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Talinas ,  rugsėjo 3 d. 
(ELTA). Taline lankydama-
sis JAV prezidentas Barack 
Obama patikino, kad Baltijos 
šalių apginamumui reikalingos 
priemonės bus čia tiek, kiek 
reikės, bei užsiminė apie pa-
pildomas priemones Aljanso 
narių apginamumui stiprinti. 

„Šiame Aljanse nėra senų ar 
naujų narių, visi esame Aljanso 
nariai. Viskas paprasta ir aišku. 
Mes ginsime kiekvienos mūsų 
narės teritorinį vientisumą. 
Šiandien virš Baltijos valstybių 
yra daugiau mūsų naikintuvų, 
taip pat mokosi ir dirba mūsų 
kariškiai kiekvienoje Baltijos 
valstybėje, NATO laivai patru-
liuoja Baltijos jūroje. Šiandien 
išvykstu į NATO viršūnių su-
sitikimą Velse ir tikiuosi, kad 
tiek, kiek reikės, šios gynybos 
priemonės bus taikomos iš 
NATO pusės”, - savo kalbo-
je pažymėjo prezidentas B. 
Obama.

JAV valstybės vadovas pa-
tikino, kad „Talinas, Vilnius, 
Ryga yra lygiai tokie pat svar-
būs kaip ir Berlynas, Paryžius 
ir Londonas”, ir „jų gynyba yra 
lygiai tokia pat svarbi”. 

„Be tų priemonių, kurių jau 
ėmėmės, JAV dirba siekdamos 
sustiprinti kitų NATO valstybių 
pajėgas ir padidinti NATO da-
lyvavimą Europoje. Varšuvoje 
siūliau šį pavasarį keletą dalykų 
Baltijos valstybėse - tai reiškia, 
kad čia bus daugiau Amerikos 
įrenginių, priemonių, jeigu 
reikės, taip pat bus rengiami 
didesnio masto mokymai ir taip 
pat mums reikia daugiau ameri-
kiečių, kurie rotacijos principu 
keisis ir veiks tiek Latvijoje, 

JAV PREZIDENTAS BARACK OBAMA BALTIJOS ŠALIMS: 
„SU NATO NIEKADA NEBEPRARASITE SAVO NEPRIKLAUSOMYBĖS”

tiek Lietuvoje, tiek Estijoje”, - 
sakė B. Obama. 

JAV prezidentas atkreipė 
dėmesį į būtinybę NATO pa-
jėgoms stiprinti pasiruošimą 
greitai reaguoti į krizes. 

„Dėl to mes turime geriau 
planuoti savo gynybą, kad 
būtume pasiruošę atremti bet 
kokias grėsmes bet kuriems 
savo sąjungininkams”, - sakė 
B. Obama. 

JAV prezidentas taip pat 
kalbėjo apie gynybos finansa-
vimo svarbą. 

„Europoje valstybės turi 
daryti visa, ką tik reikia, kad 
mūsų Aljansas stiprėtų ir aug-

tų. Estija išsiskiria kaip ta 
valstybė, kuri pilnai 2 proc. 
nuo BVP prisideda prie NATO 
gynybos. Lietuva ir Latvija 
žadėjo padaryti tą patį”, - pa-
stebėjo B. Obama. 

JAV prezidentas užsiminė 
ir apie „naujo pobūdžio iššū-
kius. 

„Matome kad propaganda 
bando suskaldyti žmones, nau-
dojasi jų baimėmis. Atmetame 
tą idėją, kad žmonės negali 
gyventi kartu vien dėl to, kad 
jie kalba kita kalba, arba jų 
išsilavinimas ir kultūra yra 
skirtingi”, - kalbėjo B. Obama. 

Kartu JAV prezidentas pa-

žymėjo, kad „mūsų NATO 
Aljansas nėra nukreiptas prieš 
kurią nors tautą”. 

„Tai yra Aljansas, kuriame 
susijungia demokratiškos vals-
tybės, kurios siekia garantuoti 
savo saugumą. Tokios vals-
tybės, kaip Lietuva, Latvija, 
Estija, yra ne posovietinės 
teritorijos, tai yra laisvos ir 
nepriklausomos valstybės, 
kurios turi teisę priimti savo 
sprendimus. Jokia kita valsty-
bė negali vetuoti jūsų sprendi-
mo dėl saugumo”, - pažymėjo 
B. Obama. 

JAV prezidentas pakartojo 
įsipareigojimą kolektyvinės 

gynybos principui.
„Mus saisto mūsų įsipa-

reigojimai Aljansui, penktasis 
straipsnis yra labai aiškus ir 
nediskutuotinas: puolimas 
prieš vieną narę yra puolimas 
prieš visas. Jeigu klausite, 
kas mums padės, žinote at-
sakymą. Atsakymas yra toks: 
jums padės NATO Aljansas ir 
JAV pajėgos, kurios yra čia ir 
dabar. Mes, jeigu reikės, gin-
sime Latviją, Estiją, Lietuvą. 
Jūs jau buvote praradę savo 
nepriklausomybę, kartu su 
NATO jūs jos niekada ne-
beprarasite”, - patikino B. 
Obama.

Rusija gali užimti ne tik 
Kijevą, bet ir bet kurį kitą 
Europos miestą – jeigu tik 
visas pasaulis nesusivienys 
ir nepademonstruos vieningo 
solidarumo su Ukraina, skelbia 
naujienų agentūra „Unian”.

Tokią mintį per interviu 
BBC žurnalistams išsakė P. 
Porošenka, rašo „Ukrainskaja 
Pravda”. 

Komentuodamas Rusijos 
prezidento V. Putino žo-
džius, esą vos per dvi savaites 
jis galėtų „užimti Kijevą”, 
P.Porošenka pareiškė: „Rusijos 
kariuomenėje – 1,2 mln. žmo-
nių. Remiantis tokia logika, 
jeigu Rusija gali „užimti” 
Kijevą, Rusija gali užimti ir 
Varšuvą, ir Vilnių, ir Rygą, 
ir Bukareštą, ir bet kurį kitą 

Estijos teritorijoje rugsėjo 
5 d. rytą pagrobtas, grasinant 
ginklu, vieno Estijos polici-
jos departamentų pareigūnas 
Estonas Kohveras išvežtas į 
Maskvą, pranešė šeštadienį 
estiškam naujienų portalui 
DELFI užsienio reikalų minis-
tras Urmas Paetas. Jis sakė, kad 
šis vidaus saugumo policijos 
KaPo bendradarbis išveržtas į 
Maskvą ir kad Estija mėgina 
su juo susisiekti. Deramasi su 
Rusijos URM, esama vilties, 
kad Estijos konsului pavyks su-
sitikti su E.Kohveriu Maskvoje. 
U.Paetas nurodė kalbėjęsis 
su Rusijos URM pareigūnais, 
bet ne su šios žinybos vadovu 
Sergejumi Lavrovu.

Estijos vidaus saugumo po-
licija pranešė, kad iš Rusijos at-

NATO PASIRENGUSI 
KOVOTI SU „ISLAMO 

VALSTYBE” 
NATO narių sudaryta ko-

alicija pasirengusi prisidėti 
prie Jungtinių Valstijų imantis 
kovinių veiksmų prieš vadi-
namąją „Islamo valstybę”, 
nurodo JAV vadovas Barack 
Obama, praneša BBC.

JAV gynybos sekreto-
rius Chuck Hagel nurodo, 
kad grupė suformuota iš 
JAV, Didžiosios Britanijos, 
Australijos, Kanados, Danijos, 
Prancūzi jos ,  Vokiet i jos , 
Italijos, Lenkijos bei Turkijos.

„Islamo valstybė” per kelis 
pastaruosius mėnesius užėmė 
dideles Irako ir Sirijos teritori-
jas. B. Obama ir JAV valstybės 
sekretorius Johnas Kerry pa-
sinaudojo NATO susitikimu ir 
kvietė šalis prisidėti prie jų.

RUSIJA GALI UŽIMTI KIJEVĄ  
PER DVI SAVAITES

miestą, jeigu tik pasaulis ne-
parodys vieningo solidarumo 
su Ukraina”.

Italijos dienraštis „La 
Repubblica” paskelbė, jog  
Rusijos prezidentas V.Putinas 
grasino Europos Komisijos 
pirmininkui Jose Manueliui 
Barroso: „Jeigu panorėčiau, 
galėčiau užimti Kijevą per dvi 
savaites.” Teigiama, kad J. M. 
Barroso pasiteiravo V. Putino 
dėl Rusijos karių Ukrainos 
teritorijoje. Tada šis pareiškęs, 
jog daug svarbiau yra, kad jis 
Kijevą galėtų užimti per dvi 
savaites. Vokiečių žinių por-
talas „Spiegel” citavo Vakarų 
Europos diplomatą, kuris pa-
tvirtino, kad J. M. Barroso vir-
šūnių konferencijoje pasakojo 
apie tokį pokalbį.

PAGROBTAS ESTIJOS PILIETIS 
IŠVEŽTAS Į MASKVĄ

vykę nenustatyti asmenys rug-
sėjo 5 d. apie 9 val. ryto Estijos 
teritorijoje ties Luhamos pasie-
nio punktu pagrobė jos parei-
gūną. Ši pareigūnas, ėjęs savo 
tarnybines pareigas, susijusias 
su nusikaltimų per sieną pre-
vencija, buvo suimtas grasinant 
ginklu, naudojant fizinę jėgą.

Prieš šį pagrobimą buvo 
nustatytas operatyvinio radijo 
ryšio trukdymas bei mesta dū-
minė granata iš Rusijos teritori-
jos pusės, pranešė Talinas. Dėl 
įvykio Estija iškvietė Rusijos 
ambasadorių.

Rusijos federalinė saugumo 
tarnyba (FST) pranešė pasienio 
zonoje Pskovo srities teritori-
joje sutrukdžiusi Estijos VRM 
saugumo policijos departamen-
to agentūrinę operaciją.

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Barack Obama Taline kalbėjosi su Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezidentais apie NATO įsipa-
reigojimus taikai pasaulyje.                                                                                                                                                              president.lt
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Talinas ,  rugsėjo 3 d. 
(ELTA). JAV prezidentas 
Barack Obama pažadėjo 
Ukrainai paramą vykdant eko-
nomines reformas ir stiprinti 
kariuomenę bei pakartojo, 
kad rems šalies vadovo Petro 
Porošenko pastangas išspręsti 
dabartinę krizę taikiai. 

„ J AV  t o l i a u  p a d ė s 
Ukrainai vykdyti reformas, 
atsikratyti šiai valstybei nuo 
korupcijos ligų, auginti jos 
ekonomiką, stabilizuoti šią 
valstybę. Norime, kad kaip 
ir kitos Europos valstybės ji 
sugebėtų diversifikuoti savo 
energijos tiekimą, neturėtų 
būti Europoje tokių valsty-
bių, prieš kurias būtų galima 
nukreipti energetinį ginklą, 

Vykusiame Suskystintų dujų terminalo (SGD) statybos ko-
misijos posėdyje rangovų paprašyta dirbti nepertraukiamai. Tokį 
prašymą pateikė projektą įgyvendinanti bendrovė „Klaipėdos 
nafta”. „Šio strategiškai svarbaus energetikos projekto įgyven-
dinimas artėja prie pabaigos, todėl reikia dar atidžiau laikytis 
numatyto grafiko, vertinti darbų kokybę ir užtikrinti patikimą 
išorinę bei vidinę apsaugą. Statybos procese negali būti men-
kiausios išlygos ar nenumatytos smulkmenos. Visa terminalo 
infrastruktūra turi veikti kaip darnus mechanizmas”, - pažymėjo 
Klaipėdoje vykusiame komisijos posėdyje tradiciškai dalyvavęs 
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Rugpjūčio 21 d. bendrovė LITGAS su Norvegijos kom-
panija „Statoil” pasirašė suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo 
sutartį. „Statoil” tieks terminalui būtinąjį produkcijos kiekį - po 
540 mln. kubinių metrų gamtinių dujų per metus, kad termina-
lui dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu būtų palaikomas 
stabilus technologinis procesas. Šis kiekis bus suvartojamas 
valstybės reguliuojamai elektros ir šilumos energijos gamybai 
Lietuvoje užtikrinti. 

Po nesutarimų dėl energetikos viceministrės Renatos 
Cytackos ir energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus 
atstatydinimo Lietuvos lenkų rinkimų akcija rugsėjo 10-ąją 
paliks savo postus ir peržengs į opozicijos frontą. Politologo 
Algio Krupavičiaus teigimu, LLRA bandytas sukelti sambrūz-
dis greičiausiai neturės jokios įtakos valdančiosios koalicijos 
darbui, mat valdančiosios koalicijos dauguma - 81 narys, o 
tai tikrai neapsunkins sprendimų priėmimo. Pasak politologo, 
valdančiųjų viduje žaidimo taisyklės žymiai keistis neturėtų, 
išskyrus tai, kad įvyks postų persiskirstymas. Tačiau koaliciją 
sudarant iš trijų partijų svarbu paminėti, kad mažesnių partijų 
svoris ir įtaka smarkiai padidėja.

Valdemaro Tomaševskio vadovaujama Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija (LLRA) buvo priversta palikti valdančiąją ko-
aliciją. Buvusio Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
nario Ryšardo Maceikianeco nuomone, tai - gera žinia Lietuvai 
ir ypač čia gyvenantiems lenkams. Pasak R.Maceikianeco, 
minėta partija Lietuvos lenkų vardą tik teršė įvairiomis provo-
kacijomis. „Pakantus ir net palankus didžiųjų partijų požiūris 
į patį LLRA egzistavimą leidžia V.Tomaševskiui skelbti, neva 
jis atstovauja visiems Lietuvos lenkams. Iš tiesų jis jiems 
kenkia, nes supriešina visuomenę. Dėl LLRA veiklos nuolat 
kenčia visų lenkų vardas, plinta antilenkiškos nuotaikos”, - 
R.Maceikianecas interviu „Lietuvos žinioms” pabrėžė, kad 
Lietuva yra vienintelė regiono valstybė, kurioje egzistuoja 
tautiniu pagrindu sukurtos partijos.

Savanoriu tapusio ir po trijų savaičių, praleistų praty-
bose Rukloje, į Kauno mero kabinetą sugrįžusio Andriaus 
Kupčinsko laukė nemaloni staigmena: jam pareikšta priekaištų 
dėl žlungančių miesto projektų. 16 Kauno miesto tarybos narių 
prieš keletą dienų sekretoriate užregistravo pareiškimą, kuriuo 
mero A. Kupčinsko reikalauja sušaukti neeilinį posėdį. Jį pa-
sirašė ne tik opozicijos atstovai, bet ir kai kurie valdančiosios 
koalicijos nariai. Teigiama, kad neeilinio posėdžio reikia, nes 
„Kauno valdžia yra neadekvati ir paprasčiausiai nesupranta, 
ką daro”. Be to, esą slepiama informacija apie svarbius miestui 
projektus. Posėdžio iniciatoriams užkliuvo be viešojo konkurso 
stumtas Kongresų rūmų projektas, įtarimų kelia, ar tinkamai 
pasirengta Laisvės alėjos rekonstrukcijai. Nepraslydo pro akis 
ir be stoginių likusios viešojo transporto stotelės bei kritikuo-
jama transporto reforma.

Vilniuje, Vokiečių gatvėje tebekabo sovietmetį menanti 
informacinė lentelė „Lietuvos TSR architektūros paminklas”. 
Pasak Kultūros paveldo departamento (KPD) direktorės Dianos 
Varnaitės, prieš keletą metų imtasi nukalti ant kai kurių in-
formacinių lentelių užsilikusius ženklus, menančius skaudžią 
mūsų šalies praeitį. Jos teigimu, prieš kurį laiką KPD buvo 
sulaukęs skundo dėl nederamo užrašo lentelėje Vokiečių ga-
tvėje - tąsyk inspektorių paprašyta pasirūpinti, kad jo neliktų. 
„Stebiuosi, kodėl užrašas iki šiol nėra nukaltas. Naudodamasi 
proga noriu paraginti pastato šeimininkus, kad jie drąsiai tai 
padarytų patys - niekas jokių sankcijų netaikys - priešingai, tai 
padaryti būtina kuo skubiau”, - sakė D. Varnaitė. Jos teigimu, 
ne mažiau svarbu išspręsti ir kitą paveldosaugos klausimą. Kai 
kur rajonuose vis dar stovi paminkliniai akmenys stribams, 
enkavėdistams, okupacinei sovietų kariuomenei. Jie nėra nei 
valstybės saugomi, nei įrašyti į Kultūros vertybių registrą. 
„Svarbu, kad neliktų ideologizuotų objektų, iškraipančių isto-
rinę tiesą. Pirmiausia pradėčiau būtent nuo jų. Visoje Lietuvoje 
yra tokių objektų”, - teigė D. Varnaitė. „Sostinės centre Lietuva 
- vis dar LTSR”.                                                      ELTA, LRT

NATO vadovai viršūnių 
susitikime Velse rugsėjo 5 
d. sutarė steigti vadavietes 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
šalyse, jų tikslios funkcijos ir 
struktūra paaiškės per rudenį, 
pranešė Lietuvos pareigūnai.

„Nuspręsta Lietuvoje ir 
kitose Baltijos šalyse įkurti 
NATO vadavietes. Jos padėtų 
priimti pastiprinimą ir rengtų 
kolektyvinės gynybos praty-
bas”, - teigiama prezidentės 
Dalios Grybauskaitės prane-
šime spaudai.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos politikos direkto-
rius Vaidotas Urbelis sakė, kad 
vadavietės užsiims planavimu, 
vadovavimu ir galbūt kitomis 
funkcijomis. Pasak jo, po poli-
tinio sprendimo konkrečiu pla-
navimu dabar užsiims kariai.

„NATO viršūnių susitiki-
mas patvirtino, kad matomas 
poreikis, ir tai bus daroma. 
Dabar kariškiai turės paruošti 
koncepciją, kaip tai atrodys 
konkrečiai, koks bus perso-
nalas, kaip tai atrodys NATO 
valdymo struktūroje. Per rudenį 

NATO valstybių vadovai susitarė įkurti greitojo reagavimo pajėgas, siekiant padrąsinti sąjungininkus, 
sunerimusius dėl krizės Ukrainoje ir dėl stiprėjančio islamo ekstremizmo, pranešė Aljanso vadovas 
Anders Fogh Rasmussen.                                                                                                                   NATO

NATO NUTARĖ STEIGTI VADAVIETES  
BALTIJOS ŠALYSE

paaiškės tiksliai, kaip viskas at-
rodys”, - telefonu iš Velso sakė 
V.Urbelis. Pasak jo, vadavietė 
turbūt bus kuriama kurio nors 
Lietuvos kariuomenės vieneto 
pagrindu, prie jo prijungiant 
sąjungininkų elementus.

„Apie konkrečius dalykus 
kalbėti kol kas per anksti. 
Mes jau turime tam tikrą vi-
ziją, bet ji gali keistis”, - sakė 
V.Urbelis.

Jis pabrėžė, kad „Lietuvoje 
NATO pajėgų skaičius tikrai 
didės”.

Anot Prezidentūros pra-
nešimo, Velse taip pat sutar-
ta, kad „bus nuolatos, pagal 
realias grėsmes atnaujinami 
gynybos planai, stiprinama 
Aljanso kolektyvinė gynyba ir 
kuriamos ypač greito reagavi-
mo pajėgos”.

D.Grybauskaitės atstovų 
teigimu, rugsėjo pabaigoje 
Vilniuje rinksis NATO šalių 
kariuomenių vadai, kurie ap-
tars gynybos veiksmų plano 
įgyvendinimą.

NATO vadovai susitarė 
įkurti greitojo reagavimo pa-

jėgas, siekiant padrąsinti są-
jungininkus, sunerimusius dėl 
krizės Ukrainoje ir stiprėjančio 
islamo ekstremizmo, prane-
šė Aljanso vadovas Anders 
Foghas Rasmussenas.

Atlikus šį žingsnį, NATO 
galės „užtikrinti nuolatinį da-
lyvavimą ... Aljanso rytinėse 
dalyse rotaciniu pagrindu”, 
pažymėjo A.F.Rasmussen, 
smerkdamas Rusijos agresiją 
Ukrainoje.

Naujasis pajėgas sudarys 
sausumos, aviacijos ir karinio 
laivyno daliniai, nurodė NATO 
vadovas.

„Jeigu sumanytumėte už-
pulti bent vieną sąjunginin-
ką – susidurtumėte su visu 
Aljansu”, – jis pareiškė bai-
giantis dviejų dienų NATO 
viršūnių susitikimui Velse.

A.F.Rasmussen sakė, kad 
naujos pajėgos yra vienas iš 
daugelio pokyčių, dėl kurių 
susitarė lyderiai, siekiant už-
tikrinti greitesnį Aljanso rea-
gavimą ir pajėgumus atremti 
daugybines saugumo krizes 
rytuose ir pietuose.          delfi.lt

JAV REMS UKRAINOS PASTANGAS IŠSPRĘSTI 
KRIZĘ TAIKIOMIS PRIEMONĖMIS

kaip dabar grasina padaryti 
Rusija. 

Mes ir toliau teiksime mo-
kymus Ukrainos kariškiams, 
kad šios šalies armija stiprėtų. 
Kadangi tos krizės negalima 
išspręsti vien tik kariniais 
sprendimais, mes remsime P. 
Porošenkos pastangas išspręs-
ti šią krizę taikiomis priemo-
nėmis”, - kalbėjo B. Obama 
savo vizito Taline metu. 

JAV prezidentas patikino, 
kad Aljansas žiūri į Ukrainą 
kaip į partnerę, ir tai esą bus 
parodyta NATO viršūnių su-
sitikime Velse.

„ M e s  e s a m e  p a r t n e -
riai daugiau negu 20 metų, 
Ukrainos piliečiai dalyvavo 
konfliktuose Afganistane, 

Balkanuose, Velse mes sutik-
sime kaip Aljanso partnerį, 
kur parodysime, kad mes 
remiame Ukrainos teisę ginti 
savo teritoriją ir remiame jos 
suverenumą. Be jokios abejo-
nės, Ukrainai reikia daugiau 
negu žodžių. Ukrainai reikia 
konkrečių žingsnių, kurie 
padėtų jai atnaujinti savo 
karines pajėgas”, - sakė B. 
Obama. 

Kalbėdamas apie Ukrainą 
JAV prezidentas netiesiogiai 
nusiuntė žinutę ir Rusijai. 

„Valstybės turi teisę nu-
spręsti savo pačių kelią ir savo 
pačių ateitį, laikantis tarptau-
tinių įsipareigojimų, tiesiog 
negalima atimti iš valstybių 
tai, kas joms priklauso, nau-
dojant brutalią jėgą”, - sakė 
B. Obama. 
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RUSIJA – NUSIKALTĖLIŲ ROJUS
Lietuvą apskriejo žinia – sugautas vienas labiausiai poli-

cijos ieškotų kriminalinių nusikaltėlių Romas Zamolskis. Ir 
ne bet kur, o Rusijoje. Na, kai kam Lietuvoje šio nusikaltė-
lio įvardijimas antruoju pagal svarbą ieškomu nusikaltėliu 
nelabai patinka (mat pirmaisiais įvardijami Sausio 13-osios 
kariniai nusikaltėliai, Vilniuje žudę žmones prie televizijos 
bokšto ir Konarskio gatvėje), jiems jis turėtų būti pirmasis, 
o dabartiniai „pirmieji” – visai nevadinami nusikaltėliais. 
Atseit, jie niekuo dėti, nes „savi šaudė į savus”. Lygiai taip 
pat galvoja ir Rusija, nelaikanti nusikaltėliais nei Sausio, nei 
Medininkų žudikų. (Gaila, bet ir tarp austrų atsirado tokių, 
kurie davė įsakymą paleisti sulaikytą Michailą Golovatovą, 
Sausio žudikų vadą.) Bet Zamolskis – nusikaltėlis ir Rusijos 
akimis, nes čia įvykdė ne vieną žiaurų nusikaltimą. Teko jį 

„susemti”.
Kai pagalvoji, bet gi žinojo šis banditas, kur slėptis! Rusijos 

kriminalinio pasaulio platybės tam puikiausiai tinka, šalies val-
džia irgi toleruoja kriminalinius asmenis, nes jie laikomi mažiau 
pavojingais už politinius oponentus. Rusų mafija laikoma viena 
žiauriausių pasaulyje (ne veltui veiksmo filmuose jai dažnai 
tenka „blogiečių”, su kuriais kovoja „supermenas”, vaidmuo), 
o šiandienos įvykiai rodo, kad ir civilinė Rusijos valdžia veikia 
taip, kad Hagos tribunolui nusimato nemažai darbo... 

Visgi nevykusią nusikalstamą veiklą pasirinko Zamolskis 
– reikėjo jam eiti „Ūkio” banko savininko Vladimiro 
Romanovo keliu. Pastarasis Lietuvoje prasisuko su milijo-
nais ir bankrutavus bankui pasislėpė tose pačiose Rusijos 
platybėse. Bet nepersirenginėjo popu kaip Zamolskis – ne-
buvo reikalo. Jis apskritai nesislėpė! Mat Rusijai žmogus, 
kenkęs Lietuvai, yra nusipelnęs asmuo, vertas prieglobsčio. 
Tai Rusijos valdžios atstovai aiškiai pasakė Lietuvos proku-
rorams, prašiusiems išduoti buvusio „Ūkio” banko savinin-
ką, kaltinamą iššvaisčius per 50 milijonų litų. Kita vertus, 
kas drįstų paneigti, kad V. Romanovas nebuvo atsitiktinis 
žmogus? Prisiminkime jo šeimininkavimą „Žalgiriui” (ir 
iš kur toks rusų verslininkų interesas šiai mūsų komandai, 
kurios pergales siedavome su pasipriešinimu sovietinei 
okupacijai?), politinius pokštus sukuriant neva „partiją”, 
kitas abejotinas veiklas, kurių kryptingumas galiausiai buvo 
atkreipęs specialiųjų tarnybų dėmesį. Gal tokia destrukcija 
kaip tik ir buvo jam patikėta užduotis? Deja, dabar nieko 
nesužinosim, rusai savų neišduoda. Tad nesuprantamas 
mūsų prokurorų naivumas, kai jie sako pabandysią pateikti 
daugiau įrodymų ir įtikinti Rusiją išduoti V. Romanovą. 
Gal išmintingiau būtų patylėti ir neatskleisti, ką žinome? 
Ir sugalvoti, kaip reiks reaguoti, kai Rusija pradės triūbinti 
apie baisų lietuvį Zamolskį, kurį, girdi, lietuviai specialiai 
pasiuntė į Rusiją daryti nusikaltimus?

Šioje vietoje niekaip neišeina pamiršti dar vieno veikėjo, 
kuris jau bandė slėptis Rusijoje nuo Lietuvos tesiėsaugos. 
Keisčiausia tai, kad jis grįžo pats. Kodėl – tikrai kada nors 
sužinosime. Ir kodėl grįžo, ir kodėl bėgo. Ak, tiesa, gal kas 
nesupratote, kas tas veikėjas? Ogi „Darbo” partijos savininkas 
Viktoras Uspaskichas.

Kęstutis Šilkūnas

Rusijos nepaskelbtos, tačiau 
realiai vykdomos Ukrainos 
okupacijos akivaizdoje skau-
džios okupacijų patirties tu-
rinčios Baltijos šalys, tarp 
kurių yra ir Lietuva,  su didžiu-
liu nerimu žiūri į savo ateitį, 
įžvelgdamos naujos okupa-
cijos grėsmę. Palaikydamos 
Ukrainos pastangas išlaikyti 
savo nepriklausomybę nuo 
Rusijos ir ryžtą jungtis prie 
euroatlantinių struktūrų, rem-
damos Ukrainos siekius bei 
teikdamos jai materialią bei 
finansinę pagalbą, tiek valsty-
biniu, tiek visuomeniniu lygiu 
jos turi ruoštis agresiją atremti 
ginklu bei kitomis pilietinio 
pasipriešinimo priemonėmis.

Patirties jau yra - tai karui po 
karo prilygstantis, precedento 
neturintis, dešimtmetį trukęs 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
ir Lietuvos laisvės kovotojų są-
jungos ginkluotas ir neginkluo-
tas pasipriešinimas sovietinei 
okupacijai. Naujos grėsmės aki-
vaizdoje iškilo neatidėliotinas 
poreikis ruoštis pasipriešinimui, 
kol neprognozuojama kaimynė 
dar tik užuominomis gviešiasi į 
Baltijos šalis. 

Nuostatos „si vis pacem, 
para bellum” (nori taikos, ruoš-
kis karui (lot.), „kas nemaitina 
savos kariuomenės, maitina 
svetimą” nepaseno, jas pasau-
lyje patvirtina karų stabdymo 
patirtis. Mūsų visuomenė nėra 
įsisąmoninusi šių nuostatų, nes 
per atkurtos nepriklausomybės 
du dešimtmečius ėmė pamiršti 
buvusias okupacijas, iki šiol 
naujų grėsmių tarsi nesijautė. 
Valstybės pasiruošimas gynybai 
vyko vangiai, išlaidos krašto 
apsaugai, lyginant su kitomis 
ES šalimis, buvo minimalios, 
nedidinamos, sustabdytas šauki-
mas į privalomąją karo tarnybą,  
pasikliauta euroatlantinių struk-
tūrų skydu. 

Lietuva, būdama agre-
syvios Rusijos ir jos satelito 
Baltarusijos neprognozuojamos 
autoritarinės valstybės apsup-
tyje, neskyrė reikiamo dėmesio 
gynybiniams pajėgumams sti-
printi. Ne kartą Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos ir kitos patri-
otinės visuomeninės organizaci-
jos kreipėsi į aukščiausias vado-
vaujančias Lietuvos institucijas, 
įspėdamos apie besiartinantį 
akivaizdų karinį pavojų ir kad 
būtina skirti pakankamai lėšų 
krašto apsaugai, tačiau sukrusta 
tik Rusijai pradėjus atvirą karą 
prieš Ukrainą. Kiekvienam 
Lietuvos piliečiui- patriotui 
su pavydu teko klausytis JAV 
Prezidento kalbos, pasakytos 
Taline, kurioje jis gyrė Estijos 
finansinius įsipareigojimus 
NATO aljansui, pažymėda-
mas, kad tuo žada susirūpinti 
ir Lietuva, skirdama per vieną 
procentą gynybai nuo BVP. 

GERAS PASIRUOŠIMAS GYNYBAI –  
MŪSŲ VALSTYBĖS SAUGUMO GARANTAS

Rusija pradėjo atvirą karą 
prieš Ukrainą. Akivaizdu, kad 
esame III pasaulinio karo išva-
karėse: V. Putinas grasina karu 
ne tik Baltijos šalims, bet ir visai 
Europai. Prancūzija, Vokietija, 
Italija, Suomija, Vengrija, tu-
rėdamos svarbius ekonominius 
ryšius su Rusija, bando dar 
koketuoti su ja, tačiau ir šios 
valstybės pradeda suprasti, kad 
žaidimas su žaliais žmogeliu-
kais baigėsi. Bet dabar tik JAV, 
NATO, Didžioji Britanija, ir 
Australija kol kas yra vienintelis 
garantas, galintis sutramdyti 
įsismarkavusį agresorių ir ap-
saugoti Baltijos šalis nuo naujos 
okupacijos. 

Dabartiniu metu yra ypač 
svarbi Lenkijos, Baltijos ir 
Beneliukso, demokratinių 
Šiaurės šalių vienybė ir ben-
dradarbiavimas visose srityse, 
nes karo židiniai buvusiose 
sovietinėse respublikose, o gal 
ir Lenkijoje, gali atsirasti staigiai 
ir netikėtai. Ypač tikėtina, tai 
Lietuvoje – Vilniaus, Šalčininkų, 
Švenčionių, Visagino rajonuose, 
Klaipėdoje, palei Nemuną – 
Šilutės, Pagėgių ir kitose su 
Kaliningrado sritimi besiribo-
jančiose teritorijose.

Todėl manytume, kad yra 
būtinas karinių dalinių perdis-
lokavimas į šias pavojingas 
vietas. Ypač į tas vietas, kur 
vyksta informacinis karas, 
kur mūsų piliečiai klausosi 
informacijos tik iš Rusijos, 
Baltarusijos ir kitų nepatikimų 
Lietuvai informacinių šaltinių. 
Būtina didinti ir apmokyti 
savanorių pajėgas, tęsti  šaulių 
organizacijos gausinimą, kad 
jų atsirastų ne tik miestuose, 
bet ir miesteliuose, kaimuose, 
spręsti, kaip Smetonos laikais, 
jų apginklavimą. Pajungti į gy-
nybinius pilietinius pajėgumus 
medžiotojus, kurie turi savo 
namuose gerų ginklų arsenalą. 
Aukštosiose mokyklose, kole-
gijose, vidurinėse mokyklose 
neatidėliojant įvesti karinį 
parengimą, kad kilus pavojui 
mokėtų elgtis su ginklu. Šiuo 
metu vyksta labai aktyvus in-
formacinis karas prieš laisvės 
kovotojus, partizanus. Lietuva 
įvardinama kaip žydšaudžių 
tauta, išleidžiama daug an-
tivalstybinės, šmeižikiškos 
literatūros, veikia kol kas ne-
sutramdomi A. Paleckio, G. 
Grabausko ir kitų antipatrio-
tiški išsišokimai, liaupsinantys 
Rusijos agresyvią politiką. 
Todėl mokymo ir mokslo įstai-
gose būtina sustiprinti patriotinį 
auklėjimą. 

Neatidėliojant turi būti su-
stiprinta strateginių Visagino, 
Kauno, Kruonio elektrinių, 
Klaipėdos uosto ir ypač naujojo 
terminalo, laivo, gabenančio 
kurą ir kitų svarbių objektų ap-
sauga. Būtina apsaugoti žemės 

ūkio objektus, gyvulininkystės 
fermas nuo įvairių diversijų ir 
taršos. Afrikinio maro pateki-
mas į stambius gyvulininkystės 
objektus gali būti ir diversijos 
priežastis. Reikia ruošti žmo-
nės civilinei saugai, sutvarkyti 
pagal naujausias technologijas 
slėptuves, peržiūrėti evakuaci-
jos planus, organizuoti piliečių 
mokymus branduolinio ginklo 
panaudojimo atveju. Apie tai 
liudija civilių gyventojų dides-
nės žūtys lyginant su kariškių 
žūtimis Ukrainoje.

Nepatenkinamai vertintina 
kibernetinio saugumo būklė, 
ką liudija padažnėję įsilaužimų 
į sistemas atvejai. Žinotina, kad 
priešiška valstybė kuria ir jau 
yra panaudojusi kibernetines 
sistemas trikdančias priemo-
nes. Sunku net įsivaizduoti 
pasekmes, jei būtų paralyžiuota 
gynybos bei kitų kibernetinio 
saugumo sričių sistema. Gera 
žinia, kad Vyriausybė birželio 
16 d. palaimino pavaldų Krašto 
apsaugos ministerijai kiberne-
tinio saugumo centro Lietuvoje 
steigimo projektą. Numatoma, 
kad centro steigimui kitąmet 
būtų skirta per 3 mln. Lt.

Baltijos kelio, 1991 m. 
sausio 13-osios pavyzdžiai 
Lietuvoje, „Rožinė revoliuci-
ja” Gruzijoje, Maidano akcija 
Ukrainoje, pilietinės iniciatyvos 
kitose šalyse liudija, kad sąmo-
ninga visuomenė pajėgi daryti 
esminį poveikį padėčiai ne tik 
savo šalyse, bet ir kitoms šalims. 
Tačiau tam reikia visuomenę 
šviesti, paruošti, mobilizuoti. 
Čia jau neužtenka valstybinių 
institucijų pastangų, į bendrą 
frontą turi jungtis žiniasklaida, 
visuomeninės patriotinės orga-
nizacijos.

Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga (LLKS) atlieka tam 
tikrą šviečiamąjį vaidmenį, 
rūpinasi pilietiniu patriotiniu 
ugdymu, reaguoja į politinius 
įvykius Lietuvoje bei užsienyje, 
pilietinėmis akcijomis (piketais, 
mitingais) atkreipia Valstybės 
vadovų bei visuomenės dėmesį 
į negeroves. Šios sąjungos bei 
kitų visuomeninių patriotinių 
organizacijų veikla turėtų būti 
sustiprinta, plečiama naujų 
aktyvių sąjungos narių gausi-
nimu, rengimu aktyviai veiklai. 
Rusijos ginkluotos invazijos į 
Ukrainą bei invazijos realios 
grėsmės į Lietuvą akivaizdoje 
tiek valstybės institucijos, tiek 
visuomeninės organizacijos, 
tiek visi sąmoningi piliečiai, ži-
noma, ne bauginimo, o saugumo 
dėlei, turi imtis neatidėliotinų 
priemonių, tvirtinančių nuosta-
tą: ruoštis karui!

Tik geras pasiruošimas gy-
nybai stabdys agresorių, užti-
krins visuomenėje saugumo 
jausmą.

Jonas Burokas
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Talinas ,  rugsėjo 3 d. 
(Prezidentės spaudos tarny-
ba). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Taline susitiko su Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidentu 
Barack Obama. Susitikime, 
kuriame taip pat dalyvavo 
Latvijos ir Estijos valstybių 
vadovai, aptartas Baltijos ša-
lių ir JAV bendradarbiavimas 
gynybos ir saugumo srityse.

Pasak Prezidentės, Lietuva 
ir JAV yra patikimos partnerės, 
kurios supranta, jog Jungtinių 
Valstijų ir Europos saugumas 
yra nedalomas. Šiandien šis 
principas yra ypač svarbus. 
Karinė agresija, kurią patiria 
Ukraina, kelia grėsmę ne tik 
jos išlikimui, bet ir mūsų sau-
gumui. Lietuva vertina JAV 
lyderystę užtikrinant Baltijos 
šalių apginamumą. NATO 
turi imtis visų priemonių, bū-
tinų Baltijos šalių saugumui 
užtikrinti ir Rusijos agresijai 

Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė buvo vienintelė 
Europos Sąjungos (ES) šalių 
vadovė, rugpjūčio 30 d. susi-
laikiusi per balsavimą, kuriuo 
Donaldas Tuskas ir Federica 
Mogherini buvo paskirti į du 
itin svarbius Bendrijos postus, 
nepriklausomai Briuselio nau-
jienų svetainei „EUobserver” 
sakė keli šaltiniai ES.

Prieš 28 šalių bloko susiti-
kimą, kuriame buvo priimtas 
sprendimas dėl to, kas turėtų 
ES vyriausiosios diploma-
tės pareigose pakeisti britę 
Catherine Ashton, Lietuvos 
vadovė pareiškė, kad šį postą 
užimantis asmuo negali būti 
„atvirai prokremliškas.”

„Lietuva ir laikėsi, ir lai-
kysis pozicijos, kad tai turi 
būti patyręs žmogus, tai turi 
būti žmogus, kuris gali rasti 
bendrą konsensusą tarptau-
tiniais klausimais Europos 

SUSITIKIME SU JAV PREZIDENTU 
– BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMO 

GARANTIJOS
Europoje sustabdyti.

Kalbėdama po susitikimo 
su JAV Prezidentu ir kitų 
Baltijos valstybių vadovais, 
Prezidentė taip pat pabrėžė, 
jog tai, kas vyksta Ukrainoje, 
yra agresija, nukreipta ne 
tik prieš šią šalį, bet ir prieš 
taiką bei saugumą Europoje. 
Ukraina kovoja ne tik už savo, 
bet ir už mūsų laisvę. Dėl to 
turime jai padėti visomis įma-
nomomis priemonėmis.  

Baltijos šalių vadovai su-
sitiko su JAV Prezidentu prieš 
rugpjūčio 4 d. prasidėsiantį 
NATO viršūnių susitikimą 
Velse. Jame Lietuva drauge su 
Latvija ir Estija siekė NATO 
gynybos planų atnaujinimo, 
sustiprinto Aljanso gebėjimo 
greitai reaguoti į grėsmes ir 
NATO pajėgų buvimo regio-
ne. Tam Baltijos valstybėms 
bus reikalingas ir JAV palai-
kymas.

Lietuvos vadovės teigi-

Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė rugpjūčio 30 d. 
griežtai perspėjo Rusiją, kad 
ši kariauja su Europa, ir para-
gino imtis griežtesnių sankcijų 
Maskvai. „Rusija kariauja 
su Ukraina, tai yra su šalimi, 
kuri nori būti Europos dalimi. 
Rusija praktiškai kariauja su 
Europa”, – pareiškė ji, atvy-

ES viršūnių susitikime Dalia Grybauskaitė sako, kad ankstesnės sankcijos Rusijai buvo „per minkštos” 
ir įtakos Rusijai nepadarė.                                                                                                           Reuters

Spaudos konferencijoje po pasitarimo (iš k.) Estijos Respublikos Prezidentas Toomas Hendrikas 
Ilvesas, Latvijos Prezidentas Andris Bėrzinis, Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir JAV 
Prezidentas Barack Obama.                                                                                                    Reuters/Scanpix

mu, JAV yra suinteresuota 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
suverenitetu, teritoriniu vienti-
sumu ir saugumu. Tai pabrėžta 
1998-aisiais visų keturių šalių 
pasirašytoje Baltijos Chartijoje 
ir dar kartą patvirtinta praeitais 

metais Vašingtone, JAV ir 
Baltijos šalių Prezidentų poli-
tinėje deklaracijoje.

Prasidėjus Rusijos kari-
nei agresijai Ukrainoje, JAV 
pirmosios sustiprino Baltijos 
šalių oro policijos misiją, taip 

pat bendroms karinėms praty-
boms atsiuntė savo karius. JAV 
Kongresas netrukus svarstys 
1 mlrd. JAV dolerių finansi-
nės paramos iniciatyvą savo 
gynybiniams pajėgumams 
Europoje stiprinti.

RUSIJA „PRAKTIŠKAI KARIAUJA SU EUROPA”
kusi į ES viršūnių susitikimą.

D.Grybauskaitė sakė esan-
ti įsitikinusi, kad Europos 
Sąjunga turi padėti Ukrainai 
apsiginti, taip pat ir tam rei-
kalingos karinės technikos 
tiekimu. 

Jos nuomone, Europos 
Sąjunga dar turi skelbti vi-
sišką embargą ginkluotės ir 
gynybos technologijų tiekimui 
Rusijai.

„Visišką embargą – ne bū-
simiems kariniams ir gynybos 
kontraktams, o visišką embar-
gą (ir veikiantiems kontrak-
tams)”, – pabrėžė Lietuvos 
prezidentė.

Griežtos pozicijos dėl ga-
limų sankcijų Rusijai laikėsi 
ir kiti ES viršūnių susitikimo 
dalyviai.

Jungtinės Karalystės prem-
jeras Davidas Cameronas 
pareiškė, kad yra neptiimtina, 
jog Rusijos kariai yra ant 
Ukrainos žemės, o istorija 
rodo, kas seks toliau. Pasak 
jo, būtent dėl to į tokį elgesį 
turi būti reaguojama.

„Visiškai nepriimtina, 
kad Rusijos kariai yra ant 
Ukrainos žemės. Pasekmės 
turi būti taikomos, jei padė-
tis nepasikeis”, - kalbėjo D. 
Cameronas.

Ukrainai siūlo padėti 
karinėmis priemonėmis

D. Grybauskaitė sako, 
kad Ukrainai reikia padė-
ti karinėmis priemonėmis. 
Tai ji pareiškė žurnalistams 
Briuselyje, kur atvyko daly-
vauti ES viršūnių susitikime.

„Pirmiausia kalbėsime 
apie situaciją Ukrainoje, kuri 
blogėja. Situacija, kuri įvardi-
jama, kaip atviras Rusijos da-

lyvavimas kare prieš Ukrainą 
- tai reiškia Rusijos dalyvavi-
mą kare prieš šalį, kuri nori in-
tegruotis su Europos Sąjunga, 
Tai reiškia, kad Ukraina kovo-
ja karą už mus taip pat. Todėl 
būtina jai padėti - būtina pa-
dėti karinėmis priemonėmis ir 
tai turėsime daryti”, - pareiškė 
Lietuvos vadovė. 

Ji teigė, kad NATO va-
dovas labai aiškiai pasakė ir 
įvardijo, kad visi įrodymai 
dėl Rusijos karinių veiksmų 
Ukrainoje „yra ant stalo” ir 
daugiau nei meluoti, nei save 
apgaudinėti NATO šalys ne-
begali.

Europos Vadovų Tarybos 
metu įvyko D. Grybauskaitės 
p o k a l b i s  s u  U k r a i n o s 
Prezidentu Petro Porošenka. 
Ša l i e s  vadovė  i š r e i škė 
Lietuvos paramą Ukrainoje 
vykdomoms europietiškoms 
reformoms, jos suverenitetui 
ir teritoriniam vientisumui.

Prezidentės teigimu, šiuo 
metu Ukrainoje sprendžiamas 
ne tik šios šalies, bet ir visos 
Europos likimas. Lietuva 
palaiko Ukrainos veiksmus gi-
nant savo valstybę nuo tiesio-
ginės karinės invazijos. Taip 
pat Ukraina gali pasikliauti 
Lietuvos pagalba ES ir NATO.

Šalies vadovė taip pat 
pabrėžė, jog itin svarbu iki 
rugsėjo pabaigos ratifikuo-
ti Ukrainos pasirašytą ES 
Asociacijos sutartį ir toliau 
nuosekliai įgyvendinti demo-
kratines reformas.

Lietuva taip pat prisideda 
prie humanitarinės padėties 
Ukrainoje gerinimo. Mūsų 
valstybė jau yra skyrusi 420 
tūkstančių litų paramą, o 
ukrainiečių gydymui - 150 
tūkstančių litų.                   LRT

LIETUVOS PREZIDENTĖ VIENINTELĖ 
SUSILAIKĖ PER BALSAVIMĄ

Sąjungoje”, – žurnalistams 
sakė D.Grybauskaitė.

Baltijos šalys ir Lenkija 
kritiškai vertino 41 metų 
F.Mogherini kandidatūrą, 
nuogąstaudamos dėl patirties 
stokos ir galbūt prorusiškos 
pozicijos.

Kai jos kandidatūra buvo 
pirmą kartą pateikta liepos 
mėnesį, Britanijos ir Rytų 
Europos šalių lyderiai blokavo 
centro kairei atstovaujančios 
italės paskyrimą.

Vis dėlto rūpestingas 
Italijos premjero Matteo Renzi 
lobizmas nuo praėjusio mė-
nesio sušvelnino opoziciją, 
o Roma parėmė griežtesnes 
sankcijas Rusijai, nors ši yra 
viena svarbiausių Italijos pre-
kybos partnerių.

Pareikšdama pirmuosius 
savo komentarus po paskyri-
mo, F. Mogherini pabrėžė bū-
tinybę dirbti dėl diplomatinio 

susitarimo su Rusija.
„Galvodami ir dirbdami 

sankcijų lygiu, taip pat turime 
laikyti diplomatinį kelią atvirą, 
... vildamiesi, kad kombinaci-
ja, išmintinga kombinacija gali 
būti veiksminga”, – sakė ji.

Kita vertus, atsvara diplo-
matijos vadovei iš Italijos tapo 
D.Tuskas – pirmasis atstovas 
iš Rytų Europos, kuris užims 
Europos Vadovų Tarybos pir-
mininko postą ir kuris yra ži-
nomas kaip griežtas Kremliaus 
kritikas, ypač –Ukrainos krizės 
klausimais.                       ELTA
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Vilnius ,  rugsėjo 2 d. 
(ELTA). Lietuvos tautininkų 
sąjunga reikalauja moratoriu-
mo euro įvedimui Lietuvoje ir 
tikina, kad euro stabilizavimo 
fondui skirtos lėšos turėtų 
būti panaudotos kitoms prio-
ritetinėms valstybės politikos 
sritims.

Vilnius ,  rugsėjo 1 d. 
(ELTA). Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių atkūrimo 
deklaracijų signatarai vie-
šame kreipimesi į Jungtinių 
Valstijų Prezidentą Baraką 
Obamą (Barack Obama) pra-
šo „užtikrinti nuolatinį karinį 
sąjungininkų buvimą Baltijos 
valstybių teritorijoje”. 

„Nuo to priklauso visos 
Europos saugumas ir lais-
vė. (...) Įsipareigojimas ginti 
Baltijos valstybes yra ne tik 
įsipareigojimas mūsų ben-
dram saugumui, bet ir įro-
dymas tikėjimo, kad mūsų 
bendri laisvės, teisingumo ir 
teisės į laisvą apsisprendimą 
principai užtikrins taiką, nu-
galės priespaudą ir smurtą”, 
- rašoma kreipimesi, kurį 
pasirašė deputatai, priklausę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Aukščiausiosioms Taryboms, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarai. 

Baltijos valstybių atkūrimo 
deklaracijų signatarai pažymi, 
kad „atviras Kremliaus ne-

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė siūlo įtvirtinti, 
kad ne mažiau kaip 90 proc. 
Lietuvoje retransliuojamų te-
levizijos programų kiekio būtų 
oficialiomis Europos Sąjungos 
kalbomis, o už karo kurstymą, 
kėsinimąsi į nepriklausomybę 
būtų galima skirti baudas.

Tai numatoma prezidentės 
parengtose ir Seimui teikiamo-
se Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisose.

Pasak prezidentės, tokios 
priemonės siūlomos „atsi-
žvelgiant į padažnėjusias in-
formacines atakas, priešišką 
propagandą”.

Projektu siūloma numatyti, 
kad už karo propagavimą ir 
kurstymą, raginimus kėsintis 
į Lietuvos Respublikos suve-
renitetą ir nepriklausomybę 
Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija galėtų ne tik svarstyti 
transliavimo ar retransliavi-
mo licencijos sustabdymo ar 
nutraukimo klausimą, bet ir 
skirti pinigines baudas. Anot 

BALTIJOS ŠALIŲ SIGNATARAI 
PRAŠO JAV PREZIDENTO 

UŽTIKRINTI NUOLATINĮ 
SĄJUNGININKŲ BUVIMĄ

oimperializmas” skatina juos 
baimintis, kad „tapsime po-
tencialiu Rusijos ekspansijos 
objektu”.

Besikreipiančiųjų vertini-
mu, Rusijos agresijos Ukrainoje 
tikslas - susigrąžinti Sovietų 
valdytas teritorijas ir įtakas. 

„Rusija kelia grėsmę taikai 
ir gerovei visoje Europoje. 
Šiandien Ukraina kovoja ne 
tik už savo šalies vientisumą, 
bet ir už visos Europos laisvę 
ir sienų neliečiamumą. Šioje 
kovoje laisvasis pasaulis turi 
veikti ryžtingai”, - pažymi si-
gnatarai, atkreipdami dėmesį, 
kad Ukraina atakuojama dėl 
to, kad „išreiškė savo teisę eiti 
tuo pačiu keliu, kuriuo žengė 
Baltijos valstybės, pasirinkda-
mos Baltijos kelią”.

Rugsėjo 3 dieną B. Obama 
Taline susitiko su Baltijos 
valstybių vadovais. Rugsėjo 
4-5 dienomis Velse, Jungtinėje 
Karalystėje, vyko NATO vir-
šūnių susitikimas, kuriame 
Aljansas ieškojo atsako į nau-
jus iššūkius.

Lenkijoje rugsėjo 2 d. pasi-
rašyta sutartis dėl priešlėktuvi-
nės sistemos GROM Lietuvos 
kariuomenei pirkimo.

Sutartį Kelcuose vykstan-
čioje tarptautinėje gynybos 
parodoje pasirašė Krašto ap-
saugos ministerijos (KAM) 
pajėgumų ir ginkluotės gene-
ralinis direktorius brigados ge-
nerolas Gintautas Zenkevičius 
ir Lenkijos įmonės „Mesko” 
vadovai. Pasirašymo cere-
monijoje taip pat dalyvavo 
Lenkijos gynybos ministerijos 
sekretorius Czesław Mroczek 
ir Ginkluotės politikos de-
partamento direktorius briga-
dos generolas Włodzimierz 
Nowak.

„Artimojo nuotolio oro 
gynybos sistemos yra vienas 
iš Lietuvos kariuomenės ap-
ginklavimo prioritetų. GROM 
sistemų mobilumas ir kovinės 
galimybės neabejotinai susti-
prins Lietuvos kariuomenės 
padalinių ir objektų apsaugą 
nuo orlaivių atakų,” – pažymė-
jo sutartį pasirašęs brg. gen. G. 
Zenkevičius.

Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius brigados gene-
rolas Gintautas Zenkevičius, Lenkijos įmonės MESKO generalinis direktorius Waldemar Skowron 
ir MESKO kompanijos valdybos narys Piotr Jaromin tarptautinėje gynybos parodoje MSPO Targi 
Kielce (Lenkija) pasirašė sutartį dėl artimojo nuotolio nešiojamosios priešlėktuvinės gynybos sistemų 
GROM Lietuvos kariuomenei pirkimo.                                                                           LR KAM nuotr.

LENKIJOJE PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL PRIEŠLĖKTUVINĖS 
SISTEMOS GROM LIETUVOS KARIUOMENEI PIRKIMO

Pasak generolo, GROM 
sistemos didžiausias priva-
lumas yra tai, jog ji gali būti 
naudojama mažuose takti-
niuose vienetuose, kurie veikia 
atskirai ar toliau nuo dides-
nių dalinių. Šias funkcijas 
Lietuvoje vykdo Specialiųjų 
operacijų ir teritoriniai sau-
sumos pajėgų vienetai, todėl 
perkamos sistemos bus skirtos 
šiems Lietuvos kariuomenės 
padaliniams apginkluoti.

Bendra sistemos GROM 
pirkimo sutarties vertė – 
34,041 mln. eurų. Į šią sumą 
įskaičiuoti paleidimo įren-
giniai, raketos, priemonės 
sistemos priežiūrai, lauko 
treniruokliai, simuliatorius, 
logistinis paketas.

Pagal sutartį sistemą ga-
mintojas pristatys dalimis. 
Planuojama, jog pirmoji par-
tija Lietuvą pasieks jau šiais 
metais. Projektą ketinama 
užbaigti iki 2021 metų.

Lenkijoje gaminamos arti-
mojo nuotolio nešiojamosios 
priešlėktuvinės gynybos siste-
mos GROM bus perkamos iš 

anksčiau suplanuotų ir jau šiais 
metais krašto apsaugai papildo-
mai skirtų 130 mln. litų. Šiais 
metais planuojama, kad pirma 
įmoka sieks apie 4,3 mln. eurų.

Krašto apsaugos ministeri-
ja sistemos GROM įsigijimo 
procedūras pradėjo po to, kai 
šių metų liepą gavo Lietuvos 
Vyriausybės pritarimą pirkti 
šias sistemas iš Lenkijos ga-
mintojo. Renkantis gamintoją 
buvo atsižvelgta į gamintojo 
patikimumą, Lietuvos kariuo-
menės nustatytą produkcijos 
kainos ir kokybės santykį.

Sistema GROM bus jau 
trečia raketinės oro gynybos 
ginkluotės, kuria bus apgin-
kluota Lietuvos kariuomenė, 
rūšis. Nešiojamos artimojo 
nuotolio oro erdvės gynybos 
raketinės sistemos GROM 
papildys šiuo metu turimas 
Lietuvoje sistemas STINGER 
ir RBS-70. Įsigyjamų sistemų 
kovinės galimybės sustiprins 
Lietuvos kariuomenės pada-
linių apsaugą nuo žemuose 
aukščiuose skrendančių orlai-
vių atakų.                       LR KAM

BAUS UŽ KARO PROPAGAVIMĄ IR MAŽINS 
RUSIŠKŲ TELEVIZIJOS LAIDŲ TRUKMĘ

Prezidentūros, panaši tvarka ga-
lioja Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Slovėnijoje, Maltoje.

„Šiandien niekam nebekyla 
abejonių, kad informacinis 
saugumas yra nacionalinio 
saugumo dalis. Priešiška pro-
paganda, karo ir neapykantos 
kurstymas, dezinformacija iš 
išorės kelia grėsmę mūsų ša-
lies demokratijai ir saugumui. 
Turime imtis priemonių ir 
aktyviau integruotis į Europos 
Sąjungos informacinę erdvę”, 
- pranešime spaudai teigė 
D.Grybauskaitė.

Pasak prezidentės, Lietuva 
turėtų būti labiau integruota į 
Europos Sąjungos informacinę 
erdvę, todėl siūloma įstatyme 
nustatyti reikalavimą, kad ne 
mažiau kaip 90 proc. retrans-
liuojamų televizijos progra-
mų kiekio būtų oficialiomis 
Europos Sąjungos kalbomis. 
Anot pranešimo spaudai, dabar 
iki 30 proc. visų retransliuoja-
mų programų Lietuvoje sudaro 
rusiška produkcija.            LRT

TAUTININKAI PRIEŠ EURO ĮVEDIMĄ
Tautininkų sąjungos pra-

nešime pažymima, kad euras 
Lietuvoje įvedamas skubant 
ir negalvojant apie pamatinius 
valstybės interesus. Esą euro 
stabilizavimo fondui skirtas 
lėšas reikia perskirstyti krašto 
gynybos ir saugumo reikalams, 
taip pat patriotiniam jaunimo 
auklėjimui bei demografinės ir 
socialinės padėties gerinimui.

„Rusijai žvanginant gin-
klais prie pat Lietuvos sienų, 
draskant gabalais draugiš-
ką mums Ukrainos valstybę, 
vienas iš pagrindinių mūsų 

Valstybės prioritetų privalo būti 
krašto gynyba ir jos rengimas, - 
rašoma tautininkų pranešime. - 
Jaunuoliai vengia kurti šeimas, 
nes abejoja galimybėmis išlai-
kyti būsimus vaikus. Dabartinė 
švietimo ir žiniasklaidos sis-
tema kuria nihilistus, ir tik 
drąsiausi, protingiausi leidžia 
sau savarankišką, dorybėmis 
ir vertybėmis grįstą mąstymą”.

Pareiškime pabrėžiama, 
kad, „reprezentatyvių apklau-
sų duomenimis”, daugelis 
Lietuvos gyventojų nepritaria 
„skubotam” euro įvedimui nuo 
2015 m. sausio 1 d. 

Ministras Pirmininkas 
Al-girdas Butkevičius pa-
sveikino Lenkijos premjerą 
Donaldą Tuską su paskyri-
mu į aukštą Europos Vadovų 
Tarybos Pirmininko postą, taip 
pat Italijos ministrę Federicą 
Mogherini, tapusią Europos 
Sąjungos užsienio politikos 
vadove.

„Nuoš i rdž ia i  sve ik i -

PASVEIKINO D. TUSKĄ TAPUS NAUJUOJU 
EUROPOS VADOVŲ TARYBOS PIRMININKU

nu Donaldą Tuską, pelniusį 
Europos vadovų pripažinimą ir 
pasitikėjimą. Džiaugiuosi, kad 
prie Europos Sajungos vairo sto-
ja patyręs ir išmintingas kaimy-
ninės šalies politikas, į Europos 
Sąjungos ateitį žvelgsiantis iš 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
perspektyvos. 

„Taip pat su aukštu pasky-
rimu sveikinu Europos socia-

listų atstovę, ministrę Federicą 
Mogherini ir linkiu jai kuo 
geriausios sėkmės imantis šios 
nelengvos, bet ypač svarbios 
misijos kalbėti Pasaulyje mūsų 
visų vardu”, - sako jis.     LRV
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Dar nespėjo išblėsti šių 
metų liepą Vilniuje nuskam-
bėjusios dainų šventės „Čia 
– mano namai” įspūdžiai, o 
chorų vadovai jau gyvena 
ateinančios dainų šventės, 
kitų metų liepos 3-5 dienomis 
įvyksiančios Čikagoje, nuo-
taikomis. Tiesa, pasiruošimo 
pastarajai veikla jau gerokai 
įsibėgėjusi, ir repertuaro pri-
statymas chorų dirigentams 
– viena svarbiausių užduočių. 

Dainų švenčių (anksčiau 
vadintų dar ir Dainų dienomis) 
istorija Lietuvoje siekia XX 
amžiaus pradžią, tačiau tuo-
met šventės nebuvo masiškos. 
1904-aisiais, atgavus lietuvišką 
spaudą, „Dainos” draugijos, 
vadovaujamos lietuvių muzi-
kos patriarcho Juozo Naujalio, 
pasirodymas Kaune tapo nepa-
prastu įvykiu, o 1923 m. gruodį 
susirinkusi saujelė entuziastų 
nutaria jau sekančių, 1924-ųjų, 
rugpjūtį Kaune surengti Dainos 
dieną, kuri pirmąkart apimtų 
visą Lietuvą ir vieningan būrin 
sukviestų 108 užsiregistravusius 
chorus. Tame susiėjime dalyva-
vusio kultūros veikėjo muziko 
Juozo Žilevičiaus ir buvo iš-

kelta mintis, „ar nereiktų steigti 
trumpalaikius chorvedžiams 
kursus tų chorų, kurie dalyvaus 
šventėje. Nes visgi reikia pri-
pažinti, kad tokiam skaitlingam 
chorui [..] neprisirengus, jo 
nesuvienodinus bus labai sunku 
atlikti savo užduotis.” (1924 m. 
„Muzikos žinios”, Nr. 3(148)). 
Tose pačiose  „Muzikos žiniose”  
išspausdintame pasitarimo pro-
tokole išlikęs įrašas: „Nutarta: 
pripažinti reikalingu įsteigti 
trumpalaikius chorvedžiams 
kursus.”

Po daugelio dešimtmečių 
ir čia, kitapus Atlanto, ėmusis 
dainų švenčių atgaivinimo, 
tokie chorų dirigentų kursai-
seminarai tapo neatsiejama 
pasirengimo šventėms dalimi. 
Šiemetinis chorvedžių susibū-
rimas „Dainavos” stovykloje – 
jau trečiasis. Anot VIII Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šven-
tės bei „Exultate” choro

(Klyvlendas, OH) meno 
vadovės Ritos Kliorienės, skep-
tikų pranašystės neišsipildė 
– Šiaurės Amerikos dainų šven-
tės atgijo: „Pamačiusi būsimai 
šventei ir šiam suvažiavimui 
užsiregistravusiųjų sąrašą, nu-

džiugau, kad ne visus pažįstu! 
Reiškia, kad į šią veiklą įsijun-
gia nauji, jauni žmonės, ratas 
plečiasi, kad mūsų pastangos 
nenuėjo veltui”. 

Per porą įtempto darbo 
dienų su būsimosios dainų 
šventės repertuaru susipažino 
beveik septyniasdešimt JAV 
ir Kanados suaugusiųjų, jau-
nimo bei vaikų chorų vadovų 
ir choristų (beje, chorų vado-
vams buvo suteikta galimybė 
pristatyti ir diriguoti šventės 
bei Čikagos lietuvių meno 
ansamblio „Dainava” meno va-
dovo Dariaus Polikaičio jiems 
parinktus kūrinius. Talentu 
visus stebino profesionalus 
akompaniatorius iš Klyvlendo 
William Shaffer, dažnai tal-
kinantis „Exultate” chorui ir, 
matyt, jau „perkandęs” kai ku-
riuos lietuvių kalbos ypatumus, 
nes dažnai susigaudydavo, kur 
įstoti, dirigentui net pamiršus 
nurodymus išversti į anglų 
kalbą). Tradicija tapo į šiuos 
kursus pasikviesti įžymių ame-
rikiečių muzikologų, dirigen-
tų, su lietuviais chorvedžiais 
pasidalinančių savo patirtimi 
ir žiniomis. Šiemet chorų va-
dovams laikysenos, judesio, 
kvėpavimo, kūrinio „atkoda-
vimo” subtilybes atskleidė 
College of DuPage muzikos 

REPERTUARAS PRISTATYTAS. ČIKAGA AIDĖS NUO DAUGIABALSĖS DAINOS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CAPE COD 
APYLINKĖS GEGUŽINĖ

Bill Tweedy nuotr.

profesorius Lee Kesselman. 
Stebėdamas dirigavimą bei 
dainavimą, konstruktyviomis 
pastabomis, tačiau nestokoda-
mas ir sveiko humoro, jis chor-
vedžiams padėjo suvokti, kaip 
ir choristams, ir klausytojams 
perduoti tai, ką savo kūriniu 
norėjo perteikti kompozitorius 
ir žodžių autorius. Juk, pasak 
Dariaus Polikaičio, „svarbu 
ne tik išmokti repertuarą, jo 
išmokyti choristus, bet ir kū-
rinius suvokti, suprasti spalvų 
skirtumus”. 

O spalvų būsimosios šven-
tės kūriniuose – vaivorykštė. 
Kiekvienas ras, kas jo širdžiai 
miela ir brangu: nuo pamėgtų 
liaudies, giliausias sielos ker-
teles pasiekiančių dainų iki 
šiuolaikiniam jaunam žmogui 
artimos muzikos. Nepaprastai 
džiugu, kad čia, tarp mūsų, 
yra būrys talentingų žmonių 
– Darius Polikaitis, Kęstutis 
Daugirdas, Rita Kliorienė, 
Aleksandras Stankevičius – 
savo kūryba ar aranžuotėmis 
įsiliesiančių į kitų išeivijos bei 
Lietuvos kompozitorių gretas 
ir praturtinsiančių artėjančią 
šventę. Beje, pagal Rugilės 
Kazlauskaitės eiles Kęstučio 
sukurta „Dainuojanti revoliu-
cija” ne vienam iš užmaršties 
prikėlė praeitį, sujaukė jausmus 

2015 m. vasarą Čikagoje įvyksiančios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės rugpjūčio 14-17 d. chorvedžių seminaro dalyviai 
„Dainavos” stovykloje (Manchester, MI).                                                                                                                     Vyto Cuplinskio nuotr

ir netgi ašarą privertė nubrauk-
ti. Šventės režisieriaus Vyto 
Čuplinsko, talkinamo Dariaus 
Polikaičio bei kūrybinio komi-
teto nario Liudo Landsbergio, 
parengtas scenarijus, vizualūs 
efektai ir siurprizai, kuriais 
Vytas pasidalino su seminaro 
dalyviais, neabejotinai tuos 
jausmus tik sustiprins ir privers 
i dainų šventes žvilgterėti jau 
visai kitaip.

Tačiau seminaro darbotvar-
kėje - ne tik kūrinių mokymasis 
ir šventės „virtuvės” reikalų 
aptarinėjimas. Tą savaitgalį visi 
rado laiko susipažinti, paben-
drauti, Žolinės dieną dalyvauti 
mišiose, vakaronėje pasižiū-
rėti ir pasiklausyti Kęstučio 
Daugirdo, Kristinos Kliorytės 
ir Aleksandro Stankevičiaus 
surengtos programos, o pa-
skutinį vakarą drauge prie 
laužo užtraukti smagią dainą 
(nebe iš šventės repertuaro!). 
Nedovanotina būtų nepami-
nėti, jog seminaro rengėjai, 
nors ir įtemptą darbotvarkę 
sudėlioję, susirinkusiųjų badu 
tikrai nemarino – kad būtume 
sotūs ir atlaikytumėme nelen-
gvą krūvį, keliskart per dieną 
kulniuodavome valgyklon, 
kur mūsų laukdavo Laimos 
Jarašienės (Denveris, CO), 
Almos bei Pauliaus Jankų ir 
Daivos Lukasiewicz (visi trys 
– iš Detroito, MI) ruoštas mais-
tas. Visąlaik jautėme ir nuolati-
nį ūkvedės Rusnės Kasputienės 
(Detroitas, MI), šventės orga-
nizacinio komiteto pirmininko 
Kastyčio Giedraičio (Detroitas, 
MI) rūpestį. Visiems jiems esa-
me nuoširdžiai dėkingi.

Būsimosios šventės ruošoje 
žengtas labai svarbus žings-
nis – pristatytas repertuaras. 
Tačiau laukia kiti didžiuliai 
darbai. Bus nepaprastai reika-
linga kiek-vieno, galėsiančio 
prie jų prisidėti, pagalba, kad 
būtų nutiestas tvirtas tiltas tarp 
dainininkų, dainos ir klausy-
tojų. Susidomėjusieji daug 
naudingos informacios ras 
tinklalapyje dainusvente.org. 

Jolanta Urbietienė

Rugpjūčio 14-17 d. „Dainavos” stovykloje (Manchester, 
MI) surengtas 2015 m. vasarą Čikagoje įvyksiančios  
X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės chorvedžių seminaras

Gražią, rugpjūčio 24-tos 
dienos, popietę rinkomės į me-
tinę apylinkės šventę – gegu-
žinę.  Jau dešimtą valandą ryte 
Reginos Petrutienės darželyje 
virė darbas. Pastatėme pavė-
sines, stalus, vietas loterijai  ir 
vaišių stalą.Tikėjomės, kad su-
sirinks apie 30 žmonių, tačiau 
apsilankė virš 60. Malonu, kad 
pamatėme burį naujų Cape 
Cod gyventojų su vaikučiais ir 
net vienos svečios  iš Lietuvos. 
Suneštinio maisto stalas buvo 
pats didžiausias.

Didžiausia staigmena ir 
džiaugsmas buvo garbaus sve-
čio vyskupo Rimanto Norvilos 

ir jo palydovo iš Kanados  dak-
taro Raimondo Zabieliausko 
apsilankymas.  Vilkaviškio vys-
kupas, keliaudamas su reikalais 
į Kennebunk, Maine valstijoje, 
per pažystamus sužinojo apie 
šį Lietuvių Bendruomenės 
susiburimą ir nutarė su mumis 
pabendrauti. Tai sukėlė didžiulį 
džiaugsmą mums visiems.

Rimantas Norvila konse-
kruotas vyskupu 1997 me-
tais. Jis nuo 2002 metų va-
dovauja Ryšiu su Lenkijos 
Vyskupų Konferencija taryba, 
o nuo 2005 metų Briuselyje 
atstovaija Lietuvos Vyskupų 
konferenciją. Sutikome vys-

kupą su šviežia namie kepta 
lietuviška duona ir druska, 
ir pasodinome su palydovu 
prie vaišių stalo. Apylinkės 
pirmininkas Zigmas Puišys 
visiems priminė, kad prieš 
75 metus, rugpjūčio 23-čią 
dieną, buvo pasirašytas bai-
susis Molotovo-Ribbentropo 
paktas parduotantis Lietuvą 
sovietams. Zigmas taipgi 
priminė, kad prieš 25 me-
tus lietuviai, latviai ir estai 
susikabino į 650 kilometrų 
Baltijos kelią ir paprašė visus 
gegužinės dalyvius sugiedoti 
Lietuvos himną susikabinus 
rankomis į bendrą ratelį.

Vyskupas trumpa kalba 
pasveikino visus susirinku-

sius, padėkojo už pakvietimą 
dalyvauti, ir pakvietė bendrai 
maldai prieš pradedant vai-
šes. Vaišinomės  išmonin-
gų šeimininkių pagamintais 
balandėliais, sumuštiniais, 

dešrelėmis ir kitais skanėstais. 
Saldumynus karūnavo didžiu-
lis napaleonas. Besivaišinant 
vyko loterija. Kaip bebūtų 
keista, bet daugiausia išloštų 

(Nukelta į 7 psl.)
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PADĖKA
Ameriką perbėgusiam lie-

tuviui Aidui Ardzijauskui 
Niujorke įteikta Lietuvos nuo-
latinės misijos prie Jungtinių 
Tautų ambasadorės Raimondos 
Murmokaitės padėka.

2014 m. rugpjūčio 21 
d.  daugiau nei  5000 km 
įveikęs Vilniaus apskri-
ties priešgaisrinės gelbė-
jimo valdybos ugniagesys 
Aidas Ardzijauskas baigė 
Niujorke. Nuo Vakarų iki 
Rytų pakrantės bėgusį lietuvį 
Centriniame parke pasitiko 
Lietuvos nuolatinės misijos 
prie Jungtinių Tautų ministrė 
patarėja, misijos vadovės 
pavaduotoja Nida Jakubonė, 
Lietuvos Generalinio kon-
sulo Niujorke laikinoji pa-
tikėtinė Laura Žiliajevaitė, 
Šiaurės Amerikos lietuvių 

Iš k. Aidas Ardzijauskas, Martin Romanovski.                                                   Rūtos Jazukevičiūtės nuotr.

Š .  m .  r u g p j ū č i o  2 9 
d. Cleveland, Ohio įvyko 
Cleveland policijos akade-
mijos 132-osios klasės bai-
gimo iškilmės. Policijos 
akademiją baigė 35 kade-
tai (34 vyrai ir 1 moteris), 
tarp jų ir 25 metų amžiaus 
lietuvių kilmės Timothy A. 
Loehmann – Marie Navarskas 
ir Frederick Loehmann sū-
nus. Iškilmės prasidėjo prie 
Cleveland Policijos štabo, 
greta Cleveland municipalinio 
ir Cuyahoga apskrities teismų 
rūmų miesto centre. Čia stovė-
jo uniformuoti policininkai su 
Cleveland policijos vėliava, o 

F L O R I D A

„Audra” atsisveikino su a. 
a. Klevute. Sekdami lietuvišką-
ja tradicija, praėjus keturioms 
savaitėms po a. a. Kleofos 
Gaižauskienės mirties, rug-
pjūčio 16 d. Lietuvių klubo 
buvusios veteranų tautinių šokių 
grupės „Audra” nariai ir drau-
gai susirinko į Šv. Kazimiero 
Misijos koplyčią Šv. Mišioms. 
Po pamaldų visi persikėlė į 
koplyčios didįjį kambarį, kur, 
susėdę prie gausiai apkrautų 
stalų, vaišinosi „suneštiniais” 
valgiais ir gražiais, jausmingais 
prisiminimais paminėjo savo 
buvusios šokėjos ir šokių mo-
kytojos gyvenimą.

Per anksti iš Lietuvių klubo 
narių tarpo negailestingos li-
gos išplėšta paskutinius keletą 
metų K. Gaižauskienė praleido 
globos namuose. A. a. Klevutė, 
kaip ją visi vadino, ne tik kurį 
laiką darbavosi „Audros” šo-
kių grupėje, bet nuoširdžiai 
dalyvavo visoje Lietuvių klubo 
veikloje, su anksčiau mirusiu 
vyru a. a. Bronium buvo dosnūs 
finansiniai Klubo rėmėjai. Ji 
taip pat buvo aktyvi Lietuvos 
dukterų draugijos valdybos ir 
jos darbų dalyvė.

Gražiai suorganizuoto a. a. 
Klevutės gyvenimo paminėji-
mo metu, vadovaujant Aldonai 
Česnaitei ir Loretai Kynienei, 
vienas po kito dalyviai pasakojo 
apie bendravimą su a. a. Klevute 
Gaižauskiene, prisimindami 
rimtus ir linksmus momentus.

Ilsėkis ramybėje, užbaigusi 

prizų teko tiems kurie sėdėjo 
prie vyskupo stalo. Pastoviai 
vyko nuoširdus bendravimas 
ir gera nuotaika. Malonu, 
kad vyskupas buvo labai be-
tarpiškas, maloniai bendravo 
su visais, tiesiog skleidė gerą 
nuotaiką ir smagų bendra-
vimą. 

Kuklia dovanėle padėkojo-
me Reginai už svetingumą ir 
pastoviai naudojamą kiemelį 
gegužinei. Šis susitikimas 
buvo įpatingas ir malonus ypač 
tuo, kad dalyvavo garbingas 
svečias, kuris mūsų gegužinę 
padarė nepamirštama.
Zigmas Puišys, Aurelija Borges

(Atkelta iš 6 psl.)

LIETUVIŲ...

PIRMYN TARNYBOS KELIU

Kadetai prieš eiseną į miesto rotušę: pirmoje eilėje, iš dešinės greta kadetės stovi Timothy A. 
Loehmann.                                                                                                                A.V. Matulionio nuotr.

Po diplomų įteikimo - išdidus policininkas Timothy A. Loehmann 
ir straipsnio autorius Algirdas V. Matulionis. Marie Loehmann nuotr.

jų priekyje baltais marškiniais 
ir tamsiai mėlynom kelnėm 
apsirengę kadetai. Kai kurie iš 
jų buvo apsijuosę policininkų 
diržais su dėklais, iš kurių ky-
šojo 9 mm. pistoletai. Autoriui 
pasiteiravus paaiškėjo, kad šie 
baltamarškiniai kadetai yra 
132-osios ir 133-osios klasių 
Policijos akademijos studen-
tai. 133-osios klasės studentai 
baigs akademiją šių metų spa-
lio mėnesį, šioje klasėje taip 
pat yra vienas lietuvių kilmės 
studentas.

Pagal iškilmių tvarkaraštį, 
kuris buvo kiek paankstintas, 
eisena į miesto rotušę prasidė-

jo 12:00 v. p. p. Jos priekyje 
važiavo Cleveland policijos 
motociklininkai, o juos sekė 
vėliavininkai su JAV, Ohio 
valstijos, Cleveland miesto ir 
Cleveland policijos vėliavo-
mis. Vėliavas lydėjo garbės 
sargyba, kurios sudėtyje buvo 
ir viena policininkė. Eisenai 
tvirtą ritmą davė Cleveland 
Police Pipes & Drums dalinys. 
Kad eisena miesto rotušę pa-
siektų be kliūčių, Ontario ga-
tvę nuo St. Clair iki Lakeside 
Ave. ir į rytus iki East 6th ir 
Lakeside masiniam eismui 
buvo uždaryta. 12:33 v. p. 
p., eisenai pasibaigus, jos 

dalyviai, svečiai ir klasę bai-
giančiųjų šeimos nariai kėlėsi 
laiptais į rotušės antrąjį aukštą 
ir pro išsirikiavusių kadetų ei-
les rinkosi į Cleveland miesto 
tarybos salę.

1:07 v.p. p. Cleveland 
policijos šerifo pavaduotojas 
Leroy Morrow pasveikino 
atvykusius. JAV himną su-
giedojo Erika Hernandez, o 
šiai dienai skirtą maldą su-
kalbėjo kapelionas Art Wolf. 
Cleveland miesto meras šiltai 
pasveikino visus ir prisaikdi-
no klasę baigiančius kadetus. 
Jiems buvo įteikti diplomai ir 
nuotraukos, kuriose kiekvie-

nas kadetas stovi tarp miesto 
mero ir Cleveland policijos 
viršininkas. Po to sekė įvai-
rių pareigų sveikinimo kal-
bos. Akademijai baigiančiai 
klasei atstovavo Timothy 
L. Lieb. Nebuvo užmiršti ir 
132-osios klasės gabiausieji 
studentai – jiems buvo įteikti 
apdovanojimai. Tada naujieji 
policininkai buvo pasveikinti 
žodžiais „welcome aboard”, 
kuriuos lydėjo šilti giminių 
ir svečių plojimai. Iškilmės 
baigėsi kapelionės Gloria 
Chaney-Robinson sukalbėta 
malda.

Algirdas V. Matulionis

fizinio auklėjimo sporto są-
jungos (ŠALFASS) valdy-
bos pirmininkas Laurynas 
Misevičius, JAV lietuvių ben-
druomenės krašto valdybos 
vicepirmininkas sporto rei-
kalams Tomas Mitrulevičius 
ir ŠALFASS rytų apygardos 
pirmininkas Deivis Pavasaris.

A. Ardzijauskui buvo 
į t e ik ta  ambasadorės  R . 
Murmokaitės padėka. „Šiemet 
minint 25-ąsias Baltijos ke-
lio metines ši graži iniciaty-
va buvo dar viena galimy-

bė priminti pasauliui apie 
Lietuvos valstybę. Dėkojame 
už Lietuvos vardo garsinimą 
pasaulyje ir lietuvių tautos vie-
nybės puoselėjimą”,- sakoma 
laiške.

ŠALFASS valdybos pirmi-
ninkas L. Misevičius įteikė A. 
Ardzijauskui dailiai graviruotą 
trofėjinę statulėlę ir ŠALFASS 
medalius bei padėkojo už jų 
įdirbį garsinant Lietuvos var-
dą. T. Mitrulevičius taip pat 
įteikė bėgikui padėką.

A. Ardzijauskas – pirma-

sis lietuvis, perbėgęs JAV. 
Bėgimas prasidėjo birželio 
19 d. Los Andžele, baigėsi 
rugpjūčio 21 d. Niujorke. Aido 
maršrutas kirto 11 valstijų ir 
iki Čikagos ėjo palei „Route 
66”.

Tokios lenktynės nuo 1928 
metų vyko devynis kartus, o 
1980-aisiais amerikietis Frank 
Giannino Jaunesnysis pasiekė 
Guinness rekordą, perbėgęs 
JAV per 46 dienas, 8 valandas 
ir 36 minutes.

LR gen. kon. NY inf.

(Nukelta į 11 psl.)
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Lietuvos užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia 
prasidėjusią akivaizdžią karinę Rusijos Federacijos ginkluotųjų 
pajėgų invaziją į Ukrainos teritoriją. Tokiais veiksmais Rusijos 
Federacija šiurkščiai pažeidžia pamatines tarptautinės teisės 
normas ir principus, tarptautiniuose susitikimuose pasiektus 
susitarimus, atvirai pamina Ukrainos suverenitetą ir teritorinį 
vientisumą, kelia grėsmę viso regiono saugumui.

Lietuva reikalauja nedelsiant išvesti Rusijos karines pajėgas, 
ginkluotę ir techniką iš suverenios Ukrainos teritorijos ir nutraukti 
bet kokią paramą ginkluotiems separatistams Ukrainos rytuose.

Neeiliniame Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdy-
je, sušauktame rugpjūčio 28 dieną, Lietuva griežtai pasmerkė 
Rusijos invaziją į Ukrainą. „Lietuva griežtai smerkia Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų invaziją į Ukrainos teritoriją. Tai akivaizdus 
Ukrainos nepriklausomybės, suvereniteto ir teritorinio vientisu-
mo pažeidimas, keliantis grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui 
visame regione ir už jo ribų”, – posėdyje teigė Lietuvos nuolatinė 
atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė.

Jungtinės Karalystės parlamento Lordų Rūmuose rugsėjo 
2 dieną surengta diskusija, skirta 25-osioms Baltijos kelio me-
tinėms.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia ame-
rikiečio žurnalisto, pagrobto 2013 m. rugpjūčio mėnesį Sirijoje, 
Steven Sotloff nužudymą ir reiškia gilią užuojautą jo šeimai, 
artimiesiems ir visiems JAV žmonėms.

Lietuvos ambasadorius Turkijoje Kęstutis Kudzmanas 
rugsėjo 2 dieną įteikė skiriamuosius raštus Irano Prezidentui 
Hassanui Rouhani.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius rugpjūčio 24 d. pasveikino Ukrainą Nepriklausomybės 
dienos proga. „Linkiu Ukrainos žmonėms stiprybės ir pasi-
ryžimo šiuo nelengvu Jūsų valstybei laikotarpiu, kai po 23 
Nepriklausomybės metų Ukraina ir vėl kovoja už savo teritorinį 
vientisumą, suverenitetą ir teisę laisvai rinktis savo ateitį, žen-
giant europietišku keliu”, sakoma Lietuvos ministro sveikinimo 
laiške Ukrainos užsienio reikalų ministrui Pavlo Klimkinui. 

Prahoje rugpjūčio 28–29 dieną vykusiame Kinijos bei 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių vietos valdžios susitikime 
„1+16” bei Kinijos investicijų forume dalyvauja gausi verslo ir 
valdžios atstovų delegacija iš Lietuvos. Įvairių Lietuvos ministe-
rijų, savivaldybių ir jų asociacijos, taip pat laisvųjų ekonominių 
zonų, verslininkų bei jų susivienijimų atstovų dalyvavimą rengi-
niuose koordinavo Užsienio reikalų ministerija. Forumo tikslas – 
skatinti Kinijos regionų vietos valdžios institucijų ir verslo ryšius 
su 16 Vidurio ir Rytų Europos valstybių. Renginiuose dalyvauja 
virš 100 delegacijų ir 1,5 tūkst. dalyvių iš Kinijos ir Europos.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija rugsėjo 3 d. Krynicoje 
(Lenkija) vykstančio kasmetinio ekonomikos forumo metu su-
rengė diskusiją apie regiono dujų rinkos kūrimo perspektyvas.

NATO kontaktinės ambasados funkcijas vykdančioje 
Lietuvos ambasadoje Švedijoje surengtas NATO šalių diplo-
matinių atstovų Stokholme ir karo atašė susitikimas su NATO 
pajėgų transformacijos vadavietės Vyriausiojo vado pavaduotoju 
generolu Marco Zulianiu, kurio metu buvo pristatyta Švedijos ir 
Aljanso bendradarbiavimo pažanga.

Su darbo vizitu Kišiniove besilankiusiam Lietuvos užsie-
nio reikalų ministrui Linui Linkevičiui Moldovos Prezidentas 
Nicolae Timofti rugsėjo 1 dieną įteikė Moldovos Respublikos 
Garbės ordiną už asmeninį indėlį remiant Moldovos europinę 
integraciją.

Užsienio reikalų ministerija (URM) rugpjūčio 27 dieną 
organizavo informacinį seminarą, skirtą aptarti naujų Europos 
Sąjungos ribojamųjų priemonių Rusijai įgyvendinimo klausimus. 
Renginyje dalyvavo įvairių verslo sričių ir už tarptautinių sankci-
jų įgyvendinimo priežiūrą atsakingų valstybės institucijų atstovai.

Linas Linkevičius, Užsienio reikalų ministras rugpjūčio 28 
dieną susitiko su Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, teikian-
čių paramą Ukrainos žmonėms, atstovais. Ministras padėkojo už 
nuoširdų susirūpinimą ir paramą ukrainiečiams, ginantiems savo 
šalį nuo ginkluotos agresijos. Nevyriausybinių organizacijų atsto-
vai papasakojo apie jų rengiamus projektus, pasidalijo patirtimi.

LR URM

LIETUVA IR PASAULIS

Užsienio reikalų ministeri-
jos garbės ženklu „Lietuvos di-
plomatijos žvaigždė” po mirties 
apdovanotas Lietuvos garbės 
konsulas Luhanske Mykola 
Zelenecas. Apdovanojimas 
skirtas už Lietuvos ir Ukrainos 
dvišalių santykių puoselėjimą, 
aktyvų darbą stiprinant dvišalį 
bendradarbiavimą.

Ukrainos verslininkas M. 
Zelenecas Lietuvos garbės 
konsulu paskirtas 2014 m. 
birželio mėnesį. Paskirtasis 
garbės konsulas aktyviai ben-
dradarbiavo su Lietuvos amba-
sada Ukrainoje, rėmė dvišalius 
kultūros ir verslo renginius. 

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas trečia-
dienį pasveikino Prancūzijos 
prezidento sprendimą neper-
duoti karo laivų „Mistral” 
Rusijai.

„Mes sveikiname tokį 
Prancūz i jos  sprendimą. 
Prancūzijos prezidento pa-
skelbtas sprendimas atitinka 
Lietuvos interesus”, - sakė J. 
Olekas telefonu iš Velso, į kurį 
jis atvyko dalyvauti NATO 
viršūnių susitikime.

Tai ministras sakė netruksu 
po to, kai Prancūzijos prezi-
dentas Francois Hollande pra-
nešė, kad šiuo metu „nėra tin-
kamų sąlygų”, kad Prancūzija 
galėtų perduotu du „Mistral” 
klasės jūrų desanto laivus.

Pagal 2011 metais pasi-
rašytą 1,2 mlrd. dolerių ver-

Neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime (Gymnich) rugpjūčio 29–30 
Milane, kuriame dalyvavo Lietuvos ministras Linas Linkevičius, daugiausiai dėmesio skirta didė-
jančios Rusijos agresijos prieš Ukrainą aptarimui. Ministrai konstatavo, kad tai, kas šiuo metu vyksta 
rytų Ukrainoje, yra pačiais stipriausiais žodžiais smerktina Rusijos invazija į Ukrainą, kuri pažeidžia 
tarptautinę teisę, yra nepriimtina tarptautinei bendruomenei ir privalo būti nutraukta. LR URM nuotr.

LIETUVA SVEIKINA PRANCŪZIJOS ŽINGSNĮ
tės kontraktą Prancūzija turi 
parduoti Rusijai du „Mistral” 
klasės jūrų desanto laivus. 
Pirmąjį laivą Rusija turėtų 
gauti šių metų spalį, antrąjį - 
2015 metais.

Rytų Europos šalys ir 
Jungtinės Valstijos ne kartą 
ragino Prancūziją stabdyti 
sandorį, reaguojant į Rusijos 
paramą prorusiškiems sepa-
ratistams Ukrainos rytuose. 
Paklaustas, ar „Mistral” par-
davimas būtų kėlęs grėsmę 
Lietuvai, J.Olekas atsakė, kad 
pavojus turbūt būtų netiesio-
ginis: „Tiesiogiai negalėtume 
tikėtis, kad jis („Mistral” lai-
vas) įplauktų į Baltijos jūrą 
ir tiesiogiai grasintų Lietuvai, 
tačiau Rusijos karinės galios 
stiprinimas ir galimas šantažas 
ar agresija prieš mūsų sąjungi-

ninkus ir partnerius, be abejo, 
kenktų ir Lietuvos saugumui”.

Latvijos užsienio reikalų 
ministras Edgaras Rinkevičius 
socialiniame tinkle „Twitter” 
parašė, kad Prancūzijos žings-
nis yra „tinkamas sprendimas 
tinkamu metu”.

Prancūzijai už „atsakin-
gą sprendimą” padėkojo ir 
Ukrainos užsienio reikalų 
ministras Pavlo Klimkinas, 
nurodęs, kad tai „svarbu atku-
riant taiką Europoje”.

JAV valstybės departamen-
to atstovė spaudai prancūzų 
pareiškimą pavadino „išmin-
tingu sprendimu”.

Prancūzų diplomatiniai šal-
tiniai AFP agentūrai sakė, kad 
susitarimas su rusais dėl laivų 
pardavimo bus peržiūrimas 
lapkritį.                             LRT

LIETUVOS GARBĖS KONSULAS PO MIRTIES 
APDOVANOTAS „DIPLOMATIJOS ŽVAIGŽDE”

Nepaisant perspėjimų dėl 
pavojingos situacijos regione 
bei sudėtingų aplinkybių, M. 
Zelenecas buvo pasirengęs 
atidaryti Lietuvos garbės kon-
sulatą, iškelti Lietuvos vėliavą 
ir siekti diplomatinio krizės 
sureguliavimo regione.

2014 m. rugpjūčio pabai-
goje M. Zelenecas buvo pa-
grobtas ir nužudytas nežinomų 
asmenų Luhansko srityje.

Užuojautas dėl garbės 
konsulo žūties išreiškė JAV 
valstybės departamentas,  ES 
vyriausioji įgaliotinė užsienio 
reikalams ir saugumo politikai 
Catherine Ashton, ES šalių 

užsienio reikalų ministrai, 
Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijos pir-
mininkas, Šveicarijos užsienio 
reikalų ministras.  

Lietuvos užsienio reika-
lų ministerija susisiekė su 
nužudytojo garbės konsulo 
artimaisiais ir aptarė galimą 
pagalbą jiems.

Užsienio reikalų ministe-
rija atkreipia dėmesį į nesta-
bilią situaciją kai kuriuose 
Rytų Ukrainos regionuose dėl 
Rusijos remiamų separatistų 
veiksmų, bei primena reko-
mendaciją Lietuvos piliečiams 
nevykti į Ukrainos Krymo au-
tonominę respubliką, Donecko 
ir Luhansko sritis.      LR URM

Lietuva prisidės finansi-
nėmis lėšomis prie kuria-
mo NATO fondo, kuriuo bus 
teikiama parama Ukrainos 
kariuomenei, pranešė prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės 
patarėja. 

„Lietuva planuoja skirti 
finansinės paramos per minė-
tus NATO fondus ir skatina-
me kitas šalis nares paremti 

NATO FONDĄ UKRAINAI  
PINIGAIS REMS IR LIETUVA

Ukrainą visomis įmanomomis 
priemonėmis”, – Žinių radijui 
sakė Jovita Neliupšienė.

Pasak  jos ,  „vyks tan t 
Rusijos karinei invazijai” ir 
Ukrainai „kovojant už išli-
kimą”, Lietuva „remia dis-
kusijas” dėl Vakarų karinės 
pagalbos Ukrainai.

NATO paskelbė kurian-
ti fondą, kuris finansuotų 

Ukrainos kariuomenės pro-
jektus, susijusius su logisti-
ka, vadovavimu ir kontrole, 
kibernetine gynyba ir parama 
kariniam personalui, įskaitant 
sužeistuosius. Buvo skelbta, 
kad fondą gali sudaryti apie 
12 milijonų eurų.

JAV ir didžiosios Vakarų 
Europos valstybės reiškia po-
litinę paramą Ukrainai, tačiau 
teigia neketinančios imtis 
karinių veiksmų.              LRT
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K U L T ŪR A

Rugsėjo 1-ąją, mokyklos slenkstį pirmą kartą peržengė 28100 
pirmokų. Bendrojo ugdymo mokyklose šiemet mokysis 30500 
abiturientų. Iš viso naujus mokslo metus pradėjo maždaug 343000 
mokinių. Praėjusiais mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklose 
mokėsi 357530 mokinių; 2012-2013 m. - 373874 mokiniai.

Biržuose esančiose senose žydų kapinėse baigė darbuotis 
savanorių grupė, perskaičiusi 1400 antkapių užrašų hebrajų kalba. 
Visa tai atsidurs monografijoje apie Biržų krašto žydus. Judaistikos 
mokslinių darbuotojų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų „Sefer” eks-
pedicijos nariai per gerą savaitę Biržuose nuveikė nemenką darbą.
jie valė senuosius antkapius, juos fotografavo. Specialistai skaitė 
užrašus senąja hebrajų kalba. Šios kapinės yra vienos geriausiai 
išsilaikiusių Lietuvoje.

Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatras (LNOBT) 95-ąjį 
sezoną pradės Izraelio filharmonijos simfoninio orkestro koncertu. 
Koncerto solistė - didžiausiose pasaulio scenose Lietuvos vardą 
garsinanti operos primadona Violeta Urmana. Kolektyvui iš Izraelio 
diriguoja žymus dirigentas Zubinas Mehta. Pirmą kartą Lietuvoje 
viešintis Izraelio filharmonijos orkestras gyvuoja jau 78 metus. Su 
Z. Mehta orkestras bendradarbiauja nuo 1969 m., kai būsimasis 
maestro buvo paskirtas orkestro muzikos konsultantu, o nuo 1977 
m. iki pat šių dienų Z. Mehta yra orkestro muzikos vadovas. Teatro 
sezoną atidarysiantis Z. Mehtos diriguojamo Izraelio filharmoni-
jos orkestro koncertas taip pat yra pirmasis iš šį sezoną numatytų 
keturių išskirtinių koncertų, kurie papuoš 156 spektaklius siūlantį 
LNOBT repertuarą. 

Izraelyje vyko lietuviško kino dienos. Rugsėjo 2-11 dienomis 
kino gerbėjai buvo pakviesti susipažinti su šešiais lietuvių kūrėjų 
filmais. Lietuviški filmai buvo rodomi Tel Avivo, Haifos ir Jeruzalės 
filmotekose. Kino dienų atidarymas įvyko Tel Avive. Jo metu buvo 
parodytas vaidybinis filmas „Ekskursantė”, kurį pristatė filmo 
režisierius Audrius Juzėnas. Lietuviško kino dienų programoje 
taip pat buvo parodytas režisieriaus Igno Jonyno vaidybinis filmas 
„Lošėjas”, Manto Kvedaravičiaus dokumentinis filmas „Barzakh”, 
Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Kaip mes žaidėme revo-
liuciją”, Algimanto Puipos vaidybinis filmas „Miegančių drugelių 
tvirtovė” ir Ričardo Marcinkaus dokumentinis filmas „Galutinis 
tikslas”. Lietuviško kino dienas Izraelyje rengė Lietuvos kino cen-
tras, Haifos, Jeruzalės ir Tel Avivo filmotekos bendradarbiaudamos 
su Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio valstybėje. 

„Šiaulių naktyse-2014” pradėtas konstruoti unikalus kamba-
rys, kurio sienos, lubos ir baldai bus apklijuoti lietuviškais centais. 
Kambaryje taip pat kabos iš monetų pagamintas Lietuvos žemėla-
pis. Taip iki euro įvedimo bus įprasmintas atsisveikinimas su litu, 
rašo „Šiaulių kraštas”. Pasak akcijos organizatorių, kambario iš 
monetų analogo pasaulyje nėra, jis gali pakliūti į rekordų knygą. 
Visi, įklijavę nors vieną monetą, užsirašo, knygoje, kuri vėliau bus 
laikoma monetų kambaryje. 

Norima monetomis padengti plokštes - būsimas kambario 
sienas, lubas. Baldus apklijuos baldininkai. Kiek pinigų surinkta, 
kol kas suskaičiuoti sunku, nes knygoje žmonės tiksliai nenurodo, 
kiek monetų atnešė. Brūkšteli apytiksliai - „sloviką”. Kol kas į 
kūrinį nepatekusios monetos kaip uogienė užkonservuojamos 
stiklainiuose, kad niekas jų nepasisavintų. Jos paklius į Lietuvos 
žemėlapį. Lito monetomis bus žymimi miestai, o 10,20 ir 50 centų 
- upės. Visą žemėlapio plotą dengs smulkūs balti centai. 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rugsėjo 4-ąją įvyko 
dainininko Vaclovo Daunoro kompaktinės plokštelės pristatymas. 
Dvigubą kompaktinę plokštelė sudarė muzikologė Jūratė Katinaitė, 
kuri atrinko LRT radijuje ir Vilniaus plokštelių studijoje darytus 
įrašus - operos arijas ir dainas nuo 1965 iki 1986 metų. V. Daunoras 
yra vienintelis iš savo kartos Lietuvos dainininkų, spėjęs padaryti 
karjerą Vakaruose. Dar šaltojo karo metais jis turėjo keletą pasiūly-
mų dainuoti Italijos ir JAV teatruose, tačiau tuomet planus sugriovė 
pašliję JAV ir SSSR santykiai po sovietų invazijos į Afganistaną. 
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, V. Daunoras 1993 m. ryžosi 
išvykti į JAV, kur buvo priimtas į Hiustono „Grand Opera”, vėliau 
į Niujorko „Metropolitan Opera” teatrus. Didžiojoje Niujorko 
scenoje jis dainavo 10 sezonų iki 2005 m. 

Lietuvos kino teatruose pradedamas rodyti naujas lietuviškas 
filmas „Radviliada”. Filme susipina vaidybinis kinas, dokumenti-
niai tyrinėjimai, garsių ekspertų atradimai, todėl filmas pristatomas 
kino kelionės žanru. „Radviliadoje” atkartota Mikalojaus Kristupo 
Radvilos Našlaitėlio piligriminė kelionė dykuma iki Jeruzalės 
vartų, čia atgyja ir lietuviškąja Spartos versija laikytas Ulos mūšis, 
kuriame penki tūkstančiai lietuvių, vadovaujamų Radvilos Rudojo, 
puola 25 tūkst. rusų armijos kareivių ir laimi, supažindinama ir su 
šiandieniniais Radvilų palikuonimis JAV. Filmą režisavo Ramunė 
Rakauskaitė, scenarijaus autoriai - Arūnas Matelis, R. Rakauskaitė, 
Renata Šerelytė ir Romas Lileikis.                                   ELTA, LRT

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Lavoriškėse, Vilniaus rajone, kur Mokslo 
ir žinių dienos proga pasveikino miestelio bendruomenę ir moksleivius bei įteikė Pirmoko pasus į 
mokyklą pradėsiantiems eiti pradinukams.                                                                             president.lt

Lavor i škės ,  r ugsė jo 
1 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
lankėsi Lavoriškėse (Vilniaus 
r.), kur Mokslo ir žinių dienos 
proga pasveikino miestelio 
bendruomenę ir moksleivius 
bei įteikė Pirmoko pasus į 
mokyklą pradėsiantiems eiti 
pradinukams. 

Pase trumpai ir žaismingai 
supažindinama su Lietuvos 
gamta, kalba, miestais, ka-
riuomene, gretimomis šalimis, 
pateikiama faktų iš Lietuvos 
istorijos, Lietuvos himnas, 
papasakojama apie svarbiau-
sius Lietuvos simbolius – Vytį 
ir vėliavos spalvų reikšmę, 
apie žmones, savo darbais 
garsinančius Lietuvos vardą 
pasaulyje. Tai praneša ŠMM. 
Pase galima pasižymėti svar-
biausius pirmųjų mokymosi 
metų įvykius, įsiklijuoti savo 
nuotrauką. Atskiras puslapis 
skirtas lietuviškoms moky-
kloms užsienyje. 

Numatoma, kad į moky-
klas šiemet ateis per 28 tūkst. 
pirmokų - maždaug 1 tūkst. 
mažiau nei pernai. 

Beveik 1,5 tūkst. pasų kaip 
valstybės dovana šiemet iške-
liavo į lietuviškas mokyklas 13 
užsienio šalyje. 

Pirmuosius Lietuvos pir-
moko pasus vaikai gavo 2004 
metais.

„Jūsų įgytos žinios, no-
ras pažinti pasaulį yra ne tik 
Jūsų, bet ir Lietuvos gerovės 

RUGSĖJO 1-OJI – MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
pagrindas. Todėl Rugsėjo 1-oji 
- visos Lietuvos šventė. Būkite 
smalsūs, aktyvūs ir vieningi, 
nes jūs esate Lietuvos ateities 
kūrėjai” - moksleiviams sakė 
Lietuvos vadovė. 

Pirmą kartą Lavoriškėse 
surengtoje bendroje mieste-
lio mokyklų šventėje naujus 
mokslo metus pasitiko visi 
Lavoriškių mokiniai, jų mo-
kytojai, tėvai. Prezidentė pa-
linkėjo, kad tokia šventė taptų 
gražia, vienijančia tradicija. 
Pasak šalies vadovės, gyvybin-
ga bendruomenė, sutelkianti 
įvairių tautybių žmones, yra 
laisvos ir stiprios valstybės 
pagrindas. 

Prezidentė lankėsi Vilniaus 
rajono Lavoriškių vidurinėje 
mokykloje, kurioje mokoma 
lenkų kalba. Čia Prezidentė 
susitiko su dvyliktos klasės 
mokiniais. Šalies vadovė pa-
kvietė abiturientus atsakingai 
rinktis ateities kelią, atkakliai 
siekti savo tikslų ir ateitį sieti 
su Lietuva. 

Lavoriškių vidurinėje mo-
kykloje, kurioje dėstoma lie-
tuviškai, valstybės vadovė 
dalyvavo naujos sporto-aktų 
salės atidarymo ceremonijoje. 
Prezidentė palinkėjo, kad nau-
ja salė taptų visos Lavoriškių 
bendruomenės susibūrimo 
vieta.

Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė žada skirti asmeninį 
dėmesį Rytų Lietuvos regiono 
problemoms spręsti. Rugsėjo 

1-ąją apsilankiusi Vilniaus 
rajone, Lavoriškėse, šalies va-
dovė žadėjo po poros savaičių 
vykti į Eišiškes.

„Tai – daugiatautė mūsų 
Lietuvos dalis, kurioje isto-
riškai sugyvena daug tautų 
nuo senų laikų. Deja, dalis šio 
mūsų regiono jaučia galbūt 
didesnę atskirtį – ir ekonomi-
nę, ir socialinę, netgi mokyklų 
skirtumai matomi. Esu įsiti-
kinusi, kad tas dėmesys, kurį 
matėme ir teikėme anksčiau, 
prieš 15–20 metų buvo labai 
svarbus ir reikalingas, jis turi 
būti tęsiamas. Tai, kad mes 
nurimome ir manėme, kad 
viskas tvarkoje, turbūt taip 
nėra”, – sakė D. Grybauskaitė 
lankydamasi Lavoriškėse.

Šalies vadovė sakė esan-
ti pasirengusi ne tik raginti 
Vyriausybę skirti daugiau 
dėmesio šiam regionui, tačiau 
ir pati imtis iniciatyvos. 

„Po poros savaičių va-
žiuosiu ir į Eišiškes. Esu pa-
sirengusi ne tik raginti, bet 
ir pati dalyvauti sprendžiant 
įvairius klausimus, padedant 
Vyriausybei kuo daugiau dė-
mesio skirti šiam regionui”, 
– kalbėjo D. Grybauskaitė.

Jau anksčiau šalies vado-
vė yra išsakiusi raginimus 
Vyriausybei numatyti tautinių 
mažumų gausiai apgyvendin-
tam Rytų Lietuvos regionui su-
kurti tikslinę plėtros programą 
ir skirti jai finansavimą.

Parengta pagal Lietuvos spaudą

LIETUVOJE NEPAGEIDAUJAMI PUTINO 
POLITIKOS PROPAGANDOS ATLIKĖJAI

Lietuvoje renginių organi-
zatoriai jau braukia rusų atli-
kėjus ir aktorius iš programų 
Lietuvoje sąrašo. Tam įtakos 
turi ir įkaitusi politinė atmosfera.

Visgi Lietuva įsileido ne 
vieną atlikėją ir aktorių, remiantį 
Krymo okupaciją. Politikai 
svarsto apie juoduosius tokių, 
propagandą skleidžiančių įžy-

mybių sąrašus. Tą jau padariusi 
kaimyninė Latvija. Kultūros mi-
nisterija esą jau žino, kurie atli-
kėjai nepageidaujami Lietuvoje. 

Rusų atlikėjai Lietuvos sce-
ną užleidžia kitiems. Reikia ti-
kėtis, kad Lietuvos publikai dar 
kartą dainuoti, kad Baltijos šalys 
priklauso Sovietų sąjungai Oleg 
Gazmanov nebeturėtų progos. 

Visgi Lietuvoje svečiavosi 
Rusijos agresiją palaikantis 
JAV veiksmo filmų aktorius 
Steven Seagal. Jis yra pareiškęs, 
kad Krymo invazija – pagrįsta. 
Todėl aktoriui buvo užtrenktos 
durys į Estijos festivalį. Latviai 
taip pat turi sąrašą rusų atlikėjų, 
kurie šalyje nepageidaujami. 
Ragina taip elgtis ir Seimo 
Gynybos ir saugumo komiteto 
pirmininkas A. Paulauskas. LRT
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metų išeivis iš Lietuvos Levas 
Vaškanskis, sirgęs diabetu. Iki 
šiol Lietuvoje atlikta per 100 
širdies transplantacijų, po kurių 
tebegyvena per 40 žmonių.

Šią vasarą Vilniuje įvyko 
didelis tarptautinis renginys – 
Europos žmonių su persodin-
tomis širdimis ir plaučiais pen-
kioliktosios sporto žaidynės. 
Jas organizavo Lietuvos aso-
ciacija „Gyvastis” ir Europos 
žmonių su persodintomis širdi-
mis ir plaučiais federacija. Šių 
žaidynių svarbiausias tikslas 
– įrodyti visuomenei, kad ir 
po organų transplantacijos 
žmonės gali ir nori aktyviai 
gyventi, sportuoti. Kitas šio 
renginio tikslas –propaguoti 
organų donorystę, padėkoti 
donorų šeimoms, sutikusioms 
paaukoti žuvusių artimųjų 
organus ir išgelbėjusioms 
nepažįstamų žmonių gyvybes.

Lietuvoje surengtose žai-
dynėse dalyvavo net dvide-
šimties šalių atstovai. Iš viso 
pasirodė apie 180 sportuojan-
čių žmonių. Lietuvai galėjo 
atstovauti penkiolika žmonių 
po širdies arba plaučių trans-
plantacijos. Žaidynių dalyviai 
rungėsi plaukimo, bėgimo, 
lengvosios atletikos rungty-
se, dviračių varžybose, žaidė 
golfą, tinklinį, petankę, stalo 
ir lauko tenisą, badmintoną.

Su donoro širdimi gyvenan-
tis Rimvydas Vekerotas sako: 
„Pirma mintis po operacijos 
buvo: jei aš čia, tai donoras – 
jau anapus. Neišmatuojamas 
dėkingumas jam, kad toliau 
gyvenu”. 52 metų plungiškis 
Kęstutis Monkevičius dieną, 
kai persodinta širdis, vadina 
antruoju savo gimtadieniu. Prieš 
keliolika metų jam, policinin-
kui, buvo pakeistas širdies vož-
tuvas. Tačiau po šešerių metų 
diagnozuotas širdies nepakan-
kamumas. Prireikė transplanta-
cijos. Laukiant donoro, dešimt 

mėnesių teko gyventi su 
dirbtine širdimi. Apie do-
norą jam pavyko sužinoti 
nedaug – tik amžių, lytį ir 
mirties priežastį. Norėjosi 
patirti, koks tai buvo žmo-
gus, ką mėgo, kaip atrodė. 
Tačiau Kęstutis žino, kad 
donoro artimųjų niekuomet 
nepavyks pamatyti, nes 
įstatymai reikalauja saugoti 
donoro ir recipiento konfi-
dencialumą. Kęstutis svars-
to kitą galimybę – parašyti 
laišką donoro artimie-
siems, kurį jiems perduotų 
Nacionalinio transplantaci-
jos biuro specialistai.

Vyriausiasis žaidynių 
dalyvis – 80 metų  pran-

cūzas Jean-Claude Le Bourhis 
su persodinta širdimi pasirodė 
net keliose rungtyse: bėgo ke-
turių kilometrų krosą, dviračių 
lenktynėse įveikė dvidešimt 
kilometrų, dalyvavo estafetės 
bėgime. Jauniausia varžybų 
dalyvė – penkiolikmetė olandė 
Renskė van der Pijl su per-
sodinta širdimi. Ji dalyvavo 
dviračių lenktynėse ir žaidė 
badmintoną. 

Vilniuje vykusios žaidynės 
sėkmę atnešė plaukimo rung-
tyse dalyvavusiems Lietuvos 
sportininkams. Net du meda-
lius pelnė su transplantuota 
širdimi gyvenantis Egidijus 
Zymonas: 50 m. plaukda-
mas krūtine ir laisvu stiliumi 
laimėjo auksą ir sidabrą. Du 
bronzos medalius iškovojo 
Robertas Žebrys, plaukdamas 
50 m laisvu stiliumi ir nu-
gara. Apdovanojimus įteikė 
žymi Lietuvos plaukikė, 1980 
metų olimpinė čempionė Lina 
Kačiušytė. 

Ypač jaudinanti buvo žaidy-
nių dalyvių eisena nuo Vinco 
Kudirkos aikštės iki Valdovų 
rūmų. Unikalūs sportininkai 
ėjo su savo šalies vėliavomis 
ir lentelėmis su informacija – 
kokio organo transplantacija 
jiems atlikta. Paskutiniąją žai-
dynių dieną rankomis susikibę 
visi jų dalyviai Lukiškių aikš-
tėje susibūrė į Gyvybės ratą. 
Žaidynes globoja valstybių 
vadovai, karališkieji asmenys. 
Šįmet Lietuvoje surengtas pen-
kioliktąsias Europos žmonių 
su persodintomis širdimis ir 
plaučiais sporto žaidynes sutiko 
globoti šalies prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Žaidynių metu 
Nacionalinio transplantacijos 
biuro iniciatyva vyko donoro 
kortelių pasirašymo akcija 
Vinco Kudirkos aikštėje.

Komentarą atsiuntė vil-
nietis žurnalistas Sigitas 
Krivickas

Krambambulis – tai tam-
sios spalvos trauktinė, pa-
gaminta iš brendžio ir kada-
gio uogų. 1745 m. Christoph 
Friedrich Wederkind sukūrė 
dainą „Krambambuli”, kuri 
tapo studenų liaudies daina, il-
gainiui įsiskverbusi ir į lietuvių 
studentų nugėrimo dainų re-
pertuarą. Turbūt nėra lietuvio 
studento, ypač mano kartos, 
kuris tos dainos nedainavo 
prie alaus bokalo. Tada nieka-
da nepagalvojau, kad buvo ir 
gėrimas „Krambambulio” pa-
vadinimu. Pirmasis tos studen-
tiškos dainos posmelis buvo 
toks: „Krambambulis – tai 
palikimas. kai gėrė mūs tėvai. 
Vienintelis yra linksmumas, 
kai susirenka draugai…”

N o r i u  r a š y t i  a p i e 
„Krambambulis” leidinį, 
pasirodžiusį prieš 58 metus. 
Tai 33 puslapių vienkartinis 
Lietuvių studentų „Santaros” 
Čikagos skyriaus leidinys su 
1956 m. balandžio mėn. 1 d. 
data. Leidinio data –vadina-
moji Durnių diena, bet apie tai 
leidinyje nekalbama. Tačiau tą 
sugretinimą padarius lengviau 
suprasti paties leidinio turinį. 
Redakcija buvo Žaliojo do-
bilo veteranai. Jų būta trijų, 
bet pavardės nepaskelbtos. 
Redakcijos žodyje rašoma, 
kad „Čia yra jaunimo veiklos 
apatinės peržvalgos viršutinė 
dalis ir kaip tokia turės būti 
padėta Karo muziejuje po 
patrankomis. Garbės sargyba 
sudarys ne vaidilutės (jau nėra 
kvalifikuotų, t. y., tikinčių į 
senąjį Perkūną), o lietuviai 
nemoka nei žodžio svetimos 
kalbos”.

Balandžio linkėjimų sky-
relyje daug įvairių pavar-
džių. Juliui Šmulkščiui iš 
Bloomington linkima užbaigti 
„viengungystgės stoną” ir 
prisitaikyti prie vienos – juk 
vien tik politika vis tiek negali 
gyventi. Siūloma Vytautui 
Kamantui iš Klivlendo ir 
tol iau pal ikt i  iš t ikimam 
dviems dievams. Raimundui 
Mišauskui linkima nustoti 
dūsauti vienumoje ir paga-
liau išdrįsti pareikšti savo 
meilę Lionei. Juozui Karkliui 
siūloma saugotis, kad būsi-
mosios nuopelnai, išvardinti 
„Drauge”, nenustelptų jo 
nuopelnų. Minima „būsimo-
ji” buvo mano sesute Elvyra. 
Rytui Babickui siūloma išsi-
aiškinti ar jis ar jo „Linkoln” 
pritraukia merginas. 

Sambūriui „Šviesai” lin-
kima sulaukus dešimtme-
čio imti ir pradėti dirbti. 
Ateitininkams (priklausan-
tiems krikščionių demokratų 
partijai ar Lietuvių frontui) 
linkima išplėtoti savame rate 
tokį gražų bendradarbiavimą 
kaip ir vykstantis tarp tų dviejų 
partijų. „Santaros” Bostono 

KRAMBAMBULIS – TAI PALIKIMAS
skyriui linkima ir toliau taupyti 
elektrą darant susirinkimus 
prie vienos žvakės šviesos. 
Los Andželo „Santaros” sky-
riui linkima šalia visokerio-
pų pramogų kaip nors šįmet 
surengti nors vieną trumputę 
paskaitėlę.

Įdomūs linkėjimai lietu-
vių išeivijos laikraščiuose 
esantiems studentų skyriams: 
„Akademinėms prošvaistėms” 
naujame „Draugo” pastate 
siūloma gauti kur nuošalesnę 
vietelę, kuri būtų toliau nuo 
cenzūros. „Studentų dienoms” 
„Naujienose” - sudaryti pasto-
vesnį kolektyvą ir gauti nors 
vieną bendradarbį. „Studentų 
žodžiui” „Dirvoje” siūloma 
prie kiekvieno numerio leisti 
žodyną. „Studentai ir gyve-
nimas” skyriuje „Vienybė” 
Vytautui Kavoliui sudarius re-
dakcijos kolektyvą iš moterų, 
leisti joms skyrių ir redaguoti. 
„Į laisvę veda mūsų kelias” 
skyriui „Santarvėje” siūlo-
ma išspausdinti bent vieną 
studento parašytą straipsnį. 
Pagaliau „Studentų aidams” 
„Laisvoje Lietuvoje” perša-
ma mintis tvirtai kovoti už 
savo liniją ir, jeigu „Laisvoji 
Lietuva” sustotų ėjus, persi-
kelti į „Naujienas”.

Pilnas įvairių pavardžių ir 
„Priekinių žmonių užpakalinės 
mintys” skyrelis. Štai keletas 
citatų iš ten: Vytautas Černius 
– „O slidės vis tiek geriau – jos 
ir malonumą suteikia, ir namo 
pergabenus nešneka”. Arvydas 
Barzdukas: „Mano motto: dau-
giau kalbų – mažiau darbų!” 
Leonas Sabaliūnas: „Mėgstu 
Aldoną, diplomatijos šefą ir 
būsimą žmoną”. Raimundas 
Mieželis: „Iš ryto vynas, dieną 
tramplynas, naktį merginos, 
iš ryto vynas…” Vytautas 
Kavolis – kavoliškai: „Nors 
visuomenė ir skizofreniškai 
inkonsokventiška, tačiau peri-
odiškumas imperatyvus tik ka-
rizmatiškoms asmenybėms”. 
Lietuviškai – „Moterys manęs 
neįvertina”. Juozas Manelis: 
„Ot veikiu, ir veikiu – iš tuščių 
ir iš pilnų”. 

Leidinyje įdėta Detroito 
žodynėlis, kur aptariami įvairūs 
terminai ar žodžiai. Porą pavyz-
džių: Ateitininkai – tie, kurie 
į Detroitą dar neatėjo. Santara 
– broliai Gilvydžiai. Wayne 
universitetas – vaikų darželis 
suaugusiems. Polikaičiai – du 
broliukai nekunigai. Šimoliūnai 
– du broliukai sportininkai. 
Naujienose iš Niujorko skai-
tome apie nepamirštamą ap-
maudą. To miesto „Santaros” 
skyriaus valdyba negali pamiršti 
paskutinio „Santaros” suvažia-
vimo Niujorke. Į suvažiavimo 
atidarymą atvyko apie 40 san-
tariečių iš toliausių miestų ir 
vos 3 ar 4 niujorkiečiai. Tame 
pat „Santaros” skyriuje dėl 

dominavimo grumiasi šios par-
tijos: slidinėtojai, paskaitininkai, 
arbatėlių ruošėjai, visuome-
nininkai, karingi politikieriai, 
taikūs bičiulystės su ateitinin-
kais ieškotojai, kultūrininkai ir 
veteranai. Neutraliųjų partija už-
drausta – veikia tik pogrindyje. 

Galvosūkių skyrelyje klau-
siama, kodėl santūrios mergi-
nos stoja į akademikus skau-
tus? Atsakymas: ten daugiau 
diplomų ir žilių. Kitas klausi-
mas: kodėl merginos nestoja į 
„Santarą”? Atsakymas: mamos 
neleidžia. Kodėl merginos stoja 
į ateitininkus? Atsakymas: ne-
patekusioms į vienuoles nieko 
kito nelieka. Kitoje vietoje 
paieškomi bet kokios tautybės 
vyrai, pageidaujami iš Artimųjų 
Rytų (Arabijos, Turkijos ir pan.) 
Išvaizda ir kitos smulkmenos 
nesvarbu. Žiną tokių prašomi 
rašyti Čikagos „Santaros” sky-
riaus „menininkėms”. Pridėta 
ir redakcijos pastaba: „Iš savo 
pusės galime tik sveikinti tokį 
naudingą tarptautinį bendradar-
biavimą”.

Leidinio pabaigoje įdė-
tas vienas mirties praneši-
mas: „Pranešama lietuvių 
visuomenei ir studentijos 
dėmesiui, jog po ilgos ir 
sunkios ligos nusikamavę 
apleido šią ašarų pakalnę 
mūsų brangūs ir mylimi sū-
nūs: Studentų varpininkų 
draugija ir Tautinių korpora-
cijų sambūris. Pasiliko giliai 
nuliūdę tėvai – Lietuvių vals-
tiečių liaudininkų sąjunga ir 
Lietuvių tautinis sąjūdis.

Baigiu su „Krambambulio” 
dainos refrenu: „Ei juli juli. 
Tuomet kai mes juli juli, kai 
išgeriam krambambulį, kram 
krim krambambulį, krambam-
bulį”.

Romualdas Kriaučiūnas

KAS TIE DRĄSUOLIAI SU PERSODINTOMIS ŠIRDIMIS? 

Nuo seno žinoma 
tiesa: kai sustoja širdis, 
žmogus baigia gyventi. 
Tačiau mūsų laikais ir 
ši tiesa nebėra nepaju-
dinama. Dar daugiau: 
žmogus išlieka gyvas, 
kai jo širdį specialiai 
sustabdo gydytojai: 
tam, kad pakeistų vož-
tuvus, atliktų šuntavi-
mą („by-pass” opera-
ciją). Krūtinės ląstą gy-
dytojai ryžtasi atverti ir 
tam, kad visai išimtų 
beviltiškai ligotą širdį 
ir pakeistų ją donoro 
organu. Pirmą tokią 
operaciją Lietuvoje 
atliko profesorius 
Algimantas Marcinkevičius 
1987 metais. Lygiai dvidešim-
čia metų anksčiau pirmą širdies 
persodinimo operaciją pasaulyje 
padarė jaunas profesorius Chris 
Bernard iš Johanesburgo Pietų 
Afrikoje. Įdomu, kad recipien-
tu tada tapo žydų kilmės 54 

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

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

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

SPALIO 25 d., šeštadienį, nuo 6 v. v. iki 10 v. v. - Šv. Kazimiero 
parapijos didžiojoje salėje vyks trečiasis metinis „Clam bake” 
ir ketvirtoji metinė Rudens Loterija. 

        Rengia Šv. Kazimiero parapija

sunkią gyvenimo kelionę, miela 
Klevute!

„Baltijos kelio” minėjimas 
Klube. Rugpjūčio 23 d., šešta-
dienį, LB apylinkės valdyba su-
kvietė tautiečius į Šv. Kazimiero 
Misiją pamaldoms už Lietuvą, 
o sekmadienį, rugpjūčio, 24 
d. apylinkės valdyba surengė 
iškilmingą”Baltijos kelio” 25-
erių metų minėjimą.

Lietuvių klubo scenos ekra-
ne šviečianti Trispalvė, gražiai 
papuošti vėliavėlėmis stalai 
maloniai nuteikė atvykstančius 
narius ir svečius. Pakviesti daly-
vavo Lietuvos garbės konsulas 
Algimantas Karnavičius su 
žmona Nancy, Estijos garbės 
konsulė dr. Lisa Ann Mets su 
vyru, St. Petersburgo latvių ben-
druomenės atstovė Irene Ezerin. 
Taip pat atvyko ir apie 20 latvių 
klubo atstovų bei keli nedidelės 
estų bendruomenės atstovai.

Po sočių, gražiai pateiktų pi-
etų ir Klubo pirmininkės Vidos 
Meiluvienės pasveikinimo, 
scenos ekrane pasirodė vėliavos, 
muzika, vaizdai bei visų trijų 
valstybių himnų žodžiai. Tada 
dalyviai atsistoję užgiedojo 
himnus. V.Meiluvienė pakvietė 
garbės konsulą A. Karnavičių 
supažindinti su svečiais. Visas 
minėjimas buvo vedamas anglų 
kalba.

A. Karnavičiaus pakviesta 
latvių bendruomenės atstovė 
Irene Ezerins apgailestavo, 
kad Latvijos garbės konsulas 
dr. Barry Mowell, gyvenantis 
Davie, FL. negalėjo atvykti, bet 
atsiuntė laišką, kurį ji perskaitė.

A. Karnavičius pasidžiaugė, 
kad Tampa Bay diplomatinis 
korpusas padidėjo viena nauja 
nare, gyvenančia St. Petersburge 
– tai Estijos garbės konsulė – ir 
pakvietė dr. Lisa Ann Mets prie 
mikrofono. Dr. Mets nuoširdžiai 
padėkojo už kvietimą, vaišes 
ir šį minėjimą. Kalbėtoja pa-
sidžiaugė, kad prieš 25 metus 
visų trijų Pabaltijo šalių žmonės 
susijungė į vieną gyvą grandinę, 
kuri išgąsdino okupantą.

G a r b ė s  k o n s u l a s  A . 
Karnavičius perskaitė preziden-
to B. Obamos sveikinimą, skirtą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonėms „Baltijos Kelio” pa-
minėjimo proga.

A. Karnavičius toliau kal-
bėjo, kad „dažnai susirenkame 
minėdami ypatingus mūsų isto-
rijos įvykius. Dažniausiai jie yra 
liūdni, primenantys tragiškus, 
sunkius mūsų tautai išgyveni-
mus, bet šiandien susirinkome 
paminėti džiaugsmingą datą – 
paminėti trijų valstybių akcijos, 
kuri atvedė į nepriklausomybę 
ir Sovietų Sąjungos griūties 
pradžią, 25-erių metų sukaktį. 
Bet pavojus virš mūsų krašto 
dar nepranyko. Tai liudija prieš 
porą dienų gauta tragiška žinia, 
kad Ukrainoje teroristai nu-
žudė Lietuvos garbės konsulą 

Nikalojų Zelenecą. Jis pakvietė 
dalyvius rimties minute pagerbti 
nužudytą Lietuvos draugą.

A. Karnavičius pasidžiau-
gė, kad „Baltijos kelio” 25-ta 
sukaktis yra plačiai minima vi-
same internete, o tai reiškia, kad 
pasauliui pristatoma Pabaltijo 
kraštų buvusi okupacija, ne-
priklausomybės atkovojimas 
ir įsijungimas į laisvų Europos 
ir pasaulio kraštų šeimą. Jis 
perskaitė Lietuvos Seimo narių 
ir keleto kitų mintis ir pasisaky-
mus Internete šia proga.

Grįžusi prie mikrofo-
no Klubo pirmininkė V. 
Meiluvienė, pakvietė prieš 25-
eris metus susikibusių rankų 
„Baltijos kelio” dalyvę Vitą 
Patašiūtę-Blough pasidalinti 
jausmais ir mintimis apie tą 
dieną. Nors jai buvo tik 14 metų, 
bet jautė nepaprastą tos demons-
tracijos reikšmę. V. Patašiūtė-
Blough baigė prisiminimus 
sakydama, kad „Baltijos kelias” 
parodė pasauliui, jog nebūtina 
būti dideliam ir galingam, ir 
kad mažos tautos susivienijusios 
gali pasiekti savo tikslus.

Klubo pirmininkė visiems 
garbės svečiams įteikė dovanė-
les – meniškas gintaro ir vario 
sages bei pakvietė stebėti ekra-
ne trijų dainininkių atliekamą 
„Baltijos kelio” trikalbį himną 
– „Bunda jau Baltija”. 

Trimis kalbomis skamban-
čią dainą lydėjo jaudinantys 
vaizdai, rodantys kaip Vilniaus 
gatvėmis į katedros aikštę buvo 
nešama 1000 metrų, 160 sa-
vanorių studentų per tris paras 
pasiūta Lietuvos Trispalvė.

Minėjimas baigtas stebint, 
kaip trijų valstybių vėliavomis 
buvo apjuosiamas Gedimino 
pilies bokštas.

Tai buvo įspūdingas minėji-
mas, sukeliantis tėvynės meilės 
ir pasididžiavimo savo tauta 
jausmus. Esame dėkingi JAV 
lietuvių bendruomenės valdybai 
už surengimą šio minėjimo, taip 
pat Aurelijui Kilbauskui, kuris iš 
interneto Klubo scenos ekrane 
perdavė minėjimo dalyviams 
himnus, įspūdingas „Baltijos 
kelio” ir sukaktuvininio minė-
jimo akimirkas.

Nauja Klubo narė. Klubo 
valdybos posėdyje nauja akty-
viąja klubo nare priimta Kristina 
Kovalienė.

Šv. Kazimiero Misijos 
susirinkimas. Šv.Kazimiero 
Misijos Komitetas sušaukė 
visuotinį narių susirinkimą 
rugpjūčio 21 d. Dauguma mi-
sijos narių, pavalgę skanius 
Lietuvių klubo „ketvirtadie-
ninius priešpiečius”, pasiliko 
susirinkimui. Misijos komiteto 
pirmininkė Aldona Česnaitė 
susirinkimą vesti pakvietė dr. 
Praną Budininką. Sekretoriavo 
Loreta Kynienė.

Susirinkimo pradžioje buvo 
prisiminti mirusieji Misijos 
nariai. Kan. Bernardas Talaišis 
maldoje prašė palaimos visiems 

pas Aukščiausiąjį ir Šv.Trejybę.
Perskaitytas praeito susirin-

kimo protokolas. Nariams pa-
teikta atspausdinta ir perskaityta 
Misijos iždo pajamų ir išlaidų 
apskaita, pateikta „Education 
Fund” apskaita. Viskas priimta 
be pataisų. Pirmininkė pranešė, 
kad tariamasi su Holy Name 
bažnyčia dėl Kalėdų, Vasario 16 
d. ir Velykų Šv.Mišių. Ji padė-
kojo mišių skaitovėms, visiems 
aukotojams ir aukų rinkėjams.

Ateinančių metų Misijos ko-
miteto sudėtis tokia: pirmininkė 
– Aldona Česnaitė, sekretorė 
– Loreta Kynienė, iždininkė – 
Stefa Prialgauskienė. Revizijos 
komisija – Elena Jasaitienė ir 
Aldona Stasiukevičienė.

Padėkojusi visiems už tai, 
kad atvyko į susirinkimą, pirmi-
ninkė pakvietė pabendrauti prie 
kavos ir gardumynų.

„Saulutės” mokslo metų 
pradžia. „Saulutės” moky-
klėlė kviečia naujiems mokslo 
metams. Labai džiugu, kad St. 
Petersburge puikiai gyvuoja li-
tuanistinė „Saulutės” mokyklė-
lė. Šiuo metu joje sekmadieniais 
mokosi vaikučiai nuo pustrečių 
iki 11 metų. Mokslo metai pra-
sidėjo rugpjūčio 14 d., 9:30 ryte, 
Lietuvių klubo mažojoje salėje.

Saulutėje mokoma pasi-
telkiant JAV lietuvių švietimo 
tarybos įstatus, taip pat organi-
zuojamos šventės, mokslo metų 
pabaigos stovykla ir išvykos. 
Vaikučiai, be lietuvių kalbos, 
dar mokomi istorijos, geogra-
fijos, lietuviškų papročių ir 
tradicijų.

Daugiau informacijos galite 
rasti www.saulute.com arba 
„Saulutės” facebook pusla-
piuose. Jeigu turite daugiau 
klausimų, prašome paskam-
binti „Saulutės” vedėjai Jūratei 
Navickas 727 821-7055.

Šv. Jeronimo parapijos fes-
tivalis. Jau penkeri metai kaip 
Šv. Jeronimo parapija kviečia 
Lietuvių klubą dalyvauti jų ren-
giamame tarptautiniame festiva-
lyje. Šiais metais jis rengiamas 
rugsėjo 28 d., sekmadienį. Kaip 
ir kasmet festivalis prasideda 
Šv. Mišiomis, kurių pradžioje 
į bažnyčią įnešamos visų daly-
vaujančių tautų vėliavos. Klubo 
pirmininkė pranešė, kad ir šiais 
metais Klubo valdyba parengs 
lietuviškus stalus su informacija 
apie Lietuvą, lietuvių liaudies 
meną, maisto patiekalus ir me-
ninę programėlę.

„Lietuvių žinios”, Nr. 457 inf.

(Atkelta iš 7 psl.)
FLORIDA...

YPATINGAS PASIŪLYMAS
Prenumeratoriai yra DIRVOS gyvavimo pagrindas ir 

priežastis. Daugelį metų DIRVOS leidėja „Vilties” drau-
gijos valdyba įvairiais būdais stengėsi pritraukti daugiau 
NAUJŲ prenumeratorių. Jos pastangos buvo ne visai 
sėkmingos, nes per eilę metų prenumeratorių sąrašai labai 
sutrumpėjo, sukeldami abejonių dėl DIRVOS ateities.

SAVO GYVAVIMO ŠIMTMETĮ DIRVA
ŠVĘS 2015 METŲ GALE

Todėl „Vilties” draugijos valdyba kviečia DABAR-
TINIUS prenumeratorius iki š. m. spalio 24 dienos 
DIRVĄ užprenumeruoti NAUJIEMS prenumeratoriams 
(anksčiau tokiais nebuvusiems). Ta proga siūlome Jums 
nuolaidą: antra klase - $40.00, pirma klase – $58.00, 
oro paštu į užsienį – $97.00.

„Vilties” draugijos valdyba 

Pavardė ir vardas_________________________                                                        

Nr. ir gatvė_______________________________                                                                

Miestas                       Valstybė                Zip____            

Tel. numeris____________________________                                                                

Mirties pranešimas 

A.† A.
JUOZAS RAIBYS 

Mirė 2014 m. rugsėjo 1 d., Ventura, CA. artėjant 
90-tam gimtadieniui. Liko sūnus Linas su šeima. 

Velionis buvo ilgametis Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Los Angeles, CA. skyriaus narys, teatro 
vaidintojas, Šv. Kazimiero parapijos choristas ir 
klasikinės muzikos mylėtojas.

DIRVOS inf.

Sulaukusi šimto vienerių mirė  
mūsų ilgametė narė

A.† A.
STANISLAVA (VILUCKYTĖ) 

GRICIENĖ 
Gili užuojauta Gricių, Babušių ir Trasikių šeimoms. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Los Angeles skyriaus

valdyba ir nariai
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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

Housekeeper: 4-5 days/wk (m-f); 8am-2pm honest, 
responsible, mature woman to do cleaning and laundry 

for family of 5; non smoker; must have car; near 
chagrin/271; references. Call Laura: 216-332-7228-

Europos Sąjungos šalys 
aptarė galimybę boikotuoti 
2018 metų pasaulio futbolo 
čempionatą Rusijoje, jeigu 
Ukrainos krizė eskaluosis, 
pranešė šaltinis ES.

Šis pasiūlymas buvo pa-
teiktas dokumente, kuriame 
aprašomos ekonominių sank-
cijų, sprendimas dėl kurių turi 
būti priimtas iki penktadienio, 
galimybė, sakė šaltinis, pasak 
kurio, čempionato boikotas būtų 
ilgalaikė, o ne skubi priemonė.

ES 28 šalių vadovai pa-
prašė Europos Komisijos pa-
ruošti naujų sankcijų projektą, 
reaguojant į pranešimus apie 
Rusijos kariuomenės įvedimą 
į kaimyninę Ukrainą.

Pasaulio futbolo čempiona-
to idėja siūloma „darbiniame 
dokumente, kurį nagrinėja 
šalys narės, – sakė šaltinis, 
nenorėjęs skelbti savo pavar-
dės. – Tačiau kaip vėlesnė, o 

Praėjusiame sezone kar-
jerą baigusiam 38-erių metų 
Lietuvos krepšininkui Šarūnui 
Jasikevičiui Lietuvos sporto 
universitete (LSU) įteiktas 
krepšinio trenerio pažymė-
jimas.

Krepšinio pažymėjimas 
– dokumentas, suteikiantis 
teisę dvejus metus dalyvauti 
oficialiose Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) organizuo-
jamose varžybose.

Š. Jasikevičius trenerio 
karjerą pradės būdamas Kauno 
„Žalgirio” ekipos stratego 
Gintaro Krapiko asistentu.

LIETUVOS PLAUKIKĖ 
IŠKOVOJO PERGALĘ 

SINGAPŪRE 
Olimpinė ir pasaulio čem-

pionė lietuvė Rūta Meilutytė 
Singapūre  vykstančiose 
„Swim Stars” komercinėse 
plaukimo varžybose laimėjo 
moterų 100 m plaukimo krū-
tine rungtį.

17-metė lietuvė distanciją 
įveikė per 1 min. 5,73 sek. dau-
giau nei 1,5 sek. aplenkė an-
trąją vietą užėmusią Europos 
čempionę danę Rikke Moeller 
Pedersen (1 min. 7,30 sek.). 
Trečia finišavo amerikietė 
Jessica Hardy (1.07,33).

LRT

Josephas Blatteris ir Vladimiras Putinas.                                  AFP

EUROPOS SĄJUNGA SVARSTO BOIKOTUOTI PASAULIO FUTBOLO 
ČEMPIONATĄ RUSIJOJE 

ne dabartinė galimybė”.
Dokumentas buvo išda-

lintas šalių diplomatams, kad 
šalys priimtų sprendimą kurias 
iš siūlomų sankcijų taikyti.

„Financial Times” cituoja 
dokumentą, kuriame nurodo-
ma, jog prie ekonominių sank-
cijų taip pat būtų galima siūlyti 
imtis koordinuotų veiksmų 
Didžiajame septynete (G7) ir 

už jo ribų ir „rekomenduoti 
sustabdyti Rusijos dalyvavimą 
aukščiausio lygio tarptauti-
niuose kultūros, ekonomikos 
ir sporto renginiuose (Formulė 
1 lenktynėse, UEFA futbolo 
varžybose. 2018 metų pasaulio 
futbolo čempionate ir kt.)”.

Kitais metais Rusija taip 
pat rengia pasaulio plaukimo 
čempionatą.                      LRT

Lietuviai pasaulio krepšinio varžybas pradėjo pergale prieš Meksiką. Pirmenybių išvakarėse be pa-
grindinio įžaidėjo Manto Kalniečio likę lietuviai pirmose rungtynėse nugalėjo Meksiją – 87:74. AFP

FIBA pasaulio krepšinio 
varžybos – krepšinio rungtynės, 
kuriose varžosi stipriausios 
pasaulio rinktinės. Varžybos 
vyksta kas ketveri metai (tais 
metais, kai nevyksta olimpia-
dos). Pasaulio krepšinio čem-
pionate žaidžia 24 komandos 
(nuo 2004 m.), įskaitant ir šalį 
šeimininkę.

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė pergalingai baigė pa-
saulio krepšinio čempionato D 
grupės kovas. Lietuviai rugsėjo 
4 d. 67:64 palaužė Slovėnijos 
pasipriešinimą ir užėmė pirmą 
grupės vietą.

Po Pasaulio krepšinio var-
žybų grupių akistatų paaiškėjo, 
kad pirmąją vietą D grupėje 
laimėję lietuviai pirmenybių aš-
tuntfinalyje santykius aiškinsis 
su Naująja Zelandija.

Prieš lietuvių ir slovėnų 
dvikovą rugsėjo 4 d. visą dieną 
netilo matematiniai skaičiavi-
mai. Vyravo įvairūs variantai, 
kokiu skirtumu turi laimėti 
ar pralaimėti, norėdami jau 
ketvirtfinalyje išvengti JAV 
krepšininkų. Tačiau keistas 

PASAULIO KREPŠINIO VARŽYBOS
australų pralaimėjimas Angolai 
nubraukė visus skaičiavimus.

Lietuviai tris kėlinius turėjo 
vytis savo varžovus slovėnus. 
Ketvirtame kėlinyje viskas 
apsivertė aukštyn kojomis – slo-
vėnai svaidė pro šalį ir sukrapštė 
tik du taškus. 

Po pergalės tiek rinktinės 
treneris Jonas Kazlauskas, tiek 
kiti rinktinės nariai labiau-
siai gyrė Darjušą iš Kšyštofą 
Lavrinovičius, kurie sucemen-
tavo lietuvių gynybą.

Atėjus lemiamam ketvirčiui 
slovėnai tapo nepanašūs į save 
– vienas po kito svaidomi tritaš-
kiai taip ir nepasiekė tikslo, o kai 
kurie jų net neliesdavo lanko. 
Dar keisčiau atrodė metimai, ke-
lis kartus pramesti iš po krepšio.

Lietuva D grupės kovas bai-
gė su 4 pergalėmis ir vieninteliu 
pralaimėjimu Australijai. Šis 
pasirodymas mūsiškiams garan-
tavo pirmą vietą grupėje. Manto 
Kalniečio trauma ir vangi čem-
pionato pradžia prabudino daug 
skeptikų ir kėlė klausimus apie 
tikrąjį rinktinės pajėgumą. 

Pasaulio krepšinio varžybose 

Ispanijoje rugsėjo 7 d. svarbiau-
sias rungtynes žaidė Lietuvos 
rinktinė. Pirmajame aštuntfi-
nalio susitikime Barselonos 
„Palau Sant Jordi” arenoje 
Lietuvos rinktinei iššūkį metė 
karingieji Naujosios Zelandijos 
krepšininkai. Lietuva - Naujoji 
Zelandija - 76:71. Laimėjo 
Lietuvos krepšininkai!!!

Parengta pagal Lietuvos spau-
dos pranešimus

ĮTEIKTAS KREPŠINIO TRENERIO 
PAŽYMĖJIMAS

„Baigęs krepšininko kar-
jerą, privalėjau žengti kitą 
žingsnį – tapau treneriu. 
Džiaugiuosi, kad tai galėjau 
padaryti gimtajame Kaune, 
„Žalgiryje”. Bus įdomu per-
duoti savo patirtį žaidėjams, o 
atsakomybė bus dar didesnė. 
Krepšinio aikštelėje buvau 
atsakingas už save, dabar – už 
visą komandą. Jei bus gali-
mybė, žiniomis pasidalysiu 
ir su universiteto studentais. 
Žinoma, dar daug ko pats tu-
riu išmokti, o naujas karjeros 
etapas man patinka”, – teigė 
Š. Jasikevičius.                LRT


