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Dėmesio skaitytojams ir 
rėmėjams. Pranešame, kad 
„Dirvos” priešatostoginė laida 
Nr. 13, bus išleista birželio 30 
d. Po atostogų laikraštis bus 
išleistas liepos 21 d.

Vi siems skai ty to jams ir 
rėmėjams lin ki me ma lo nių 
va sa ros atos to gų!

Vilnius ,  b i ržel io  13-
14 d. (ELTA). Lietuva mi-
nėjo Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido dieną 
- prisiminė ir pagerbė masinio 
nekaltų žmonių trėmimo į 
netinkamas gyventi Sibiro ir 
Tolimosios Šiaurės Sovietų 
Sąjungos teritorijas aukas.

Karštą 1941 metų birželio 
14-ąją gyvuliniuose vagonuo-
se iš Lietuvos buvo išvežta per 
30 tūkst. žmonių.

Sovietinės okupacijos me-
tais Lietuva neteko apie 800 
tūkst. savo gyventojų. Apie 
300 tūkst. žmonių patyrė ko-
munistinio režimo baisumus 
- kalėjimus, lagerius, tremtį 
Sibire ir Tolimojoje Šiaurėje. 
Kas trečias suimtasis mirė 
nuo kankinimų, bado ar ne-
pakėlė atšiauraus klimato. 
Bėgdami nuo komunistų te-
roro iš Lietuvos pasitraukė 
daugiau kaip 440 tūkst. šalies 
gyventojų.

Genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro duomenimis, 
sovietinio genocido ir teroro 
aukomis 1940-1958 metais 
tapo kas trečias Lietuvos gy-
ventojas.

Birželio 13 d. pirmų-
jų masinių tremčių aukos 
buvo pagerbtos prie Laptevų 
jūros t remtinių brol i jos 

Strasbūras, birželio 10 d. 
(ELTA). Europos Parlamentas 
(EP) patvirtino Gabrieliaus 
Landsbergio (Europos liaudies 
partija) parengtą rezoliuciją 
dėl Europos Sąjungos (ES) ir 
Rusijos santykių. Pažeidusi 
Gruzijos teritorinį vientisumą, 
aneksavusi Krymą ir dalyvau-
dama ginkluotame konflikte 
su Ukraina, ji tyčia nesilaiko 
demokratinių principų, pa-
grindinių vertybių ir tarptau-
tinės teisės, pažymi EP nariai. 
Rezoliucijai pritarė 494 EP 
nariai, nepritarė 135, o susi-

JAV PLANUOJA 
PERKELTI Į BALTIJOS IR 
RYTŲ EUROPOS ŠALIS 

SUNKIĄJĄ KARINĘ 
TECHNIKĄ

Vašingtonas, birželio 14 d. 
(ELTA). JAV pareigūnai planuo-
ja į Baltijos šalis ir Rytų Europos 
regioną perkelti sunkiąją karinę 
techniką - taip norima nura-
minti po Rusijos intervencijos į 
Ukrainą sunerimusius sąjungi-
ninkus ir užkirsti kelią galimam 
agresijos plitimui, teigia aukšto 
rango JAV pareigūnas. Apie tai 
praneša „Reuters”.

„Ketiname dislokuoti svar-
bią įrangą”, - kalba pareigūnas, 
komentuodamas „The New 
York Times” pateikiamą prane-
šimą apie Pentagono planus dis-
lokuoti tankų, kovinių mašinų ir 
kitos sunkiosios ginkluotės.

Vilniaus apygardos trijų 
teisėjų kolegija išteisino 1991 
m. atkurtos valstybės pasienį 
siaubusius buvusius OMON 
(sovietų specialiosios paskir-
ties milicijos būrys) vadus 
Boleslovą Makutinovičių ir 
Vladimirą Razvodovą. Juos 
Generalinė prokuratūra kaltino 
nusikaltimais žmoniškumui ir 
karo nusikaltimais. 

Tokį nuosprendį priėmė trijų 
teisėjų kolegija: A. Cininas S. 
Lemežis ir J. Mačionytė.

B. Makutinovičius ir V. 
Razvodovas buvo kaltinami, 
kad patys ar jų nurodymus 
vykdantys pavaldiniai atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę sis-
temingai puldinėjo atsikūrian-
čios Lietuvos muitinės ir pa-
sienio postus, juos degino, taip 
pat žemino ir žalojo pareigūnus 
(Lavoriškių posto pareigūnams 
buvo sulaužyti šonkauliai, kitos 
kūno vietos), Vilniaus centre ap-
šaudė Krašto apsaugos darbuo-
tojų autobusą, užgrobė Vidaus 
reikalų ministerijai priklausantį 
ginklų sandėlį ir atliko kitas 
nusikalstamas veikas, kuriomis 
siekta sunaikinti atsikūriančią 

LIETUVA PAGERBĖ SOVIETŲ 
OKUPACIJOS AUKAS

„Lapteviečiai” žeminukės-
jurtos Lietuvos liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse.

Sekmadienį, birželio 14-
ąją, Gedulo ir vilties dienos šv. 
Mišios Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. Po jų Vilniaus ar-
kikatedroje bazilikoje - kon-
certas, kuriame skambėjo 
Antonino Dvoržako „Stabat 
Mater”. Čekų kompozitoriaus 
romantizmo šedevrą atliko 
solistai Julija Stupnianek, 
R a i m o n d a  J a n u t ė n a i t ė , 
Mindaugas Jankauskas, Nerijus 
Masevičius, Arkikatedros 
jaunimo choras, vargonavo 
Bernardas Vasiliauskas.

Taip pat sekmadienį kon-
certas Gedulo ir vilties dienai 
paminėti vyko Šv. Jonų bažny-
čioje Vilniuje. Buvo atliekami 
lietuvių autorių kūriniai bei 
Jaroslavo Cechanovičiaus ir 
Dalios Teišerskytės „Requiem 
laisvės gynėjams” premjera. 
Griežė Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos 
simfoninis orkestras, dainavo 
valstybinis choras „Vilnius”, 
merginų choras „Liepaitės”, so-
listai Marta Lukošiūtė, Deivydas 
Staponkus, Ieva Juozapaitytė, 
pianistė Audronė Juozauskaitė, 
arfininkė Liucilė Vilimaitė.

Birželio 15-ąją, pirma-
dienį, minint Okupacijos ir 

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta 
per 30 tūkst. žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta 
daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. Siaubingosios 1941 m. birželio 14-16 d. Lietuvoje. V. Vogusevičiaus piešinys (Iš 
Arvydo Vilkaičio knygos „Gyvensim”. Išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras).

genocido dieną, Seimo Vitražo 
galerijoje atverta paroda „12-
asis kilometras: 1942-1943 
m. Sverdlovske sušaudyti 
Lietuvos piliečiai”.

Istorinėje Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje vyko iš-
kilmingas minėjimas, skirtas 
Lietuvos okupacijos 75-mečiui 
bei Gedulo ir vilties dienai. 

Birželio 15 d. vidudienį 
Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje - Valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremonija. Prieš 
šią ceremoniją nekaltos oku-
pacijos aukos buvo pagerbtos 
pilietine akcija - Tylos minute.

Vėliau okupacijos, geno-
cido ir sovietmečio represijų 
aukos buvo pagerbtos prie 
paminklų politiniams kali-
niams ir tremtiniams Aukų gat-
vėje, Vilniuje, prie Naujosios 
Vilnios geležinkelio stoties 
memorialo. Pirmosios sovietų 
okupacijos aukos - pasieniečio 

Aleksandro Barausko atmini-
mas buvo pagerbtas jo žūties 
vietoje Ūtos kaime, Varėnos 
rajone. Popietę Vilniaus 
Antakalnio kapinėse buvo 
atidengiamas monumentas 
žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Birželio 14-15 dienomis 
lankytojams buvo atviros 
Genocido aukų muziejaus 
bei Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso eks-
pozicijos. 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS IŠTEISINO 
NAIKINUSIUS LIETUVOS VALSTYBĘ

Lietuvos valstybę.
Šis Vilniaus OMON-o siau-

tėjimas 1991 m. liepos 31d. 
baigėsi Medininkuose budėjusių 
pareigūnų žudynėmis.   

Teisėjų nuomone, B. Makuti-
novičius ir V. Razvodovas buvo 
kaltinami karo nusikaltimais, 
tačiau prokuratūra kaltinime 
nepateikė įrodymų, jog 1991 
m. Lietuva kariavo ar buvo 
okupuota, o pagal Ženevos 
konvenciją tik tokiais atvejais 
galima nusikalstamas veikas 
kvalifikuoti kaip karo nusikal-
timus. B. Makutinovičius ir V. 
Razvodovas buvo teisiami už 
akių, nes slapstosi Rusijoje, o 
Rusija atsisako Lietuvai juos 
išduoti. Apie OMON veiksmus, 
griaunančius Lietuvos valstybę, 
1991 m. buvo sukurtas filmas 
„Našy” (liet. - mūsiškiai), kurį 
propagandiniais tikslais translia-
vo Sovietų sąjungos televizija.

Šią teismo nutartį prista-
tęs teisėjas Audrius Cininas 
Prezidentės dekretu Vilniaus 
apygardos teisėju  paskirtas tik 
pernai rudenį.

Teismo nutartį prokuratūra 
turi teisę apskųsti. bernardinai.lt

RUSIJA NEBĖRA STRATEGINĖ  
EUROPOS SĄJUNGOS PARTNERĖ

laikė 69, praneša EP spaudos 
tarnyba.

„Šiuo metu Rusija dėl 
savo veiksmų Kryme ir Rytų 
Ukrainoje nebegali būti lai-
koma strategine partnere”, 
- pažymima rezoliucijoje. 
Europarlamentarai labai su-
sirūpinę dėl to, kad Rusija 
atvirai meta iššūkį tarptautinei 
demokratinei bendruomenei ir 
„įstatymais pagrįstai tvarkai, 
ypač siekdama jėga perbraižyti 
Europos šalių sienas”. ES ir 
Rusijos bendradarbiavimas 
galėtų būti atnaujintas tik tuo-
met, jei Rusija gerbs Ukrainos 
(su Krymu) suverenitetą ir 
teritorinį vientisumą, visa-
pusiškai įgyvendins Minsko 
susitarimus ir nutrauks desta-
bilizuojančią karinę veiklą prie 
ES valstybių sienų.

Parlamentas ragina ES 
valstybes išlaikyti vienybę 
smerkiant Rusijos įvykdytą 
neteisėtą Krymo aneksiją ir 
tiesioginį jos dalyvavimą kare 
Ukrainoje. Kartu europarla-
mentarai pabrėžia, kad Rytų 
Ukrainos konflikto sprendimas 
gali būti tik politinio pobūdžio.

Gabrielius Landsbergis , 
Europos liaudies partijos (krikš-
čionių demokratų) frakcija
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Seimas pritaria, kad Darius Valys būtų atleistas iš generali-
nio prokuroro pareigų pasibaigus įgaliojimų laikui. Birželio 11 
d. už tai numatantį nutarimo projektą balsavo 55 Seimo nariai, 
1 buvo prieš, 1 parlamentaras susilaikė.Seimas pritarė D. Valio 
atleidimui, vadovaudamasis Konstitucija, Prokuratūros įstatymu 
ir atsižvelgdamas į Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
dekretą.Birželio 9 d. Seimui pateikta Nerijaus Meilučio kan-
didatūra į generalinio prokuroro postą. Parlamentarai dėl šios 
kandidatūros ketina apsispręsti birželio 16 d.

Lietuvos krašto apsaugos ministro Juozo Oleko duo-
menimis, atlikti 9 mėnesių savanorišką karinę tarnybą šiuo 
metu pasisiūlė 2 tūkst. piliečių. Oficiali šaukimo pradžia į 
nuolatinę privalomąją karo tarnybą - gegužės vidurys, tačiau 
pareigą Tėvynei gali savo noru atlikti vaikinai ir merginos 
nuo 18 iki 38 metų. Norintys tai padaryti kviečiami kreiptis 
į artimiausius Karo prievolės ir komplektavimo poskyrius. Į 
nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia bus 
šaukiami jaunuoliai, kurie patys pareikš norą atlikti tarnybą. 
Tik nesurinkus nustatyto skaičiaus savanoriškai atvykusių 
atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka bus šaukiami 
karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai). Dviejų 
šaukimų metu šiemet bus pašaukta 3 tūkst. šauktinių.

Valstybės dotacija Darbo partijai po reorganizacijos 
skirta teisėtai, paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas (LVAT). Pasak teismo, priešingu atveju būtų nepro-
porcingai apribota partijų asociacijos laisvė, kadangi teisė 
reorganizuotis ar jungtis yra politinės partijos (asociacijos) 
teisės laisvai tvarkyti savo vidaus reikalus turinio dalis. 
Savo sprendimu LVAT atmetė Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų skundą dėl Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) Darbo partijai skirtos 2013 metų antro 
pusmečio dotacijos - 1 mln. 771 tūkst. litų arba 492 tūkst. 
eurų. Konservatoriai argumentavo, kad pinigai „darbie-
čiams” nepriklausė, nes po susijungimo su Leiboristų partija 
buvo įregistruotas naujas juridinis asmuo, kuris rinkimuose 
nedalyvavo. Tuo metu valstybės finansavimą gauna tik tos 
partijos, kurios dalyvauja rinkimuose ir gauna atitinkamą 
rinkėjų pasitikėjimą.

Popiežius Pranciškus pri-
ėmė Kauno arkivyskupo me-
tropolito Sigito Tamkevičiaus 
atsistatydinimą. Naujuoju arki-
vyskupu metropolitu paskirtas 
54 m. Panevėžio vyskupas 
Lionginas Virbalas. Jis baigė 
teologijos studijas Lietuvoje 
ir Romoje, Popiežiškajame 
Grigaliaus universitete, dirbo 
jėzuitų naujokų vadovo pa-
dėjėju Austrijoje, grįžęs dėstė 
Kauno kunigų seminarijoje, 
buvo Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčios bei Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčios rekto-
riumi, Vyskupų Konferencijos 
Generalinio sekretoriaus 
padėjėju.Arkivyskupas S. 
Tamkevičius su vyskupija atsisveikins birželio 24-ąją, o naujo-
jo metropolito ingresas įvyks liepos 11-ąją.

Medininkų žudynių byloje Vilniaus apygardos teisme 
liudytojais apklausti dar keturi buvę SSRS jėgos struktūrų 
darbuotojai. Kaip informavo valstybinį kaltinimą byloje 
palaikantis prokuroras Rolandas Stankevičius, liudytojais 
apklausti buvęs sovietų Vidaus reikalų ministerijos vidaus 
kariuomenės karinio dalinio vadas Stanislovas Stančikas, 
buvę Vilniaus omonininkai Michailas Zinkevičius ir Igoris 
Bormontovas bei Rygos OMON pareigūnas Sergejus Bekers.
Šioje byloje kaltinimai už akių pateikti buvusio specialiosios 
paskirties milicijos būrio OMON pareigūnams Andrejui 
Laktionovui, Česlavui Mlinykui ir Aleksandrui Ryžovui.

Lietuvos Prezidentės nurodytas 250 pabėgėlių, kuriuos 
galėtų priimti Lietuva, skaičius, pasirinktas atsižvelgiant į 
Lietuvos galimybes, sako užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius. Jis pabrėžė, kad šis skaičius nėra derybų objek-
tas ir pasirinktas išanalizavus Lietuvos galimybes, siekiant 
parodyti solidarumą su Europos Sąjungos šalimis. Birželio 10 
d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pranešė, kad Lietuva galėtų 
priimti iki 250 pabėgėlių. Pasak jos, tokie skaičiavimai gauti 
sudarius formulę, į ją įtraukiant gyventojų skaičių ir šalies 
bendrąjį vidaus produktą.Tokį kiekį ji siūlysianti Vyriausybei 
priimti Vyriausybės nutarimu.                                ELTA, LRT

Vatikanas, birželio 11 
d. (dpa-ELTA). Popiežius 
Pranciškus per privačią au-
dienciją susitikęs su Rusijos 
prezidentu Vladimiru Putinu 
trečiadienį ragino imtis kon-
krečių pastangų siekiant tai-
kos Ukrainos konflikte. Visos 
šalys turi įnešti savo indėlį, 
pabrėžė jis.

Pranciškus akcentavo, jog 
„būtinos nuoširdžios ir didelės 
pastangos, kad būtų pasiekta 
taika”, trečiadienio vakarą 
pranešė Vatikanas. Popiežiaus 
ir V. Putino susitikimas truko 
apie 50 minučių.

Beje, V. Putinas į popie-
žiaus audienciją atvyko pavė-
lavęs 70 minučių. Per pirmąją 
savo viešnagę pas Pranciškų 
2013-aisiais jis pontifiką pri-
vertė laukti 45 minutes.

Pasak Vatikano atsto-
vo Federiko Lombardžio 
(Federico Lombardi), popie-
žius prašė, kad Ukrainoje „vi-
sos šalys stengtųsi įgyvendinti 
Minsko susitarimus”.

Audiencijos temos pirmiau-

Panevėžio vyskupas ordinaras 
Lionginas Virbalas, SJ. paneve-
ziokatedra.lt

Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir popiežiaus Pranciškaus 
susitikimas, kairėje - monsinjoras Visvaldas Kulbokas.      Scanpix

siai buvo konfliktas Ukrainoje 
ir situacija Artimuosiuose 
Rytuose. Pranciškus V. Putinui 
padovanojo medalį su laisvės 
angelu. „Tai taikos angelas, 
kuris laimi visus karus ir kalba 
apie solidarumą tarp tautų”, - 
teigė popiežius.

Pasaulį apskriejusiose 
nuotraukose iš popiežiaus 
Pranciškaus ir prieštaringai 
vertinamo Rusijos vadovo 
Vladimiro Putino susitiki-
mo galima pamatyti ir lie-

V. PUTINAS Į SUSITIKIMĄ SU POPIEŽIUMI VĖLAVO 70 MINUČIŲ

tuvį monsinjorą Visvaldą 
Kulboką. 41 metų Vatikano 
diplomatas padėjo surengti 
šį 50 minučių trukusį susiti-
kimą ir vertėjavo rusų, italų 
kalbomis.V. Putinas žinojo, 
kad susikalbėti su popiežiu-
mi jam padėjo lietuvis: V. 
Kulbokas jau kartą vertėjavo 
šiems vadovams 2013–siais, 
jis anksčiau taip pat dir-
bo pirmuoju sekretoriumi 
Šventojo Sosto nunciatūroje 
Maskvoje.

Vokietijos Kanclerė Angela Merkel ir JAV Prezidentas Barack Obama kartu su Prancūzijos Prezidentu 
Francois Hollande, D.Britanijos Ministru pirmininku David Cameron, Italijos Ministru pirmininku 
Matteo Renzi, ES Komisijos Prezidentu Jean-Claude Juncker, Europos Vadovų Tarybos pirmininku 
Donald Tusk, Japonijos Ministru pirmininku Shinzo Abe ir Kanados Ministru pirmininku Stephen 
Harper Didžiojo septyneto (G7) derybų dieną Bavarijos Alpėse. G7 vadovai išreiškė griežtą poziciją 
Rusijai pritaikytų sankcijų atžvilgiu.                                                                                                 AP

DIDŽIOJO SEPTYNETO DĖMESYS SKIRTAS 
PASAULINĖMS GRĖSMĖMS

Didžiojo septyneto gru-
pė - JAV, Kanada, Didžioji 
Britanija, Italija, Prancūzija, 
Japonija ir Vokietija - pažadėjo 
išlaikyti sankcijas Rusijai dėl 
jos veiksmų Rytų Ukrainoje 
ir separatistams teikiamos pa-
galbos. Tai jau antrasis G7 vir-
šūnių susitikimas be Rusijos, 
kuri pernai buvo pašalinta iš 
grupės.

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel birželio 7 d. paragino 
pasaulio bendruomenę griežtai 
vertinti Rusiją, o konflikto 
puses - laikytis vasarį Minske 
priimtos Ukrainos paliaubų 
sutarties.

Kanados ir Japonijos prem-
jerai Stephenas Harperis ir 
Shinzo Abe vadovams kalbėjo 

apie vizitą Kijeve. Ten jie už-
suko pakeliui į Vokietiją.

Europos Vadovų Tarybos 
(EVT) prezidentas Donaldas 
Tuskas pareiškė, kad Rusijos 
grįžimas į G7 priklauso nuo 
kardinalių pokyčių jos už-
sienio politikoje. Tačiau šiuo 
metu, pasak D. Tusko, Europos 
Sąjunga (ES) susiduria tik su 
vienu klausimu - Maskvai pri-
taikytų sankcijų griežtinimu.

Br i t an i jos  p remje ras 
Davidas Cameronas teigė 
pasisakąs už sankcijų išlaiky-
mą Rusijai, nepaisant to, kad 
kai kurios šalys, pavyzdžiui, 
Graikija, kenčia nuo sumažė-
jusių investicijų iš Maskvos.

„Tai turi įtakos visoms ša-
lims, kalbant apie sankcijų pri-

taikymą kitai valstybei”, - pa-
žymėjo ministras pirmininkas.

Padėtis tarp Graikijos ir 
jos tarptautinių kreditorių - 
dar vienas nerimą keliantis 
klausimas. 

Su islamistų agresija kovo-
jančių Irako ir Nigerijos vadai 
taip pat buvo pakviesti į dery-
bas. Irako premjeras Haideris 
al-Abadi aptarė radikalaus 
judėjimo „Islamo valstybės” 
vykdomus išpuolius jo šalyje.

G7 grupė taip pat aptarė 
Japonijos būgštavimus dėl 
Kinijos agresijos Pietų Kinijos 
jūroje, siūlomą laisvosios pre-
kybos sutartį tarp JAV ir ES 
bei išmoktas Vakarų Afrikoje 
siautėjusio Ebolos viruso pa-
mokas.                           ELTA
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RUSIJA VARO SAVE Į KAMPĄ
„Prie Rusijos ir Ukrainos sienos sudužo „Boeing 777” su 

295 žmonėmis, praneša naujienų agentūra „Interfax”, rem-
damasi šaltiniais aviacijos tarnybose. Beveik neabejojama, 
kad lėktuvas buvo numuštas. Ukrainos valdžia tvirtina, kad 
lėktuvą numušė Donecko srityje veikiantys teroristai arba 
į jį buvo paleista iš Rusijos teritorijos. Visi lėktuvu skridę 
žmonės žuvo. Tarp lėktuvo keleivių buvo apie 80 vaikų.” 

„Naujausiais duomenimis, lėktuvu skrido 283 keleiviai. 
„Malaysian Airlines” duomenimis, 154 iš jų buvo Olandijos 
piliečiai, 27 australai, 28 Malaizijos piliečiai, 12 indoneziečių, 
9 Didžiosios Britanijos piliečiai, 4 vokiečiai, 4 belgai, 3 fili-
piniečiai ir vienas Kanados pilietis. Kitų žuvusiųjų tapatybės 
dar nustatinėjamos.” – štai tokios  žinios pripildė viso pasau-
lio žiniasklaidą pernai liepos 17 dieną. Po to buvo daugybė 
spėlionių, argumentų ir propagandinių triukų stengiantis 
paneigti faktą, kad oro lainerį numušė Rusijos vadovaujami 
separatistai, kurie nuo pat pradžių neslėpė, kad numušė, jų 
manymu, ukrainiečių karinį transporto lėktuvą, tiesa, vėliau 
šie separatistų džiugesiai nutilo ir pradėti neigti. Pasaulio 
bendruomenė buvo šokiruota, tačiau pykti, kad po to ji nepa-
skelbė karo Rusijai, tikrai būtų neprotinga.  Civilizacija turi ir 
kitokių būdų agresoriui nubausti. Štai ką mano nepriklausomi 
rusų politologai apie įvykių eigą, jeigu Rusija nesutiktų išduo-
ti kaltus asmenis, kurių reikalauja Europos Saugumo Tarybos 
rezoliucija. O juk Rusija gali taip pasielgti – jos konstitucija 
leidžia neišduoti savo piliečių kitoms šalims, be to, Rusijai 
apskritai dažnai nusispjauti į tarptautinės teisės postulatus. 
Bet Rusija negali atsiriboti nuo viso pasaulio ir elgtis lyg 
niekur nieko. Jau dabar jos valdžios elgesys varo šalį į kampą.

Taigi, jeigu Rusija nepripažins savo kaltės ir nesutiks iš-
duoti kaltųjų, Olandija ir kitos valstybės, kurių piliečiai žuvo 
numušus lėktuvą, kreipsis į Europos teismus su ieškiniais. Be 
jokios abejonės Rusija tokius teisminius procesus pralaimės 
ir privalės išmokėti milijardines kompensacijas, o jeigu ir jas 
mokėti atsisakytų, tai šie pinigai būtų išieškoti (kaip buvo 
padaryta JUKOS atveju) iš užsienyje esančių Rusijos turto 
ir aktyvų, neišskiriant užsienyje esančio Rusijos stabilizavi-
mo fondo,  iš kurio paskolas yra paėmusios kelios Europos 
šalys ir JAV ( o tai savo ruožtu jas išvaduotų nuo kreditorės 
Rusijos Federacijos spaudimo).  Negana to, Vakarų valstybių 
sankcijos būtų dar labiau sugriežtintos, o kadangi rublis nėra 
konvertuojama valiuta, tai Rusijos valstybinės kompanijos 
(„Gazprom”, „Rosneft” ir kt.) Vakaruose negalėtų persikredi-
tuoti, kaip buvo įpratusios anksčiau. Savo ruožtu tai visiškai 
sužlugdytų Rusijos ekonomiką, nepaisant optimistinių rusų 
valdininkų patikinimų per propagandinės televizijos kanalus 
(vis labiau primenančius sovietinių laikų partinių šulų rapor-
tus apie klestinčio socializmo pergales). 

Na, o dar šių procesų pralaimėjimas paveiktų ir Ukrainos 
ieškinių prieš Rusiją tuose pačiuose teismuose sprendimus 
(verdiktai turi pasirodyti rugsėjo pabaigoje), dėl ko Rusija 
būtų įpareigota sumokėti Ukrainai šimtus milijardų dolerių 
reparacijų.

Kita Rusijos problema – 49 metams Kinijai išnuomotos 

teritorijos Užbaikalėje, Buriatijoje, Jakutijoje, Amūro ir 
Krasnojarsko kraštuose bei Novosibirsko srityje. Šios terito-
rijos, užimančios šimtus tūkstančių kilometrų, „paskolintos” 
Kinijai  tam, kad ji galėtų čia kirsti miškus, gaudyti lašišines 
žuvis, medžioti žvėris ir auginti įvairias grūdines kultūras, 
naudoti naudingų iškasenų telkinius be jokio įsipareigojimo 
rūpintis jų atstatymu ir rekreacija. Atrodytų, ko nepadarysi 
vardan draugystės su kinais, tačiau realybė tokia, kad Kinija 
nėra Rusijos sąjungininkas ir visai atvirai kalba, kad neketina 
eiti nei į karinę, nei į ekonominę konfrontaciją su JAV, kurią 
laiko svarbiausia prekybos partnere (tai pagrindinė Kinijos 
gamintojų rinka). Deja, Rusijos žiniasklaidos priemonėse 
tokie Kinijos vadovybės pareiškimai neskelbiami, eiliniams 
rusams jie nežinomi.

Galų gale viskas, kas dedasi aplink Rusiją ir jos viduje, 
netolimoje ateityje rizikuoja peraugti ne tik į nenusakomą 
išorinį diplomatinį ir ekonominį konfliktą, bet ir į valstybės 
vidaus pilietinį: pradedant masiniais neramumais visoje ša-
lyje ir baigiant kariniais veiksmais Kaukaze. Kad ir labai to 
nesinori, bet kol kas visa situacija plėtojais kaip tik į tokią 

„perspektyvą”. Akivaizdu, kad absoliuti dauguma problemų 
kyla tik dėl Rusijos Federacijos vadovybės pasirinktos poli-
tinės, ekonominės, diplomatinės ir teisinės linijos.

Kęstutis Šilkūnas

Eurostato duomenimis, 
2013 m. 31 proc. Lietuvos 
gyventojų gyveno ties skurdo 
riba. Žinoma, skurdas yra 
sąlyginis dalykas, pavyzdžiui, 
Eurostatas šiai kategorijai 
priskiria žmones, kurių paja-
mos nesiekia 60 proc. šalies 
vidurkio.

Lietuvos statistikos de-
partamento skaičiavimais, 21 
proc. lietuvių gyveno žemiau 
skurdo rizikos ribos, o kaime 
– net 32 proc. jo gyventojų. 
Tačiau kaip paaiškinti, kad visi 
skundžiasi, jog kaime sunku ką 
nors prisikalbinti pasidarbuoti 
už gerą atlygį?

Anaiptol nenoriu pasakyti, 
kad ši problema išpūsta, nes 
socialinė atskirtis Lietuvoje 
tikrai per didelė. Bet skurdo 
lygis iš tikrųjų yra reliatyvus 
dalykas. Kaip skurdas atrodė 
kiek daugiau nei prieš šimtą 
metų Anglijoje – šalyje, į 
kurią dabar yra suplūdę daug 
lietuvių, kaip tik bėgančių nuo 
skurdo tėvynėje?

XIX ir XX a. sandūroje 
anglų sociologas Seebohmas 
Rowntree Jorko mieste atliko 
didžiulio masto tyrimą pagal 
savo sukurtą metodiką, kuri 
vėliau buvo plačiai pripažinta.

Gyvenantiems žemiau 
skurdo ribos jis priskyrė štai 
kokius žmones: kurie visai 
negali sau leisti važiuoti ir, 
norėdami aplankyti gimines 
kaime, turi eiti pėsti; kurie 

STATISTIKA, KURIOS NEŽINOJOTE 
neišgali nusipirkti pašto žen-
klų laiškams, tabako arba 
alkoholio, neturi pinigų nu-
pirkti vaikams lėlių, žaislų 
arba saldainių ir neturi už ką 
nusipirkti drabužių, išskyrus 
pačius būtiniausius. Tai štai 
tokie skurdžiai sudarė 28 
proc. Jorko miesto gyventojų. 
Panaši padėtis iki XX a. pra-
džios buvo Londone ir dau-
gelyje kitų Anglijos miestų.

Svarbu, kad ši studija pa-
skatino naują Britanijos vals-
tybės socialinę politiką dar XX 
a. pradžioje, ir skurdžiau gyve-
nančių visuomenės sluoksnių 
padėtis vėlesniais dešimtme-
čiais smarkiai pagerėjo – ne 
tik Britanijoje, bet ir visoje 
Europoje, nors Lietuvoje ji 
gerėjo kur kas lėčiau negu 
norėtųsi.

O kaip pasikeitė kiti kie-
kybiniai rodikliai Lietuvoje 
pastaraisiais dešimtmečiais?

Kai kurie dalykai nekelia 
abejonių – prekių ir paslaugų 
pasiūla išaugo milžiniškai. 
Kai kurie rodikliai, pavyz-
džiui, demografiniai, aiškiai 
pablogėjo, bet tai bent kol 
kas gyvenimo kokybę veikia 
teigiamai, nes iš emigracijos 
suplūsta daug pinigų. Tačiau 
yra tokių dalykų, dėl kurių 
daug nerimaujame, o vis dėlto 
rodikliai yra pagerėję.

Tad dabartį palyginkime su 
1989 metais. Kūdikių mirtin-
gumas tūkstančiui gyventojų 

sumažėjo per pusę. Apskritai 
sumažėjo mirtingumo rodiklis 
ir dvejais metais pailgėjo vidu-
tinė gyvenimo trukmė – nuo 
maždaug 72 metų iki 74. Itin 
įdomi žuvusiųjų eismo įvy-
kiuose statistika. 1989 m. 100 
000 gyventojų teko 27 žūtys 
keliuose, pernai – devynios, 
nors automobilių dabar važi-
nėja keliskart daugiau.

Pabrėžtina, kad kaip tik 
dėl kai kurių iš šių rodiklių 
mūsų viešojoje erdvėje daug 
skundžiamasi, uoliai ieškoma 
būdų pagerinti padėtį. Iš tikrų-
jų šiais atžvilgiais Lietuvos 
reikalai prastesni negu Vakarų 
Europos, tačiau geresni negu 
buvo sovietmečiu ir geresni 
negu šiandieninėje Rusijoje. 
Kaip ir štai dar toks rodiklis: 
pagrįstai apgailestaujame, kad 
Lietuvoje daroma per daug 
abortų – nuo 5 iki 6 tūkst. per 
metus. Tačiau 1989 m. jų buvo 
atlikta apie 30 tūkst.

Tikrai ne viskas pagerėjo 
– yra išaugęs (nors pastaruoju 
metu mažėjantis) nusikalsta-
mumas, padidėjęs skirtumas 
tarp turtingųjų ir vargšų. Vis 
dėlto kai kurie kiekybiniai 
rodikliai, kurie mums dažnai 
atrodo labai prasti, lyginant su 
sovietmečiu yra pagerėję, o ne 
pablogėję, pavyzdžiui, kad ir 
pragyvenimo lygis – bent jau 
jo vidurkis.

L a i m a n t a s  J o n u š y s . 
Komentaras skaitytas per LRT.

JAV ambasadorė Jungtinėse 
Tautose birželio 11 d. apkalti-
no Rusiją skleidžiant „atvirą 
melą” apie Ukrainą, kuriuo sie-
kiama užmaskuoti Kremliaus 
tiesioginį dalyvavimą kare, 
pradėtą siekiant užkirsti kelią 
Kijevo provakarietiškiems 
siekiams. Ši ambasadorės 
Samanthos Power kalba, kurią 
ji pasakė kreipdamasi į šimtų 
žmonių minią Kijeve, buvo 

JAV KALTINA RUSIJĄ „ATVIRU MELU”
viena griežčiausių Maskvos 
atžvilgiu nuo tada, kai konflik-
to šalys vasarį nenoriai sutiko 
laikytis griežtai neapibrėžtų 
paliaubų, kurios praėjusią 
savaitę atsidūrė prie žlugimo 
slenksčio.

Emocingas S. Power krei-
pimasis, kuris truko 70 mi-
nučių, nuskambėjo praėjus 
beveik metams nuo tada, kai 
prie Ukrainos vairo stojo Petro 

Porošenka, ėmęsis aktyvių 
žingsnių pažaboti dešimtme-
čius klestėjusią korupciją ir 
paskatinti silpnos ekonomi-
kos, dėl kurios Ukraina tapo 
priklausoma nuo Rusijos pa-
galbos, augimą.

Ambasadorė sakė, kad 
Rusija prieš 14 mėnesių pradė-
jo karą Ukrainos ekonomikai 
gyvybiškai svarbiuose pramoni-
niuose šalies rytuose siekdama 
atkirsti naująją vyriausybę nuo 
likusių finansinių išteklių ir su-
žlugdyti visuomenės paramą jai. 
Ji pabrėžė, kad Kremlius ėmėsi 
maskuoti savo darbotvarkę 
pasitelkęs propagandos srautą 
žiniasklaidoje ir nenuoširdžias 
kalbas pasaulinėse tribūnose, to-
kiose kaip JT Saugumo Taryba, 
o tokia taktika taip pat iškėlė 
prezidento Vladimiro Putino po-
puliarumą namuose į rekordines 
aukštumas.

V. Putinas griežtai neigia 
pasiuntęs specialiąsias pajėgas 
į konflikto krečiamas Donecko 
ir Luhansko sritis, kuriose do-
minuoja rusakalbiai gyventojai 
ir kurias sieja seni kultūriniai 
ryšiai su Maskva.

Kremliaus vadas karo zo-
noje sučiuptus ginkluotus 
rusus vadina „savanoriais” ir 
iš tarnybos pasitraukusiais ka-
riais patriotais, kurie „klauso 
savo širdies”.                   LRT
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Lietuvoje birželio 13-14 
d. minimos Gedulo ir vilties, 
okupacijos ir genocido dienos, 
vyko renginiai pirmosioms 
masinėms tremtims, tragiš-
koms netektims ir pasiprieši-
nimui atminti. Laptevų jūros 
tremtinių brolija tradiciškai 
rinkosi prie jurtos-žeminukės 
Liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse. Koplytstulpių 
kalnelį šalia jos papuošė dar 

RUMŠIŠKĖSE RINKOSI LAPTEVIEČIAI

vienas paminklas „Lietuvių 
kalbos pamoka”.

Jie renkasi jau daugiau kaip 
ketvirtį amžiaus. Nuo 1992 m. 
čia, Liaudies buities muzie-
juje, kur tragišką gyvenimą  
prie Laptevų jūros primena 
jurta-žeminukė. Jie buvo pir-
mieji, 1941 m.  birželio 14-ąją 
sugrūsti į  gyvulinius vagonus 
ir ištremti į atšiauriausius 
Rusijos pakraščius.

Maždaug trys tūkstančiai 
iš pirmosios  tremties bangos 
po metų atsidūrė prie Laptevų 
jūros. Išgyveno apie pusė. 
Sakoma, kad niekur nebuvo 
sunkiau negu ten, tuščioje 
Jakutijos tundroje.

„Aš tik atsimenu, kad 
leisdavo sargyba pailsėti. 
Įsivaizduojat, juk vis tik vai-
kai buvom,– traukiam ten į 
kalną sunkenybes, velkam ir 

Brolijos „Lapteviečiai” nariai prie jurtos.                                             Irenos Saulutės Špakauskienės nuotr.

leidžia atsipūsti”, – pasakojo 
tremtinė, muziejininkė Irena 
Saulutė Špakauskienė.

Praeities išgyvenimus, vil-
tis ir sugebėjimą išlikti net sun-
kiausiomis sąlygomis į broliją 
susibūrę laptevičiai kasmet 
įamžina vis naujais ženklais. 
Šalia žeminukės besikuriantį 
koplytstulpų kalnelį šiemet 
papildė dar vienas  tautodaili-
ninko Rimanto Zenkevičiaus 
kūrinys – „Lietuvių kalbos 
pamoka”  ir elektrėniškio 
Algirdo Dambrausko instalia-
cija „Našlaičių barakas”.

„Mūsų tikslas, kai kūrėme 
broliją, buvo kalbėti savo dar-
bais. Mes pastatėme čia šitą 
koplytstulpį, paskui kopiją tų 
koplytstulpių, kurie yra prie 
Laptevų, paskui – kryžių, pa-
minklą žydams”, – pasakojo 
Lapteviečių brolijos pirminin-
kas Jonas Markauskas.

Man čia – tokia maža 
Lietuva, kokią aš norėčiau ma-
tyti visoje Lietuvoje – linksma, 
kupina pagarbos, dirbanti. 
Tada ir tos grėsmės, kurios 
dabar nukreiptos prieš Lietuvą, 
nebūtų tokios jau svarbios”, 
– sakė buvęs Lietuvos kariuo-

menės vadas gen. mjr. Jonas 
Kronkaitis.

Dar likusių gyvų atminties 
liudytojų prisiminimus brolija 
įamžina  knygose, kompakti-
nėse plokštelėse, tačiau, pasak 
istorinės atminties saugotojos 
Agnonitos Rupšytės, daug 
labiau įsimena renginiai, vyks-
tantys šioje tautos istorijos 
taku tampančioje vietoje.

„Tai yra mūsų dvasios sti-
prybės vieta, kur mes galime 
jos pasisemti. Čia sužinai, kas 
buvo prieš 75 metus, prieš 50 
metų, bet taip pat čia apmąstai 
tą dvasios stiprumą ir kartu 
pereini per visą istoriją, – sakė 
Seimo Parlamentarizmo isto-
rijos ir atminimo įamžinimo 
sk. vedėja A. Rupšytė, – šitoje 
vietoje gali susėsti jaunimas, 
pasikalbėti, kas mums yra tė-
vynė, pamąstyti, kas yra laisvė.

Lapteviečiai planuoja, kad 
koplystuplių kalnelyje netru-
kus iškils dar kelios medžio 
skulptūros, simbolizuojančios 
esminius tremtinių gyvenimo 
momentus. Tuomet į muziejų 
atvykstančioms ekskursijoms 
bus dar lengviau suvokti čia pa-
teikiamą istorijos pamoką. LRT

Birželio 5 d. Vyriausybėje 
vykusiame Užsienio lietu-
vių reikalų koordinavimo 
komisijos posėdyje aptarti 
grįžtančiųjų nuolat gyventi iš 
užsienio socialinės integraci-
jos ir įsitraukimo į darbo rinką, 
Valstybės 100-mečio minėji-
mo ir užsienio lietuvių įtrau-
kimo į valstybinę švenčių pro-
gramą, „Globalios Lietuvos” 

LIETUVOS PREMJERAS KVIETĖ STIPRINTI RYŠIUS  
SU UŽSIENIO LIETUVIAIS IR SIEKTI BENDRŲ TIKSLŲ

programos vykdymo, kiti su 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
veikla ir integracija susiję 
klausimai.

„Vos prieš valandą su-
sitikau su Lietuvos Garbės 
konsulais, į kuriuos kreipiausi, 
prašydamas padėti Lietuvos 
verslui, kultūrai, mokslui įeiti 
į naujas rinkas, naujas šalis, 
padėti užmegzti naujus kon-
taktus. Jų taip pat prašiau 
palaikyti glaudų ryšį su lietu-
viais, gyvenančiais užsienyje, 
ir ypač tose šalyse, kur nėra 
Lietuvos diplomatinių atsto-
vybių”, – kreipdamasis į po-
sėdžio dalyvius, Pasaulio lie-
tuvių bendruomenės atstovus 
sakė Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius.

Premjeras paragino dirbti 
visiems kartu tiek puoselėjant 
lietuvybę, bendruomenišku-
mą, tiek ir padedant Lietuvai. 

„Juk drauge galime nuveikti 
nepalyginamai daugiau, nei 
dirbdami atskirai. Jūsų žinios 
ir patirtis visada buvo ir yra 
labai svarbios Lietuvai”, – 
kalbėjo premjeras, taip pat 
kviesdamas prisidėti rengiantis 
Valstybės 100-mečio minėji-
mui 2018 metais.

Užsienio lietuvių reika-
lų koordinavimo komisija, 
veikianti nuo 2009 metų, 
Vyriausybei teikia siūlymus 
dėl valstybės santykių su už-
sienio lietuviais strateginių 
veiklos krypčių ir jų įgyven-
dinimo, dėl valstybės institu-
cijų veiksmų koordinavimo, 
stiprinant ryšius su užsienio 
lietuviais, įtraukiant juos į 
Lietuvos politinį, visuomeninį, 
ekonominį ir kultūrinį gyve-
nimą, taip pat dėl teisės aktų 
projektų, susijusių su užsienio 
lietuvių reikalais.            LRV

LR Vyriausybėje vykusio Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdžio dalyviai. LRV nuotr.

Kauno r. ,  birželio 13 
d.(ELTA). Kauno rajone, 
Kluoniškių kaime, buvusio-
je Zigmo Balsio sodyboje, 
įvyko čia buvusio mūšio 
tarp partizanų ir enkavedistų 
70-ųjų metinių paminėjimas. 
Prieš minėjimą Zapyškio Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčioje 
buvo aukojamos šventos 
Mišios.

Likęs gyvas pokario įvy-
kių liudininkas, Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio armijos 
vadas Vytautas Balsys prisi-
mena, kaip 1945 m. birželio 
13 -ąją kautynėse su NKVD 
trisdešimties kareivių būriu 
žuvo, o vėliau sode buvo 
palaidoti „Tauro” apygardos 
partizanai Viktoras Balsys, 
A l e k s a n d r a s  J a n s o n a s , 
Vladas Šidiškis, Viktoras 
Šlionskis ir Vincas Vaidelis.

Drapakampio miške esan-
čioje Papiškės-Novos parti-
zanų žeminėje 1944-1945 m. 
slapstėsi 19 partizanų. Tarp 
jų buvo ir Uosio slapyvar-
džiu pasivadinęs V. Balsys. 
Tris kartus išvengęs žūties 
partizaniniame kare, 20 metų 
kalėjęs lageriuose, vyras iš-
saugojo tvirtą dvasią.

Buvęs partizanas pasako-
jo, kad Zapyškio apylinkėse 
po karo siautėję stribai. Jiems 
niekas atlyginimų nemokėjo, 
tačiau sovietų valdžia leido 
grobti gyventojų turtą. Kai 
sovietai suprato, kad pamiš-
kės gyventojai remia parti-
zanus, ūkininkai iš Zapyškio 
pamiškių 1946-1948 m. buvo 
ištremti į Sibirą.

Pasak V. Balsio, po karo 

KLUONIŠKIŲ KAIME PRISIMINTI 
MŪŠYJE ŽUVĘ PARTIZANAI

Lietuvos miškuose susitelkė 
apie 30 tūkst. ginkluotų vyrų, 
kurie stojo į kovą su okupan-
tais. Aktyvus pasipriešinimas 
truko beveik dešimtmetį, o 
paskutinis partizanas žuvo 
1965 - aisiais. 

„Tautos pasipriešinimo 
dvasia neišnyko per visą 
mūsų šalies okupaciją ir 
atvedė į Nepriklausomybės 
atkūrimą”, - tvirtina 93-ejų 
metų Vyčio Kryžiaus ordino 
bei Kauno rajono garbės 
ženklo kavalierius V. Balsys.

Rajono mero patarėjo 
Edmundo Mališausko teigi-
mu, Gedulo ir Vilties dienos 
renginiai vyko ir kitose Kauno 
rajono vietose. Birželio 13 d. 
popietę Domeikavos Lietuvos 
kankinių bažnyčioje prasidėjo 
tradicinis, jau ketvirtasis, sa-
kralinės chorų muzikos festi-
valis „Sacrum Convivium”. 
Jame dalyvavo Kauno rajono 
chorai „Versmė”, „Gynia:, 
„Žaisa”, „Melodija”, „Daina”.

Garliavos Švč. Trejybės 
bažnyčioje birželio 14 d., se-
kmadienį buvo aukojamos šv. 
Mišios už tremtinius. Vėliau 
buvo padėta gėlių prie tremti-
nių kryžiaus Krizių centro kie-
me. Po Šv. Mišių už tremtinius 
Raudondvario Šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresės bažnyčioje 
- gėlių padėjimas ant vietos 
partizanų kapų.

Ilgakiemio laisvalaikio 
salėje vyko Taljano krašto 
tremtinių sueiga. Lietuvos 
miškuose partizanų dainuotas 
bei lietuvių tremties vietose 
gimusias dainas atliko ansam-
bliai „Sedula” ir „Senolės”.

Dvidešimt penkių šeimų 
tremties istorijos pristatomos 
Alytaus Jurgio Kunčino bi-
bliotekoje, parodoje „Tremčių 
geležinkeliai”. Buvę tremti-
niai apie gyvenimą už Uralo, 
Tėvynės ilgesį ir svajones da-
lijasi rankomis rašytuose prisi-
minimuose, juos paįvairindami 
originaliomis nuotraukomis iš 
senų albumų. Paroda bibliote-
koje veiks visą mėnesį, vėliau 
bus perkelta į Seimą.         LRT
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Birželio 12 d. Vašingtone 
i š k i l m i n g a i  p a m i n ė t o s 
Komunizmo aukų memorialo 
įsteigimo aštuntosios metinės. 
JAV sostinės centre 2007 metų 
birželį įkurtas memorialas, 
kurio paskirtis, kaip jo atida-
rymo ceremonijoje įvardijo 
tuometinis JAV Prezidentas 
J.W.Bush, – nuolat priminti 
sau patiems ir ateities kartoms 
šaltojo karo laikų pamokas, 
suprasti, kad laisvė nėra duota 
savaime ir neleisti komunizmo 
nusikaltimams pasikartoti, yra 
tapęs tradicine laisvės kovotų-
jų susibūrimo ir komunizmo 
aukų pagerbimo vieta.

Kasmet, šio renginio metu 
skiriamu Truman-Reagan lais-
vės medaliu labiausiai pasižy-
mėjusiems laisvės kovotojams, 
šiais metais apdovanoti Kubos 
disidentas Guillermo Fariñas 
Hernandez ir žymus Rusijos 
laisvės kovotojas, knygos 
„Baudžiamoji medicina”, de-
maskuojančios sovietinę psi-
chiatriją, autorius Alexander 
Podrabinek. Atsiimdamas ap-
dovanojimą rusų disidentas 
pažymėjo, kad komunizmas, 
deja dar nėra praeitis – kai 

kuriose valstybėse, įskaitant 
jo gimtąją Rusiją, jis tėra šiek 
tiek pakeitęs formą, modifi-
kavęsis, tačiau esmė išlieka ta 
pati – gniaužti demokratijos 
apraiškas, ignoruoti žmogaus 
teises, riboti žodžio laisvę ir 
visa tai tam, kad esama poli-
tinė nomenklatūra išlaikytų 
savo valdžią ir įtaką. Tiesiog 
šiandien, komunistinius do-
gmatikus, yra pakeitę komu-
nistiniai pragmatikai, kuriems 
be galo reikia tarptautinės 
bendruomenės pripažinimo, 
tam, kad galėtų panaudoti 
jį galutiniam demokratinės 
opozicijos sugniuždymui savo 
šalyse. Deja, Vakarų lyderiai 
ne visuomet suvokia, kad 
spausdami ranką diktatoriams 
ir ieškodami kompromisų su 
jais jie išduoda tūkstančius 
laisvės kovotojų, todėl norė-
čiau paskirti šį savo apdovano-
jimą visiems buvusiems ben-
dražygiams, kurie nesulaukė 
šios dienos bei šiandieniniams 
laisvės kovotojams tebetęsian-
tiems kovą su komunizmu 
įvairiuose pasaulio kraštuo-
se, - teigė Truman-Reagan 
laisvės medalio laureatas. 

LIETUVOS DIPLOMATAI DALYVAVO PAGERBIANT 
KOMUNIZMO AUKAS JAV SOSTINĖJE

Beje, pirmasis šiuo medaliu, 
tik jį pradėjus teikti, buvo 
apdovanotas LR Aukščiausios 
Tarybos/Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, o tarp vėliau 
Truman-Reagan apdovanoji-
mą gavusių asmenų paminė-
tinos tokios išskirtinės asme-
nybės kaip Popiežius Jonas 
Paulius II, Čekijos Prezidentas 
Vaclav Havel ,  Lenki jos 
Prezidentas Lech Walesa, bu-
vęs JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld, kiti žymus 
Vidurio ir Rytų Europos bei 
kitų su komunistiniu teroru 
kovojusių ar tebekovojančių 
šalių disidentai.

Prie paminklo Komunizmo 
aukoms atminti surengtame 
minėjime dalyvavo iškilūs 
JAV politikai, nevyriausy-
binių organizacijų atstovai, 
autoritarinių režimų disidentai, 
Vašingtone reziduojantys už-
sienio šalių diplomatai.

Renginio pabaigoje pa-
minklą tradiciškai papuošė 
įspūdinga spalvingų vainikų 
ir puokščių, skirtų kovotojams 
už laisvę, kompozicija. 

LR URM

LIETUVA IR PASAULIS
2015 m. birželio 12 d. Užsienio reikalų ministras Linas 

Linkevičius dalyvavo akcijoje „Ačiū Tau, Islandija” (Takk 
Island). Ši akcija vyksta Vilniuje Islandijos gatvėje jau ketvirtus 
metus iš eilės. Ministras taip pat dalyvavo akcijos metu rengtoje 
diskusijoje „Dviejų mažų šalių supergalios”. Savo pasisakyme 
L.Linkevičius padėkojo Islandijai, kuri pirmoji pripažino 1991 m. 
atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. „Mes labai vertiname šį drąsų 
Islandijos žingsnį, kuris atvėrė duris mūsų šalies tarptautiniam 
pripažinimui. Tai buvo labai aiški vertybėmis paremtos politikos 
išraiška. Vertybėmis ir moraliniai principais grįsta užsienio poli-
tika yra ypatingai aktuali ir šiandieną, kuomet mūsų kaimynys-
tėje vyksta agresijos aktai prieš suverenią valstybę”, - pažymėjo 
L.Linkevičius. Ministras pasidžiaugė tuo, kad, nepaisant to, jog 
Lietuva ir Islandija yra geografiškai toli viena nuo kitos, tačiau 
santykiai yra glaudūs įvairiose srityse. Jis pasidžiaugė, kad lie-
tuviai po danų ir lenkų Islandijoje yra trečia pagal dydį tautinė 
mažuma.

„Ačiū Tau, Islandija” yra neformali pilietinė padėkos šventė 
Islandijai, kuri pirmoji pasaulyje pripažino atkurtos Lietuvos 
Nepriklausomybę. Tuo pačiu metu vyksta ir Islandijos kultūros 
dienos. Renginių metu vilniečiai bei miesto svečiai turi galimybę 
geriau susipažinti su Islandijos kultūra bei tradicijomis. Šiais 
metais šventėje dalyvavo Islandijos švietimo, mokslo ir kultūros 
ministras Illugi Gunnarsson.  2015 m. kovo 11 d. vykusiuose 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti skir-
tuose renginiuose dalyvavo Islandijos Prezidentas ir užsienio 
reikalų ministras.

Vilniuje po birželio 9-10 dienomis įvykusio antrojo derybų 
etapo parafuotas Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) 
susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos pro-
jektas. Lietuvos delegacijai derybose vadovavo Užsienio reikalų 
ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorė 
Sigutė Jakštonytė, JAE – Finansų ministerijos ekonomikos eks-
pertas Hamid Nasr Abdel Qadir. Derybų metu abiejų valstybių 
ekspertai sutarė dėl visų dvišalės investicijų skatinimo sutarties 
nuostatų, kuriomis siekiama sukurti palankias sąlygas abiejų šalių 
investuotojams. Šiuo metu investavimo Lietuvoje ir JAE sąly-
gas, investuotojų teises bei investicijų apsaugos priemones visų 
rūšių investicijoms nustato abiejų valstybių nacionaliniai teisės 
aktai. Sudarius sutartį, Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ūkio 
subjektai bus skatinami investuoti kitoje šalyje, jų investicijoms 
bus suteiktos tarptautinės teisinės apsaugos garantijos. Susitarimu 
siekiama įtvirtinti aukščiausius investicijų ir investuotojų interesų 
apsaugos standartus, atitinkančius ES investicijų politiką.

Kadenciją baigiančiai Lietuvos Respublikos ambasadorei 
Kinijoje Linai Antanavičienei už ypatingus nuopelnus plėtojant 
Šandongo provincijos ir Lietuvos bendradarbiavimą suteiktas 
Šandongo provincijos vyriausybės „Draugystės ambasadorės” 
vardas. Nuo 2009 metų, kai buvo įsteigtas Šandongo provincijos 
„Draugystės ambasadoriaus” apdovanojimas, jis suteiktas iš viso 
tik 78 užsieniečiams.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas bir-
želio 8 dieną priėmė Kubos ambasadorių Lietuvai Enrique Orta 
Gonzalez, kuris reziduoja Helsinkyje. Susitikimo metu buvo 
aptartos Lietuvos ir Kubos bendradarbiavimo galimybės politi-
kos, ekonomikos, kultūros ir švietimo srityse. Kalbėdamas apie 
bendradarbiavimo galimybes švietimo srityje A. Krivas pakvietė 
studentus iš Kubos studijuoti Lietuvoje. Šiuo metu tik vienas stu-
dentas iš Kubos mokosi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. 
Viceministras paprašė Kubos vyriausybės paramos profesorės 
Dalios Leinartės kandidatūrai rinkimuose į Moterų diskriminacijos 
panaikinimo komitetą, kurie vyks 2016 m. birželio mėn. Niujorke.

Lietuva remia Europos Sąjungos ir Kubos ryšių stiprinimą, 
išlieka aktualūs klausimai dėl žmogaus teisių ir politinių laisvių 
Kuboje. Šiuo metu vyksta derybos tarp Kubos ir Europos Sąjungos 
dėl Politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo. Lietuva 
taip pat sveikina sprendimą atnaujinti JAV ir Kubos santykius. 
Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Kubos ambasadorius 
E. Orta Gonzalez skiriamuosius raštus įteikė birželio 8 d.  Jis 
yra pirmasis Kubos ambasadorius Lietuvai. 2014 m. Lietuvos 
eksportas į Kubą padidėjo 2,7 karto ir sudarė 23,4 mln. eurų. 70 
proc. viso eksporto iš Lietuvos į Kubą sudarė kviečių bei kviečių 
ir rugių mišinio eksportas.

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos 
batalioną pasiekė pirmoji dalis Švedijos ginkluotės gamintojo 
„SAAB Dynamics” gamykloje modernizuotų 4-os kartos raketinių 
kompleksų RBS70 su naktinio matymo prietaisais. Bataliono kariai 
yra apmokyti naudotis modernizuotomis sistemomis, kurias birželio 
pabaigoje išbandys dalyvaudami savo pirmosiose tarptautinėse oro 
gynybos padalinių kovinio šaudymo pratybose Čekijoje. 

LR URM, LR KAM

Europos Sąjungos (ES) sta-
tistikos agentūros „Eurostat” 
duomenimis, šių metų balandį, 
palyginti su 2015 metų kovu ir 
atsižvelgus į sezono svyravi-
mus, pramonės gamyba 0,1% 
ūgtelėjo tiek euro zonoje, tiek ir 
visoje ES. 2015 m. kovą gamy-
ba atitinkamai abiejose zonose 
sumažėjo 0,4 ir 0,1%.

Palyginti su 2014 metų ba-
landžiu, pramonės gamyba 
euro zonoje ketvirtąjį šių metų 
mėnesį padidėjo 0,8%, o visoje 
ES ūgtelėjo 1,2%.

Lietuvoje 2015 metų balan-
dį pramonės gamybos mastas 
kilstelėjo 3,4%, o per metus 
išaugo 2,3%.

Šių metų balandį, palyginti 

APIE ES EKONOMIKOS BŪKLĘ
su 2015-ųjų kovu, pramonės 
gamyba euro zonoje kilstelėjo 
0,1%, tam daugiausia įtakos 
turėjo 1,0% padidėjusi ilgalaikio 
vartojimo bei 0,7% ūgtelėjusi 
investicinių prekių gamyba, 
0,3% išaugusi tarpinio vartoji-
mo prekių gamyba; savo ruožtu 
energijos gamyba krito 1,6%, o 
trumpalaikio vartojimo prekių 
gamyba – 0,8%.

Visoje ES pramonės gamyba 
ūgtelėjo 0,1%, nes investici-
nių prekių gamybos apimtys 
šiuo laikotarpiu ūgtelėjo 0,6%, 
ilgalaikio vartojimo prekių 
gamybos mastas išaugo 0,5%, 
o tarpinio vartojimo prekių 
gamyba buvo stabili. Tiesa, 
energijos gamyba nukrito 0,4%, 

o trumpalaikio vartojimo prekių 
gamyba – 1,2%.

ES narių duomenimis, 2015 
metų balandį, palyginti su kovu, 
pramonės gamyba labiausiai 
sumažėjo Kroatijoje (4,1%), 
Maltoje (3,8%), Graikijoje 
(2,3%) ir Lenkijoje (2,1%). Šiuo 
laikotarpiu pramonės gamyba 
labiausiai išaugo Lietuvoje 
(3,4%), Švedijoje (2,2%) ir 
Portugalijoje (2,1%).

Š.m. balandį ES, palyginti su 
tuo pačiu 2014 m. mėnesiu, dau-
giausia pramonės gamyba padi-
dėjo Latvijoje (10,2%), Airijoje 
(9,8%) ir Vengrijoje (6,3%), o 
labiausiai sumažėjo Suomijoje 
(4,1%), Nyderlanduose (3,9%), 
Portugalijoje (1,1%) ir Estijoje 
(0,2%).                           ELTA
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Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
birželio 12 dieną pasveikino 
garbingą 95-erių metų sukak-
tį švenčiantį iškilų Lietuvos 
diplomatą, valstybės ir visuo-
menės veikėją ambasadorių 
Vytautą Antaną Dambravą.

L. Linkevičius padėkojo 
V. A. Dambravai už ilgame-
tę ir pasiaukojančią veiklą 
Lietuvai.  Ministras pabrėžė, 
kad V. A. Dambravos gyve-
nimo kelias – tai kartu ir XX 
amžiaus Lietuvos istorijos 
atspindys: gimęs nepriklau-
somoje Lietuvoje, drama-
tiškomis aplinkybėmis V. A. 
Dambrava buvo priverstas 
iš jos pasitraukti, okupaci-
jos metu visuomet ir visur 
gynė Lietuvos laisvę, atkūrus 
Nepriklausomybę garbingai 
atstovavo mūsų šaliai dauge-
lyje užsienio valstybių.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje vyko Vytauto 
Antano Dambravos jubi-
liejaus paminėjimui skirtas 
renginys, kuriame dalyvavo 
ir sukaktį švenčiantis amba-
sadorius. Jubiliejaus proga 
buvo surengta režisieriaus 
Tomo Ribaičio dokumenti-
nio filmo „Ambasadorius. 
Vytautas Antanas Dambrava” 
peržiūra. Renginio svečiai 

Ambasadorių Vytautą Antaną Dambravą sveikina Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
minint 95-ąjį gimtadienį.                                                                                                       LR URM nuotr.

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS PASVEIKINO 95-ĄJĮ JUBILIEJŲ MININTĮ 
AMBASADORIŲ VYTAUTĄ ANTANĄ DAMBRAVĄ 

galėjo susipažinti su doku-
mentų,  nuotraukų, leidinių 
paroda, pristatančia V. A. 
Dambravos diplomatinę, 
visuomenę veiklą. Paroda 
parengta bendradarbiaujant 
su Lietuvos centriniu valsty-
bės archyvu ir Lietuvos na-
cionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka.

Vy t a u t a s  A n t a n a s 
Dambrava gimė 1920 m. bir-

želio 10 d. Babinavičiuose, 
Vitebsko sr., Baltarusijoje. 
V. A. Dambrava nuo 1992 m. 
dirbo Lietuvos Respublikos 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Venesueloje, 
Kolumbijai ,  Argent inai , 
Brazilijai, Urugvajui, speci-
aliųjų misijų ambasadoriumi 
Lotynų Amerikoje ir Karibų 
jūros  regione,  Lie tuvos 
Respublikos nepaprastuo-

ju ir įgaliotuoju ministru 
Ispanijoje, taip pat Marokui 
ir Andorai.

V. A. Dambrava yra apdo-
vanotas Gedimino III laipsnio 
ordinu (1995 m.), Gedimino 
II laipsnio ordinu (2000 m.), 
Diplomatijos žvaigžde (2010 
m.). 1996 m. suteiktas Utenos 
garbės piliečio vardas. 

LR URM

ANTAKALNIO 
KAPINĖSE ATIDENGTAS 

PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS UŽ TĖVYNĘ

Birželio 15 d., minint 
Gedulo ir  vi l t ies dieną, 
Vilniaus Antakalnio kapinėse 
atidengtas paminklas, skirtas 
simboliškai įprasminti žu-
vusiesiems ir nukankintiems 
tolimose tremties vietose po 
1940 birželio penkioliktosios, 
dienos, kai Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą.

Paminklo atidengimo ce-
remonijoje dalyvavo Lietuvos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė, krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas, 
Lietuvos kariuomenės va-
das generolas Majoras Jonas 
Vytautas Žukas.

Paminklą  pašven t ino 
Lietuvos vyskupų konferen-
cijos pirmininkas Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas 
Gintaras Grušas. Prie pamin-
klo žuvusiems už Tėvynę 
atminti nuaidėjo trys Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos 
kuopos karių iššautos pagar-
bos salvės.

Skulptūrinės kompozicijos 
autorius – Kazys Venclova. 
Jo sukurtame paminklinia-
me kryžiuje iškalti žodžiai: 
„Žuvusiems už Tėvynę. Jų 
kapai žinomi Dievui...”.

LR KAM



7. DIRVA . 2015 m. birželio 16 d. . 
ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

A R G E N T I N A

Dvi naujos lietuvaitės
Gegužės 5 d. gimė Maite 

Fernandez Varela - Leticijos 
Danos Varela Valantinaitės 
ir Esteban Pablo Fernandez 
Marino dukra.

Gegužės 6 d. gimė Sofija 
Sulnytė - Marijos Emilijos 
Martinez ir Mariano Juozo 
Sulnys duktė. Sveikiname 
mergaičių tėvus ir jų šeimas.

Draugijos nario 
mėnesinis mokestis
Paskutiniame visuotinia-

me narių susirinkime buvo 
nutarta iki šių metų pabaigos 
nekeisti draugijos nario mė-
nesinio mokesčio: suaugu-
siems - 15 dol., o vaikams ir 
pensininkams - 7:50 dol. SLA 
valdyba kviečia narius, kurie 
dar nesusimokėję šių metų 
mokesčio, padaryti.

„Dobilo” ansamblis 
švenčia 30-ųjų metų 

sukaktį
Birželio 27 d., 20:30 val., 

„Dobilo” šokių ansamblis 
švęs Joninių (Rasos) šventę 
ir savo 30-ties metų sukaktį. 
Kviečiame visus dalyvauti.
Joninių (Rasos) šventė

Birželio 22-24 d. būna 
ilgiausia diena ir trumpiausia 
naktis. Trumpiausia naktis 
nuo seno sureikšminta, mis-
tifikuota. Manyta, kad ji ste-
buklinga. Lietuviai šią naktį 
švęsdavo Rasas. Vėliau, į 
Lietuvą atėjus krikščionybei, 
šventė sutapatinta su Šv. Jono 
varduvėmis.

Birželio 24 d. išvakarėse 
moterys rinkdavo įvairiausias 
gydančias žoleles, nes tikėta, 
kad šios dienos vakarą su-
rinktos žolelės įgyja ypatingų 
gydymo galių. Vėliau iš žole-
lių verdama arbata, jomis ap-

kaišomos palubės, įmetama 
į tvartus, kad gyvuliai būtų 
sveiki. Šis moterų veiksmas 
vadintas kupoliavimu.

Netekėjusios merginos šį 
vakarą apsivilkdavo baltais 
lino drabužiais ir dainuo-
damos eidavo į pievas pinti 
vainikų. Vainiką jos pindavo 
iš devynių arba dvylikos 
skirtingų žydinčių žolynų. 
Nusipintais vainikais mer-
ginos pasipuošdavo galvas, 
o vėliau iš jų spėdavo ateitį.

Manyta, kad šią naktį ste-
buklinga ir rasa. Jos surinkus 
reikia duoti karvėms, kad 
būtų pieningos, pabarstyti į 
daržus, kad būtų derlingi, kad 
neželtų piktžolės.

Šią naktį buvo garbinama 
saulė. Jai dėkojama už šilu-
mą, šviesą, prašoma jos kuo 
daugiau šviesti. Naktį ant 
aukštos kalvos buvo sukuria-
mas didelis laužas ir aplink 
jį vykdavo įvairūs šokiai bei 
žaidimai iki ryto.

Vaikučių grupės 
„Dobiliukų” veikla
Vaikučių „Dobiliukų” 

grupė, vadovaujama Claudia 
Geležauskaitės, susitinka 
mūsų patalpose šeštadie-
niais, 17 val. Laukiame su 
žaidimais, šokiais ir t .t. 
Kviečiame tėvus atvesti savo 
vaikučius.

„Lietuvos aidai”
Lietuviška radijo valan-

dėlė „Ecos de Lituania”, 
vad. Jono F. Kalvelio, galima 
pasiklausyti penktadieniais 
nuo 21 iki 22 val. ir pakar-
totinai sekmadieniais nuo 19 
iki 20 val., internete www.
ecosdelituania.com.arirwww.
fmdifusionberisso.com.ar 

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf.

C H I C A G O ,  I L

LIETUVIAI DALYVAVO 
BĖGIME „PENKI UŽ 

LIETUVĄ”
Ankstyvą birželio 7 d., 

sekmadienio, rytą Čikagos 
lietuviai pirmą kartą dalyvavo 
Pasaulio lietuvių bėgime – ren-
ginyje, kurio metu  įvairiose 
užsienio šalyse judėjimo laisvę 
pamilę tautiečiai bėgo 5 kilo-
metrų atstumą, prisimindami 
Tėvynę bei linkėdami jai būti 
sveikai, aktyviai, kūrybingai 
ir vieningai.

Džiugu, jog stipraus lietaus 
nepabūgo ir distanciją įveikė 
per 50 sportininkų, iš jų bent 
6 vaikai iki 16 m. amžiaus, 
kurių jauniausias aštuonerių 
metų bėgikas. Greičiausi tarp 
suaugusiųjų buvo Egidijus 
Jakštas (18:35 min.) ir Inga 
Zonienė (22:47 min.), vaikų 
grupėje: Tomas Dovidaitis (12 
m.) bei Danielė Gudynaitė (11 
m.). Juos Lietuvos istorinėmis 
vėliavomis ir Vyčiais puošto-
mis kepuraitėmis apdovanojo 
Lietuvos generalinis konsulas 

KVIEČIAME PRISIDĖTI 
PRIE PARODOS

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras X Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų 
šventėje, vyksiančioje liepos 
3-5 d. Čikagoje, pristatys 
parodą apie turtingą Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų 
švenčių istoriją. Gal ir jūs 
savo archyvuose turite įdo-
mių nuotraukų, dokumentų, 
prisiminimų iš praėjusių 
švenčių? Būtume dėkingi, 
jeigu pasidalintumėte tokia 
medžiaga ir taip prisidė-
tumėte prie būsimos paro-
dos ruošimo. Ypač laukiame 
eksponatų iš paskutinių tri-
jų dainų švenčių, vykusių 
1991, 2006 ir 2010 metais. 
Skambinkite tel. 773-434-
4545 arba rašykite el. paštas 
info@lithuanianresearch.org

LTSC administracija

Pasaulio lietuvių bėgimo Čikagoje dalyviai.                                                                                                                             A. Akulič nuotr.

Čikagoje Marijus Gudynas. 
Jis taip pat visiems dalyviams 
įteikė proginius suvenyrus – 
magnetus su istorinės vėliavos 
atvaizdu ir užrašu „Pasaulio 
lietuvių bėgimas, Čikaga, 
2015 m.”

5 km bėgimą už Lietuvą, 
prisijungdami prie kitų pasau-

lio kraštų lietuvių, Čikagoje 
organizavo šio sporto en-
tuziastai Vytautas Karalius, 
Aušra Butkevičiūtė ir Diana 
Karalienė. Jie išrinko, išmata-
vo, pažymėjo trasą Mičigano 
ežero pakrantėje bei surado 
akcijos partnerius: apdovano-
jimus įsteigusį LR generalinį 

konsulatą Čikagoje ir gėrimus, 
užkandžius bei kitus reikmenis 
suteikusią įmonę „Atlantic 
Express”. Organizatoriai taip 
pat subūrė šaunią savano-
rių pagalbininkų komandą: 
Martyną Staniukynaitę, Rūtą 
Povilonytę, video operatorių 
Audrių Kulboką, fotografą 

Chris Widish ir kitus.
Lietuvos Respublikos ge-

neralinis konsulatas Čikagoje 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie akcijos organizavimo ir 
įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikos ge-
neralinio konsulato Čikagoje 
informacija

Pirmoji JAV ir Kanados lietuvių dainų šventė, vykusi Čikagoje 1956 m. J.Žilevičiaus-J.Kreivėno lietuvių 
muzikologijos archyvo nuotr.

Birželio 2 d. Lietuvos am-
basadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis lankėsi šiauriausio-
je JAV valstijoje – Aliaskoje. 
Tai pirmasis Lietuvos amba-
sadoriaus vizitas Ankoridže, 
kuriame, praėjusiais metais, 
įsteigtas pirmasis Lietuvos 
garbės konsulatas vadovau-
jamas Svajos Vansauskas 
Worthington, kuris nuo šiol 
patenka į Lietuvos generali-
nio konsulato, duris atvėru-
sio Los Andžele, konsulinę 
apygardą.

Manoma, kad pirmieji lie-
tuviai pakliuvo į Aliaską kaip 
Rusijos imperijos tremtiniai po 
1831 m. ir 1863 m. sukilimų, 
o pačią Aliaską JAV 1867 
m. įsigijo iš Rusijos kartu su 
tremtiniais iš Lietuvos. Taip 
pat lietuviai traukė į Aliaską 
viliojami „aukso karštligės”, 

LIETUVA – ALIASKOS LANGAS Į EUROPĄ
tiesė geležinkelius bei ieškojo 
naftos.

Vizito, kurio tikslas pri-
statyta Lietuvą, ambasadorių 
pakvietė Aliaskos Pasaulio 
Reikalų Taryba (Aliaska 
World Affairs Council), ku-
rios nariams ir svečiams am-
basadorius Ž.Pavilionis skaitė 
pranešimą - „Lietuva star-
tuolių šalis”. Ambasadorius 
pažymėjo Lietuvos ekonominį 
dinamiškumą, kuris suponuo-
ja investicinį patrauklumą, 
pristatė JAV įmonių sėkmės 
istorijas Lietuvoje bei skati-
no Aliaskoje įsikūrusį verslą 
„atverti Europos langą per 
Lietuvą, atstovaujančią grei-
čiausiai augantį, konkuren-
cingiausią ir inovatyviausią 
Šiaurės ir Baltijos šalių regi-
oną ES”.

LR URM
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„Varpelis”: kur 
išmokstama ir dainų, ir 

vyriškumo
Pasaulyje berniukų cho-

rinis dainavimas turi gilias 
šaknis ir tradicijas, besitęsian-
čias šimtmečiais – sunku pa-
tikėti, kad garsusis Leipcigo 
„Thomanerchor”, kuriam yra 
dirigavęs net J. S. Bachas, šie-
met švenčia 803 metų sukaktį! 
Ir nors Lietuvoje tų tradicijų 
puoselėjimas skaičiuojamas dar 
tik dešimtmečiais, džiugu, kad 
ši nedidelė Europos valstybė 
tikrai gali didžiuotis turinti savų 
perliukų.

Vienas iš jų - Kauno ber-
niukų ir jaunuolių choras 
„Varpelis”(vadovas Ksaveras 
Plančiūnas), gyvuojantis po to 
paties pavadinimo berniukų 
chorinio dainavimo mokyklos 
skliautais. Kolektyvo veiklos 
ištakos – 1960-ieji. Tuomet 
Kauno profsąjungų kultūros rū-
muose nutarta suburti pedagogo 
Povilo Žemaičio vadovaujamą 
berniukų chorą. Prabėgęs geras 
pusšimtis metų pakeitė ir ko-
lektyvo sudėtį, ir jo vadovus. 
Šiandieninis „Varpelis” - nuo-
latinis miesto renginių bei šalies 
dainų švenčių dalyvis. Jame nuo 
ketvirtos klasės dainuoja visi 
„Varpelio” muzikos mokykloje 
besimokantys mokiniai, jos 
absolventai ir choristai, pasi-
rinkę muzikos mėgėjų ugdymo 
programos kursą. Repertuaras 
kupinas įvairių epochų užsienio 
bei lietuvių kompozitorių cho-
rinės kūrybos, aranžuotų dainų. 
Choro veiklos sąraše – akcijos, 
projektai, konkursai Lietuvoje 
bei užsienyje, bendradarbia-
vimas su giminingais meni-
niais kolektyvais Europoje bei 
Azijoje: grįžus iš dainų šventės 
Čikagoje ir šiek tiek pailsėjus, 
lauks rudens kelionė į Japoniją, 
draugystė su kuria prasidėjo 
dar 1997 m. Būsimoji išvyka 
– svarbi ilgametės kūrybinės 
„Varpelio” ir Kunitačio muzi-

ČIKAGOS ST. JAMES KATEDROS SKLIAUTAI PRABILS 
TRIJŲ ŽYMIŲ LIETUVOS CHORŲ BALSAIS 

Tarp 65 chorų, dalyvausiančių X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje „Padainuosim dainų 
dainelę”, yra trys garsūs Lietuvos kolektyvai: Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis”, 
Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mergaičių choras „Viva Voce” bei Vilniaus mokytojų 
namų mišrus choras „Bel Canto”. Penktadienio, liepos 3 d., vakaro koncerte kerintys jų balsai 
sklis iš didingos St. James katedros Čikagoje. 

kos kolegijos bei japonų kom-
pozitoriaus Atsuhiko Gondai 
tąsa. Praėjusių metų pradžioje 
„Varpelis” dalyvavo oratorijos 
„Sakurų prisiminimai” projekte: 
Nacionalinio Kauno dramos 
teatro scenoje pristatyta kom-
pozicija – draminio siužeto 
kūrinys chorui, solistams ir 
orkestrui – buvo skirta Lietuvą ir 
Japoniją jungiančiai asmenybei, 
garsiajam tarpukario diplomatui 
Chiunei Sugiharai.

Prieš pusantrų metų, švęs-
damas vadovavimo šiam cho-
rui 30-metį ir prisimindamas 
savo pasirinkimą, interviu 
„Kauno dienos” dienraščiui 
Ksaveras Plančiūnas džiaugėsi 
nesuklydęs: „Chorvedžio kelio 
pradžioje turėjau nemažai ga-
limybių rinktis, bet pasirinkau 
berniukų chorą, nes tąsyk 
galvojau, kad suaugusiųjų jau 
nelabai pakeisi, o dirbant su 
vaikais matyti kaitos perspek-
tyva, galimybė nuveikti kažką 
apčiuopiamo ir reikšmingo.” 
Jau tūkstančiais skaičiuojami 
ir dabartiniai, ir buvę kolek-
tyvo nariai patvirtintų, jog per 
tuos dešimtmečius išmokta 
ne tik dainų, bet ir vyriškumo. 
Ir nuveikta tikrai daug. Beje, 
būtent K. Plančiūno inicia-
tyva 1989 m. įsteigta Kauno 
berniukų chorinio dainavimo 
mokykla „Varpelis”, į ku-
rią 1995-aisiais integruota ir 
berniukų ir jaunuolių choro 
„Varpelis” veikla.

Kolektyvo darbas įvertin-
tas ne vienu tarptautiniu bei 
Lietuvos apdovanojimu, tarp 
kurių - Lietuvos liaudies kul-
tūros centro ir Pasaulio lietuvių 
dainų švenčių fondo „Aukso 
paukštės” apdovanojimas 
„Ryškiausios Lietuvos žvaigž-
dės” nominacijoje. 2008 m. 
už aukštą meninį lygį, veiklą 
ir rezultatus Lietuvos liaudies 
kultūros centras „Varpeliui” 
suteikė aukščiausią – pirmą – 
kategoriją. 

„Viva Voce” – viena 
didelė šypsena

Tarptautinių konkursų lau-
reatas mergaičių choras „Viva 
Voce” (vadovai Virginija 
Katinienė ir Raimondas Katinas) 
- vienas iš daugelio Vilniaus 
Balio Dvariono dešimtmetėje 
muzikos mokykloje susibūrusių 
kolektyvų. Gyvuojančiam nuo 
1970 m., „Viva Voce” vardas 
chorui suteiktas 2007-aisiais. 

Kolektyvo, kuriame dai-
nuoja moksleivės nuo 10 iki 17 
metų, repertuaras toli gražu ne-
apsiriboja vien tik choriniais vei-
kalais, jame – nuo senosios iki 
moderniosios muzikos kūrinių, 
džiazo bei roko stiliaus kompo-
zicijų. Įžymių dirigentų sąraše 
- S. Sondeckis, M. Pitrėnas, M. 
Staškus. Drauge grojo Lietuvos 
kamerinis, Operos teatro ir LRT 
Lengvosios muzikos orkes-
trai, Stokholmo Karališkosios 
filharmonijos bigbendas. 
Dainuota kartu su V. Noreika, 
V. Prudnikovu, E. Kaniava, 
J. Leitaite, L. Domikaite, V. 
Povilioniene, V. Kernagiu bei 
daugeliu kitų Lietuvoje žino-
mų dainininkų. Pasak vadovo 
R. Katino, „Viva Vice” bene 
pirmasis Lietuvoje pradėjo de-
rinti chorinį dainavimą, režisūrą, 
choreografiją, sceninį judesį ir 
nepakartojamą choro šypseną, 
kurios, beje, mokytis teko ilgai 
ir nelengvai (po kažkurio kon-
certo kolektyvas buvo pavadin-
tas „viena didele šypsena”).

Nuo įkūrimo pradžios choras 
dalyvavo visose respublikinėse, 
vėliau Pasaulio lietuvių dainų 
šventėse, pelnė švenčių laureatų 
vardus. Dalyvauta daugelyje 
Vilniaus miesto, respublikinių 
bei tarptautinių chorinių rengi-
nių, iš kurių parsivežtas ne vie-
nas garbingas apdovanojimas. 
Vienas iš paskutiniųjų - 2009 m. 
tarptautiniame chorų konkurse 
Antalijoje (Turkija) užimta pir-
moji vietą jaunimo chorų kate-
gorijoje bei pelnytas absoliučiai 

geriausio choro apdovanojimas 
„Summa cum laude”; 2011 
m. - pirmoji vieta 17-ajame 
tarptautiniame jaunimo haba-
nerų konkurse Torreviechoje 
(Ispanija). 2012-ieji kolekty-
vui ypač įsimintini: 48-ajame 
tarptautiniame chorų konkurse 
Montrė mieste (Šveicarija) 
užimta antroji vieta bei pelny-
tas prizas už geriausiai atliktą 
privalomą kūrinį; „Tarptautinio 
spindesio žvaigždės” nomina-
cijoje chorui paskirta „Aukso 
paukštė”; suteikta pirma meni-
nio pajėgumo kategorija. Na, 
o šių metų vasarį tarptautinia-
me chorų konkurse „Kaunas 
Musica Religiosa 2015” „Viva 
Voce” tapo „Grand Prix”, aukso 
diplomo bei „Žiūrovų simpati-
jų” prizo savininke. 

Kad choras tampa vieta, kur 
gera, kur traukia, parodo ir tai, 
jog išėjusias choristes pakeičia 
jų vaikai. Iš jų gal tik viena kita 
taps profesionalia dainininke ir 
muzikante, tačiau meilė muzikai 
ir dainai, praturtinusi asmenybę 
dvasinių vertybių, išlieka visą 
gyvenimą. 

„Bel Canto”: gražaus 
dainavimo beieškant...
Vilniaus mokytojų namų 

mišrus choras „Bel Canto” 
(vadovas Artūras Dambrauskas) 
– tai grupė 2009 m. susibūrusių 
neprofesionalų, turinčių ilga-
metę chorinio dainavimo patirtį 
įvairiuose Lietuvos choruose. 
Dabar kolektyvas yra gerokai 
išaugęs: šiandien jų, muzikos 
mėgėjų tikrąja ir gražiąja to 
žodžio prasme, savo laisvalaikį 
skiriančių kokybiškai ir malo-
niai veiklai – dainavimui, yra 
jau per 60. Ir nors choro sudėtyje 
yra keletas profesionalių mu-
zikantų, visi jie yra labai skir-
tingų profesijų - nuo fizikų iki 
„lyrikų”. Tai žmonės, suvienyti 
bendrų bruožų - ryškaus chori-
nės muzikos intelekto, aukštos 
komandinės vidinės kultūros 
ir nuoširdumo. Vien choristų 
pasirinktas drąsus ir ambicingas 
pavadinimas atskleidžia jų vizi-
ją ir dainavimo kokybės siekį: 
dainininkai pasirengę ilgam, 
nelengvam, kupinam kūrybinių 
eksperimentų, atradimų ir nuo-
tykių keliui gražaus dainavimo 
- Bel Canto - beieškant.

Šis palyginti dar gana jaunas 
choras - nebe naujokas festiva-
lių bei konkursų arenose, jam 
jau gerai pažįstamas pergalės 
skonis. Apdovanojimų ypač 
gausūs treji pastarieji metai. 
2013 m. lapkritį „Bel Canto” 
laurus nuskynė tarptautiniame 
Stasio Šimkaus chorų konkurse 
Klaipėdoje, bene seniausias tra-
dicijas turinčiame Baltijos šalių 
chorų konkurse. Jis laimėjo 
pirmąją vietą mišrių chorų kate-
gorijoje bei pelnė du specialiuo-
sius prizus. 2013 m. gruodžio 
mėn. Lietuvos chorų sąjungos 
ir Lietuvos liaudies kultūros 
centro kas ketverius metus orga-
nizuojamo pagrindinio Lietuvos 

chorų konkurso finale tarptau-
tinė vertinimo komisija „Bel 
Canto” skyrė aukščiausią įver-
tinimą, jį paskelbdama geriausiu 
mišriuoju choru Lietuvoje. Iš 
Rygos (Latvija) 2014 m. liepą 
parsivežtas prestižinės Pasaulio 
chorų olimpiados aukso meda-
lis. Šiame svarbiausiame pasau-
lio chorinės muzikos konkurse 
choras dalyvavo pirmą kartą 
ir Čempionų konkurse varžėsi 
vienoje sunkiausių - šiuolaiki-
nės chorinės muzikos – kate-
gorijų, kurioje galėjo dalyvauti 
tik chorai, olimpiadoje pristatę 
specialiai jiems parašytą naują 
kūrinį (Vytautas Miškinis chorui 
sukūrė „I Am Here”). 

Taigi, drauge su kitais cho-
rais iš viso pasaulio „Bel Canto” 
įsitvirtino geriausiųjų lygoje. 
Tačiau be šių apdovanojimų, 
kolektyvo prizų skrynioje – 
ir „Aukso paukštė” „Naujai 
suspindusios žvaigždės” ka-
tegorijoje bei pirmoji vieta 
tarptautiniame chorų konkurse 
Ochride (Makedonija), ir kiti, 
tik dar labiau skatinantys jo 
jaunatvišką entuziazmą ir di-
džiules kūrybines ambicijas. 
Per tuos kelis gyvavimo metus 
suspėta išleisti ir kompaktinių 
garso plokštelių, ir vaizdo įrašų. 
Sukurtas profesionalus kanalas 
Youtube interneto svetainėje. 
„Bel Canto” pirmasis iš mėgėjų 
chorų Lietuvoje debiutavo pa-
saulinėse internetinėse muzikos 
įrašų parduotuvėse „iTunes” bei 
„Amazon”�. Surengta daugybė 
koncertų, į kuriuos netilpo visi 
norintys. Ir dar - kelionės, ta 
neatsiejama tobulėjimo dalis. 
Viena iš jų – į Milano „Expo 
2015” pasaulinę parodą Italijoje, 
kur „Bel Canto” ir Vilniaus Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras 
pakviesti liepos 15-ąją pasiro-
dyti svarbiausiame Lietuvos 
nacionalinės dienos renginyje. 

***
Liepos 3 d., penktadienį, 

8 v. v. „Bel Canto”, „Varpelis” 
ir „Viva Voce” lietuviškąją bei 
angliškai kalbančią Čikagos ir 
iš kitų valstijų bei šalių dainų 
šventėn suvažiavusią visuo-
menę pakvies į įspūdingą St. 
James katedrą (65 E Huron 
St., įėjimas - iš Wabash gat-
vės). Po erdviais jos skliau-
tais nuskambės V. Miškinio, 
R. Katino, G. Kuprevičiaus, 
Nijolės Sinkevičiūtės, kitų 
kompozitorių kūriniai, palydėti 
mušamųjų bei elektroninės mu-
zikos akompanimento. Tąvakar 
bus unikali proga išgirsti popu-
liarios dainos „Brolužis” aran-
žuotę. Atlikusi šį savo sukurtą 
kūrinį, Raminta Naujanytė, 
žinoma Bjelle sceniniu vardu, su 
grupe PERU „Lietuvos talentų” 
konkurse 2011-aisiais laimėjo 
antrąją vietą. 

Daugiau informacijos rasite 
ir bilietus nusipirksite apsilankę 
šventės interneto svetainėje –
dainusvente.org.

Jolanta Urbietienė

Choras „Varpelis”, vadovas Ksaveras Plančiūnas.
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Birželio 11 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Maskvoje, Jurgio Baltrušaičio 
namuose, koncertavo pasau-
linio garso džiazo duetas – 
Leonid & Nick Vintskevich 
Duo. Įspūdingame koncerte 
skambėjo džiazo legendų, 
autorinės Leonido bei Nicko 
Vintskevich džiazo kompo-
zicijos. Renginys pateikė ir 
netikėtą staigmeną – paaiš-
kėjo, kad muzikantų giminės 
šaknys Lietuvoje, kad jie kilę 
iš Venckų giminės...

Į koncertą gausiai susirinko 
Maskvos melomanai, gerai 
žinantys, aukštai vertinantys 
džiazo dueto Leonid (forte-
pijonas) & Nick (saksofonas) 
Vintskevich Duo virtuoziš-
kumą. Daug metų pasaulio 
scenose koncertuojantis tėvo 
ir sūnaus džiazo duetas vadi-
namas genialiu, rašoma pra-
nešime spaudai.

L. Vintskevich pelnė iš-
skirtinio džiazo pianisto ir 
kompozitoriaus, sėkmingai 
jungiančio pasaulinių meistrų 
ir savo kūrybos džiazo kompo-
zicijas su rusų folkloru, šlovę. 
Jo iniciatyva 1996-aisiais 
Kurske ir Lipecke (Rusija) 

J. BALTRUŠAIČIO NAMUOSE KONCERTAVO PASAULINIO GARSO DŽIAZO VIRTUOZAI

Džiazo atlikėjų koncertas.                                                                                            Organizatorių nuotr.

įvyko pirmasis džiazo fes-
tivalis „Džiazo provincija”. 
Šiandien šis festivalis „išaugo” 
į tarptautinį, vieną ryškiau-
sių Rusijos džiazo festivalių, 
kasmet savo programą prista-
tantį daugiau kaip dešimtyje 
Rusijos provincijos miestų.

Ryškūs  i r  saksofoni -
ninko, kompozitoriaus N. 
Vintskevich pasiekimai: 2014 
m. Tarptautiniame Niujorko 
džiazo konkurse jis pripažin-
tas geriausiu kompozitoriumi, 
o Vokietijos TV jam skyrė 
prestižinį metų apdovanoji-
mą už du albumus „Russian 
ornament” ir „Never Was a 
Doubt”.

Tėvo ir sūnaus duetas 
koncertavo garsiausiuo -
se džiazo festivaliuose JAV, 
Nyderlanduose, Suomijoje, 
Estijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Vokie t i jo je ,  Rusi jo je  i r 
Lietuvoje; grojo su pasaulinio 
rango džiazo žvaigždėmis, tarp 
kurių – Lionelis Hamptonas, 
Kevinas Mahogany,  Jay 
Ashby, Mike`as Clarkas, 
Billas Evansas, kiti.

Koncerto iniciatorius 
Lietuvos ambasados Rusijoje 
kultūros atašė Aleksandras 

Šimelis džiaugėsi sužinojęs, 
kad džiazo grandai turi lie-
tuviškų šaknų. Mat Leonido 
senelis (tėvo tėvas) gimė 
Lietuvoje, jo pavardė buvo 
Venckus. Jis vedė Vilniuje 
gimusią merginą vardu Marija. 
Vėliau pavardė „Venckus” 
pakeista į „Vintskevich”. 
Garsus muzikas didžiuojasi, 
kad jam teko dalyvauti tarptau-

tiniuose džiazo festivaliuose 
Lietuvoje: „Birštonas Jazz 
Festival”, „Vilnius Mama 
Jazz”, „Nida Jazz Maratonas”, 
šiltai prisimena kūrybinį ben-
dradarbiavimą su Vytautu 
Labučiu, Leonidu Šinkarenka, 
Dainiumi Pulausku, Vladimiru 
Čekasinu.

„Lietuva man yra svarbi 
pasaulio dalis”, – sako L. 

Vintskevich. Pasakoja, kad 
jo rengiamame festivalyje 
„Džiazo provincija” koncer-
tavo daug garsių Lietuvos 
džiazo atlikėjų; tarp jų – 
Dainius Pulauskas, Valerijus 
Ramoška, Vytautas Labutis, 
Vladislavas Borkovskis, Linas 
Būda, Arkadijus Gotesmanas, 
Leonidas Šinkarenka, Arvydas 
Jofė ir kiti.                       LRT

Birželio 14-ąją Lietuvos 
žmonės mini Gedulo ir vilties 
dieną – svarbią ir skaudžią ša-
lies istorijos datą, primenan-
čią 1941-ųjų birželio 14 die-
ną, kai buvo pradėti masiniai 
mūsų tautos trėmimai į Sibirą. 
Sostinės Šv. Jonų bažnyčio-
je koncerto metu skambėjo 
gražiausi lietuvių kompozi-
torių kūriniai. Renginį vai-
nikavo Lietuvoje gerai žino-
mo muziko, kompozitoriaus 
Jaroslavo Cechanovičiaus 
kūrinio „Requiem laisvės gy-
nėjams” pasaulinė premjera, 
kuriai dalį teksto parašė žur-

GEDULO IR VILTIES DIENĄ ĮPRASMINO  
JAROSLAVO CECHANOVIČIAUS KŪRINIO PREMJERA

nalistė, poetė, politikė Dalia 
Teišerskytė.

Koncerto programą suda-
rančią lietuvių autorių kūrybą 
atliko ne tik patyrę šalies 
atlikėjai, bet ir jaunosios 
kartos muzikantai. Giedriaus 
Svilainio „Čiūčia liūlia” dai-
nuos Vilniaus chorinio daina-
vimo mokyklos „Liepaitės” 
merginų choras, kartu su so-
listėmis Gintare Šėmyte (flei-
ta), Milda Mačiulaityte (vo-
kalas) ir Goda Kvarinskaite 
(vokalas). Balio Dvariono 
„Va l są”  su  Mika lo j aus 
Konstantino Čiurlionio menų 

mokyklos simfoniniu orkestru 
(meno vadovas ir dirigen-
tas Martynas Staškus)  at-
liks arfistė Liucilė Vilimaitė, 
Juozo Gruodžio „Uljonai” 
su orkestru dainuos solistė, 
sopranas Ieva Juozapaitytė, 
užėmusi ir koncerto vedėjos 
pareigas. Eduardo Balsio 
„Už aukštųjų kalnelių” at-
l iko bar i tonas  Deividas 
Staponkus ir Valstybinis 
choras „Vilnius” (dirigentas 
Artūras Dambrauskas). Šis 
kolektyvas kartu su solistu, 
bosu Vladu Bagdonu taip 
pat atliko puikiai žinomą 

Stasio Šimkaus dainą „Kur 
bakūžė samanota” (aranž. 
V. Bagdonas), skambėjo ir 
Vaclovo Augustino „Mykolo 
Kleopo Oginskio Priesakai 
sūnui”.

„Žmogus, kuris nežino 
savo tautos praeities, jos di-
dvyrių, savo tėvų ir protėvių 
istorijos, niekada nebus savo 
krašto patriotas ar gynėjas... 
Aš labai norėčiau, kad jauni 
žmonės didžiuotųsi savo vals-
tybe ir nebėgtų iš jos”, – min-
timis apie šios datos svarbą ir 
jaunų žmonių santykį su is-
torija dalijosi D. Teišerskytė, 
kurios eilės koncerto metu 
kvietė prisiminti ir apmąs-
tyti daugelio Lietuvos šeimų 
gyvenimą palietusią tremties 
tragediją.

J. Cechanovičius – kom-
pozitorius, Šiaulių miesto 
bigbendo meno vadovas ir 
dirigentas, apdovanotas ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai” 
Karininko Kryžiumi. Jo kū-
ryba gerai žinoma, nuolatos 
įtraukiama į dainų švenčių 
repertuarą, atliekama profe-
sionaliausių Lietuvos atlikėjų. 
Būtent jo sukomponuotas 
„Requiem laisvės gynėjams”, 
VšĮ „Vilniaus renginiai” vado-
vės, solistės, soprano  partiją 
premjeriniame kūrinyje dai-
navusios Martos Lukošiūtės 
teigimu, ir buvo pagrindinis 
renginio akcentas. Kartu su ja 
premjerinę kompoziciją atliko 
Valstybinis choras „Vilnius”, 
merginų choras „Liepaitės”, 
M. K. Čiurlionio menų mo-
kyklos simfoninis orkestras.

„Pagrindinė kūrinio mintis 
– niekada neužmiršti tų, kurie 
dėl laisvės, dėl tėvynės paau-
kojo brangiausią, ką turi žmo-
gus – gyvybę”, – sako kom-
pozitorius J. Cechanovičius. 
Jo teigimu, „Requiem laisvės 
gynėjams” parašytas paprasta, 
nesudėtinga muzikine kal-
ba, suprantama kiekvienam 
klausytojui, vengta sudėtin-
gų, ne visiems suprantamų 
muzikos išraiškos priemonių. 
Kūrinio nuoširdumą, mu-
zikinės kalbos natūralumą 
ir suprantamumą pabrėžė ir 
dirigentas Martynas Staškus, 
rengiantis opuso premjerą. 
Kūrinio pagrindas – lotyniš-
kas bažnytinis tekstas, kurį 
papildo D. Teišerskytės su-
kurti žodžiai. „Kadangi pati 
esu išgyvenusi daug panašių 
netekčių, man svarbiausia 
buvo noras atkreipti dėmesį į 
Motinų, praradusių savo vai-
kus, skausmą”, – pasakodama 
apie tai, ką siekė išryškinti 
savojoje teksto dalyje, teigė 
D. Teišerskytė.

„Svarbiausia – gedint turė-
ti viltį”, – teigia dirigentas M. 
Staškus. Šios vilties muzikoje 
pasisemti ir kvietė koncertas 
Gedulo ir vilties dienai pa-
minėti Šv. Jonų bažnyčioje, 
padovanojęs Lietuvai dar 
vieną naują profesionaliosios 
muzikos kūrinį.

Renginį organizavo VšĮ 
„Vilniaus renginiai”, projekto 
vadovė Alisa Gaižauskaitė. 
Projektą iš dalies finansavo 
Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerija.           LRKMRadvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės nuotr.
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Kaip jus pristatyti skai-
tytojams, kurie dar jūsų 
nepažįsta? Kur augote ir 
mokėtės? Kokia jūsų pro-
fesija?

Gimiau ir augau Kanadoje, 
Toronte. Menų fakulteto 
mokslus baigiau Toronto 
Yorko universitete. Daugeliui 
lietuvaičių gražius prisimini-
mus sukeliančioje „Dainavos” 
stovyklavietėje Mičigane 
susipažinau su būsima žmo-
na Asta, ten ir susituokė-
me, o Čikagoje apsigyvenau 
po vedybų. Dabar Čikagos 
universiteto (University of 
Chicago) Skaičiavimo insti-
tute (Computation Institute) 
einu Vartotojo patirties (User 
Experience) skyriaus vady-
bininko pareigas. Nežinau, 
kaip lietuviškai tiksliau paaiš-
kinti - tiesiog mūsų sukurtos 
sistemos mokslininkams bei 
tyrinėtojams padeda perkelti 
jų tyrimų surinktas didžiules 
duomenų bazes visame pa-
saulyje – ir iš laboratorijos 
į superkompiuterių patalpas, 
ir bendrai dalintis su kitais 
mokslininkais. 

Esate toks visur suspė-
jantis: jus pamatysi ne vie-
name lietuviškame renginy-
je – ar kaip žiūrovą, ar kaip 
dalyvį bei prisidėjusį prie jo 
organizavimo. Kas skatina 
imtis šios tikrai nemažai lai-
ko reikalaujančios veiklos? 

Pirmiausia turbūt tai, kad 
esu lietuvis, ir lietuviškas 
identitetas man nėra tik tuščias 
posakis. Baigus universitetą, 
pirmasis mano darbas buvo 
įteigti Kanados valdžiai, kad 
pripažintų atkurtą Lietuvos 
nepriklausomybę, sudary-
ti sąlygas, kad užsimegztų 
ryšiai tarp šių dviejų šalių. 
1989-siais prasidėjo mano 
kelionės į Kanados sostinę 
Otavą. Įsteigėme Kanados 
lietuvių bendruomenės val-
džios reikalų raštinę. Ten jos 
vedėju likau dirbti ketverius 
metus, per visus svarbiausius 
Baltijos šalių įvykius. Kitaip 
sakant, tai, ką dabar darau lie-
tuvybės labui, darau iš širdies. 
Tai manyje yra išauginta ir 
subrandinta jau prieš daugelį 
metų. 

Aš pati jus prisimenu iš 

VYTAS ČUPLINSKAS: „MUZIKA – UNIVERSALI BENDRAVIMO KALBA. JA JUK PASAKOMA 
TAI, KO NEGALIMA IŠREIKŠTI ŽODŽIAIS”

Buvo graži praėjusio rugpjūčio diena „Dainavos” stovyklo-
je Mičigane. Sugužėjo chorvedžiai pabendrauti, padainuoti, 
susipažinti vienas su kitu ir su būsimosios dainų šventės reper-
tuaru. Ir tada iš Vyto pirmąkart išgirdome, koks bus tas taip 
laukiamas renginys 2015-aisiais. Jis pasidalino savo vizija. 
Atskleidė vieną kitą paslaptį. Ne visas. Sakė, visų išduoti kol 
kas negalįs. Bet tądien sužinojome, kokia šventės simbolių 
- dviejų paukščiukų - reikšmė. Iš nuostabos aikčiojome. Jei 
nebūtų paaiškinęs, jog tie spalvingi čiulbuonėliai sutupdyti 
taip, kad sudarytų X ir įvardintų dešimtąją dainų šventę, taip 
ir būtumėme nesupratę. Ir kad tuose paukščiukuose pasislė-
pusios reikšmingos D bei Š raidės. Ir dar krūvą kitų dalykų, 
apie kuriuos išgirdę bandėme atspėti, kaip šio puikų humoro 
jausmą turinčio žmogaus galvoje gimsta tokios idėjos...

bendrų projektų su Lietuvių 
meno ansambliu „Dainava” 
(prasidėjusių prieš keletą 
metų) - ir kaip reklaminių 
plakatų, koncerto progra-
mų dizainerį, ir kaip taisy-
klingos tarsenos, sodraus 
balso skaitovą, išraiškingą 
koncertų vedėją. Turite tokį 
balsą! Nedainuojate?

Dainuoju maudydamasis! 
Jei rimtai, tai esu dainavęs 
mokyklų choruose, bet ne-
manau, kad mano balso koks 
nors rimtas muzikos kolek-
tyvas pasigestų. Liksiu prie 
skaitymo.  

Jūs – šiemetinės, dešim-
tosios, Šiaurės Amerikos 
lietuvių dainų šventės reži-
sierius. Ar šiuo titulu buvote 
„apdovanotas” ir 2006-ai-
siais Čikagoje vykusioje 
aštuntojoje dainų šventėje? 
Kokia savo patirtimi dalijo-
tės prieš devynerius metus?

2006 metais buvau dau-
giau atsakingas už šventės 
grafikos, dizaino dalykus 
– sukūriau šventės logotipą, 
pasirūpinau marškinėlių di-
zainu, apipavidalinau leidinio 
viršelį. Bet su režisavimu 
tuomet reikalų neturėjau.  

Atrodo, kad šių metų 
dainų šventės rengėjai net 
nesvarstė, kas atliks visą 
jos režisūrinį darbą. Be to, 
dar rūpinsis ir pagrindinio 
šventės informacijos šaltinio 
- interneto svetainės - reika-
lais. Ar reikėjo jus įkalbinėti 
prisijungti prie renginio 
ruošos? 

Ne, tokio įkalbinėjimo 
net nebuvo. Nereikėjo. Su 
Darium Polikaičiu esu pažįs-
tamas ir kartu  bendradarbiau-
jame jau kelis dešimtmečius, 
tad kai prieš pustrečių metų 
pradėjome aptarinėti būsimą 
šventę, visas pareigų pasis-
kirstymas vyko natūraliai, 
savaime. Viskuo, kas nesusiję 
su garso reikalais, sutikau 
rūpintis aš. Dabar matau - 
apsiėmiau per daug darbų, bet 
kažkas turėjo daryti tai, prie 
ko nesutiko prisidėti kiti kal-
binti asmenys. Tačiau dabar 
jau nebėra kur trauktis. Kai 
planai pradeda lipdytis, tada 
apima tikrai geras jausmas, 
kad ne be reikalo kartais ir 

Vytas Čuplinskas.                                      Nerijos Čuplinskaitės nuotr.

iki išnaktų posėdžiauta. Nors 
dažniausiai tenka prie kom-
piuterio sėdėti, koduojant 
svetainės puslapius, kuriant 
grafinius ar redaguojant vaiz-
do kūrinius – kol paukšteliai 
pradeda čiulbėti.   

Kas jūsų komandoje? 
Su kuo aptariate „minčių 
audras”? 

Žinoma, daugiausia lai-
ko praleidžiame su Darium. 
Prisideda Liudas Landsbergis, 
kuris labiau gelbsti muzi-
kiniuose dalykuose. Tačiau 
visi esame iš tų, kurie ži-
nome, ko norime, ką reikia 
atlikti. Tiesiog aptariame – ir 
darome. Dirbame savano-
riškai. Nepamainomas yra 
„Grandies” šokių grupės mo-
kytojas Gintaras Grinkevičius, 
kurį vadinu „judesių minis-
tru”. Neapsieitumėme be 
Audrės Budrytės-Nakienės 
ir daugelio daugelio kitų pa-
galbos.

Šių metų dainų šventė 
gerokai skirsis nuo anksčiau 
vykusių, net pavadinimas 
„Padainuosim dainų dai-
nelę” slepia gilesnę mintį. 
Kas jame užkoduota? Kokia 
renginio vizija bei tikslai? 

Kaip minėjau, man bei 
kitiems šventės rengėjams 
yra labai svarbi lietuvybė, 
ir pirmasis dalykas, kuris 
iškilo apibrėžiant jos viziją, 
aptarinėjant tikslus, tai paro-
dyti, kad Lietuva yra svarbi 
pasaulio dalelė. Kad tai šalis, 
kuri turi kuo didžiuotis, ir kad 
tai reikia parodyti pasauliui. 
Dažnai patys lietuviai turi 
tam tikrą nevisavertiškumo 
jausmą. Man svarbu, kad 
lietuviai galėtų didžiuotis 
savo prigimtimi ir kad galėtų 
dalyvauti aukšto lygio rengi-
nyje, kuris išaukština vieną 
esminę lietuvio prigimties 
dalelę -  lietuvišką dainą.  
Ir kad nelietuviai suprastų, 
ypač mišriose šeimose,  kodėl 

lietuviams šitai yra svarbu. 
O  juk muzika, daina – uni-
versalus reiškinys, kuriuo to 
galima pasiekti. Mus, lietu-
vius, daina per amžius lydėjo 
ir džiaugsme, ir skausme, su-
teikė jėgų ir vilties – vien tai, 
kad Lietuvos dainų šventės 
vyksta jau daugiau kaip 90 
metų, daug pasako. Tikrai ne 
visada reikia suprasti dainos 
žodžius, kad suvoktum, kas 
norima pasakyti. 

Ko gero, svarbiausias fak-
tas, pradinių mūsų aptarinėji-
mų metu nulėmęs šito rengi-
nio viziją ir dvasią, – 25-erių 
metų atkurtos Lietuvos nepri-
klausomybės sukaktis, ta lie-
tuvių išgyventa „dainuojanti 
revoliucija”, kuri buvo ir kuri 
visiems laikams tapo istorija. 
Ar kas nors galėtų man paro-
dyti kitą šalį, kurioje, tankams 
atvažiavus į sostinę ir karei-
viams pasipylus iš sunkveži-
mių, piliečiai ne jėga atsakė, 
o pradėjo dainuoti? Dainuoti! 
Tai nuostabu! Net sakyčiau – 
stebuklinga. O tada apie šią 
pagrindinę temą pradėjo suk-
tis ir kiti su ja susiję būsimos 
šventės vaizdo, įgarsinimo, 
kitokie techniniai dalykai. 
Apmąstėme, kaip tą kelionę 
ir per lietuviškos dainos, ir 
apskritai per Lietuvos istoriją 
perteikti abiejomis kalbomis. 
Čia ir gimė idėja dar vienam 
šventės „dalyviui”. Taip tiks-
liausiai jį įvardinčiau. Turiu 
omenyje didžiulį ekraną, ku-
riame bus matoma viskas, 
ko reikės žiūrovui, kad jis 
- ypač nekalbantis lietuviš-
kai - suprastų, kas tą popietę 
koncerto salėje vyksta: sub-
titrai, padėsiantys išvengti 
kartojimosi, kuomet papras-
tai dvikalbiuose renginiuose 
vienos kalbos tekstas tuoj 
pat verčiamas į kitą; kūrinių 
pristatymas; įvairiausiomis 
vaizdo priemonėmis sukurta 
galimybė žiūrovui neskubant 

susikaupti bei įsijausti į skam-
bantį kūrinį, o ne atitolti nuo 
jo. Ar tiesiog sąmoningai iš 
ekrano sklindanti tyla – tai 
siužetą, vientisumo jausmą 
sukursiantys momentai, kurie 
auditorijai padės patirti šven-
tės dvasią.   

Svarbiausias renginio 
kūrinys – specialiai šven-
tei Kęstučio Daugirdo bei 
Rugilės Kazlauskaitės pa-
rašyta kantata „Dainuojanti 
revoliucija”. Ji sukurta 
jums jau parinkus istori-
nius momentus ir nutarus, 
ką konkrečiai šis kūrinys 
privalėtų atspindėti. Kuris 
svarbiausias Lietuvos is-
torijos faktas buvo ašis, 
apie kurią vystėsi kantatoje 
apdainuojami įvykiai? Ar 
renginio „siurprizų sąrašas” 
leistų jums nors šiek tiek 
pasidalinti tuo, kaip klau-
sytojams šis kūrinys bus 
pristatytas?

Pagrindinis faktas, nu-
lėmęs tai, kas šiuo kūriniu 
turėjo būti perteikta, yra tas, 
kad Ribentropo-Molotovo 
paktu trys Baltijos valstybės 
prie TSRS buvo prijungtos 
prieš jų norą, ir kad Vakarai 
okupacijos niekada nepri-
pažino. Lietuvą visus tuos 
dešimtmečius morališkai pa-
laikė išeiviai užsienyje. Tai 
man davė idėją sustatyti tarsi 
rėmus penkiems Lietuvos 
istorijos momentams, atve-
dusiems lietuvių tautą prie 
taikaus, dainos palydėto iš-
sivadavimo prieš 25 metus. 
Būtent tie momentai nulėmė, 
kokia nuotaika, jausmas, spal-
va atsispindės kiekvienoje iš 
penkių kūrinio dalių. Kęstutis 
ir Rugilė puikiai tą viziją įgy-
vendino, ir žiūrovas pamatys 
tikrai įspūdingą šios kantatos 
inscenizaciją. Taip, būtent 
inscenizaciją. Neatskleisiu 
visų paslapčių, kuo žadame 
nustebinti auditoriją. Galiu 
pasakyti, kad daugiau nei 
1400 choristų atliekamo kū-
rinio mintį perteiks aktoriai, 
šokėjai, vaizdiniai elementai 
ekrane, apšvietimas bei įspū-
dingos dekoracijos. Visuma, 
viliuosi, suvirpins kiekvieno 
jausmus.  

Ar pagal prieš kelis mė-
nesius išplatintą pranešimą, 
jog vienam iš slaptų šventės 
projektėlių labai reikalingi 
akordeonistai, susidomė-
jusių atsirado? Projektėlis 
pavyks?

Taip, dumples tampančių 
virtuozų tikrai atsirado – ačiū 
visiems, kurie atsiliepė į ragi-
nimą. Ir projektėlis smagiai 
juda į priekį. Raginu žiūrovus 
neužmiršti pasiimti geros nuo-
taikos ir būti pasiruošusiems 
savo dainavimu sudrebinti 

(Nukelta į 11 psl.)



11. DIRVA . 2015 m. birželio 16 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

R.Jacobs, La Grange, IL ...........45
J.Koklys, Cave Creek, AZ ........25
S.Lee, Seminole, FL .................25
V,Kirvelaitis, Lemont, IL ..........22
V.Trečiokas, Westerfield, CT ....22
J.Matonis, Willow Grove, PA ...20
V.Čiurlionis, Euclid, OH ...........15
R.Nasvytis, Euclid, OH ............10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

DĖMESIO „DIRVOS” 
RĖMĖJAMS

Primename „DIRVOS” 
rėmėjams, kad „DIRVOS” 
leidėja ”Vilties” draugija turi 
atleidimą nuo federalinių mo-
kesčių Nr. 34-0745990, kuris 
leidžia rėmėjams nurašyti savo 
aukas, palikimus bei kitą fi-
nansinę paramą „DIRVAI” nuo 
federalinių pajamų mokesčių. 
Tikime, kad „DIRVOS” rė-
mėjai padidins savo paramą. 
„Vilties” d-jos valdyba

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

Rengia Korp! Giedra

X ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ  
DAINŲ ŠVENTĖS „PADAINUOSIM DAINŲ 

DAINELĘ” RENGINIAI
Kaip žinia, po devynerių metų Čikaga šią vasarą vėl taps gra-

žios lietuviškos tradicijos, besitęsiančios jau 90 metų, lopšiu. Ta 
proga jubiliejinės dainų šventės savaitgalį, liepos 3-5 dienomis, 
vyks renginiai, į kuriuos patartina bilietus nusipirkti iš anksto.

* Penktadienį, liepos 3 d., 8 val. v. St. James katedroje 
koncertuos specialiai į šventę pakviesti trys įžymūs chorai iš 
Lietuvos – Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel Canto”, 
Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis” bei Vilniaus Balio 
Dvariono muzikos mokyklos mergaičių choras „Viva Voce”.

* Šeštadienį, liepos 4 d., 8:30 val. v. Vic teatre pasirodys 
„Capella’A” grupė, kurioje dainuoja ir į šventę atvykstanti garsi 
Lietuvos dainininkė Rasa Serra. Po koncerto – šokiai.

* Sekmadienį, liepos 5 d., 1 val. p. p. UIC paviljone įvyks 
pagrindinis savaitgalio renginys – dainų šventė. Bilietų kasdien 
sparčiai mažėja. Patariama juos nusipirkti jau dabar. Po šventės, 
7 val. v., Sheraton Chicago viešbutyje – pokylis ir šokiai.

* Visas tris dienas minėtame Sheraton Chicago viešbutyje 
vyks mugė, kuriai prekeiviai registruojasi šventės interneto 
svetainėje.

* Labai reikia savanorių! Kad kuo sklandžiau praeitų šitoks 
masinis renginys, neįkainojama kiekvieno, galinčio prisidėti, 
pagalba. 

Bilietus nusipirksite ir visą reikalingą informaciją rasite 
šventės interneto svetainėje dainusvente.org

X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės rengėjų inf.

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

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

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

koncerto salę. Taip taip, dai-
nuosime visi kartu!   

Šventėn savo iniciatyva 
užsiregistravo 65 chorai iš 
JAV, Kanados, Anglijos bei 
Lietuvos. Spaudoje buvo 
minėta ir apie specialiai į 
renginį kviestus atlikėjus. 
Trumpai priminkite, kas jie.

Be savanoriškai užsire-
gistravusių chorų, trys garsūs 
chorai iš Lietuvos - Kauno 
berniukų ir jaunuolių choras 
„Varpelis”, Vilniaus Balio 
Dvariono muzikos moky-
klos mergaičių choras „Viva 
Voce” ir Vilniaus mokytojų 
namų mišrus choras „Bel 
Canto” - į šventę yra pakvies-
ti. Pasirodys ir talentinga 
įvairių stilių dainininkė Rasa 
Serra bei daugybe instrumen-
tų, daugiausia – pučiamaisiais 
– grojantis virtuozas Saulius 
Petreikis. Abu irgi atvyksta 
iš Lietuvos. Smagu, kad jie 
priėmė mūsų kvietimą ir tikrai 
praturtins šį renginį.  

Svečiai iš Lietuvos dar iki 
dainų šventės surengs atski-
rus koncertus. Priminkite 
skaitytojams, kur Čikagoje 
juos bus galima pamatyti ir 
kur įsigyti bilietus.

Visi trys Lietuvos chorai 
- „Varpelis”, „Viva Voce” ir 
„Bel Canto” - penktadienį, 
liepos 3 d., 8 val. v. surengs 
koncertą St. James katedroje 
(65 E Huron St.). Šeštadienį, 
liepos 4 d., 8:30 val. v. „The 
Vic” teatre (3145 N Sheffield 
Ave.) pasirodys a capella 
stiliumi kūrinius atliekantis 
kvartetas „Capella‘A”, ku-
riame dainuoja ir Rasa Serra. 
Na, o pagrindinis renginys, 
kuriam tikrai daug jėgų ati-
duota ir kurio taip laukta, - X 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventė „Padainuosim 
dainų dainelę” -  prasidės 1 
val. p. p. Ilinojaus universi-
teto Čikagoje (UIC) paviljone 
(525 S Racine Ave.) sekma-
dienį, liepos 5-ąją. Kiekvienas 
ir smulkesnę informaciją 
suras, ir bilietus nusipirks 
apsilankęs šventės interneto 
svetainėje dainusvente.org. 
Beje, ten informacija irgi 
skelbiama abiejomis kalbo-
mis. Taigi, tikiuosi, kad tą 
sekmadienį drauge su mumis 
švente džiaugsis ir lietuviškai, 
ir angliškai kalbantis žiūro-
vas. O gal ir kokia nors kita 
kalba šnekantis. Muzika, kaip 
žinome, - universali bendravi-
mo kalba: ja juk pasakoma tai, 
ko negalima išreikšti žodžiais.  

Baigiant mūsų pokalbį, 
norisi su jums štai kuo pasi-
dalinti: per vieną „Dainavos” 
repeticiją su savo vadovu 
Darium Polikaičiu aptarinė-
jome artėjantį renginį – kas 
nuveikta, kiek nemažai dar 
reikia padaryti. Kalba pa-
krypo link jūsų tvarkomos 
šventės interneto svetainės 
– koks tai svarbus šio lai-
kmečio informacijos šaltinis. 
Ir tada Darius sako: „Kai 
pamatysite Vytą, asmeniš-
kai jam padėkokite – jis 
atlieka labai daug be galo 
reikalingų, nežmoniškai 
sunkių darbų”. Taigi, Vytai, 
man yra proga tarti jums 
nuoširdų dėkui. Už  kan-
trybę. Už tai, kad dalinatės 
žiniomis. Kad aukojate savo 
laiką. Kad bemiegės naktys 
neužgesina jūsų entuziazmo. 
Sėkmės. Pasimatysime kon-
certo salėje.

Jolanta Urbietienė

(Atkelta iš 10 psl.)

VYTAS ČUPLINSKAS: „MUZIKA – UNIVERSALI 
BENDRAVIMO KALBA. JA JUK PASAKOMA TAI, KO 
NEGALIMA IŠREIKŠTI ŽODŽIAIS”

Lietuvos  nacional inė 
Martyno Mažvydo biblioteka 
šiais metais pakvietė į ne-
tradicinį birželio 15-osios – 
Okupacijos ir genocido dienos 
– minėjimą šalies bibliotekose, 
rašoma pranešime spaudai.

Minėjimo simboliu pasi-
rinkta duona, o pagrindiniu 
motyvu tapo Vlado Kalvaičio 
„Odė duonai” iš jo knygos 
„Sustiprinto rėžimo barakas”, 
kurioje vaizduojami auten-
tiški autoriaus išgyvenimai 
tremtyje.

L ie tuvos  b ib l io tekos 
pakviestos prisijungti prie 
Nacionalinės bibliotekos ir 
paminėti šią dieną vaišinant 

LIETUVOS BIBLIOTEKOS  
OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENĄ 
LANKYTOJUS PASITIKO SU DUONA

lankytojus duona, bibliote-
kose skaitant duonai skirtą V. 
Kalvaičio odę ar kitaip prisi-
minti reikšmingus istorinius 
įvykius.

Nacionalinėje bibliotekoje 
buvo atidaryta visą dieną veik-
sianti Okupacijos ir genocido 
dienai skirta speciali vaizdo 
ir garso instaliacija (aut. LNB 
Muzikos skyriaus vyresn. re-
daktorė Julija Paliukėnaitė). 
Pagrindinis jos motyvas – duo-
na. Skambant „Odei duonai” 
lankytojai taip pat galėjo pama-
tyti lietuvių gyvenimą ir buitį 
tremtyje įamžinančius vaizdus 
– nuotraukas, atvirukus ir kitą 
suskaitmenintą dokumentinę 

medžiagą iš Genocido aukų 
muziejaus fondų.

Kultūros ministerijos ini-
ciatyva šiais metais trem-
tinio duona tapo ne vieno 
minėjimo simboliu sostinėje 
– V. Kalvaičio odė skambėjo 
Okupacijos, genocido ir so-
vietmečio represijų aukų pa-
gerbimo ceremonijoje prie pa-
minklų politiniams kaliniams 
ir tremtiniams Aukų gatvėje, 
Vilniuje, o Atminimo valan-
doje prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties memorialo 
susirinkusieji buvo vaišinami 
specialiai iškepta duona. LRT

Minint Lietuvos okupacijos 
75-metį bei Gedulo ir vilties 
dieną, Vilniuje atidaryta Šiaulių 
„Aušros” muziejaus parengta 
paroda „Skausmo paženklintas 
liaudies meno grožis”.

Parodoje eksponuojami 
įdomiausi tremtinių ir politi-
nių kalinių darbai iš Šiaulių 
„Aušros” muziejaus rinkinių: 
rankdarbiai, medžio dirbiniai, 
piešiniai, skelbiama Genocido 
aukų muziejaus pranešime 
spaudai.

Nelaisvės sąlygomis su-
kurtuose kūriniuose dažnai 
naudojama tautinė simbolika, 
ornamentika, lietuviškų eilių 
posmai, tėvynės meilę ir ilgesį 
atspindintys motyvai. Jie liu-
dija, kad meninė kūryba buvo 
vienas iš svarbiausių impulsų, 
padėjusių mūsų tremtiniams 
ir politiniams kaliniams iš-
likti nepaprastai atšiauriomis 
sąlygomis.

Kiekvienas parodos ekspo-

TREMTINIŲ IR POLITINIŲ KALINIŲ DARBŲ 
PARODA IŠ ŠIAULIŲ 

natas pasakoja trumpą skau-
džios praeities istoriją: slapta 
į tremtį išvežta ir ilgus metus 
saugota brangiausia šeimos re-
likvija – Švč. Mergelės Marijos 
skulptūra, vogčiomis lageryje iš 
gyvulių kaulų išdrožti kryželiai, 
tremtyje išaustas trispalvės juos-
telės gabalėlis ar išsiuvinėtas 
rankdarbis, kuriame vaizduo-
jama už grotų liūdinti mergaitė, 
medžio dirbiniuose įrėžti tauti-
niai simboliai – visa tai alsuoja 
viltimi, tėvynės ilgesiu ir meile.

Šiaulių „Aušros” muziejaus 
paroda „Skausmo paženklintas 
liaudies meno grožis” yra vienas 
iš šių metų „Lietuvos muziejų 
kelio” ciklo, plėtojančio lietuvių 
liaudies meno temą, renginių.

 LRT

VILNIUJE  
DAINŲ ŠVENTĖ  

„MES VĖL KARTU”
Daugiau nei 700 dainuo-

jančiųjų ir šokančiųjų birže-
lio 6 d. suvažiavo į Vilnių, į 
Lietuvos senjorų dainų šven-
tę „Mes vėl kartu”. Šventės 
programa skirta Etnografinių 
regionų metams, todėl reper-
tuare – visų Lietuvos kraštų 
dainos ir šokiai.

Šiemet į šventę susirinko 
daugiau nei 50 dainų bei šokių 
kolektyvų iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Iš viso daugiau nei 
700 dalyvių. Vilniaus moky-
tojų namų kiemelyje susirinkę 
senjorai dainuodami pritarė 
choristams.

Senjorų dainų šventė Lietu-
voje surengta devintąjį kartą.

LRT
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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

Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė puikiai pasirodė Prancūzijoje.          www.swimmingworldmagazine.com

Lietuvos olimpinė čem-
pionė Rūta Meilutytė puikiai 
pasirodė Prancūzijoje, pasiek-
dama du puikius rezultatus, 
kurie užkėlė 18-metę lietuvę 
į pasaulio plaukimo krūtine 
reitingų viršūnę. „Ir Rūta, ir 
aš esame labai patenkinti pa-
siektais rezultatais. Artėjant 
pasaulio čempionatui tai yra 
labai teigiami rezultatai”, – 
sakė R. Meilutytės treneris 
Jonas Ruddas.

Per prestižines tarptautines 
varžybas Mare Nostrum Kane 
plaukdama 50 m R. Meilutytė 
pasiekė geriausiąjį šio sezono 
rezultatą pasaulyje (29,88 
sek.). Lietuvė ne tik aplenkė 
iki tol pirmavusią Rusijos 
plaukikę Juliją Jefimovą, su-
grįžusią į baseiną po dis-
kvalifikacijos dėl dopingo, 
bet ir pasiekė naują varžybų 
rekordą. Šis rezultatas – tik 
0,4 sek. atsilieka nuo pačios R. 
Meilutytės pasiekto pasaulio 
rekordo.

R. Meilutytė taip pat pasie-
kė geriausią rezultatą pasauly-
je šiais metais – tik plaukdama 
dukart ilgesnį nuotolį. 100 m 
krūtine Plimute besitreniruo-
janti kaunietė nuplaukė per 
1 min. 5,46 sek. ir šoktelėjo į 
pirmąją reitingų lentelės vietą. 

DŽIAUGIASI NAUJAIS LAIMĖJIMAIS
Antrąją vietą užėmusi nuo-
latinė R. Meilutytės varžovė 
danė Rikke Moller Pedersen 
atsiliko daugiau nei pusantros 
sekundės.

Tarptautinėse varžybose 
Prancūzijoje taip pat dalyvavo 
ir trys Lietuvos plaukikai - 
Giedrius Titenis, Mindaugas 
Sadauskas ir Tadas Duškinas.

Geriausiai sekėsi M. Sa-
dauskui, patekusiam į pagrin-
dinius abiejų rungčių finalus 
bei užėmusiam dvi septintąsias 
vietas – laisvuoju stiliumi 50 
m (22.79 sek.) ir 100 m (49,72 
sek.). M. Sadauskas parengia-
muosiuose 100 m l. stiliumi 
rungties plaukimuose nuotolį 
įveikė per 49,54 sek. pasiek-
damas antrą savo geriausią 
asmeninį rezultatą nuo 2009 m. 

Šiuo rezultatu jis aplenkė 
iki tol šiame nuotolyje pirma-
vusį Simoną Bilį (49,62 sek.), 
su kuriuo rungtyniauja dėl 
teisės dalyvauti pasaulio plau-
kimo čempionate Kazanėje 
šiame nuotolyje. Tik vienas iš 
šių plaukikų dalyvaus indivi-
dualioje 100 m. laisvu stiliumi 
rungtyje Kazanėje.

G. Titenis pateko į 100 m 
ir 50 m krūtine B finalus, ku-
riuose užėmė 15-ąsias vietas.

T. Duškinas laimėjo 50 m 

peteliške B finalą ir bendroje 
įskaitoje liko 9-oje vietoje.

„Visuomet norisi geresnių 
rezultatų, tačiau dabar viskas 
vyksta pagal planą. Rezultatai 
turėtų būti pasaulio čempio-
nate Kazanėje. Šių varžybų 
pagrindinis tikslas – pasiti-
krinti ir gauti varžybų patir-
ties”, – pasibaigus varžyboms 
Prancūzijoje sakė Lietuvos 
plaukimo rinktinės vyr. trene-
ris Žilvinas Ovsiukas.

 sportas.lt

PERKAME GINTARĄ IR 
GINTARO DIRBINIUS 

Prašau skambinti - tel. –708-603-5494

Suomijoje vykstančiame 
pasaulio klasikinės jėgos tri-
kovės čempionate moterų M2 
grupės svorio kategorijoje iki 
57 kg Lietuvos atletė Daiva 
Žarovienė pagerino šešis pla-
netos ir vieną Europos rekordą.

Lietuvos sportininkė pritū-
pė su 111 kg sveriančia štan-
ga, paspaudė 102,5 kg svorį, 
pakėlė 151,5 kg .Tai – nauji 
pasaulio M2 grupės rekordai, 
o štangos spaudimo rungtyje 
pasiektas rezultatas tapo ir pla-
netos M1 grupės bei Europos 
moterų rekordu.

D. Žarovienė trikovėje 
surinko 365 kg ir taip pat 

LIETUVOS SPORTININKAI GERINA PLANETOS PASIEKIMUS
pagerino planetos rekordą. 
Absoliučioje visų svorio ka-
tegorijų M2 grupės įskaitoje 
D. Žarovienė taip pat buvo 
pripažinta geriausia.

Du planetos rekordus jau-
nių grupėje pagerino Lietuvos 
atletas Egidijus Valčiukas. 
Svorio kategorijos iki 53 kg 
varžybose dalyvavęs spor-
tininkas pritūpė su 190 kg 
sveriančia štanga, o štangos 
spaudime iškėlė 115 kg svorį.

Pritūpimų rungtyje pasiek-
tas rezultatas tapo ir jaunimo 
grupės rekordu. Štangos at-
kėlime E. Valčiukas pakėlė 
142,5 kg ir trikovėje surinko 

447,5 kg bei pasidabino si-
dabro medaliu. Absoliučioje 
visų svorio kategorijų jaunių 
grupės įskaitoje E. Valčiukas 
buvo pripažintas geriausiu.

Jaunimo grupės svorio ka-
tegorijos iki 74 kg varžybose 
bronzos medalį iškovojo lietuvis 
Paulius Pupinis. Lietuvos atletas 
pritūpimų su štanga rungtyje 
buvo penktas (205 kg), štan-
gos spaudime taip pat penktas 
(142,5 kg), o štangos atkėlime 
– antras (250 kg). P. Pupinis 
trikovėje surinko 597,5 kg.

Varžybose dalyvauja 276 
moterys ir 507 vyrai iš 45 
pasaulio šalių.               ELTA

Beveik pusę metų nesė-
dėjęs prie lenktyninio au-
tomobilio vairo Benediktas 
Vanagas su šturmane Greta 
Germanavičiūte birželio 12 d. 
startavo Utenos ralyje.

B. Vanagas vairavo „Subaru 
Impreza WRC” automobilį.

„Tai specialiai raliui ruoš-
tas automobilis, pasižymintis 
unikaliu garsu. Žinau, kad yra 
daugybė ralio gerbėjų, kurie 
laukia būtent šio automobilio. 
Jis suteikia begalę gerų emoci-
jų”, – sakė sportininkas.

Anot B. Vanago, dalyvau-
jant ralyje visada dominuoja 
du požiūriai: vienas – kautis 
maksimaliam rezultatui, o kitas 
– daryti namų darbus, mokytis ir 
treniruotis. Utenos ralyje sporti-
ninkas važiavo vadovaudamasis 

LENKTYNININKAS B. VANAGAS VĖL DALYVAUS RALYJE
antruoju požiūriu. Sulaužytos 
rankos skausmai lenktynininką 
vis dar pakankina, nors būna 
momentų, kai apie ją B. Vanagas 
paprasčiausiai pamiršta.

„Šiuo metu turiu maždaug 
50 procentų rankos pajėgumo. 
Kartais jos nejaučiu, bet jeigu 
reikės keisti automobilio ratą, 
tikrai pajausiu. Gydytojai 
juokauja, kad kai sugis, ji bus 
daug tvirtesnė, nes ten yra tita-
no”, – teigė B. Vanagas.

Anot lenktynininko, ilgą 
laiką nevažiavus ralyje, dingsta 
akies aštrumas, labai svarbu vėl 

tiksliai susirašyti stenogramą, 
o tuos įgūdžius taip pat reikia 
atgaminti.

Utenos ralyje B. Vanagas 
džiaugėsi didele konkurencija 
ir kad atsiranda nauji, drąsūs 
lenktynių organizatoriai, suge-
bantys sukviesti į Lietuvą visą 
būrį užsieniečių. „Prieš dešimt 
metų mes patys pradėjome or-
ganizuoti ralius tik dėl to, kad 
Lietuvoje nebuvo normalaus 
ralio. Džiaugiuosi, kad tokių 
entuziastų atsiranda vis daugiau, 
nuo to mūsų šalies raliai darosi 
tik įdomesni”, – sakė jis. LRT


