininkų 
dirbtuves ir, galų gale, įsitaisy-
ti ant žolės piknikėliui. Tą jie 
netrukus ir padaro: garsus juo-
kas ir keiksmažodžiai pasigirs-
ta nuo gražiausios Kernavės 
istorinio rezervato vietos – 
Pilies kalno pakraščio, nuo 
kurio atsiveria nuostabus vaiz-
das į upės slėnį, „Mindaugo 
sostą” ir apylinkes. Žinoma, 
niekas nedrįsta įsitaisyti šalia 
šių rusakalbių vyrų, nutei-
kiančių ne itin maloniai, ypač 
matant, kaip tuštėja jų ratu 
einantys buteliai... Galiausiai 
vyrai sumano užsikurti laužą 
iš malkų, kurios atvežtos spe-
cialiai puodžiams (na, turbūt 
suprantate, kad negalima kurti 
laužų istorinio rezervato vieto-
je). Šį kartą pagaliau prieina 
apsauginis (kaip apgailėtinai 
atrodė to drąsaus pagyvenusio 
apsauginio figūra prieš tuos 
žaliūkus!) ir mandagiai paaiš-
kina, kad taip elgtis nedera, 
kurti laužą draudžiama. Na, 
pasakė, žaliūkai neprieštaravo 
ir tęsė išgertuves be laužo... 
Kas čia tokio, paklausite? Ogi 
išgertuvės viešoje vietoje, 
kaip ir keiksmažodžiai, turėjo 
sulaukti kietesnio įvertinimo! 
Deja, nesulaukė, niekas nedrį-
so išprašyti šių vyrų iš renginio 
teritorijos. Bet svarbiausia, 
nieko iš organizatorių nepa-
piktino viešas „žaliųjų žmo-
geliukų” demonstravimasis 
– juk ne šiaip sau vyrai buvo 
apsirengę kariniais drabu-
žiais ir atrodė tarsi Donecko, 
Krymo ir t. t. smogikai, tik 
be ginklų. Kita vertus, gal jų 
pasirodymas buvo skirtas ne 
vien lankytojams – festivalyje 
dalyvavo ir kario profesijos 
rekonstruktoriai iš Rusijos, 
tad gal jiems buvo skirta pa-
matyti, kad, „žiūrėkite, mes 
jau pasirengę”? Įdomu tai, kad 
daug kas iš tų rekonstruktorių 
taip pat susijęs su profesio-
naliais kariais, moka valdyti 
įvairius ginklus, o pažiūros 
– proputiniškos. Kilo klausi-
mas – kam kviestis į festivalį 
žmones, kurie neslepia savo 
antiukrainietiškų ir antilietu-
viškų pažiūrų, yra susiję su 
profesionalia kariuomene ir 
t. t.? Juk tai nieko nekainuo-

janti žvalgyba po mūsų šalies 
teritoriją! Deja, pabandžius 
diskutuoti šia tema su vienu iš 
šventės organizatorių, užimi-
nėjusiu „garbingus svečius” 
nuo ketvirtadienio (festivalis 
prasidėjo šeštadienį), paaiš-
kėjo, kad jis ne tik neįžvelgė 
jokio reikalo ignoruoti, bet dar 
ir pats mąsto… proputiniškai! 
„Diskusija” baigėsi kalba 
apie Lietuvos partizanus, 
kuriuos šis istorijos bare 
dirbantis Lietuvos valstybės 
pilietis laiko „banditais”. 
Štai tau, boba, devintinės! (Ar 
reikia po to stebėtis, kad tas 
žmogus dalyvavo referendume 
ir pasakė jame „taip”?)

Štai kur didžiausia grėsmė 
Lietuvai – penktoji kolona, 
kurią mes truputį klaidingai 
įsivaizdavome, siedami ją su 
rusakalbiais Lietuvos pilie-
čiais. Daug didesnė grėsmė 
– mūsų tautiečiai lietuviai, 
mąstantys proputiniškai. 
Nebūtinai jie tą sako tiesmukai 
ar demonstruodami „kolo-
radines juosteles”. Yra kitų 
būdų – vieną tokį teko stebėti 
Rūtos Janutienės laidoje per 
„Lietuvos ryto” televiziją. Šis 
televizijos kanalas apskritai iš-
siskiria savo prorusiška orien-
tacija, tačiau tai, ką tada rodė, 
pranoko jį patį: kanalas suteikė 
nemokama tribūną frontinin-
kui A. Paleckiui (visur jiems 
„frontas”, niekad kariauti ne-
paliaus), sovietmečio nostal-
gijos kamuojamai ir Lietuvos 
pagyvenusių žmonių asoci-
acijos prezidentei Grasildai 
Stoliarovai-Makarevičienei 
(kurios antivakarietiškos pro-
putiniškos pažiūros nekelia 
abejonių), kažkokiam veikėjui 
iš internetinio tinklapio, skel-
busio Klaipėdos atsiskyrimo 
nuo Lietuvos idėją ir pan. 
Bet viso šio, atrodytų, ne-
kalto diskusijų reginio esmė 
slypėjo temos tendencinga-
me pavadinime: ar Putino 
politiką palaikantys žmo-
nės yra Lietuvos išdavikai? 
Supratote? Ogi kažkam kilo 
klausimas, ar žmogus, prita-
riantis Putinui (ir Kremliui), 
siekiančiam atkurti buvusią 
sovietinę imperiją (nesvarbu, 
kokio pavidalo), yra Lietuvos 
valstybingumo priešininkas? 
Na, tiesiog klasikinis smegenų 
plovimo pavyzdys – iš pra-
džių pateikiamas klausimas, 
verčiantis suabejoti dalykais, 
kurie jau seniai buvo aiškūs 
(na, kas galėtų suabejoti, kad 
prieš Tėvynės laisvę pasisa-
kantys žmonės yra ne kas 
kita, kaip išdavikai?), paskui 
bandoma prastumti mintį, kad 
tai tikrai diskusijų klausimas 
(na, o diskusijose bet kokią 
tiesą galima paversti iš pa-
žiūros nekalta „nuomone”, o 
ne egzistuojančia, vertybėmis 
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įtvirtinta nediskutuotina tie-
sa, pavyzdžiui, kaip galima 
diskutuoti, apie moters išprie-
vartavimą – nusikaltimas tai 
ir taškas!), o paskui, sugreti-
nus ir sulyginus svarstyklių 
lėkšteles (čia kaip pavyzdys 
tiktų Lietuvos Seimo nario B. 
Bradausko mėgstamas pokario 
vertinimas, kad, girdi, visi jie 
buvo aukos – ir stribai, ir par-
tizanai), beliktų įrodyti, kad 
išdavikas yra tikrasis Tėvynės 
mylėtojas ir gelbėtojas. Tad 
ko čia stebėtis, kad laidoje 
rodoma dėl badmiriaujančių 
pensininkų virkaujanti G. 
Stoliarova-Makarevičienė, o 
ne pasiligojęs 85-erių taura-
giškis Liudvikas Anglickas, 
savo mėnesio pensiją paau-
kojęs Lietuvos kariuomenei 
stiprinti. 

Parašiau ir pagalvojau – 
apie ką tai, kam tai labai tin-
ka? Ogi referendumo orga-
nizatoriams, sugebėjusiems 
įlįsti į nekaltos avelės kailį 
ir nusivesti paskui save kai-
menę, kurioje pakako labai 
intelektualių, inteligentiškų 
tautiečių. Laimė, ne visi pa-
kluso, praregėjo, džiugu, kad 
tokių žmonių Lietuvoje buvo 
dauguma. Bet ar ilgam užteks 
įžvalgumo, ar, kaip rašė Eglė 
Marcinkevičiūtė Wittig, nepra-
žudysim Lietuvos valstybės 
intelektualų rankomis? 

Kęstutis Šilkūnas

(Atkelta iš 3 psl.)
DIDŽIAUSIA GRĖSMĖ...

Seimas, priėmęs 2014 m 
valstybės biudžeto pataisas, 
nutarė dar šiais metais padidin-
ti asignavimus krašto apsaugai 
130 mln. litų. Už šį pasiūlymą 
balsavo 100 Seimo narių, prieš 
balsavusių nebuvo, susilaikė 
du parlamentarai.

Krašto apsaugos minis-
terijai papildomai bus skirta 
85 mln. litų biudžeto asigna-
vimų. Pagrindinis šių lėšų 
šaltinis yra šiemet prognozuo-
jamos didėjančios akcizų pa-
jamos. Taip pat bus padidinta 
Privatizavimo fondo sąmata 
ir iš jų krašto apsaugai papil-
domai skirta dar 45 mln. litų.

Savo ruožtu Prezidentūros 
spaudos tarnybos atsiųsta-
me komentare dėl gynybos 
finansavimo didinimo Dalia 
Grybauskaitė džiaugiasi tokiu 
Seimo sprendimu. 

„ L a b a i  g e r a i ,  k a d 
Prezidentūroje prieš 3 mėne-
sius pasirašytas Nacionalinis 
susitarimas jau tampa realiais 
darbais, visos politinės jėgos 
supranta būtinybę stiprinti 
šalies apginamumą ir prisiima 
už tai atsakomybę. Didindama 
gynybos finansavimą, Lietuva 
rodo tvirtą politinę valią,” - 
džiaugiasi prezidentė.

Biudžeto ir finansų komi-
teto išvadoje pažymima, kad 
valstybės biudžeto deficito 
padidinimas 20 mln. litų 
neviršija konvergencijos 
(Mastrichto sutarties) kriteri-
jaus dydžio, kuris nustato, kad 
valdžios sektoriaus deficito 
santykis su bendruoju vidaus 
produktu negali viršyti 3 proc.

Birželio 26 d. JAV ambasadorė Deborah McCarthy pakvietė diplomatus, visuomenės ir kultūros 
veikėjus, verslininkus, pramogų pasaulio ir žiniasklaidos atstovus paminėti JAV Nepriklausomybės 
dienos 238-ąsias metines.                                                                                         vilnius.usembassy.gov

JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS 238-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMAS
Liepos ketvirtąją Amerika 

mini svarbiausią valstybinę 
šventę – Nepriklausomybės 
d ieną .  JAV ambasadorė 
Deborah A. McCarthy savo 
rezidencijoje Vilniuje iš anksto 
surengė iškilmingą priėmimą 
birželio 26 d. Į specialų renginį 
rezidencijoje susibūrė daugybė 
kviestinių svečių – verslo, po-
litikos, žiniasklaidos atstovų.

Nepriklausomybės diena 
yra federalinė JAV šventė. 
Jos metu paminimas 1776-
ųjų liepos ketvirtos dienos 
Nepriklausomybės deklaraci-

jos priėmimas. 
Šią šventę visuomet lydi 

linksmybės, karnavalai, mu-
gės, koncertai ir fejerverkai. 
Liepos ketvirtąją JAV šeimos 
iškylauja, politikai sako kal-
bas, dalyvauja iškilmingose 
ceremonijose.

Viešuose ir privačiuose 
renginiuose JAV gyventojai 
prisimena savo istoriją ir tra-
dicijas. Šventės metu demons-
truojamas patriotiškumas. 

Šventės metu įvairios er-
dvės, skverai ir pastatai deko-
ruojami JAV vėliavos spalvų 

- raudonos, mėlynos ir baltos 
- dekoracijomis.

Oficialiosios renginio da-
lies pradžioje pagerbta JAV 
vėliava, o skambant Savanorių 
pajėgų orkestrui „Jazz Combo” 
atlikti Lietuvos ir Amerikos 
tautiniai himnai. 

Šįsyk JAV ambasadorės 

rezidencijoje svečiams buvo 
įrengtos keletas stoginių, ku-
rios susirinkusiesiems bent 
šiek tiek pridengė tvieskian-
čią saulę. Šventės svečiai čia 
skanavo įvairius gėrimus, 
spalvingus valgius. 

Rezidencijos vidiniame 
kiemelyje svečiai buvo vaiši-

Alma Adamkienė, kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Valdas Adamkus ir Lietuvos Respublikos premjeras Algirdas 
Butkevičius su Janina Butkevičiene JAV Nepriklausomybės dienos 
šventėje.                                                            vilnius.usembassy.gov

nami ne tik įvairiais sumušti-
nukais, bet ir ledais. Pasibaigus 
oficialiajai renginio daliai 
buvo prapjautas milžiniškas 
tortas, puoštas Amerikos vėlia-
va, o D. A. McCarthy pakvietė 
pakelti taures už Amerikos ir 
Lietuvos draugystę. 

delfi.lt

LIETUVOS KARIUOMENEI - GEROS NAUJIENOS
Patikslintame 2014 m. 

valstybės biudžete pajamos 
kartu su Europos Sąjungos ir 
kitomis tarptautinės finansinės 
paramos lėšomis sudarys 26 
mlrd. 158,4 mln. litų, asigna-
vimai išlaidoms ir turtui įsi-
gyti - 27 mlrd. 118,4 mln. litų 
(asignavimai viršytų pajamas 
960 mln. litų). 

Pagal priimtus pakeitimus 
padidintos prognozuojamos 
akcizų pajamos sudarys 3 
mlrd. 545,6 mln. litų, t. y. 65 
mln. litų daugiau nei patvir-
tintame 2014 m. biudžete. 
Kaip pažymima dokumento 
aiškinamajame rašte, pajamų 
iš akcizų prognozė patikslinta 
atsižvelgiant į pagerėjusį nuo 
praėjusių metų paskutiniųjų 
mėnesių akcizų surinkimą, 
kuriam įtakos turėjo sparčiau 
augę tabako gaminių, kai kurių 
alkoholinių gėrimų, dyzelinių 
degalų pardavimai.

Teisės akto pakeitimai 
parengti atsižvelgiant į po-
reikį didinti gynybos finan-
savimą dėl kintančios geo-
politinės ir saugumo padėties 
Europoje po Rusijos agresijos 
Ukrainoje. Taip pat siekiama 
vykdyti narystės NATO įsipa-
reigojimus ir Seime atstovau-
jamų politinių partijų 2014 m. 
kovo 29 d. susitarimo „Dėl 
2014-2020 metų Lietuvos 
Respublikos užsienio, sau-
gumo ir gynybos politikos 
strateginių gairių” nuostatas 
nuosekliai kasmet didinti 
lėšas, skiriamas krašto ap-
saugai, kad jos 2020 metais 
pasiektų 2 proc. BVP.

Didės ir karių skaičius
Seimas, patvirtinęs 2015 

m. principinės kariuomenės 
struktūrą ir 6 metų planavimo 
gaires, nustatė, kad 2015 me-
tais didės karių skaičius. 

Už Principinės kariuome-
nės struktūros 2015 metais, 
planuojamos principinės ka-
riuomenės struktūros 2020 
metais nustatymo, Krašto ap-
saugos sistemos karių ribinių 
skaičių ir statutinių valstybės 
tarnautojų ribinio skaičiaus 
2015 metais ir 2020 metais 
patvirtinimo įstatymą balsavo 
78 Seimo nariai, prieš - 14, 
susilaikė 17 parlamentarų.

Pasak krašto apsaugos mi-
nistro Juozo Oleko, ypatingų 
pasikeitimų 2015 m., lyginant 
su 2014 m., nėra, struktūra 
išlieka ta pati ir didėja tik 
ribiniai skaičiai. J. Olekas 
akcentavo, kad pagrindinis 
dėmesys 2015 m. bus skirtas 
kariuomenės finansavimui, jos 
modernizacijai ir nuosaikiam 
karių skaičiaus augimui.

Bendras ribinis krašto ap-
saugos sistemos (KAS) karių, 
t. y. profesinės ir privalomosios 
pradinės karo tarnybos karių, 
karių savanorių ir kitų akty-
viojo rezervo karių, pratybose 
ir mokymuose dalyvaujančių 
parengtojo rezervo karių, kariū-
nų skaičius 2015 m. nustatomas 
nuo 14 340 iki 18 460, t. y. 
1100 karių didesnis nei 2014 
m. nustatytas ribinis skaičius 
- nuo 14 140 iki 17 360. 2020 
m. bendras ribinis KAS karių 
skaičius nustatomas nuo 15 540 
iki 20 260.                         LRT

NAUJASIS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS VADAS
Kauno Vytauto Didžiojo 

Karo muziejaus sodelyje lie-
pos 11 d. oficialiai pasikeitė 
Šaulių sąjungos vadas - at-
sargos pulkininkas Antanas 
Plieskis vadovavimą sąjungai 
ir jos vėliavą perdavė naujam 
vadui, atsargos pulkininkui 
leitenantui Liudui Gumbinui. 
Naujas vadas jau planuoja 
artimiausius darbus bei turi 
susidėliojęs prioritetus.

39 metų L. Gumbinas 
Šaulių sąjungai vadovaus ar-
timiausius trejus metus.

„Darbų yra labai daug, ta-
čiau kalbant apie pirmuosius 
darbus aš matau tris prioritetus. 
Tai darbų tęstinumas stiprinant 
Šaulių sąjunga. Ji ir iki šiol 
pakankamai stipri, todėl tęsi-
me darbus. Antras prioritetas 
– teisinė bazė. Tai tie klausi-
mai, apie kuriuos diskutavo 
visuomenė, įstatymų bazė. 
Ieškosime konstruktyvaus di-
alogo su ministerija. Iš tikro, 
įstatymų pataisos jau yra pri-
brendusios. Reikia rasti teisin-
gą kelią (…). Trečias prioritetas 
– Šaulių sąjungos gausinimas. 
Aš tikiu, kad bent trečdaliu ga-
lime pagausinti mūsų gretas”, 
- teigė L. Gumbinas.

Šiuo metu Šaulių sąjungai 
priklauso apie 7,5 tūkst. narių. 
L. Gumbinas viliasi, kad šis 
skaičius per artimiausius trejus 
metus perkops 10 tūkstančių.

delfi.lt
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Liepos 6-ąją pasaulį ap-
skriejus „Tautiškai giesmei”, 
kuri taip pat vainikavo jubi-
liejinę Dainų šventę, Užsienio 
re ika lų  minis t ras  Linas 
Linkevičius JAV Čikagos 
lietuvių meno ansamblio 
„Dainava” vadovui Dariui 
Polikaičiui įteikė išskirti-
nį apdovanojimą – „Aukso 
paukštę”.

Apdovanojimas skirtas 
geriausiam užsienio lietuvių 
mėgėjų meno kolektyvui ir jo 
vadovui už Lietuvos kultūros 
ir dainų švenčių tradicijų puo-
selėjimą.

„Lietuviška daina gyva 

Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava” vadovas Darius Polikaitis padėkojo Užsienio reikalų 
ministrui už įteiktą „Aukso paukštės” apdovanojimą – geriausiam užsienio lietuvių mėgėjų meno 
kolektyvui.                                                                                                                         LR URM nuotr.

Jubiliejinė Dainų šventė 
sutelkė beveik šimtą tūks-
tančių atlikėjų ir žiūrovų iš 
Lietuvos ir pasaulio šalių. 
Bendras atlikėjų iš Lietuvos ir 
dar 13 pasaulio šalių skaičius 
Dainų šventėje, pavadintoje 
„Čia – mano namai”, siekė 37 
tūkstančius, o Dainų šventės 
renginius stebėjo daugiau kaip 
50 tūkstančių žiūrovų: tiek 
jų susirinko į Dainų ir Šokių 
dienas, Ansamblių vakarą 
bei pučiamųjų instrumentų 
orkestrų koncertą. Tūkstančiai 
vilniečių ir miesto svečių ap-
silankė kituose Dainų šventės 
renginiuose.

Daugiausia lankytojų su-
silaukė finalinis renginys – 
Dainų diena, į kurią susirinko 
per 30 tūkstančių žiūrovų. Jie 
ir dar 12 tūkstančių dainininkų 
iš 350 kolektyvų pristatė visų 
laikų gražiausias lietuviškas 
dainas ir kartu prisiminė ne 
tik Dainų šventės ištakas, bet 
ir Baltijos kelio 25 metų jubi-
liejų, o 21 val. susitelkė viso 
pasaulio lietuvius vienijančiai 
iniciatyvai – kartu giedojo 
„Tautišką giesmę”.

Šokių dienos abu pasi-
rodymus stebėjo 9,5 tūkst., 
Ansamblių vakaro – 7 tūkst., 
pučiamųjų instrumentų orkes-
trų koncertą – 4 tūkstančiai 
žiūrovų.

„Be galo džiaugiamės, kad 
šiemet prie vieno Dainų šven-
tės stalo susėdo toks gausus 
būrys lietuvių iš viso pasaulio. 
Šiais metais minimas jubi-
liejus mus paskatino sukurti 
dar įspūdingesnę šventės pro-
gramą, kupiną dėmesio ne tik 
tradicijoms, bet ir naujovėms. 
Norime dar kartą padėkoti 
visiems, kurie kelerius metus 
rengė pasirodymus – kolek-
tyvų vadovams, atlikėjams 
ir visiems, prisidėjusiems 
kuriant šią įspūdingą šventę”, 
– sakė Dainų šventės direkto-
rius Saulius Liausa. Pasak jo, 
netrukus prasidės pasirengi-
mas naujai, jau dvidešimtajai 
Dainų šventei.

Šalia tradicinių renginių 
– dainų ir šokių, folkloro 
dienų, ansamblių vakaro ir 

DAINŲ ŠVENTĖJE – TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ IŠ VISO PASAULIO

kitų renginių – 90-ies metų 
jubiliejų šventusi Dainų šventė 
šiemet dovanojo ir naujovių. 
Teatro metams ir Kristijono 
Donelaičio 300-osioms gi-
mimo metinėms buvo skirti 
Teatro dienos pasirodymai, 
šalia Valdovų rūmų įsikūręs 
Vaikų amatų miestelis bei 
teatralizuotas baltų genčių is-
torinių kostiumų pristatymas.

Unikalią šventės atmosferą 
kurti padėjo šiuolaikinės tech-
nologijos bei įvairūs meniniai 
sprendimai. Per beveik savaitę 
trukusią Dainų šventę metu 
buvo pristatyta net dvylika 
įvairiausių meno programų, 
kurias sudarė beveik 170 au-
torinių kūrinių, iš jų net 55 
buvo nauji.

Liepos 6 d. pirmą kartą 
paskelbta ir Tautinio kostiumo 
diena, kurios metu buvo de-
monstruojamos tautinio kos-
tiumo drabužių kolekcijos. 
Tautiniais kostiumais pasipuo-
šė daugiau nei 20 tūkst. Dainų 
šventės dalyvių, o specialūs 
kostiumai pasiūdinti ir visiems 
Dainų dienos dirigentams. 
Specialiai Dainų šventei dizai-
nerės Jolanta Rimkutė ir Ieva 
Ševiakovaitė sukūrė šiuolaiki-
nio tautinio kostiumo kolekciją.

Lietuvos dainų šventė – 
svarbiausias šalies kultūros 
įvykis, jungiantis visas kartas 
ir visus žmones, stiprinantis 
šalies tapatybę ir garsinantis 
jos vardą pasaulyje. Šalies 
tautines dainas, šokius, an-
samblių, pučiamųjų orkestrų, 
kanklių muzikos ir teatro pro-
gramas, amatus pristatantys 
atlikėjai 2014 m. liepos 2–6 d. 
Vilniuje ištarė „Čia – mano na-
mai”. Šventė taip pat pakvietė 
dalyvauti įvairiose pramogose, 
išbandyti senuosius amatus. 
Birželio 28 d. Kaune, Dainų 
slėnyje, įvyko Dainų šventės 
90-mečio minėjimas.

Šventėje dalyvavo atlikė-
jai iš Lietuvos, Australijos, 
Argentinos, Baltarusijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos, Švedijos, Ukrainos, 
Urugvajaus ir Vokietijos.

www.dainusvente.lt

„AUKSO PAUKŠTĖS” APDOVANOJIMAS –  
GERIAUSIAM UŽSIENIO LIETUVIŲ MENO KOLEKTYVUI „DAINAVA”

įvairiose pasaulio šalyse. Už 
tai esame dėkingi tautiečiams, 
toli nuo Tėvynės suburian-
tiems lietuviškus meno kolek-
tyvus”, – įteikdamas apdova-
nojimą sakė ministras.

D. Polikaitis gimė ir augo 
Čikagoje. Nuo 1988-ųjų vado-
vauja ansambliui „Dainava”, 
kuris atlieka ne tik žinomus 
lietuvių ir kitų šalių kompo-
zitorių kūrinius, bet ir nuolat 
puoselėja lietuvišką liaudies 
dainą. 2002 m. ansamblis 
išleido lietuviškų dainų kom-
paktinę plokštelę „Kur giria 
žaliuoja”.

D. Polikaitis taip pat diriga-

vo ankstesnėse dainų šventėse 
Lietuvoje 1994, 1998 ir 2003 
metais. Jis – 2006 m. Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šven-
tės kūrybinio komiteto narys, 
1997 m. buvo apdovanotas 
JAV lietuvių bendruomenės 
Kultūros tarybos muzikos 
premija.

„Aukso paukštės” nomina-
cija įsteigta 2007-aisiais. Tai 
dar viena paskata sutelkti lietu-
vių diasporą valstybei stiprinti 
ir jos vardui garsinti. Laureatą 
kasmet išrenka Lietuvos liau-
dies kultūros centro sudaryta 
atrankos komisija. 

LR URM inf.

Dainų šventė šiemet pirmą 
kartą kvietė į teatro pasirody-
mus. Liepos 5 d., šeštadienį 
surengta Teatro diena „Dyvų 
dyvai”, skirta Kristijono 
Donelaičio 300-osioms gi-
mimo metinėms.

K. Donelaičio „Metus” 
Vilniuje vaidino, deklamavo, 
dainavo daugiau nei 70 mėgėjų 
teatrų. Šešiose scenose vyko 
nenutrūkstantis gyvenimo ir 
gamtos judėjimas. Skirtingus 
metų laikus savaip interpre-
tavo keturi Lietuvos regionai: 

K. DONELAIČIO „METUS” VAIDINO IR DEKLAMAVO 
DAUGIAU NEI 70 MĖGĖJŲ TEATRŲ 

Žemaitija – žiemą, Aukštaitija 
– pavasarį, Vilniaus kraštas ir 
Dzūkija – vasarą, o Suvalkija 
– rudenį.

Gedimino kalno papėdė-
je ir Bernardinų sode buvo 
vaidinamos ir K. Donelaičio 
pasakėčios, vaikščiojo ko-
jūkininkai, cirkininkai, kiti 
linksmuoliai.

Stilizuotu K. Donelaičio 
Varnos kostiumu pasidabinęs 
Teatro dienos scenaristas ir re-
žisierius Valentinas Masalskis 
sako, kad mūsų teatras, kaip 

liaudies menas, prasidėjęs 
jomarkuose, todėl džiugu, 
kad jis pirmą kartą įtrauktas 
į Dainų šventės programą. 
Vakarop Katedros aikštėje 
vyko finalinis vaidinimas 
„Jau saulelė...”. Čia pasirodė 
geriausi mėgėjų teatrai. O 
pabaigoje odę saulei sugie-
dojo visi 1200 Teatro dienos 
dalyvių.

Pasak Teatro dienos ren-
gėjų, šiandien išdeklamavus, 
išdainavus K. Donelaitį, ki-
tose Dainų šventėse norėtųsi 
prisiliesti prie kitų lietuvių 
literatūros klasikų.           LRT

Liepos 3 d. prasidėju-
sios 90-tosios Dainų šventės 
organizatoriai tokio susi-
domėjimo renginiais dar 
nebuvo matę – išpirkti visi 
bilietai į pagrindinius jubi-
liejinės šventės renginius. Į 

Į PASIRODYMUS NELIKO NET IR BRANGIAUSIŲ 
BILIETŲ 

kai kuriuos koncertus ir pa-
sirodymus jau įrenginėjami 
papildomi sektoriai.

„Išpirkti bilietai į vyksiantį 
Ansamblių vakarą, liepos 5 
d., šeštadienį vyksiantį Šokių 
dienos vakarinį pasirodymą, 
sekmadienį rengiamą Dainų 
dienos koncertą. Todėl jau 
įrenginėjame papildomas sė-
dimas vietas, atidarėme dau-
giau sektorių. Kadangi Šokių 
dienos vakarinis pasirodymas 
vyks stadione, kur yra ribotas 
sėdimų vietų skaičius, prieš 

pat renginį prie įėjimo bus pre-
kiaujama stovimais bilietais”, 
– pasakojo Lietuvos liaudies 
kultūros centro atstovė Eglė 
Ladigienė.

90-tą kartą vykstančios 
Dainų šventės organizatoriai 
prisipažįsta nepamenantys 
tokio didžiulio žmonių su-
sidomėjimo. Jubiliejiniuose 
renginiuose žmonės išpirko 
bilietus netgi į tuos renginius, 
kuriuose galima apsilankyti 
nemokamai. Prekyboje nebe-
liko net brangiausių bilietų 
(išpirkti ir po 150 litų kainavę 
bilietai į Šokių dienos vakarinį 

pasirodymą).
„Nesitikėjome, kad bus 

toks anplūdis. Nepamenu, 
kad būtų toks aktyvus žmo-
nių susidomėjimas Dainų 
švente. Galbūt visus masina 
jubiliejiniai metai, o gal visų 
požiūris į tautinius renginius 
pasikeitė? Žmonės aktyviai 
domisi programa, perka bi-
lietus netgi į tuos renginius, 
kuri galima apsilankyti ne-
mokamai. Pavyzdžiui, į Dainų 
dienos koncertą, kur sėdimos 
vietos kainuoja 20–80 litų, 
nors į koncertą galima įeiti 
nemokamai ir reginį stebėti 

stovint ar sėdint ant pievos, 
– pastebi Lietuvos liaudies 
kultūros centro atstovė. – 
Labai tuo džiaugiamės tokiu 
žmonių aktyvumu. Ne dėl 
to, kad visi masiškai bilie-
tus perka. Džiaugiamės, kad 
dainų šventė sulaukė tokio 
susidomėjimo”.

Liepos 5 d., sekmadienį 
vykusiame Dainų dienos kon-
certe žmones taip pat buvo 
kviečiame apsilankyti ir nemo-
kamai. Norintieji reginį stebėti 
atsisėdę, galėjo įsigyti bilietus 
įrengtuose papildomuose sek-
toriuose.                           LRT
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Daugelyje JAV miestų 
lietuviškos parapijos viena 
po kitos uždaromos – vienos 
dėl sumažėjusio parapijiečių 
skaičiaus, kitos dėl nesuge-
bėjimo išsilaikyti finansiš-
kai. Užsidarius parapijai, 
lietuviams reikia glaustis 
svetimose parapijose, ten-
kintis proginėmis pamal-
domis ir svečiais kunigais. 
Ne paslaptis, kad trūksta 
lietuvių kunigų, trūksta ir 
lietuvių bažnyčios suoluose. 
Bendra lietuviškių parapijų 
ateitis nėra ypatingai šviesi. 
Bet yra ir pragiedrulių. Per 
praėjusius penkerius metus 
Clevelando lietuviams du 
kartus grėsė rimtas pavo-
jus netekti savo parapijų 
– pirmąjį kartą 2006-2009 
m., kuomet vyko didžiulis 
Clevelando vyskupijos per-
sitvarkymas, ir visai neseniai, 
Šv. Kazimiero parapijai vis 
giliau skęstant skolose. Čia 
noriu papasakoti apie para-
pijos klebono kunigo Juozo 
Bacevičiaus sėkmingai pa-
vykusias pastangas užtikrinti 
Clevelando Šv. Kazimiero 
parapijos ateitį.

2009 m. vyskupui su-
jungus Šv. Jurgio ir Dievo 
M o t i n o s  N u o l a t i n ė s 
Pagalbos parapijas ir įstei-
gus Šv. Kazimiero parapiją, 
Clevelando lietuviai galėjo 
džiaugtis. Tačiau parapiją 
slėgė finansiniai rūpesčiai, 
nes ne vien rikiavosi įvairūs 
reikalingi remonto darbai, bet 

ir patalpų išlaikymas reikala-
vo didelių išteklių. Kasmet 
parapijos kapitalas vis tirpo, 
o parapijos deficitas vis to-
liau augo (vien praėjusiais 
metais siekęs $43,000 ir arti 
tos sumos šįmet). Išlaidos 
akivaizdžiai didėjo, pajamos 
merdėjo. Pasibaigus šiems 
finansiniams metams 2014 m. 
birželio 30 d., Clevelando 
lietuviai galėjo likti be pa-
rapijos.

Klebonas randa kelią 
užtikrinti Šv. Kazimiero 

parapijos ateitį!

Klebonas kun. J. Bacevičius 
buvo rimtai susirūpinęs dėl 
parapijos ateities ir jos ga-
limo uždarymo. Jis kreipėsi 
į vyskupijos teisinį skyrių, 
teiraudamasis apie galimybes 
išnuomoti tuščiai stovintį mo-
kyklos pastatą. Nuoma suda-
rytų dideles įplaukas parapijos 
biudžete. Keli komercinių 
nekilnojamo turto atstovai 
kreipėsi į kleboną charter 
(privačiai vedamų) mokyklų 
vardu apie galimybes nuomoti 
patalpas. Kartu įvertinę visus 
gautus siūlymus, klebonas 
kartu su Parapijos taryba ir 
Finansų taryba nusprendė 
tartis su Breakthrough Schools 
grupe. Ši grupė Clevelande 
turėjo gerą vardą dėl savo ko-
kybiškai ir pažangiai vedamų 
mokyklų ir domėjosi nuomuoti 
parapijos patalpas jų mokyklai 
– Lakeshore Intergenerational 
School.

Šių metų sausio mėnesį 
prasidėjo derybos dėl nuo-
mojimo sutarties, norint, kad 
ji būtų naudinga ir priimtina 
parapijai ir nuomininkui. 
Vykstant deryboms, klebonas 
nuolat tarėsi su Parapijos 
taryba ir su Finansų taryba 
bei klausėsi jų siūlymų ir pa-
tarimų. Ne kartą atrodė, kad 
derybos gali nutrūkti, tačiau 
galų gale, š. m. birželio 3 d., 
buvo pasirašyta dešimties 
metų sutartis.

Labai palankios 
sutarties sąlygos

Breakthrough Schools 
mokės parapijai ne tik nuo-
mą, bet taip pat padengs 
visas komunalines sąskaitas 
ir pastatų priežiūros išlaidas. 
Pradedant š. m. liepos mė-
nesiu, parapija gaus beveik 
$10,000 mėnesinį nuomos 
mokestį. Per ateinančius pen-
kerius metus ši suma pakils 
netoli $18,000/ mėnesį, o 
per ateinančius dešimt metų 
vien tik nuompinigiai atneš 
parapijai $1,872,000 įplaukų.

Kun. J. Bacevičius aprašė 
sutarties pasirašymą para-
pijos 2014 m. birželio 22 d. 
žiniaraštyje.

„Per sekančius dešimt 
metų mūsų parapija gaus tru-
putį daugiau negu $2 milijonus 
iš nuompinigių ir pataisymams 
skirtų pinigų iš mūsų nuomi-
ninko. Šiais metais išleisime 
apie $325,000 įvairiems mo-
kyklos pastato pataisymams. 

Breakthrough Schools pa-
dengs $150,000 tos sumos 
ir vyskupija duos paskolą be 
palūkanų padengti likusią 
sumą. Atmokėjus paskolą, 
per sekančius dešimtį metų į 
parapiją įplauks $1,645,500. 
Šie pinigai bus naudojami 
pataisyti ir pagerinti parapijos 
nuosavybę, padengti einamą-
sias išlaidas ir kaupti kapitalą 
ateities reikmėms.

Žiūrint iš finansinės pers-
pektyvos svarbu suprasti, kad 
mokyklos pastato išnuoma-
vimas yra išgelbėjęs mūsų 
parapiją. Daugiau nebesa-
me parapija, kuri kasdien 
turi rūpintis, kiek dar dienų 
galėsime išsilaikyti iki kol 
reikės užsidaryti; dabar esa-
me parapija, galinti stipriai 
gyvuoti ir vykdyti mums skir-
tą misiją.”

Bereikalingi 
baiminimaisi – visiems 

yra vietos

Žinodami, kad nuominin-
kai naudos dviaukštį mokyklos 
pastatą, apimantį didžiąją salę 
ir rūsyje esančią svetainę, kai 
kurie parapijiečiai baiminosi, 
ar nebus nuskriaustos lietu-
viškos organizacijos, kurios 
daugelį metų naudojosi šio-
mis patalpomis nemokamai. 
Klebonas lygiai tuo pačiu 
rūpinosi. Vykstant deryboms 
jis nuolat tarėsi su Parapijos ir 
Finansų tarybomis ir klausėsi 
nekilnojamojo turto specialis-
tų patarimų, rūpindamasis su-
daryti sutartį pačiomis geriau-
siomis parapijai sąlygomis, 
ir sėkmingai užtikrinti vietą 
visoms grupėms parapijoje. 
Jam pasisekė.

Sutartyje nurodyta, kad 
užsibaigus mokslo dienai (po 
5:30 v. p. p.) patalpos bus ir 
toliau prieinamos parapijos 
grupėms. Lituanistinė mo-
kykla toliau naudosis klasė-
mis šeštadieniais, lietuviai 
skautai rinksis sueigoms 
didžiojoje salėje ir svetainė-
je, „Švyturio” šokių grupė 
ir toliau repetuos salėje. 
Mažesnės grupės (lietuvių 
mamyčių vedamas vaikų 
darželis, suaugusių lietuvių 
kalbos pamokų grupės, skau-
čių „Židinys” ir „Šventojo 
Vardo draugija”) galės rinktis 
netoliese esančiame, parapi-
jai priklausančiame jaukiame 
gyvenamajame name. Kaip ir 
anksčiau, visos organizacijos 
sueis kartu sudaryti metinį 
veiklos kalendorių, ir, jei 
mokykla norės naudotis pa-

DŽIAUKIMĖS!
CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ATEITIS UŽTIKRINTA!

talpomis tuo pačiu metu kaip 
parapijos grupė, parapijai bus 
duodama pirmenybė.

K l e b o n o  k u n .  J u o z o 
B a c e v i č i a u s  d ė k a  Š v. 
Kazimiero parapijos finan-
sinė ateitis stipri ir užtikrin-
ta. Clevelando lietuviai 
turi vietą melstis ir rinktis. 
Sekančius 10 metų jie gali 
lengviau atsikvėpti. Tačiau 
ateit is niekada nėra 100 
proc. užtikrinta. Įsteigus Šv. 
Kazimiero parapiją, vysku-
pas paskyrė kun. J. Bacevičių 
joje tarnauti šešerius metus. 
2015 m. spalio mėnesį jo 
paskyrimas parapijoje bai-
giasi. Vyskupas gali jį iškelti 
į kitą parapiją, gali dar vieną 
kartą atnaujinti šešerių metų 
kadenciją Šv. Kazimiero pa-
rapijoje. Koks bus vyskupo 
sprendimas – nežinia.

Tausokime, ką turime

Parapijos žiniaraštyje 
kun. J. Bacevičius rašė, jog 
žengiant į ateitį „Mūsų para-
pijos ateitis ir jos sėkmingas 
gyvavimas priklausys nuo 
jūsų visų finansinės paramos, 
jūsų pagalbos lėšų telkimo 
projektuose, jūsų atsidavimo 
mūsų parapijai, jūsų idėjų, 
jūsų pagalbos ir, svarbiausia, 
jūsų maldų.”

Taip gyvenime dažnai 
būna, kad žmogus neįvertina 
ir nesidžiaugia tuo, ką turi, iki 
kol jį praranda. Clevelando 
lietuviams du kartus grėsė 
rimtas pavojus prarasti ką nuo 
seno turėjo – lietuvišką parapi-
ją ir lietuvį kleboną. Šiandien 
Šv. Kazimiero parapijos ateitis 
užtikrinta dešimčiai metų.

Šv. Kazimiero parapijos 
paskirties pareiškimas bai-
giasi šiais žodžiais: „Mes 
ryžtamės atsiliepti į visus 
iššūkius ir, drauge dirbda-
mi, kurti stiprią parapiją.” 
Įgyvendinkime mūsų para-
pijos misiją. Branginkime, 
ką turime, kad dar ilgai, ilgai 
išlaikytume turimą turtą…

Dr. Živilė Vaitkienė
(Pasidomėti Clevelando 

Šv. Kazimiero parapija galite 
www.saintcasimirparish.org 
Tinklalapyje rasite parapijos 
savaitinį ir mėnesinį Maldos 
tarnystės žiniaraščius, pa-
rapijos veiklos nuotraukų 
archyvą ir įvairias jungtis 
į lietuviškus bei religinio 
turinio tinklalapius. Šiuo 
metu parapijos organizacijos 
ruošia savo veiklos puslapius 
patalpinti į bendrą parapijos 
puslapį.)

Švento Kazimiero šventovė Clevelande, OH.                                                   www.saintcasimirparish.org
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F L O R I D A

Dėmesio klubo pietų lan-
kytojams. Pietų rezervacijas 
priimanti direktorė Laimutė 
Alvarado praneša, kad išeina 
atostogų nuo liepos 12 d. ir 
grįš rugpjūčio 16 d. Atostogų 
metu ją pavaduos direktorė 
Zina Čerkienė 656-0469.

Ar ieškote Lietuvių enci-
klopedijos? Lietuvių klubas 
gavo Lietuvių enciklopedijos, 
vadinamosios „bostoniškės”, 
komplektą. Jeigu esate su-
sidomėję, kreipkitės į klubo 
pirmininkę Vidą Meiluvienę, 
tel. 727-866-7936.

Tėvo diena Klube. Birželio 
15 d., sekmadienio pietų metu 
pasveikinome ir pagerbėme 
tėvelius. Visi tėveliai buvo 
gražiai sutikti Klubo salėje ir 
pavaišinti užkandėliu ir alučiu.

Gedulo ir vilties diena 
Klube. Lietuvių klube, sekma-
dienį, birželio 15 d., iš pradžių 
pasveikinę visus tėvelius Tėvo 
dienos proga, prisiminėme ir 
paminėjome tragiškus mūsų 
tautos 1941-ųjų metų birželio 
dienų įvykius.

Klubo pirmininkės Vidos 
Meiluvienės pakviesta Angelė 
Karnienė trumpai pristatė tų 
dienų įvykius bei papasakojo 
apie trėmimus ir žiaurumus, 
padarytus mūsų tautai sovietų 
okupacijos. Pastebėjo, kad 
Gedulo ir Vilties Diena, pradė-
ta minėti 1990 metais, šiandien 
plačiai pažymima įvairiais 
renginiais visoje Lietuvoje – 
ne tik vyresnioji karta, kuri 
išgyveno ir pamena tuos žiau-
rumus, bet ir jaunesnioji akty-
viai dalyvauja šiame skaudžios 
Lietuvos istorijos dalies pami-
nėjime. A. Karnienė pakvietė 
salėje esančius buvusius trem-
tinius ir politinius kalinius at-
sistoti, tada dalyviai plojimais 
pasidžiaugė, kad jie išgyveno 
tremtį ir yra su mumis šian-
dien. Ji ragino dalyvius pa-
pasakoti viską savo vaikams 
ir anūkams, nesvarbu, kur jie 
begyventų. Jie turi žinoti, kas 
ir kodėl įvyko. Sužinoti tikrą, 
nepagražintą tiesą. Tam, kad 
suvoktų bei įvertintų tai, ką 
turime – laisvę.

„Bangos” dainos grupė 
padainavo keletą šiai dienai 
pritaikytų dainų, kartu pa-
kviesdama dainuoti ir visą pu-
bliką. Ant stalų buvo išdėstyti 
atspausdinti dainų žodžiai.

Pabaigoje išklausėme 
Mečio Šilkaičio įrašyto kon-
certo programą.

Atsisveikinome su Liuda 
Petkuviene. Daugiau nei dvi-
dešimt metų St.Petersburg 
Beach išgyvenusi ir aktyviai 
dalyvavusi Lietuvių klubo ir 
įvairių organizacijų veikloje 
Liuda Petkuvienė išvyko nuo-
lat gyventi atgal į Lietuvą, kur 
jos laukia plati ir didelė šeima.

Atsisveikinimo proga 
Liuda visus sekmadienio pie-

tų dalyvius pavaišino šampanu 
ir padėkojo už gražią drau-
gystę, malonų bendravimą ir 
pakvietė, atvykus į Lietuvą, 
nepamiršti aplankyti ir ją. 
Pasigesime Liudos, kuri buvo 
darbšti pareigūnė įvairiose 
mūsų organizacijose. Linkime 
daug džiaugsmo ir laimingų 
dienų, sugrįžus į Tėvynę.

Ypatingi Klubo svečiai. 
Birželio 15 d., sekmadie-
nį, Klube apsilankė dviejų 
klubo steigėjų anūkė ir anū-
kas. Tai Martos Tribulienės 
sūnaus ir dukters vaikai. 
Marta Tribulienė ir jos sesuo 
Domicelė Žemaitienė kartu su 
Charles Bliza buvo tas trejetu-
kas, kurie pasėjo nuosavo pas-
tato įsigijimo idėją Lietuvių 
klubo narių tarpe 1961 metais. 
Jie surado žemės sklypus, jie 
subūrė pirmųjų „tūkstantinin-
kų” ir „šimtininkų” aukotojų 
grupes, jie, iki sveikata ir 
amžius leido, buvo tie, kurie 
nuolat rūpinosi Klubo gerove.

Anūkė Joan Tribulas ir 
anūkas Albert Tunaitis, gy-
venantys prie Coral Gables, 
Floridoje, pirmą kartą apsi-
lankė Klube. Jie labai norė-
jo pamatyti, kaip atrodo jų 
močiutės jiems daug kartų 
nupasakotas pastatas ir kaip 
gyvuoja Klubas.

Angelė ir Albinas Karniai 
yra vieninteliai Klubo nariai, 
kurie bendravo ir gerai atsi-
mena svečių močiutę, todėl 
jie ir papasakojo anūkams apie 
M. Tribulienės ir jos sesers D. 
Žemaitienės veiklą ir darbus 
Klubui bei pasidalino atmini-
mais apie tuos laikus. Klubo 
pirmininkė apdovanojo sve-
čius gražiomis lietuviškomis 
juostomis ir Klubo 50-šimtme-
čio paminėjimo leidiniu.

Svečiai, džiaugdamiesi 
gražiu Klubo gyvavimu, paža-
dėjo apsilankyti dažniau.

Laiškas ir kvietimas 
Klubo nariams. Lietuvių 
klubo bičiulis dr. Romualdas 
Povilaitis, dažnai savo me-
niniais kūriniais paremiantis 
Lietuvių klubą, atsiuntė įdomų 
laišką ir kvietimą visiems, 
kurie šią vasarą žada lankytis 
Čikagos apylinkėse.

Jis rašo: „…dalyvaudamas 
viename Lietuvos dukterų 
draugijos posėdyje susipa-
žinau su naujai tapusia vie-
neto pirmininke p. Marija ir 
pažadėjau pastatyti Lietuvos 
dukterų draugijai lietuvišką 
pakelės kryžių mūsų augančia-
me kryžių kalnelyje Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Per 
15 metų kalnelyje jau pastatyti 
43 kryžiai… Kryžių kalnelis 
yra apsodintas Lietuvoje au-
gančiais medžiais ir krūmais, 
lazdynais, pušimis, klevais ir 
beržais – Tėvynei prisiminti… 
Po pamaldų žmonės su vaikais 
užlipa pasidairyti, atsisėsti ar 
nusifotografuoti po pirmosios 
Komunijos, vestuvių ir kitų 

šeimos švenčių… Prašome, 
apsilankius Lemonte, nepa-
miršti užlipti ant kalnelio, 
ypatingai vasarą, kada žydi 
bijūnai, dalgiai ir rožės”, - rašo 
išpildęs pažadą ir pastatęs 
„Lietuvos Dukterims” kryžių 
kalnelio papėdėje.

Kalnelio prižiūrėtojas Romas
J o n i n ė s  –  R a s o s  – 

Vidurvasario šventė. Jau 
antri metai St.Petersburgo 
lietuvių bendruomenė ren-
kasi Upham Beach paminėti 
Joninių-Rasinių-Vidurvasario 
šventę. Šių metų šventė buvo 
itin gausi dalyvių-susirinko net 
keturios kartos, svečių buvo iš 
Tampos, Ft.Myers ir Čikagos.

Kaip ir visose šventėse, 
Joninių susibūrimas neapsiėjo 
be didelių vaišių – stalai buvo 
nukloti tradiciniais lietuviškais 
patiekalais ir papuošti organi-
zatorių Rimos Kilbauskienės, 
Ramutės Krikščikienės ir 
Rasos Saldaitienės atneštais 
indais bei vazomis.

Organizatorės taip pat pa-
sirūpino, kad būtų išlaikyta 
Joninių tradicija – vainikų 
pynimas, ir parūpino „papar-
čių”, laukinių gėlių bei uogų 
vainikams dabinti. Beveik kie-
kvienos šventės dalyvės galvą 
puošė pačios nupintas vaini-
kas. Mamos pynė vainikus ir 
mokė savo mažąsias dukreles 
– kaip senais laikais, iš kartos 
į kartą toliau yra perduodamos 
mūsų folkloro tradicijos.

Vakaras prasidėjo susibūri-
mu į didelį ratą. Organizatorės 
pasveikino susirinkusius, už-
grojo akordeonas ir visi ėmė 
suktis ratelyje. Vakaro links-
mybės tęsėsi – pasigirsdavo 
darni daina, jaunimas traukė 
virvę, dalyvavo estafetėse. 
Saulei nusikleidus buvo už-
kurtas laužas ir drąsiausi bandė 
savo laimę šokinėdami per 

įsigijo žemės sklypą Lanus 
mieste, kur dabar ir esame.

Džiaugiamės galėdami 
švęsti šį ypatingą jubiliejų, 
gerbiame visus tuos, kurie 
negailėjo savo laiko, pastangų 
ir pasišventimo per šimtmetį, 
siekdami išlaikyti Lietuvos 
dvasią mūsų visuomenėje ir 
mūsų širdyse.

Šiandien, po 100 metų, 
turime patogių įstaigų mūsų 
patalpose nariams ir draugams, 
baseiną, sporto aikštę ir gražią 
salę. Taip pat turime bibliote-
ką, keletą šokių grupių, chorą, 
dėstome lietuvių kalbą.

Dėkojame visoms lietuvių 
institucijoms Argentinoje ir 
kituose kraštuose, Lietuvos 
vyriausybinėms įstaigoms ir 
žiniasklaidai už nuolatinę pa-
ramą mūsų veiklai. Visa tai su-
teikia mums jėgų ir toliau tęsti 
šį kelią, pradėtą mūsų tėvų ir 
senelių prieš šimtą metų.

V i d u r a m ž i ų  m u g ė 
Lanus mieste. Organizuota 
Enriko Cikotos, birželio 28 
ir 29 d. mūsų patalpose vyko 
Viduramžių mugė. Europos 
skirtingų bendruomenių gru-
pės pateikė amatininkų rank-
darbių, maisto produktų, pa-
sirodė ukrainiečių, lenkų ir 
mūsų draugijos „Dobiliukų”, 
„Dobilo” ir „Gintaro” šokių 
grupės. Taip pat dalyvavo 
mūsų choras „Trys antys”.

Buvo vaidinami įvairūs 
viduramžių mūšiai, abi dienas 
buvo vaizduojamas Žalgirio 
mūšis, kuriame „kovojo” ir 
„Dobiliukų” grupės vaikučiai.

SLA choro veikla. Choras 
„Trys antys”, vadovaujamas 
Karen Sudnytės, repetuo-
ja šeštadieniais, 20-21 val. 
Kviečiame dainų mėgėjus 
prisidėti.

Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje inf.

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga, liepos 6-ąją, prisijungdami prie 
tautiečių visame pasaulyje, JAV sostinėje Vašingtone ir jo apylinkėse gyvenantys lietuviai rinkosi 
giedoti „Tautišką giesmę” prie vieno svarbiausiųjų Jungtinių Valstijų laisvės ir demokratijos simbolių 
– Kapitolijaus pastato, JAV federalinės įstatymų leidžiamosios valdžios – Kongreso susirinkimų vietos. 
                                                                                                                                          LR URM nuotr.

ugnį. Vakaras pasibaigė vai-
nikų plukdymu šiltame jūros 
vandenyje.

Šventė buvo kupina tei-
giamos energijos, įspūdžių, 
gražių akimirkų ir linksmų 
prisiminimų. 

Aš šių Joninių pradėjau 
laukti praeitų metų Joninėms 
pasibaigus. Šių metų šventė 
buvo dar gražesnė ir links-
mesnė, taip buvo gera matyti 
visus mus kartu susibūrusius ir 
tęsiančius tokią gražią lietuviš-
ką tradiciją.

Kiekvienos geros šventės 
pagrindas – tai atsidavę orga-
nizatoriai, kurie negaili pastan-
gų ir energijos visus suburti, 
viskuo pasirūpinti ir, šventei 
pasibaigus, viską sutvarkyti. 
Ačiū Rimai Kilbauskienei, 
Rasai Saldaitienei ir Ramutei 
Krikščikienei už neblėstančią 
energiją ir pastangas visus 
suburti, suorganizuoti ir tęsti 
šią nuostabią, seną lietuvišką 
tradiciją.

Vita Blough
Lietuvių žinių inf.

A R G E N T I N A

1914-2014. Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje draugi-
jai - šimtas metų. XX amžiuje 
vyko pirma lietuvių migracijos 
banga į šią šalį. Lietuviai ap-
sistojo Buenos Airės miesto 
pietuose ir aplinkinėse vieto-
vėse. Jie reguliariai susitikda-
vo, kalbėdavo lietuvių kalba, 
palaikė papročius ir tradicijas, 
padėdavo vieni kitiems. 

Galiausiai jie nuspren-
dė įkurti draugiją, kurią 
1914 m. liepos 12 d. pavadi-
no „Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje”.

Po antrosios imigracijos 
bangos (1920-1930 m.), so-
cialinė ir kultūrinė veikla 
sustiprėjo, o 1941 m. lietuviai 
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LIETUVA IR PASAULIS

Mirus vienam žymiausių lietuvių išeivijos verslininkų ir 
filantropų, iškiliam Lietuvos Nepriklausomybės rėmėjui Juozui 
Kazickui, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius liepos 
10 dieną pareiškė nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems ir visai 
pasaulio lietuvių bendruomenei.

Vilniuje birželio 26 dieną įvyko penktosios Lietuvos ir 
Omano užsienio reikalų ministerijų politinės konsultacijos, kurių 
metu daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams, aptartos dery-
bos dėl investicijų skatinimo ir apsaugos sutarties, ekonominio 
bendradarbiavimo klausimai ir tarptautinės politikos aktualijos.

Briuselyje birželio 27 dieną vykstančio Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo metu buvo pasirašyti Europos Sąjungos 
Asociacijos susitarimai su Ukraina, Moldova ir Gruzija. 
Lietuvos vardu susitarimus pasirašė Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė.

Aliaskoje, birželio 28 d. duris atvėrė pirmasis Lietuvos 
garbės konsulatas šioje JAV Šiaurės Vakarų valstijoje. Šis kon-
sulatas tapo jau 22-uoju garbės konsulatu JAV po dar birželio 
pradžioje duris atvėrusio konsulato Vermonto valstijoje.

Liepos 2 d. Lietuvos ambasadoje JAV apsilankė Vašingtone 
vykstančios Globalios jaunųjų vadovų konferencijos (GYLC) 
atstovų grupė, kurią ambasados patarėjas Artūras Vazbys supa-
žindino su Lietuvos vaidmeniu Europos Sąjungoje, transatlan-
tinėje erdvėje ir globaliuose tarptautunės politikos forumuose.  
Susitikime dalyvavę jaunieji vadovai iš JAV, Indijos, Japonijos, 
Korėjos, Pietų Afrikos, Saudo Arabijos, Australijos, Kenijos, 
Kolumbijos, Urugvajaus, Čilės, Vokietijos, Danijos, Angolos ir 
kitų valstybių domėjosi Lietuvos narystės JT Saugumo Taryboje 
eiga, praėjusio pirmininkavimo ES Taryboje pasiekimais, si-
tuacija regione, įskaitant Rusijos agresiją Ukrainoje, taip pat 
įvairiais Lietuvos politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo 
aspektais.

Mongolijos užsienio reikalų ministerija informavo apie 
vienašališką Mongolijos Vyriausybės sprendimą dėl bevizio 
režimo iki 2015 metų pabaigos Lietuvos Respublikos piliečiams, 
vykstantiems į Mongoliją. 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius liepos 10 die-
ną Vilniuje su Japonijos ir Lietuvos draugystės lygos pirmininku 
Japonijos parlamente Hirofumi Nakasone itin teigiamai įvertino 
dvišalių ryšių plėtrą ir aptarė tolesnį politinių, ekonominių, 
kultūros bei mokslo ryšių stiprinimą.

Lietuvos narystę Europos Sąjungoje palaiko daugiau nei 
du trečdaliai šalies gyventojų, taip pat gerokai padaugėjo ma-
nančiųjų, kad narystė naudinga ne tik dėl ekonominių, bet ir 
dėl saugumo priežasčių, rodo visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro „Vilmorus” atlikta gyventojų apklausa.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija informuoja, kad 
atsakydamas į raketų atakas iš Gazos, Izraelis liepos 7 dieną 
pradėjo karinę operaciją „Protective Edge”. Atsižvelgdama į 
tai, URM rekomenduoja susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į 
Izraelį ir Palestiną.

Nyderlandų mieste Mastrichte birželio 30–liepos 2 dieno-
mis vykusiame Orhuso konvencijos ministrų konferencijos susi-
tikime šalys dar kartą paragino Baltarusiją laikytis Konvencijos 
nuostatų vystant atominės elektrinės projektą.

Naujas Suomijos konsulatas Kaune – puiki paspirtis akty-
viems kultūros mainams, sako Užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius. Jis liepos 1 dieną dalyvavo atidarant Suomijos 
garbės konsulatą Kaune ir pasveikino paskirtąjį Suomijos garbės 
konsulą Lietuvoje Leonidą Donskį.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius birželio 27 
dieną susitiko su į laisvę paleistu žymiu žmogaus teisių gynėju 
Alesiu Beliackiu. Pokalbio metu aptarta žmogaus teisių padėtis 
Baltarusijoje. L. Linkevičius dar kartą patikino, kad Lietuva ir 
toliau nuosekliai laikysis pozicijos, jog visi politiniai kaliniai 
Baltarusijoje turi būti išlaisvinti.

Briuselyje vykusiame NATO ir Ukrainos komisijos užsie-
nio reikalų ministrų posėdyje aptarti naujausi įvykiai Ukrainos 
rytiniuose regionuose bei tolesnė NATO parama Ukrainai 
sprendžiant didžiausią saugumo krizę per šios šalies nepriklau-
somybės istoriją.

Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras birželio 24 d. 
NATO vadavietėje SHAPE susitikęs su vyriausiuoju sąjunginin-
kų vadu Europoje JAV generolu Philipu M. Breedlove aptarė 
aktualius NATO klausimus. Lietuvos užsienio reikalų ministras 
pažymėjo, kad dėl pasikeitusios saugumo aplinkos Vidurio ir 
Rytų Europoje Lietuva ryžtingai didina gynybos finansavimą 
siekdama pasiekti 2 proc. BVP iki 2020 metų. Ministras pasi-
džiaugė, kad jau šiemet Lietuva planuoja skirti papildomus 130 
milijonų litų krašto apsaugai.                                     LR URM inf.

Penktadienis ,  l iepos 
11 d. (Prienų r.). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė susitiko su an-
trojo Pasaulio lietuvių jauni-
mo suvažiavimo dalyviais. 
Šis susitikimas skirtas viso 
pasaulio Lietuvos jaunimui, 
šiemet jame dalyvauja apie 
2 tūkst. žmonių. Pagrindinis 
suvažiavimo tikslas - mažinti 
atskirtį tarp Lietuvoje ir kitose 
šalyse gyvenančio lietuvių 
jaunimo, vienyti juos ben-
driems darbams ir naujų idėjų 
įgyvendinimui.

„Lietuva - veržli, išma-
ni, kūrybinga ir veikli šalis. 
Todėl jai svarbus kiekvieno 

PREZIDENTĖ SUSITIKO SU LIETUVOS JAUNIMU  
IŠ VISO PASAULIO

Prienų rajone prasidėjusiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime (PLJS) jaunimui dalyvavo ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.                                                      R. Dačkaus nuotr.

lietuvio indėlis. Šis susitikimas 
skatina ieškoti bendrų idėjų, 
kurios sustiprintų mūsų šalį. 
Susitelkimas, bendra veikla 
ir jaunų žmonių iš Lietuvos 
bei viso pasaulio idėjos kuria 
mūsų šalies sėkmės istoriją”, 
- sakė Prezidentė.

Lietuvos vadovė pabrėžė, 
kad naujų, išradingų, patrau-
klių būdų lietuvybei stiprinti 
reikia ieškoti nuolat, svarbu 
burtis į bendruomenes ir pa-
laikyti tarpusavio ryšius su 
lietuviais visame pasaulyje. 
Šiame susitikime dalyvaujan-
tis iniciatyvus jaunimas gali 
prisidėti prie Lietuvos ateities 
kūrimo savo drąsiomis, jauna-

tviškomis ir veržliomis idėjo-
mis, originaliais ir kūrybiškais 
projektais.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas vyksta liepos 10-
13 dienomis. Skirtingose er-
dvėse šio susitikimo lankytojai 
turės progą klausytis įdomių 
savo srities specialistų prane-
šimų, dalyvauti diskusijose, 
karjeros mugėje. Sudaryta 
galimybė laisvai bendrauti ir 
keistis kontaktais su Lietuvos 
verslo, kultūros, politikos ir 
akademinio pasaulio atstovais. 
Suvažiavimo metu veikia kū-
rybinės dirbtuvės, vyks drau-
giškos sporto varžybos.

Prezidentės spaudos tarnyba

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius liepos 11 
dieną Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjungos (PLJS) antrą sykį 
organizuojamame susitikime 
Prienų rajone skaitė pranešimą 
„Lietuvos diplomatija globalio-
je politikoje” ir kvietė pasaulio 
lietuvių jaunimą stiprinti politi-
nį bei pilietinį aktyvumą.

„Lietuvai labai svarbus jau-
nimo, besididžiuojančio savo 
lietuviškomis šaknimis ir išlai-
kančio ryšį su Tėvyne, indėlis 
į jos gerovės kūrimą ir vardo 
garsinimą. Gyvendami čia ar 
ten, jūs galite kurti Lietuvai ir 
vienytis dėl jos, nes Lietuva ne-
sibaigia ties pasieniu. Lietuvai 
reikia jūsų sėkmės istorijų ir 
įkvėpimo – sąžiningų, darbš-
čių, verslių, imlių naujovėms 
ir drąsiai iššūkius pasitinkančių 
žmonių. Tokių, kurie tiki savi-
mi, dirba ir keičia ne tik save, 
bet ir Lietuvą bei pasaulį”, – 
sakė L. Linkevičius.

Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis 
renginyje skaitė pranešimą 
„Lietuviai pasaulyje – kaip 
susitelkti bendrai misijai?”.

Pirmąjį renginio vakarą, 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMĄ L. LINKEVIČIUS  
KVIEČIA STIPRINTI POLITINĮ AKTYVUMĄ

liepos 10-ąją, Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių 
departamento direktorė Gintė 
Damušytė dalyvavo jaunimo 
diskusijoje „PLJS šiandien ir 
rytoj”.

2012 metais vykęs pirmasis 
PLJS festivalis subūrė per 3 
tūkst. lietuvių iš viso pasau-
lio. Šiemet liepos 10–13 d. 
Visuomenės harmonizavimo 

parke veikia kelios dešimtys er-
dvių, kuriose vyksta daugiau nei 
100 įvairaus pobūdžio renginių.

Susitikimą globoja Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. 
„Globalios Lietuvos” progra-
mą įgyvendinanti bei jaunimo 
aktyvumą skatinanti Užsienio 
reikalų ministerija yra viena iš 
renginio partnerių. 

LR URM

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kvietė Pasaulio lie-
tuvių jaunimą būti aktyviems.                                R. Šeškaičio nuotr.
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Als i  vasaros  popie tė 
Birštone pakvietė į literatūros 
ir muzikos vakarą, skirtą dai-
ningojo lietuvių poeto Jono 
Aleksandravičiaus-Aisčio gi-
mimo 110-osioms metinėms 
paminėti.

Nemažas būrys poezi-
jos mylėtojų, giminaičių ir 
dvi žavios moterys – akto-
rė Virginija Kochanskytė ir 
Maironio Lietuvių literatūros 
muziejaus direktorė Aldona 
Ruseckaitė, kurių buvimas tar-
si atspindėjo renginio dvasią. 
Lyg eilėraščių pilna enciklo-
pedija Virginija skaitė eiles iš 
J. Aleksandravičiaus-Aisčio 
kūrybos, laiškų atkarpėles, o 
muziejininkė iki kaulų sme-
genų A. Ruseckaitė, surinkusi 
slapčiausias poeto laiškų nuo-
trupas, jas sustygavo, surikia-
vo, taip prie mūsų priartinda-
ma jautrios sielos ir vidinių 
išgyvenimų pilną poetą.

J. Aisčio klubo „Katarsis” 
nariai ir dainininkai iš širdies 
traukė dainas, o jų žodžiai – 
mylimo ir gerbiamo poeto, 
kuriam buvo brangi Tėvynė, 
žmogus, meilė ir Lietuva.

Nedidelė saujelė kūrė-
jo giminaičių, tarp kurių ir 
Birštono vicemeras Juozas 
Aleksandravičius, įdėmiai klau-
sėsi visų jo gyvenimo detalių, 
nes tik istorinės žinios, kurios 
liudija apie poetą ir jo gyvenimo 
peripetijas, dar labiau suartina 
ir nutraukia nežinios šydą nuo 
daugelio klaustukų.

Labai džiugu, kad pati 
A. Ruseckaitė prisiminė ir 
kraštietį, mūsų mylimą po-
etą Justiną Marcinkevičių: 
„Rumšiškėse Jono Aisčio pre-
mija už neseniai pasirodžiusią 
poezijos knygą buvo įteikta po-
etui Justinui Marcinkevičiui. 
Literatūrinę J. Aisčio premiją 
už „aistiškumą” kūryboje ir 
jo kūrybos populiarinimą dar 
2004 m., švenčiant J. Aisčio 
100-ąsias gimimo metines, 
įsteigė Kaišiadorių rajono 
savivaldybės Taryba.

Sugraudintas poetas sakė, 
kad ši premija jam bus viena 
brangiausių iš gausių apdo-
vanojimų, gautų per ilgą gy-
venimą”.

Dainas keitė V. Kochans-
kytės skaitomos ištraukos iš 
poeto biografijos, taip kiekvie-
nas pajusdavo gražų prisilieti-
mą prie Jono Aisčio gyvenimo.

Apie poetą Joną 
Aleksandravičių-Aistį

Gimė 1904 m. liepos 7 d. 
Kampiškėse, Panemunės vals-
čiuje. Gyveno Rumšiškėse, o 
vėliau Išlauže.

Baigė Kauno „Aušros” 
gimnaziją. VDU studijavo 
lituanistiką, dirbdamas raš-
tininku Žemės ūkio banke. 
Vėliau studijavo prancūzų 

IKI PASKUTINIO ATODŪSIO LIETUVIS.
JONAS ALEKSANDRAVIČIUS-AISTIS

kalbą ir literatūrą Grenoblio 
universitete, apgynė disertaci-
ją Evangelijos tekstų vertimų į 
senąją Provanso kalbą lingvis-
tiniais etiudais. Metus dirbo 
Nicos archyve ir Paryžiaus 
nacionalinėje biblioteko-
je. 1946 m. persikėlė į JAV. 
Marianapolio kolegijoje dėstė 
lietuvių kalbą. Kurį laiką dirbo 
„Laisvosios Europos” radijuje, 
rengė okupuotos Lietuvos 
laikraščių ir knygų analiti-
nes apžvalgas. Nuo 1958 m. 
dirbo Kongreso bibliotekoje 
Vašingtone.

1973 m. birželio 13 d. mirė 
Vašingtone. 2000 m. birželio 
29 d. perlaidotas Rumšiškių 
kapinėse.

Kūryba

J. Aistis akcentavo ne-
oromantikų kartos idealus. 
Vėlyvojoje kūryboje daug 
dėmesio skyrė Lietuvai ir 
lietuvybei. Eleginio, me-
lodingo eilėraščio kūrėjas. 
Populiariausias savo kartos 
lietuvių poetas. Aisčio ele-
ginių eilėraščių subjektas – 
nusivylęs, pavargęs žmogus, 
pasmerktas pralaimėti.

Poetas rėmėsi romantiz-
mo atgaivinta katarsio teo-
rija, kuomet lyrika gimsta iš 
kančios, liūdesys ir grožis 
– neatskiriamos lyrikos vertės 
sąvokos.

Savo poetinį išgyveni-
mą, vaizdinę medžiagą ir 
kompoziciją siejo su judriu 
vidiniu muzikalumu, kuris ir 
buvo esminis Aisčio kūrybos 
principas. Aisčio eilėraštis 
– pustonių ir punktyrinių 
linijų žaismė, subtiliai deri-
nanti gamtos vaizdo detalę 
su emociniu šūksniu, elegiš-
ką deminutyvą su ritmikos 
pianissimo, ištirpdydama 
garsų sraute fizinius žodžio 

Aktorė Virginija Kochanskytė skaito lietuvių poeto Jono 
Aleksandravičiaus-Aisčio eiles.

kontūrus. Žmogaus ir gamtos 
paralelizmą, būdingą lietuvių 
lyrikai, Aistis glaudžia į kano-
niškas soneto ir rondo formas, 
nusižiūrėtas iš prancūzų seno-
sios poezijos…

O pabaigai tenorėčiau pri-
durti, jog ir pati muziejininkė 
A. Ruseckaitė, ir rumšiškėnai 
bei giminaičiai vienbalsiai 
sakė, jog persiritus per visą 
Lietuvą tik Rumšiškėse ir 
Birštone buvo paminėtos poe-
to J. Aleksandravičiaus-Aisčio 
gimimo 110-osios metinės. 
Tik nežinia, kodėl, nes jį, 
kaip didį poetą, pripažino 
ir Lietuvos dainius Justinas 
Marcinkevičius bei daugelis 
kitų žymių žmonių. Tad kaip 
gaila, kad mes nemokame 
branginti žmonių, kurie visa 
siela iki paskutinio atokvėpio 
buvo LIETUVIAIS.

Vilija Čiapaitė
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Trakų istorijos muziejuje atidaryta paroda „Karaimų darbai 
ir sukaktys – 1904–2014”. Ją parengė Lietuvos karaimų bendrija 
kartu su Trakų istorijos muziejumi, rašoma pranešime spaudai. 
Paroda skirta karaimų bendruomenės veiklos atgimimo 25-mečiui 
pažymėti bei kitoms reikšmingoms karaimų kultūros gyvenimo 
sukaktims. Ekspozicija – vienas iš renginių, kurie iki liepos 18 
dienos vyks karaimų meka vadinamuose Trakuose. Šiuos renginius 
jungia karaimų kultūros paveldui skirta programa, įvardijama kaip 
Karaimų kalbos stovykla. Į tradicinę, jau 12-ąją, tarptautinę vasaros 
Karaimų kalbos stovyklą suvažiavo karaimų tautos atstovai iš kelių 
Europos šalių. Stovykla prasidėjo liepos 7 dieną ir truks iki liepos 
18-osios. Karaimų kalba yra viena svarbiausių šios tautos kultūros 
vertybių, kuri išliko gyva iki šių dienų tik Lietuvoje. Ji yra įrašyta į 
pasaulio nykstančiųjų kalbų sąrašą. Karaimai didžiuojasi galėdami 
šią kalbą gyvai dar išgirsti Lietuvoje, jos mokytis, ją puoselėti.

Archeologai skelbia atkasę 15 amžiaus grindinio fragmentą. 
Iki šiol Lietuvoje buvo rastos atskiros detalės. Dabartinis radinys 
padės architektams atkurti ir pristatyti visuomenei autentiškas to 
meto mozaikas. Žinoma, kad 1471 metais Kaune, šalia Nemuno 
ir Neries santakos pranciškonus observantus įkurdino Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės maršalka ir Gardino kaštelionas 
Stanislovas Sandzivonius. Čia esą stovėjo jo rūmai, kuriuos kartu 
su žeme maršalka padovanojo vienuoliams. Tyrinėdami dabar šioje 
vietoje stovinčią šv. Jurgio Kankinio bažnyčią archeologai atkasė 
itin retą 15 amžiaus grindinio dalį. Jie svarsto, ar radinys nėra ka-
daise čia buvusių rūmų liekanos. Tokių radinių, pasak archeologų, 
Lietuvoje itin reta. Daugiausiai 15 amžiaus grindinio liekanų rasta 
Vilniuje. Tačiau iki šiol nepavyko atkurti autentiškų jų raštų. Šv. 
Jurgio kankinio bažnyčia – vienas iš penkių vėlyvosios gotikos 
pavyzdžių Lietuvoje. Ją, kaip ir šventosios Onos ir Bernardinų 
bažnyčias Vilniuje pastatė Gdansko meistras Mykolas Enkingeris.

Artėjant Baltijos kelio 25-mečiui, beveik 40 Baltijos kelią 
žyminčių ženklų vietų įtrauktos į Lietuvos Kultūros vertybių re-
gistrą. Joms suteiktas nacionalinio reikšmingumo lygis. Baltijos 
kelias nusidriekė apie 600 kilometrų, rankomis susikibo apie 2 
mln. žmonių. Akcija simbolizavo Baltijos tautų solidarumą ir ryžtą 
būti nepriklausomoms. Baltijos kelias įrašytas į Guinnesso rekordų 
knygą kaip ilgiausia žmonių grandinė. 2009-aisiais UNESCO jį 
įtraukė į „Pasaulio atminties” sąrašą.

Lietuvos Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos siūlymui nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. paskirti  pirmojo 
laipsnio valstybines pensijas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatams Vladui Bagdonui ir Marijai Matušakaitei, 
skelbiama pranešime spaudai. Šiuo metu pirmojo laipsnio valsty-
bines pensijas gauna 670 asmenų. Valstybinės pensijos skiriamos 
Lietuvos piliečiams, kurie sukakę senatvės pensijos amžių arba 
pripažinti netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo.

Valstybės ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Klaipėdos 
centre, gatvėje, kur darbavosi ir gyveno iškilus Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėjas, Tilžės Akto signataras, lietuvių periodinės 
spaudos pradininkas, spaustuvininkas ir publicistas Martynas 
Jankus, atidengta jam skirta atminimo lenta. Paminklo autoriai 
– skulptorius Rimantas Eidėjus ir architektas Adomas Skiezgelas.
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Eidamas 97-uosius metus, 
liepos 10 d. Niujorke mirė iški-
lus išeivis, Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo ir įtvirtinimo 
nenuilstantis veikėjas, Lietuvos 
Laisvės kovotojų sąjungos 
(LLKS) ordino „Už Tėvynės 
laisvę” ir valstybinių žymenų 
kavalierius, daktaras Juozas 
Petras Kazickas. LLKS dėl 
skaudžios netekties išreiškė 
nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems.

LLKS 2013 m. lapkričio 6 
d. už nenuilstamą rūpinimąsi 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimu ir įtvirtinimu, patri-
otišką veiklą organizuojant 
Lietuvos vadovų ryšius su JAV 
ir Europos valstybių vado-
vais, už filantropinę veiklą 
Lietuvoje ir pasaulyje apdova-
nojo dr. Juozą Petrą Kazicką 
ordinu „Už Tėvynės laisvę”. 
Ordiną 2013 lapkričio 22 d. 
įteikė Lietuvos Respublikos 
Generalinis Konsulas Niujorke 
Valdemaras Sarapinas. Teikimo 
metu dalyvavo dukra Jūratė 
Kazickaitė, Kazickų Šeimos 
Fondo Prezidentė, sveikini-
mo žodžius tarė Margarita 
Bareikaitė, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo kongregacijos 
(Putnam, Connecticut) seselė, 
Elena Naujikienė, Kazickų 
Šeimos Fondo Niujorko 
skyriaus darbuotoja ir Neila 
Baumilienė, Kazickų Šeimos 
Fondo Niujorko skyriaus direk-
torė. Dr. Juozo P.Kazicko dukra 
Jūratė Kazickaitė, dėkodama 
susirinkusiems už apsilankymą 
ir pagerbimą, pakvietė visus 
susėsti, o Tėvelį, kaip visi šei-
mos nariai jį vadina, paragino 
pasakyti kalbą.

Dr.  Juozas  Petras 
Kazickas kalbėjo (Kazickų 
Šeimos Fondo Niujorko sky-
riaus archyvas, 2013): 

Mieli broliai, seserys, ku-
rie esam susirinkę čia:

Šitam krašte tikrai pralei-
dom gyvenimą visą kovoda-
mi, galvodami, sapnuodami 
apie laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Man tas sapnas, 
aš buvau visada tikras, kad 
taps realybe. Tai gilus tikė-
jimas. Galbūt tikrai turiu 
padėkot čia ir dabar vienam 
svarbiausiam žmogui, as-
menybei, kuri prisidėjo prie 
mano veiklos, tai buvo mano 
Mama, tremtinė iš Rusijos, 
vargo Angelas. Ir svarbiausia 
manau, kad Jūs sutiksit su 
manim, kad visi mes turim 
padėkot Aukščiausiam. Mes 
visi turim padėkoti Dievuliui, 
kad mūsų darbas pasiekė Jį, 
pasiekė Jo mintis. Jis visur 
prisidėjo, kad mūsų maldos 
būtų išklausytos, kad mūsų 
darbas būtų naudingas, ir 
tiktai Jo dėka, aš tą tikiu labai 
giliai, [buvo] sudarytos sąly-
gos, kad taip turėjo atsitikti. 

JUOZO PETRO KAZICKO 
ATMINIMUI

Jis galbūt davė, aš taip tikiu, 
man kartais mintį, kartais 
energiją, kartais tikėjimą 
[dėti] dar daugiau pastangų. 
Davė tą mintį, kad niekad 
neabejotumėm, jog tiesa, 
jog meilė yra nenugalimos 
jėgos. Dėl to aš savo širdyje 
dėkoju Jam, kad Jis davė 
man mintis kaip prieiti prie 
svarbiausių valstybinių vyrų 
šitam pasaulyje, kaip jiems 
pristatyti mūsų viltį, kad mes 
verti esam laisvės. Verti esam 
laisvės garbinti Jį ir padėkoti 
Jam, Aukščiausiam. 

Man nepamirštamai akyse 
ir mintyse yra posakis mano 
Tėvelio, kai kas paklausė jo, 
kodėl gi mes išvažiavome iš 
Čiornaja Padinos, kur buvo 
sukurtas toks aukštas stan-
dartas, į tokį vargą naujai 
atgimstančios Lietuvos. Ir 
jis atsakė tiems žmonėms, 
kad nebuvo galbūt lengvas 
sprendimas grįžt į suvargusią 
Lietuvą, bet  tai nėra joks 
pasiaukojimas, kada kitas 
variantas, kita salyga yra 
sistema, kuri šaudo kunigus 
ir degina bažnyčias. „Juozuk, 
- man sakydavo ir visiems 
kitiems, - pasirinkimas buvo 
labai paprastas, kad ta sis-
tema sunaukins ir mus.” Tas 
man pasiliko mano atmintyje 
visada, ir mes buvom kaip tik 
jo vertybių pusėje, mes statėm 
bažnyčias tremtyje, tenai. 

Aš su džiaugsmu pasta-
čiau bažnytėlę tų varguo-
lių pagerbimui, koplyčią 
Čiornaja Padinoj, kuri yra 
tokia svarbi dabar. Man rašo 
žmonės, kad jie turi vietą, kur 
nueiti, atsiklaupt, kad galbūt 
liet ašarą. Tai yra ta vieta, 
kur jie gauna ramybės ir vil-
ties. Bandžiau aprašyt savo 
gyvenimą, kuriam yra geras 
pavadinimas „Vilties kelias”. 
Per visą gyvenimą keliavau 
tuo keliu, visada turėdamas 
viltį, visada besimelsdamas, 
kad Lietuva bus vėl laisva 
ir nepriklausoma. Pas mane 
namuose žmonės čia yra 
trečiosios bangos atstovai, 
nepamirškit, prašau, kad mes 
esame labai skolingi, esam 
labai skolingi Aukščiausiam 
už viską, ką mes turim. 

Ačiū labai už šitą gra-
žų pagerbimą. Nesijaučiu 
užsitarnavęs. Aš tikrai at-
likau savo pareigą. Niekad 
nesitikėjau, - ir dabar šitas 
dalykas man yra netikėtas, - 
kad kas nors įvertins. Esam 
laisvi, turim Nepriklausomos 
Lietuvos garbingą atstovą, 
[gerbiamą Konsulą], kuris 
atlieka tokį neišpasakytą dar-
bą, stiprindamas ryšius tarp 
mūsų išeivijos ir brangiosios 
Tėvynės. Kai aš pamatau, 
kaip jis kiekvieną pažįsta, aš 
esu labai dėkingas. Nemažiau 

aš esu dėkingas ir mielai 
seselei, kuri yra čia, kuri 
atlieka šventąjį darbą. Ir 
tas darbas yra tiek daug 
surištas su Lietuvos religiniu 
atgimimu, kurį sovietai buvo 
sunaikiną. Su milžinišku pa-
siaukojimu ji dirba su mūsų 
išeivija, ji yra neišpasakytas 
pavyzdys. Šventas pavyzdys 
tokių žmonių, atliekant tokį 
gražų ir kilnų darbą – esu 
dėkingas Jums nepaprastai. 
Dėkingai esu irgi mūsų mielai 
Neilai, ji sustiprino, pakeitė 
mūsų Fondo veiklą, atnešda-
ma naujas idėjas, [atvesda-
ma] naujus žmones. Mieloji 
Neilute, ačiū Tau. Nežinau 
aš jokio kito žmogaus, kuris 
yra tiek pasiaukojęs mūsų 
mokyklėlių atstatymu, jų su-
stiprinimu, išlaikymu moky-
tojų, - kurie turi savo darbus, 
kurie daug prisideda prie šitų 
mokyklėlių išlikimo,-  apmo-
kymo, apšvietimo. 

Yra begalinis sąrašas 
mano širdyje žmonių, ku-
riems aš esu dėkingas, ir jų 
akivaizdoje jaučiuosi neuž-
sitarnavęs tokio  pagerbi-
mo, bet aš dėkoju ir tiems, 
kurių vargas ir mirtys buvo 
miškuose. Mes bandom irgi 
aprašyt, suorganizuot, kad 
jis [jų gyvenimas] būtų vi-
siems lietuviams žinomas. 
Jie yra šventieji,  kurie pasi-
aukojo dėl Lietuvos Laisvės. 
Daugelis jų žuvo dėl Lietuvos 
laisvės, ir čia mano pagarba 
amžina tiems didvyriams. 
Aš žinau, kai perskaitau jų 
dienoraščius. Jie užsitarnavę 
žymiai didesnės pagarbos 
negu kad aš. Niekad nie-
kad mes jų nesugebėsim 
pagerbt, kadangi daugumas 
jų žuvo kovoje už Laisvę. Ir 

čia mūsų pastangos turi būti 
dedamos, kad visa Lietuva 
žinotų [apie juos]. Jaunosios 
generacijos gyvena šian-
dieniniu gyvenimu, ir jiems 
tai nežinoma. Galbūt retai, 
kada jie paskaitys tas vargo 
knygas apie neišpasakytą 
drąsą ir pasiryžimą siekti 
laisvos Lietuvos. Aš jaučiuosi 
skaitydamas jų prisiminimus, 
nevertas nušluostyti jų batų, 
nuvalyti jų kojų, suvargusių, 
sušalusių. Bet čia jaunoji ge-
neracija, aš sakau tą dalyką 
Jums, niekad neturėtumėt pa-
miršt šitų žmonių ir įamžinti 
jų kovą dėl Laisvės. Tikrai 
gyvensim, išsiskirstysim šią 
dieną kiekvienas į savo dar-
bą, ir tie dalykai pasiliks 
tolumoj, bet begerbdami 
viens kitą nepamirškime, 
kad yra žymiai garbingesnių 
žmonių už mus visus. Padėka 
jiems, kurie dirbo atkurda-
mi Nepriklausomą Lietuvą. 
Pagarba Jums visiems, kurie 
išeivijoj nepamiršot Lietuvos, 
kad Jūsų širdyse yra gyva ta 
meilė, kilnioji meilė. 

Tad sakau, Mielieji bro-
liai, seserys, esam laimingi, 
kad esam čia kartu, ir aš 
esu Jums labai dėkingas už 
tokį gražų pagerbimą. Aš 
nesugebėsiu Jums atsidėkot, 
ir kaip aš Jums dėkočiau, 
niekad  nebus pakankama. Ir 
linkiu, kad Jūs prisimintumėt 
šitą Lietuvos čepterį [skyrių/ 
laikotarpį], kada mes nepasi-
davėm nevilčiai, kad nepame-
tėm tos vilties mūsų sunkiam 
kelyje, kad turim dirbt visi 
dėl mielos Lietuvos. Yra tai 
kraštas, kuriam mūsų tėvai 
ir protėviai gimė ir augo, 
yra tai mūsų Tėvynė. Gal kai 
kurie mes nebegrįšim į ją. Jai 

mes esam labai skolingi. Ir aš 
pasilieku gyvenime su dideliu 
skolos jausmu, su dideliu 
supratimu, ką reiškia kitų 
žmonių pasiaukojimas, kad 
mes būtumėm laisvi. Kaip 
sunku suprast jauniems, kaip 
sunku suprast ir mums kitą 
sykį, bet kai kažkas ateina 
ir pagerbia, tai tą skolą, tą 
jausmą tik sustiprina. Galiu 
pasakyti Jums, kiek aš betu-
rėčiau tų gražių dienų, kiek 
man jų beduotų Dievulis, 
aš vis vien dirbsiu dėl mūsų 
Tėvynės. Dirbsiu kaip vergas, 
kuris supranta savo skolą, ir 
kuris labai laimingas, kad 
jis gali dirbti tame varge dėl 
mūsų visų laimės. Dovanokit, 
kad aš taip kalbu ilgai, labai 
retai aš turiu tokius mielus 
žmones, ir aš noriu visada 
parodyt, kaip smarkiai aš esu 
įsiskolinęs mūsų žmonėms, 
kurie žuvo kovoje dėl mūsų 
brangios Tėvynės Laisvės ir 
Nepriklausomybės. Ačiū, kad 
atvažiavot mane aplankyt, 
niekad nesitikėjau, čia didelis 
siurprizas man. Dovanokit 
tikrai, kad aš taip šneku, bet 
tai jausmai, kurie širdyje 
yra, išblaškyti, bet jie yra visi 
meilėje savo Kraštui, meilėje 
Jūsų čia esančių.

Ši J.P.Kazicko kalba, per-
smelkta Dievo, Tėvynės bei 
jos laisvės ir žmonių meile, 
tebūna neformalus, tačiau itin 
reikšmingas testamentas tau-
tiečiams Tėvynėje ir svetur. 
Tepalydi Jo vėlę mūsų mal-
da, tepasitinka ją Dangaus 
angelai.

LLKS valdybos pirminin-
kas Jonas Burokas

LLKS leidinio „Varpas” 
redaktorius Algimantas 
Zolubas

Po apdovanojimo.
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

A.Gamziukas, Snyder, NY .....100 
R.Jagminas, 
Bridgewater, MA .....................100
A.Minkūnas, 
Seven Hills, OH ......................100
B.Mikalauskas, St.Pete, FL  .....76
B.,Taoras, Findlay, OH .............76
G.Pauliukonis, Greenwich, CT 75
D.Geldienė, Whitmore L., MI ..72
A.Reventas, Houston, TX .........51
I.Veitas, Braintree, MA .............50
M.Mikonis, 
Richmond Hts., OH ..................45
R.Slezas, Dorchester, MA.........45
A.Tirva, Glenview, IL ...............45
R.Cernius, La Grange PK, IL ...30
D.Čipkus, Willoughby, OH ......30
A.Pintsch, W.Milford, NJ .........30
R.Zinas, Bethleham, PA ............30
R.Jacobs, La Grange, IL ...........28
K.Tautvydas, Greenbank, WA ..28
A.Rutkauskas, Eastlake, OH ....25
V.Mažeika, Park Ridge, IL .......20
A.Žemaitaitis, 
Santa Monica, CA .....................20
V.Černius, Glendale, CA...........16
K.Keblys, Baton Rouge, LA ....16
A.Andrašiūnas, 
Chesterland, OH ........................15
S.Dimas, Middle Vill., NY .......13
B.Navikas, Mentor, OH ............12
V.Elkinas, Chapil Hill, NC .......10
D.Nasvytis, Euclid, OH ............10
M.Puškorius, Clev., OH ............10
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH ..10
E.Sluder, Centennial, CO .........10
R.Vaitys, Highland PK, IL ........10
R.Selenis, Livonia, MI ................6
I.Kirkus, Lemont, IL ...................5
D.Puškorius, 
Willoughby Hills, OH .................5
V.Trečiokas, Wethersfield, CT ....5
R.Tamulionis, St.Pete., FL ..........3
D.Benedict, Mt.Pleasant, IL .......2
L.Pollock, Solon, OH .................2
A.Zenkus, Webster, MA .............2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

* * * * *
Ačiū „Dirvai” už visas 

pastangas! 
Jūsų Sophia Gruzdys-Laino
Urb. Casa de Campo, Begur, 

Spain

Mirties pranešimas

A.† A.
VALENTINAS (VAL) KRYŽAVIČIUS 

(KENT)
1920 – 2014

Mirė birželio 17 d. Gimęs Lietuvoje. Į Ameriką at-
vyko 1949 metais. 1951 metais vedė Nijolę Grudzins-
kas. Iš pradžių su šeima gyveno New Jersey, o vėliau 
Queens, New York, kur dirbo erdvės pramonėje (ae-
rospace industry). Septintojo dešimtmečio pabaigoje 
su šeima persikėlė į Valencia, CA, vertėsi nuosavybių 
pardavimu. Čia su žmona išgyveno keturiasdešimt 
metų iki persikėlė į Reno, NV. Draugai jį prisimena 
kaip asmenį, kuris mėgo pasakoti juokus, skaityti 
knygas ir nuolat tobulintis, kol staigi liga užbaigė jo 
gyvenimą. Liūdėti liko žmona Nijolė, duktė Rima ir 
vaikaitė Daria.

Pagerbiant Velionio atminimą vietoj gėlių šeima 
prašo aukoti istorijos ir mokslo knygų įsigijimui: 

WASHOE COUNTY LIBRARY. RE: 
IN MEMORY OF VAL KENT. 
N.W. RENO LIBRARY, 
2325 ROBB DRIVE, RENO, NV. 69523.

Liūdinti šeima

URM Užsienio lietuvių 
departamento direktorė Gintė 
Damušis liepos 7–9 dieno-
mis Klaipėdoje vykstančio 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės (PLB) ir Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (PLJS) 
kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavime aptarė tolesnės 
partnerystės gaires.

Savo pranešime ji prista-
tė Užsienio lietuvių depar-
tamento veiklos kryptis ir 
pasiūlė konkrečias bendra-
darbiavimo su PLB valdyba 
priemones.

G. Damušis taip pat da-
lyvavo apskritojo stalo dis-
kusijoje „Pasaulio lietuvių 
bendruomenės  va idmuo 
besikeičiančiame lietuviš-
kame pasaulyje” kartu su 
Egidijumi Aleksandravičiumi, 
Gabriel iumi Žemkalniu, 

APTARTAS URM IR PASAULIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Gintautu Želviu ,  Jūrate 
Caspersen bei Dalia Henke.

Klaipėdoje vykstantį suva-
žiavimą, kuriame dalyvauja 

keturios dešimtys lietuvių 
organizacijų atstovų iš 26 
valstybių, remia ir „Globalios 
Lietuvos” programą įgyvendi-

nanti Užsienio reikalų ministe-
rija. Lietuvių bendruomenės 
veikia 41 pasaulio šalyje.

LR URM

Diskusijoje dalyvavo (iš k.): Dalia Henke, Gintė Damušis, Egidijus Aleksandravičius, Gintautu Želviu, 
Jūrate Caspersen, Gabrielius Žemkalnis.                                                                               URM nuotr.

Lietuvos ambasadorius 
Švedijoje Eitvydas Bajarūnas 
kartu su Skonės lietuvių 
bendruomenės nariais liepos 
10 dieną dalyvavo XII-ojo 
Europos lietuvių krepšinio 
turnyro atidarymo šventė-
je Pietų Švedijos mieste 
Hioganese.

Kartu su organizaciniu tur-
nyro komitetu renginį organi-
zavo Švedijos Skonės regiono 
lietuvių bendruomenė. 

Šiais metais tradiciniame 
turnyre, kuriame varžytis su-
sirenka lietuvių krepšinio ko-
mandos iš įvairių Europos 
šalių, dalyvaus komandos iš 
Danijos, Baltarusijos, Lietuvos, 
Vokietijos ir dvi komandos 
iš Švedijos – iš Hioganeso ir 
Helsingborgo.

Ambasadorius pažymėjo, 
kad po pasaulį išsibarsčiusius 
lietuvius sieja bendra kalba, 
daina ir istorija. Bet krepšinis 
yra tapęs tuo simboliniu tiltu, 
kuris sujungia tautiečius, kur 
jie bebūtų.

E. Bajarūnas turnyro da-
lyviams ir svečiams taip pat 
perdavė Lietuvos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės svei-
kinimą, kuriame linkima, 
kad šis turnyras sutelktų tiek 

ŠVEDIJOJE ĮVYKO EUROPOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO TURNYRAS

Švedijos, tiek iš kitų vals-
tybių atvykusius lietuvius, 
paskatintų šviesiausias emo-
cijas ir leistų dar kartą gar-
siai ištarti, kad Lietuva yra 
krepšinio šalis, kad visada ir 
visur esame Lietuva.

Hioganeso miesto tary-
bos pirmininko pavaduotojas 
Ulfas Molinas savo sveikini-
me pasidžiaugė, jog Skonės 
regione gyvenančių lietuvių 
dėka šiame Švedijos krašte 
populiarėja ir mažiau švedams 
pažįstamas krepšinis. Jo dėka 
švedai daugiau sužino ir apie 
kaimyninę Lietuvą. Puikus 
to pavyzdys – vietos krepši-
nio klubas „Basket”, rungty-
niaujantis Švedijos krepšinio 
lygoje, kuriame svarbią vietą 
užima būtent lietuviai.

Turnyro dalyvius ir žiūro-
vus linksmino muzikos gru-
pės iš Lietuvos, taip pat vyko 
draugiškos futbolo varžybos 
tarp Švedijos lietuvių bei 
Europos lietuvių komandų.

Pietų Švedijos Skonės re-
gione gyvena ir dirba gausiau-
sia Švedijoje lietuvių diaspora. 
Užsienio lietuviai nemato kliū-
čių bendradarbiauti su Lietuva, 
absoliuti dauguma jų domisi 
įvykiais Lietuvoje.     LR URM

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietu-
vių departamento direktorė 
Gintė Damušytė birželio 
13–15 dienomis Sigtunoje, 
Švedijoje, dalyvavo Europos 
lituanistinių mokyklų sąs-
krydyje „Draugystės tiltas 
2014”. Ambasadorė pasvei-
kino projektą 10-mečio proga 
ir padėkojo už apsisprendimą 
puoselėti lietuvybę.

„Užsienio reikalų mi-
nisterija, kaip „Globalios 
Lietuvos” programos ko-
ordinatorė siekia užtikrinti 
užsienio lietuvių klausimų 
integravimą į valstybinių ins-

titucijų darbotvarkę bei par-
tnerystės pagrindais pagrįstą 
bendradarbiavimą su užsie-
nio lietuvius vienijančiomis 
organizacijomis”, – sakė G. 
Damušytė.

Ambasadorė taip pat įtei-
kė užsienio reikalų ministro 
Lino Linkevičiaus padėkos 
raštą projekto „Draugystės 
tiltas 2014” vadovei, Švedijos 
lietuvių bendruomenės narei 
Editai Saaf „už neįkainojamą 
indėlį į lietuviškų kultūros ir 
švietimo renginių Švedijoje 
ir už profesionalų X Europos 
lituanistinių mokyklų sąs-
krydžio „Draugystės tiltas” 

EUROPOS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ SĄSKRYDYJE – 
DISKUSIJOS APIE „GLOBALIĄ LIETUVĄ”

organizavimą”.
Renginio metu G. Damu-

šytė aptarė „Globalios Lie-
tuvos” programos ir ryšių su 
užsienio lietuviais dalykinius 
klausimus su Švedijos lietu-
vių bendruomenės valdyba 
ir kitų šalių bendruomenių 
atstovais.

Į sąskrydį susirinko 200 
neformalaus lituanistinio 
švietimo darbuotojų su šeimų 
nariais. Renginio metu skai-

tyti pranešimai apie Švietimo 
ir mokslo ministerijos vei-
klos planus ir lituanistinio 
švietimo projektus, šiuolai-
kines švietimo priemones 
jaunimui, vadovavimo pamo-
kas, vyko kitiems dalyviams 
specialiai pritaikyti užsiėmi-
mai, kultūrinės programos, 
skatinančios bendravimą 
lietuvių kalba.

Renginio rėmėja – Už-
sienio reikalų ministerija. 
2015 metais „Draugystės til-
tas” bus rengiamas Bergene, 
Norvegijoje.            LR URM

PRISTATOMI DOVANOTI 
LIETUVIŲ DAILĖS 
KŪRINIAI IŠ JAV 

Liepos 1 dieną Nacionalinėje 
dailės galerijoje pristatyti Lietu-
vai padovanoti ir Lietuvos dailės 
muziejui perduoti lietuvių dailės 
kūriniai iš JAV: Lietuvių katali-
kų spaudos draugijos taryba do-
vanojo dailininko Jono Šileikos 
1924 m. iš natūros nutapytą 
Lietuvių tautos patriarcho Jono 
Basanavičiaus portretą, sau-
gotą „Draugas” redakcijoje, o 
Lietuvos Respublikos ambasada 
JAV dovanoja Lietuvos dailės 
muziejui du keramikos kūrinius, 
eksponuotus Lietuvos paviljone 
1939 m. Pasaulinėje parodoje 
Niujorke.                              LRT
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Now serving Lithuanians, including former Taupa Members! 
 

 
 

1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107 

216-228-1996 or 800-577-1996 
latvian@ameritech.net 

 

Hours: Mon-Wed and Fri 9:00AM-3:00PM 
Sun 9:30-10:30AM (Fall-Spring) 

 
 

View our Website and Facebook page for a list of our services:  
www.latvianclevelandcu.org & 

www.facebook.com/latvianclevelandcu 

 
 

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

Neseniai dienos šviesą iš-
vydo itin svarbi knyga, skirta 
užsieniečiams, besidomin-
tiems lietuvių tautos genocidu. 
Signataro Vlado Terlecko kny-
gą „Tragiški Lietuvos istorijos 
puslapiai 1940-1953”, kuri 
pasirodė anglų ir prancūzų kal-
bomis, galima apibūdinti kaip 
praeito šimtmečio Lietuvos 
valstybės ir jos žmonių naiki-
nimo anatomiją. Pradėdamas 
nuo nepriklausomos Lietuvos 
iškilimo ir suklęstėjimo, auto-
rius detaliai atskleidžia įvairias 
fazes bei metodus, kuriais nau-
dojosi XX a. totalitarinės sis-
temos, įgyvendindamos savo 
žudikiškus planus. Nepaisant 
glaustumo, veikalas stebina 
istoriniu preciziškumu, nuo-
seklumu ir detalumu. Knygos 
autorius garsėja ne tik funda-
mentaliais Lietuvos istorijos 
tyrimais, bet ir kaip budrus ir 
nenuilstantis Lietuvos istori-
jos kląstočių demaskuotojas. 

Knyga išsiskiria savo užmoju, 
kurį galima apibūdinti kaip 
siekį, kuo giliau atskleisti 
lietuvių tautos tragediją. Tai 
– tikras lietuviškos istoriogra-
fijos perlas. Knygos išleidimu 
rūpinosi istoriko dukra Jūratė 
Terleckaitė, į kurią besidomin-
tys šiuo leidiniu gali kreiptis 
adresu: jterleckaite@yahoo.
co.uk

„Dirvos” inf.

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

Lietuvos nacionalinės vyrų 
krepšinio rinktinės kandidatai 
baigė trumpas atostogas po 
pasibaigusio sezono ir pradeda 
pasiruošimą pasaulio čempio-
natui, kuris vasaros pabaigoje 
prasidės Ispanijoje.

Pirmoje stovykloje pajū-
ryje didžiausias dėmesys bus 
skiriamas fiziniam pasiruoši-
mui ir darbui lauke.

Atvyko ir vieni,  
ir su šeimomis

Krepšininkai pradeda rink-
tis į Palangą. Pirmoje treni-
ruotėje dalyvaus 14 žaidėjų. 
Šiemet ekipoje nebus Lino 
Kleizos, Roberto Javtoko ir 
Tomo Delininkaičio.

Dauguma žaidėjų atvy-
ko vieni, be šeimų. Paulius 
Jankūnas atvyko su žmona ir 
dviem sūnumis.

Vienas atvyko Mantas 
Kalnietis.

„Turėjau šiek tiek atostogų. 
Kaip visada – kai atostogos, 
tai lietus lyja, kai reikia dirbti 
– saulė kepina”, – juokavo M. 
Kalnietis.

Tu o  m e t u  D a r j u š a s 
Lavrinovičius į stovyklą at-

PRASIDEDA RENGIMASIS  
PASAULIO KREPŠINIO ČEMPIONATUI

vyko ne tik su žmona Edita, 
bet ir su keturkoju augintiniu 
bišonų veislės šuniuku. E. 
Lavrinovič žiniasklaidai teigė, 
kad šį kartą į Palangą atsivežė 
tik vieną iš dviejų augintinių. 
Moteris teigė, kad savo augin-
tinį stengiasi vežtis visur, kur 
tik įmanoma.

Be to, į rinktinės stovyklą 
atvyko ir Lietuvos krepši-
nio federacijos prezidentas 
Arvydas Sabonis.

Planuota, kad komandos 
per susirinkimą bus išrinktas 
ir naujas rinktinės ekipos kapi-
tonas, tačiau kol kas rinkimai 
neįvyko ir komanda kapitono 
neturi.

Nėra NBA atstovų  
ir J. Mačiulio

NBA rungtyniaujantys 
Donatas Motiejūnas ir Jonas 
Valančiūnas prie komandos 
prisijungs vėliau: pirmojo lau-
kiama liepos 22 d., antro – tik 
rugpjūčio 8 d.

Pasirengimo su kitais 
rinktinės kandidatais nepra-
dės ir Jonas Mačiulis, kuris 
dalį liepos treniruosis indi-
vidualiai.

2010 m. Turkijoje surengtame pasaulio krepšinio čempionate Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė lai-
mėjo bronzos medalius.                                                                                                        wikipedia.com

Žais 14 kontrolinių 
varžybų

Pasaulio čempionatą lietu-
viai pradės Gran Kanarijoje. 
D grupėje taip pat varžysis 
Angolos, Pietų Korėjos, Slo-
vėnijos, Meksikos ir Australijos 
krepšininkai. Čempionatas 
Ispanijoje vyks rugpjūčio 
30–rugsėjo 14 dienomis.

Po treniruočių stovyklos 
pajūryje ekipa treniruosis 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Vilniuje ir Klaipėdoje. J. 
Kazlausko auklėtinių taip pat 
laukia išvykos į Suomiją ir 
Slovėniją, o paskutinė stovykla 
prieš planetos pirmenybių star-
tą rugpjūčio 24–27 dienomis 
bus surengta Kroatijoje.

Per du mėnesius ekipa su-
žais 14 kontrolinių susitikimų, 
iš kurių devyni vyks Lietuvoje. 
Tarp lietuvių varžovų: Latvija, 
Gruzija, Ukraina, Suomija, 
Australija, Graikija, Naujoji 
Zelandija, Slovėnija, Brazilija, 
Iranas ir Kroatija.

Prieš ketverius metus Tur-
kijoje surengtame pasaulio 
čempionate Lietuvos rinktinė 
laimėjo bronzos medalius. delfi.lt

Liepos 12–22 dienomis Vil-
niuje vyko pasaulio senjorų 
komandinis šachmatų čem-
pionatas, kuris sutraukė itin 
stiprų šachmatininkų būrį. 
Čempionate varžėsi net 13 
Tarptautinės šachmatų federa-
cijos (FIDE) didmeistrio titulą 
turinčių žaidėjų. Ryškiausia tur-
nyro žvaigždė – gruzinė Nona 
Gaprindašvili – 1962–1978 
metų moterų pasaulio šachmatų 
čempionė.

Stiprūs žaidėjai turnyre ats-
tovaus ir Lietuvai. Didžiausia 
žva igždė  –  d idmeis t r i s 
Eduardas Rozentalis, ku-
rio FIDE reitingas iki šiol 
tarp lietuvių yra pats aukš-

VILNIUJE PLANETOS SENJORŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS
čiausias tarp visų amžiaus 
grupių. Taip pat Lietuvai 
atstovaus didmeistriai – daug-
kartiniai Lietuvos čempi-
onai Algimantas Kveinys 

ir Vidmantas Mališauskas. 
Moterų komandoje varžysis 
82 metų Marija Kartanaitė – 
daugkartinė Lietuvos pirme-
nybių nugalėtoja. LRT


