
LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

ŠIMTIEJI METAI

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. C  2015 JUNE – BIRŽELIO 30, NR. 13.

SECOND CLASS USPS 157-580

Lietuvos užsienio reika-
lų ministerija, vykdydama 
Vyriausybės pavedimą, bir-
želio 18 dieną perdavė JAV 
ambasadai diplomatinę notą 
dėl glaudesnio bendradar-
biavimo su JAV, stiprinant 
partnerystę gynybos srityje ir 
įgyvendinant bendrus karinės 
infrastruktūros projektus.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
sveikina JAV Vyriausybės 
žingsnius įgyvendinant spren-
dimą dėl JAV „Europos saugu-
mo užtikrinimo iniciatyvos” 
ir džiaugiasi, kad dalis lėšų 
yra skiriama Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių saugumui sti-
printi.

„Tai yra dar vienas svar-
bus žingsnis, užtikrinantis 
Lietuvos nacionalinį saugumą, 
stiprinantis strateginę partne-

LIETUVA IR JAV 
BENDRADARBIAUS STIPRINANT 

SAUGUMĄ

Laisvės statula (angl. Statue of Liberty) – statula, kurią amerikiečiams 1886 m. spalio 28 d. skyrė prancūzai. Šis Laisvės simbolis pasitinka tūkstančius įvairių tautybių imigrantų, 
kurie sukūrė demokratinę 50 valstijų Ameriką. Statula yra 46,5 m aukščio, jos pamatas – 46,9 m aukščio. Statula stovi Laisvės saloje. Statuloje vaizduojama moteris su stola ir 
karūna, turinčia septynis spyglius, reprezentuojančius septynias jūras ir kontinentus. Kairėje rankoje moteris prie savo kūno laiko lentelę, kurioje parašyta JULY IV MDCCLXXVI 
(Liepos 4 d., 1776), o dešinėje laiko iškeltą fakelą. Ji padovanota Prancūzijos JAV šimtmečio nepriklausomybės proga. Ją suprojektavo Frederic-Auguste Bartholdi. wikipedia.org

rystę tarp Lietuvos ir JAV bei 
įgyvendinantis praeitais me-
tais NATO viršūnių susitikime 
Velse priimtus sprendimus dėl 
kolektyvinės gynybos priemo-
nių”, – sako ministras.

Dar šiais metais apie 15 
mln. JAV dolerių bus skiria-
ma Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų Aviacijos  
bazei Šiauliuose, poligonams 
Rukloje, Pabradėje ir kitų ka-
rinės infrastruktūros objektų, 
karinio rengimo, pajėgų priė-
mimo sąlygoms gerinti.

JAV Prezidentas Barackas 
Obama dar 2014 m. birželio 
3 d. Varšuvoje paskelbė apie 
„Europos saugumo užtikri-
nimo iniciatyvą” (European 
Reassurance Initiative), kuria 
JAV karių, aviacijos ir kari-
nių jūrų pajėgų dalyvavimui 
Europoje stiprinti skiriama 

1 mlrd. JAV dolerių. Šiai 
iniciatyvai buvo pritarta JAV 
Atstovų Rūmuose ir Senate, 
patvirtintas biudžetas ir šiuo 
metu iniciatyva yra pradedama 
įgyvendinti. LR URM

Dėmesio skaitytojams. 
Pranešame, kad „Dirvos”  
priešatostoginė laida, Nr. 13, 
išleista birželio 30 d., o po-
atostoginė laida Nr. 14, išeis 
liepos 21 d.

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

LIEPOS 4-OJI – JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ!

NATO ketina iš naujo įver-
tinti savo branduolinių ginklų 
strategiją, taip reaguodama į 
augančią įtampą su Rusija dėl 
Ukrainos, praneša šios organi-
zacijos šaltiniai.

NATO branduolinės po-
litikos atnaujinimas prisidės 
prie „akies už akį” reakcijų 
eskalavimo, kuris tarp Rusijos 
ir Vakarų sustiprėjo nuo praė-
jusių metų, kai kilo Ukrainos 
krizė. Išreikšdami susirūpini-
mą dėl prezidento Vladimiro 
Putino pareiškimo, kad Rusija 
ketina įsigyti 40 naujų tarp-
žemyninių balistinių raketų, 
NATO pareigūnai nurodė, kad 
dėl Rusijos retorikos branduo-

RIMTAS NATO ATSAKAS  
RUSIJOS SPRENDIMUI

linių ginklų atžvilgiu ir masto, 
kuriuo šie ginklai naudojami 
karinėse pratybose, yra kilęs 
nerimas, rašo The Guardian.

„Egzistuoja labai realus 
susirūpinimas dėl to, kaip 
Rusija viešai svaidosi žodžiais 
apie branduolinius reikalus. 
Taigi aljanse daug svarstoma 
apie branduolinius ginklus, 
tačiau tai daroma labai lėtai ir 
apdairiai. Turime taip elgtis, 
kad nuspręstume, kur mes 
esame”, – sakė vienas NATO 
diplomatas.

Šiuo klausimu diskutuoja-
ma ir per dviejų dienų NATO 
ministrų susitikimą, kuris tre-
čiadienį prasidėjo Briuselyje. 
Tačiau Jungtinės Valstijos 
nekantrauja išspręsti šį klau-
simą, todėl vėliau šiais metais 
– anksčiau, negu planuota – 
bus surengtas NATO ministrų 
planavimo grupės susitiki-
mas, kurio metu bus priimtas 

sprendimas dėl branduolinės 
doktrinos atnaujinimo.   

Tarp potencialių temų yra 
pasiūlymas sustiprinti bran-
duolinių ginklų vaidmenį 
NATO karinėse pratybose. 
Taip pat bus sprendžiama, kaip 
reikėtų vertinti Rusijos įspėji-
mus dėl branduolinių ginklų: 
ar tai yra rimti įspėjimai, ar 
tiesiog retorika.

Kalbėdamas minėto vir-
šūnių susitikimo užkulisiuose 
Didžiosios Britanijos gynybos 
ministras Michael Fallon teigė, 
kad Rusijos „branduolinės 
kalbos nėra naudingos”.   LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba dėkoja visiems 
jau beveik 2 tūkst. vaikinų ir merginų, kurie pasiryžo savo noru 
atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Lietuvos 
Sąjūdžio taryba didžiuojasi šiais Lietuvos jaunuoliais ir džiau-
giasi, kad kasdien Lietuvos gynėjų gretos gausėja. „Garbė jums 
už rūpestį ir pasiaukojimą dėl Lietuvos Nepriklausomybės gy-
nimo. Dėkojame Jūsų tėvams, mokytojams ir bendražygiams, 
išugdžiusiems Tėvynės patriotais,” - padėkoje savanoriams rašo 
Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus nariai.

Birželio 25 d. paminėtos pirmojo atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko penktosios mir-
ties metinės: atėjo Vyriausybės ir Seimo nariai, pagarbos ženklan 
vainiką atsiuntė ir šiuo metu užsienyje esanti Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Už Prezidentą A. Brazauską aukotos šv. Mišios 
Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje.

Iki gyvos galvos Medininkų žudynių byloje nuteistas 
Konstantinas Michailovas (buvęs Nikulinas) negali būti pa-
leistas iš suėmimo, nes jo pabėgimo galimybė yra reali. Tai 
paskelbė Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs nuteistojo 
prašymą paleisti jį iš suėmimo dėl pablogėjusios sveikatos. 
K. Michailovas teigė, kad dėl aštuonerius metus trunkančio, 
jo manymu, nepagrįsto kalinimo, pablogėjo jo sveikata, laiku 
nebuvo atlikti tyrimai. Kitų metų sausį nuteistajam Vilniuje bus 
atliekama planinė širdies operacija, kurios metu bus implantuo-
tas stimuliatorius.

Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 
pataisas, padidindamas baudas už rūkymą draudžiamose 
vietose. Šiuo metu galiojančiame teisės akte nustatytas baudų 
vertes litais nuspręsti taikyti eurais, rašoma pranešime spaudai. 
Nustatyta, kad rūkymas vietose, kuriose pagal savivaldybių 
tarybų sprendimus arba pagal įstatymus draudžiama tai daryti, 
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 50 eurų. Anksčiau 
bauda siekė nuo 20 iki 50 litų. Tokiam sprendimui pritarė 77, 
nė vienas nebalsavo prieš, 4 susilaikė. Pataisos įsigalios nuo 
liepos 1 d.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė teigia, kad pasiūly-
mas įteisinti pavardžių rašymą lotynišku raidynu taisytinas, nes 
iš esmės yra palankus tik lenkų tautinei mažumai Lietuvoje. Anot 
Seimo vadovės, į pavardžių rašymą Lietuvoje žiūrima pernelyg 
siaurai, o I. Šiaulienės ir G. Kirkilo pasiūlymas yra labiau paro-
domasis gestas Lenkijai negu esminis problemos sprendimas.

Tik Rusija gali sustabdyti bręstančias ginklavimosi varžybas 
su NATO, nes būtent ji vykdo agresyvią politiką, didina karinį 
biudžetą ir militarizuoja ekonomiką, teigia krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas.

Pirmasis faktinis Lietuvos vadovas atkūrus nepriklausomy-
bę, profesorius Vytautas Landsbergis, apdovanotas Rumunijos 
Karūnos Didžiojo Kryžiaus rango ordinu. V. Landsbergį buvęs 
Rumunijos karalius Mihai Pirmasis per savo dukterį Margaretą 
apdovanojo birželio 23 d., pranešė Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų frakcija. Jis apdovanotas „už jo žavią 
politinę asmenybę, paremtą orumo, drąsos ir asmeninio pavyz-
džio, už tai, kad buvo pirmasis laisvos Lietuvos vadovas, už 
jo svarbų indelį 1989 metų rugpjūčio 23 dieną organizuojant 
Laisvės Grandinę, sukėlusią sovietų valdžios žlugimą”. Taip 
pat pabrėžiamas V. Landsbergio indėlis Lietuvai integruojantis 
į Europą, demokratijos, laisvės ir artumo Vakarams vertybių 
puoselėjimas.

Skambantys Kauno arkikatedros bazilikos varpai tre-
čiadienį tikinčiuosius kvietė į neeilines iškilmes. Švęsta ne tik 
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo – Šv. Jono krikšytojo 
diena. Vienas ryškiausių akcentų – padėkos šv. Mišios už ar-
kivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę. Už indėlį atkuriant 
Lietuvą ir Bažnyčią Sigitui Tamkevičiui padėkojo ministras 
pirmininkas Algirdas Butkevičius. Oficialiai Kauno arkivys-
kupijos ganytojo tarnystę Sigitas Tamkevičius baigs liepos 11 
dieną. Tą dieną Arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo Kauno 
arkivyskupijos ganytojo Liongino Virbalo ingreso iškilmės.

Naujienų agentūros ELTA užsakymu gegužės 23 – 31 die-
nomis rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos 
tyrimai” atliktos apklausos duomenimis, gegužės mėnesį 36 
proc. apklaustų 15 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų atsakė, 
kad pastaruoju metu reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta į blogąją 
pusę, o šeši iš dešimties arba 63 proc. respondentų manė, kad 
reikalai šalyje gerėja. 1 proc. respondentų neturėjo nuomonės 
šiuo klausimu. Per paskutinius 2 mėnesius (lyginant su 2015 m. 
kovo mėnesio tyrimu) gyventojų nuomonė šiuo klausimu nesikei-
tė, o lyginant su vertinimais prieš metus 6 procentiniais punktais 
sumažėjo manančių, kad reikalai šalyje gerėja. 2014 metų gegužę 
situacijos gerėjimą matė 42 proc. gyventojų.      LRT, ELTA, KAM

Penktadienis, birželio 
26 d. (Briuselis). Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identė 
Dalia Grybauskaitė dalyvavo 
Europos Vadovų Tarybos po-
sėdyje, kuriame buvo svars-
tomi ES migracijos politikos 
klausimai.

Vadovai, posėdžiavę iki 
paryčių, sutarė, kad ES mi-
gracijos politika turi pirmiau-
sia duoti aiškų signalą, kad 
nelegali migracija ir prekyba 
žmonėmis nebus toleruojama. 
Sutarta nuosekliai didinti pa-
jėgumus kovoje su nelegalia 
migracija, bendradarbiaujant 

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Europos Vadovų Tarybos posėdyje. LR Prezidento 
kanceliarijos nuotraukos/ R. Dačkus

EUROPOS SĄJUNGOJE PABĖGĖLIŲ PASKIRSTYMĄ LEMS 
SOLIDARUMAS IR ŠALIŲ INTEGRACINIAI PAJĖGUMAI

su tranzito ir pabėgėlių kilmės 
šalimis, daugiau dėmesio ski-
riant išorinių ES sienų apsau-
gai, prekeivių žmonėmis tinklų 
naikinimui, pabėgėlių grąži-
nimo ir readmisijos politikai.

Svarstant pabėgėlių perkė-
limo tarp ES šalių priemones, 
buvo sutarta per dvejus metus iš 
Graikijos ir Italijos perkelti 40 
tūkstančių pabėgėlių. Skaičius, 
skiriamas atskiroms šalims na-
rėms, bus nustatytas remiantis 
savanoriškais įsipareigojimais 
ir solidarumo raktu, kurį iki lie-
pos pabaigos sutars ES Vidaus 
Reikalų Taryba.

Vyriausybės nutarimu pa-
tvirtinta, kad Lietuva per dve-
jus metus galėtų savanoriškai 
priimti iki 250 prieglobsčio 
prašytojų. Kiekviena šalis už 
perkeliamus asmenis gautų fi-
nansavimą iš ES Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fon-
do. Už vieno pabėgėlio per-
kėlimą priimančiai valstybei 
būtų mokama 6 tūkst. eurų 
vienkartinė išmoka. Iš ES 
struktūrinių fondų 2014-2020 
m. Lietuvai skirta 10,8 mln. 
eurų prieglobsčio sistemos 
plėtrai ir pabėgėlių integracijai 
bei grąžinimui.          www.lrp.lt

J u n g t i n i ų  A m e r i k o s 
Valstijų gynybos sekretorius 
Ash Carter ragina NATO skirti 
daugiau dėmesio hibridiniam 
karui. Jis per spaudos kon-
ferenciją Briuselyje sakė pa-
siūlęs Aljanso generaliniam 
sekretoriui Jens Stoltenberg 
suteikti prioritetą šiam klau-
simui kitame NATO gynybos 
ministrų susitikime.

„Tam, kad būtume tikri, jog 
sąjungininkai yra pasiruošę hi-

RAGINIMAS NATO SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO 
HIBRIDINIAM KARUI

bridiniam karui, turime suprasti 
jo taktiką, techniką, procedūras, 
– birželio 24 d. sakė A. Carter. 
– Paprašiau generalinio sekreto-
riaus J. Stoltenberg, kad šis klau-
simas taptų prioritetiniu per kitą 
gynybos ministrų susitikimą.”

Amerikiečio teigimu, stra-
tegiją tokio karo atveju aptarti 
reikia, nes jis neapsiribotų tik 
ginkluotais veiksmais. Be to, 
anot JAV gynybos sekreto-
riaus, pasipriešinti jam reikės 

platesnio bendradarbiavimo, 
ne tik tarp NATO, bet ir su 
Europos Sąjunga.

JAV gynybos sekretorius 
Ash Carter patvirtino, kad 
Vašingtonas dislokuos apie 
250 tankų, šarvuočių ir kitos 
karinės technikos 6 Europos 
šalyse, kad padėtų padrąsinti 
NATO sąjungininkes, patirian-
čias grėsmę dėl Rusijos poli-
tikos ir teroristinių grupuočių 
veiklos.                             LRT

Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos sekretorius Ash Carter NATO būstinėje Briuselyje. NATO nuotr.
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KAS GRAIKIJAI NORI GERO,  
O KAS - NE

Kai ėmė artėti euro įvedimo Lietuvoje data, pasigirdo 
balsų, teigiančių, jog tai nepatikima, nusilpusi valiuta, o 
kaip pavyzdys pradėta piršti gilios finansinės krizės apimta 
Graikija. Yra toks posakis: „būkim biedni, bet teisingi” – ne 
pinigas buvo kaltas, kad taip nutiko, bet žmonės, nenorėję 
tų pinigų skaičiuoti. 

Jau kone pusmetis, kai pasaulis stebi Graikijos finansi-
nio gyvenimo konvulsijas, prasidėjusias iš karto, kai val-
džią šalyje po rinkimų gavo populistai – kairiųjų pažiūrų 
Aleksio Cipro vyriausybė. Žvelgiant iš šalies ne iš karto 
galima suprasti, kas gi nutiko šioje šalyje, kuri, kaip žinome, 
nepergyveno sovietų okupacijos, todėl negalėtų „vaduotis 
postsovietinėmis negaliomis”. Ko gero, trumpai ir aiškiai 
dabartinę Graikijos situaciją apibūdino Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, dalyvavusi eurozonos šalių vadovų 
susitikime Briuselyje. Pasak D. Grybauskaitės, „Graikija 
keletą dešimtmečių gyveno ne pagal išgales, o dabar dėl to 
nenori prisiimti atsakomybės”. Kitaip tariant, pragyvenimui ji 
išleisdavo daugiau nei uždirbdavo. Ir visa tai dangstė netikrais 
duomenimis apie ekonomikos padėtį... Bet, kaip sakoma, ne-
mokamų pietų nebūna. Jau prieš keletą metų tapo aišku, kad 
Graikiją reikia gelbėti nuo finansinės katastrofos, todėl 2012 
m. Europos Sąjunga, Europos centrinis bankas ir Tarptautinis 
valiutos fondas sutarė dėl paramos programos Graikijai, ku-
rią paskui pratęsė dar du kartus. Graikija įsipareigojo imtis 
griežtų taupymo priemonių, t. y. gyventi pagal išgales, o ne 
pagal įgeidžius. Tačiau naujoji kairiųjų vyriausybė nepanoro 
tų įsipareigojimų vykdyti – ji juk ir rinkimus laimėjo todėl, 
kad mulkino plačiuosius Graikijos visuomenės sluoksnius 
pažadais baigti „diržų veržimo politiką”. Deja, tokios jau tos 
plačiosios visuomenės masės – joms populistų pažadai kaip 
balzamas (tuo mes nė kiek nesiskiriame nuo graikų, gal net 
esame naivesni), be to, pripratus gyventi nerūpestingai ir so-
čiai nėra lengva susitaikyti su viso to netekimu. Pašantažavusi 
ES vadovus galima brolyste su Putinu, Cipro vyriausybė 
neišgąsdino ES vadų – ne tokia jau įtakinga Graikijos ekono-
mika bendrame ES katile, kad dėl jos sugriūtų ES. Dabartinės 
programos pabaiga – birželio 30 d., o iki jos šalis privalo 
grąžinti 1,5 mlrd. Eurų skolų Tarptautiniam valiutos fondui... 
Antraip (jei negrąžins) negaus išmokų pagal šią programą, 
kas savo ruožtu reikštų visišką šalies bankrotą (paprastiems 
žmonėms tai reikštų negauti nei algų, nei pensijų – nebūtų 
pinigų). Graikijos lyderiai buvo pažadėję pateikti griežtam 
taupymui alternatyvius pasiūlymus, tačiau nieko konkretaus 
ir rimto (trūkus kantrybei, skolintojai pareiškė, kad vaikiškų 
žaidimų metas baigiasi) nepateikė. Galiausiai proletariškos 
paniekos kaklaraiščiui demonstruotojams nebeliko kito kelio, 
kaip pateikti savo finansinę programą, kurioje numatyta ir 
išlaidų pensijoms mažinimas, ir mokesčių didinimas... Beje, 
reikėtų įvertinti skolintojų geranoriškumą – jie juk galėjo ir 
nesutikti su „naujomis alternatyviomis”, kai yra „senosios”; 
akivaizdu, kad ES vadovai siekia padėti Graikijai, o ne palikti 
ją likimo valiai.

Stebinti įvykius Graikijoje negalėjo prasmunti pro akis 
įdomus dalykas – įvairiose ES šalyse (ir pačioje Graikijoje) 
įvykusios demonstracijos, kurių dalyviai reikalavo „ne-
skriausti” Graikijos, „nešantažuoti” jos išmetimu iš euro 
zonos. Demonstracijų esmę geriausiai nusako per Kremliaus 
finansuojamo kanalo „Euronews” rodomas reportažas iš 
demonstracijos Paryžiuje, kur demonstrantė  (?) kalba, jog 

„užteks jiems terorizuoti paprastus graikus”. Kas tie „jie”, 
nesunku suprasti – ogi valdantieji: ES vadovai, Tarptautinis 
valiutos fondas, Europos centrinis bankas. Vienu žodžiu – 

„valdžia”. Klausaisi ir galvoji – girdėtas leitmotyvas. O kai 
dar žinai, kad jis skamba per prorusišką televiziją, klausimų, 
iš kur ir kodėl jis eskaluojamas, nekyla. Bet, vis daugiau ti-
kimybės, kad ir šį kartą Putinas nieko nepeš – nepavyks jam 
pasinaudoti Graikijos korta siekiant suskaldyti ES.

Kai skaitytojas skaitys šį numerį, sprendimai jau bus 
žinomi, nors jau dabar aišku, kad populizmas baigiasi ten, 
kur prasideda realybė. 

Kęstutis Šilkūnas

Birželio 17-ąją sukako 
135 metai, kai gimė iškilus 
nepriklausomos Lietuvos 
veikėjas, vienas jos kūrėjų ir 
gynėjų Vladas Nagevičius-
Nagius. Visas jo gyvenimas – 
uoli tarnystė tėvynei ir tautai, 
o veikla - stulbinančiai įvairi. 
Malonu tai priminti.

G i m ė  V.  N a g e v i č i u s 
Kretingos muitinės tarnauto-
jo šeimoje. Mokėsi Palangos 
progimnazijoje, bet buvo iš 
jos pašalintas už atsisakymą 
dalyvauti privalomose pa-
maldose cerkvėje. Mokslus 
tęsė Rygos Aleksandro gim-
nazijoje. Ten drauge su Kipru 
Bieliniu ir kitais slapto moks-
leivių būrelio nariai iškovojo 
lietuviškas pamaldas moks-
leiviams. Gimnaziją baigė 
aukso medaliu ir įstojo į 
Sankt Peterburgo archeo
logijos institutą. 

1902 m. baigęs studijas, 
tapo vienu pirmųjų profesi-
onalių mūsų krašto arche-
ologų, įsijungė į mokslo 
tiriamąją veiklą, dalyvavo 
pirmajame Lietuvių moks
lo draugijos susirinkime. 
Toliau siekdamas mokslo 
aukštumų 1904 m. įstojo į 
Karo medicinos akademiją. 
Ten studijuodamas subūrė 
lietuvių medicinos studen-
tų korporaciją „Fraternitas 
Lituanica”, kurios tikslas – 
saugoti lietuvybę ir tautinę 
kultūrą.

Taip pat  j is  rašydavo 
žinutes lietuviškiems lai-
kraščiams – „Vilniaus ži-
nioms”, „Vilčiai”. „Lietuvos 
ž i n i o m s ” .  O  1 9 0 5  m . 
V. Nagevičius dalyvavo 
Didžiojo Vilniaus Seimo 
veikloje, platino jo nutari-
mus, už ką Kretingoje rusų 
žandarų buvo suimtas ir įka-
lintas. Tik Karo akademijos 
garsaus profesoriaus Ivano 
Pavlovo užtarimas išgelbėjo 
jaunuolį nuo rūstaus teismo 
nuosprendžio.

1910 m.  baigęs  Karo 
medicinos akademiją, V. 

VLADAS NAGEVIČIUS-NAGIUS –  
DIDIS LIETUVOS PATRIOTAS

Nagevičius buvo paskir-
tas tarnauti į Baltijos jū-
ros laivyną. Dirbo gydytoju 
karo laivuose: kanonierėje 
„Chrabryj” ir šarvuotyje 
„Slava”.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu rusų laivynas 1,5 metų 
išbuvo užblokuotas Rygos 
įlankoje. Gydytojui teko 
patirti daugybės mūšių su 
priešo laivais ir pakrantės 
artilerija siaubą. Jis buvo 
apdovanotas visais karo me-
tais teikiamais pasižymėjimo 
ženklais, gavo papulkininkio 
laipsnį.

1917 m. pabaigoje V. 
Nagevičius buvo perkeltas į 
Juodosios jūros karo laivyną, 
kur jam pavesta sutvarkyti 
Krymo pakrantės sanatorijas, 
įvesti jose per revoliuciją pa-
krikusią tvarką. Tarnaudamas 
Rusijos karo laivyne, gydyto-
jas Liepojoje įsteigė lietuvių 
draugiją, subūrė lietuvius 
karo tremtinius Helsinkyje 
ir Sevastopolyje. O dalyvau-
damas 1917 m. Petrograde 
vykusiame Lietuvių seime, 
sudarė kairiųjų karininkų 
bloką, kurio balsais buvo pri-
imta rezoliucija, pasisakanti 
už nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą.

1918 m. V. Nagevičius 
grįžo j Lietuvą ir apsigyve-
no Vilniuje. Tų pačių metų 
rudenį, tik paskelbus apie 
Lietuvos kariuomenės kū
rimą, stojo į ją savanoriu. 
Karo gydytojo patirtis tuomet 
buvo labai reikalinga, tad V. 
Nagevičius paskirtas kariuo-
menės lauko sanitarijos ins-
pektoriumi. Fronto sąlygomis 
suformavo keturis skrajojan-
čius sanitarinius būrius, įkūrė 
Sanitarijos puskarininkių 
mokyklą, Aukštuosius karo 
sanitarijos ir gailestingųjų 
seserų kursus. 1920 m. jam 
suteiktas generolo leitenanto 
laipsnis ir teisė vadintis vy-
riausiuoju armijos gydytoju. 
Beje, tuokart V. Nagevičius 
buvo jauniausias Lietuvos 

generolas.
Aprimus nepriklausomy-

bės kovoms Krašto apsau
gos ministerija generolui 
pavedė įkurti Karo mu
ziejų, kuris buvo atida
rytas 1921 m. švenčiant 
Nepriklausomybės dieną. 
Pradžia buvo kukli: muziejus 
įsikūrė mediniame caro ka-
riuomenės Dono pėstininkų 
pulko manieže. Tačiau netru-
kus pradėta ir naujo pastato 
statyba, kuriame muziejus 
Vytauto Didžiojo vardu įsi-
kūrė jubiliejiniais 1930-siais.

Prie muziejaus direkto-
riaus iniciatyva buvo įrengtas 
sodelis, kuriame pastatyta 
skulptoriaus Zikaro sukur-
ta Laisvės statula, įrengtas 
Nežinomo kareivio kapas, 
sukurta žymių žmonių biustų 
alėja, suskambo varpų kari-
lionas. Knygnešių sienelė, 
skirta tautos kovai su lie-
tuviškos spaudos draudimu 
atminti, - taip pat generolo 
sumanymas. Jis subūrė pu-
čiamųjų orkestrą ir Karo 
muziejaus garbės sargybą.

V. Nagevičius buvo ak
tyvus Valstybinės archeo
logijos ir Archyvams tvar
kyti komisijų narys, pats 
tyrinėjo vakarų Lietuvos 
kapinynus, parašė straips-
nį apie garsųjį Pryšmančių 
kapinyną Kretingos rajone. 
O 1931–1934 m. jis vado-
vavo Apuolės ir Impilties 
piliakalnių archeologiniams 
tyrimams, kurie apimtimi ir 
metodologija buvo pirmieji 
tokie Lietuvoje. Rezultatai 
buvo referuoti tarptautinė-
se konferencijose Rygoje, 
Londone, Osle. Nagevičius 
taip pat dalyvavo karo medi-
cinos kongresuose Madride, 
Briuselyje.

Šio žmogaus energija, 
atsidavimas pareigoms stul-
bina. Sunku ir įsivaizduoti, 
kaip jo visur suspėta. V. 
Nagevičius buvo svarbių 
valstybės raidai visuomeni-
nių organizacijų steigėjas ir 
vadovas; jo iniciatyva ra
dosi Lietuvos sporto lyga, 
jūrininkų sąjunga, Lietuvos 
karininkų ramovė. Jo pa-
stangomis olimpinis sąjūdis 
pasiekė Lietuvą. Dar jis va-
dovavo Lietuvai pagražinti 
ir Lietuvos gyvūnų globos 
draugijoms.

Siekdamas padėti karo 
veteranams generolas suor
ganizavo Karo invalidams 
šelpti komitetą ir Moterų 
komitetą, vėliau tapusį 
Kunigaikštienės Birutės 
karininkų šeimų moterų 
draugija. Nuo 1925 m. V. 
Nagevičius – Lietuvos šau
lių sąjungos centro valdy
bos narys. Dar minėtina 
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Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius birželio 
16 d. susitiko su į Lietuvą 
atvykusiu Europos Komisijos 
(EK) Pirmininko pavaduo-
toju, atsakingu už euro ir 
socialinio dialogo klausimus, 
Valdžiu Dombrovskiu.

Susitikime aptarta eko-
nominė situacija Lietuvoje 
ir kitose euro zonos valsty-
bėse, Europos strateginių 
investicijų fondo klausimas, 
EK rekomendacijos Lietuvai 
ir ekonomikos augimo pro-
gnozės.

„Nepaisant Rusijos sank-
cijų ir gynybos biudžeto 
padidinimo, Lietuva išlaiko 
ekonomikos augimo tempus 
ir toliau lieka įsipareigojusi 
laikytis fiskalinės drausmės. 
Jaučiame narystės euro zo-
noje naudą. Bendra Europos 
valiuta padeda Lietuvos eko-
nomikai atsilaikyti prieš 
išorinius iššūkius – Lietuvoje 
išliko teigiamas augimas, ša-
lies skolinimosi kaina rinkoje 
neišaugo”, – teigė premjeras.

Sus i t i k ime  ap t a r i an t 
Europos  s t ra tegin ių  in -
vesticijų fondo klausimą, 
Vyriausybės vadovas pa-
žymėjo, kad šis finansinių 
instrumentų mechanizmas 
Lietuvai yra labai svarbus.

„Tikimės, jog tai padės 
dar labiau paskatinti ekono-
mikos augimą, finansuojant 
platesnį ratą strategiškai 
svarbių projektų, o ypač – 
energetinės srities”, – sakė 
Ministras Pirmininkas.

E K  v i c e p i r m i n i n k a s 
V. Dombrovskis pristatė 
Komisijos rekomendacijas 

valstybėms narėms ir kon-
krečiai Lietuvai. Lietuvai 
pateiktos rekomendacijos 
– viešųjų finansų, socialinės 
apsaugos ir darbo, švietimo 
srityse. 

„Europos Komisija kaip 
vieną rekomendacijų patiekė 
būtinybę spręsti klausimą dėl 
darbingo amžiaus žmonių 
mažėjimo, o taip pat gerinti 
švietimo atitiktį darbo rinkos 
poreikiams. Vyriausybės pa-
tvirtintas socialinio modelio 
projektų paketas kaip tik 
padėtų ateityje įgyvendinti 
Europos Komisijos reko-
mendacijas, nes, daugėjant 
darbo vietų skaičiui, dar-
bingo amžiaus žmonės liktų 
dirbti Lietuvoje, o ne išvyktų 
į užsienį. Kalbant apie švie-
timo atitiktį, šį klausimą 
Vyriausybė jau sprendžia, 
studijos vykdomos pagal 
valstybės užsakymą, sie-
kiant pritraukti jaunuolius 
studijuoti tokias specialybes, 
kurios šiuo metu ar ateityje 
bus paklausiausios”, – sako 
premjeras.

Susitikime taip pat aptar-
tos Europos Komisijos eko-
nomikos augimo pavasario 
prognozės. Metinis bendrojo 
vidaus produkto augimas 
2015 metais prognozuojamas 
1,8 proc. Europos Sąjungoje 
ir 1,5 proc. euro zonoje, tuo 
tarpu konkrečiai Lietuvoje – 
2,8 proc.

Susitikimo dalyviai pasi-
džiaugė, jog šios prognozės 
atrodo optimistiškesnės, ma-
tomas laipsniškas ekonomi-
kos atsigavimas.

    LRV

Birželio 21 d. Ministras 
P i r m i n i n k a s  A l g i r d a s 
Butkevičius Vyriausybės 
rūmuose susitiko su Kinijos 
Liaudies Respublikos vi-
cepremjeru Gaoly Zhang – 
pirmuoju iš keturių Kinijos 
Vyriausybės vadovo pava-
duotojų. Pirmas tokio aukšto 
rango Kinijos Vyriausybės 
atstovo vizitas dvišalių san-
tykių istorijoje liudija apie 
tarpvalstybinių santykių di-
namiką. 

Ministras Pirmininkas A. 
Butkevičius ir vicepremjeras 
G. Zhang aptarė politinį, 
ekonominį ir prekybinį ben-
dradarbiavimą, dvišalių in-
vesticijų perspektyvas. Daug 
dėmesio buvo skirta partne-
rystei „Kinija+16”, kuri buvo 
įvertinta, kaip stiprinanti 
dvišalius ryšius ir papildanti 
Kinijos – Europos Sąjungos 
strateginį dialogą. Premjeras 
pasiūlė tradicinį „Kinija+16” 
vyriausybių vadovų foru-
mą bei tokio paties formato 
universitetų konsorciumą 
surengti Lietuvoje.

Susitikime taip pat kons-
tatuota, kad pastaraisiais me-
tais bendradarbiavimas tarp 
Lietuvos ir Kinijos stiprėja ir 
aprėpia vis platesnį interesų 
spektrą. „Kinija yra itin svar-
bi Lietuvos partnerė Azijoje – 
mes siekiame toliau plėtoti ir 
gilinti dvišalį dialogą, ieškoti 

LIETUVA IŠLAIKO  
EKONOMIKOS AUGIMO  

TEMPUS

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už euro ir socialinio dialogo klausimus, 
Valdis Dombrovskis ir Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.                              LRV

LIETUVOJE – IKI ŠIOL AUKŠČIAUSIO KINIJOS 
VYRIAUSYBĖS NARIO VIZITAS

naujų galimybių mūsų vers-
lui, žemės ūkio produkcijos 
gamintojams, infrastruktūros 
projektams”, – sakė premje-
ras A. Butkevičius. 

Ministras Pirmininkas 
pažymėjo, kad ši Vyriausybė 
per beveik trejus darbo me-
tus sugebėjo patrigubinti 
Lietuvos eksportą į Kiniją. 
„Tai atspindi mūsų suin-
teresuotumą lietuviškoms 
prekėms atverti vienos di-
džiausių pasaulio rinkų var-
tus”, – pažymėjo Vyriausybės 
vadovas. 

Premjeras A. Butkevičius 
išreiškė viltį, kad aukšto sve-
čio vizitas suteiks impulsą to-
lesnei santykių plėtrai, pasiū-
lė vystyti bendradarbiavimą 
aukštųjų technologijų srityje. 
Vien Lietuvoje gaminami 
lazeriai sudaro 5 proc. šalies 
eksporto į Kiniją. Pokalbio 
metu buvo pabrėžtas abipusis 
suinteresuotumas skatinti 
partnerystę šioje srityje – at-
likti bendrus tyrimus, dalytis 
gerąja patirtimi.

Ministras Pirmininkas su-
sitikime paprašė paspartinti 
lietuviškų pieno ir mėsos 
produktų eksporto į Kiniją 
galutinio leidimo išdavimą. 
Lietuva yra pasirengusi pri-
imti Kinijos inspektorius ir 
auditorius dėl žemės ūkio 
produktų eksporto.

Pokalbio metu taip pat 

aptartas bendradarbiavimas 
švietimo ir mokslo srityse. 
Balandžio mėnesį pasirašytas 
Lietuvos ir Kinijos susita-
rimas dėl aukštojo mokslo 
kvalifikacijų pripažinimo. 
Tikimasi, kad šis susitarimas 
paskatins studentų mobilu-
mą, didins aukštojo mokslo 
sistemų skaidrumą.

Didelis dėmesys buvos 
skirtas Kinijos inicijuotam 
projektui „Viena juosta, vie-
nas kelias”. Tai – 40 mili-
jardų dolerių vertės fondas, 
skirtas finansuoti ekono-
mikai, ypač transporto inf-
rastruktūros projektams ir 
regionų sujungimui. Ministro 
Pirmininko teigimu, Lietuva 
transporto paslaugų sekto-
riuje galėtų tapti Kinijos 
prekių ir krovinių srautų 
paskirstymo centru Rytų 
Europoje. Tam pasitarnau-
tų intermodaliniai termina-
lai, konteineriniai traukiniai 
„Saulė”, „Šeštokai Express” 
bei „Vikingas” ir Klaipėdos 
uostas. Vyriausybės vadovas 
pasiūlė Kinijos verslinin-
kams pasinaudoti esama inf-
rastruktūra, taip pat paragino 
šios šalies įmones investuoti 
Lietuvoje.

„Mus džiugina ir stiprė-
jantis kultūrinis bendra-
darbiavimas”, – pažymėjo 
premjeras A. Butkevičius, 
atkreipdamas dėmesį, kad 
nuo liepos 1 dienos Lietuvos 
ambasadoje Pekine steigiama 
kultūros atašė pareigybė. 

Vilniuje vyko Pekino naci-
onalinės operos trupės gastro-
lės, o Lietuvos Nacionalinio 
operos ir baleto teatro trupė 
neseniai baigė pasirodymų 
turą Kinijoje. Praėjusią savai-
tę Pekine įvyko Baltijos filmų 
festivalis, Kinija organizuoja 
„Kinijos kultūros metų” fes-
tivalį Baltijos šalyse. 

Susitikimo metu Kinijos 
vicepremjeras G. Zhang pa-
kvietė Ministrą Pirmininką 
A. Butkevičių su vizitu apsi-
lankyti Kinijoje.              LRV

Lietuvos Vyriausybės rūmuose vyko derybos su Kinijos Liaudies 
Respublikos vicepremjero Gaoly Zhang vadovaujama delegacija.  LRV

jo veikla Lietuvių–suomių, 
Lietuvių–estų ir Lietuvių–
latvių draugijose.

Kaip savanoriui jam buvo 
paskirta 20 ha žemės iš Babtų 
dvaro. Sodybą V. Nagevičius 
pavadino Žemaitkiemiu ir 
įsteigė pavyzdinį ūkį, garsė-
jusį veisliniais žirgais. Ten 
kasmet rengdavo tautinių 
tradicijų Jonines, į kurias 
suvažiuodavo Kauno inteli-
gentija ir net valstybės vado-
vai. Vertino generolas kryž-
dirbystės tradiciją, pastatė 
kryžius savo sodyboje, ant 
tėvų kapo Kretingoje, prie 
Apuolės piliakalnio, o ko-
plytstulpį - ant Stabaunyčios 
kalno, paskirdamas jį Dariaus 
ir Girėno skrydžio per Atlantą 
įamžinimui.

Atgavus istorinę sostinę 
Vilnių, generolas organizavo 
Lietuvos kariuomenės išlydė-

tuves iš Kauno bei įkūrimo 
iškilmes Vilniaus Katedros 
aikštėje. Tada ir savo pavardę 
sulietuvino, tapo Nagiumi.

1941 m. jis buvo Lietuvių 
aktyvistų fronto Kauno šta
bo patarėju, dalyvavo bir
želio sukilime, vėliau buvo 
vienas Vietinės rinktinės 
kūrėjų. Pasisakė prieš SS le-
giono formavimą Lietuvoje, 
tad buvo gestapo persekio-
jamas.

1944 m. pasitraukė į Aust-
riją, gyveno lietuvių pabėgėlių 
stovykloje. Vėliau, 1949 m. 
emigravo į JAV, įsikūrė Ohajo 
valstijoje. Mirė 1954 m. rugsė-
jo 15 d. Vilougbio miestelyje. 
1995 m. generolo ir jo žmonos 
palaikai buvo perlaidoti gimti-
nėje – Kretingoje. 

Toks gražus asmenybės 
visuomeniškumas ir patrio-
tiškumas galėtų būti pavyz-
džiu mūsų jaunimui, jeigu 
apie tai būtų kalbama moky-
klose ir viešų renginių metu.

Libertas Klimka. Komen-
taras skaitytas per LRT.

Vladas Nagevičius-
Nagius – didis Lietuvos 
patriotas

(Atkelta iš 3 psl.)
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Birželio 24 d. Briuselyje 
vykstančio NATO gynybos 
ministrų susitikimo metu 
Lietuva kartu su Bulgarija, 
Estija, Latvija, Rumunija 
ir Slovakija prisijungė prie 
Vokietijos vadovaujamos ben-
drų karinių pajėgumų kūrimo 
grupės.

„Bendrų pajėgumų kūri-
mas yra neatsiejamas nuo šiuo 
metu mūsų šalyje sąjunginin-
kų vykdomų saugumo užti-
krinimo priemonių ir NATO 
Parengties veiksmų plano 
įgyvendinimo. Tiek Vokietija, 
tiek ir kitos grupei priklau-
sančios valstybės aktyviai 
dalyvauja Lietuvoje rengia-
mose tarptautinėse pratybose, 
NATO oro policijos misijoje 
Baltijos valstybėse, skiria lai-
vus Baltijos jūroje budinčiam 
NATO jūriniam junginiui. Esu 
įsitikinęs, kad ši iniciatyva 
leis geriau panaudoti atskirų 
valstybių galimybes ir patirtį 
regiono saugumui užtikrinti”, 

LIETUVA PRISIJUNGĖ PRIE NATO PAJĖGUMŲ KŪRIMO INICIATYVOS
- sakė Lietuvos krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas.

Grupės narės planuoja plė-
toti pajėgumus logistikos, oro 
gynybos, žvalgybos sistemų, 
medicininės paramos ir pan. 
srityse. Tai yra išmaniosios 
gynybos principu paremtas 
bendradarbiavimas, kai šalys 
sutelkia išteklius kurdamos 
pajėgumus, kurių jos nepa-
jėgtų sukurti pavieniui. Toks 
bendradarbiavimas taip pat su-
daro galimybes šalims geriau 
pasirengti bendroms NATO 
operacijoms, tarp jų ir kolek-
tyvinės gynybos.

Projekte dalyvaujančios 
valstybės sutarė, kad šiuo metu 
viena svarbiausių bendradar-
biavimo krypčių turėtų būti 
stiprinti priemones, leisiančias 
NATO geriau reaguoti į paki-
tusią situaciją Rytų Europoje, 
taip pat stiprinti gynybos ir 
atgrasymo priemones šiame 
regione.

Vokietijos vadovaujama 

bendrų karinių pajėgumų kū-
rimo grupė (angl. Framework 
Nation Concept) buvo įsteigta 
2014 metais Velse vykusio 
NATO šalių vadovų susitikimo 

metu. Prie grupės prisijungus 
Lietuvai ir dar penkioms nau-
joms šalims, dabar šią grupę 
sudaro 16 Šiaurės ir Rytų 
Europos valstybių.

Birželio 24-25 dienomis 
Briuselyje krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas daly-
vavo NATO gynybos ministrų 
susitikime.                  LR KAM

NATO gynybos ministrų susitikimo metu Lietuva kartu su Bulgarija, Estija, Latvija, Rumunija 
ir Slovakija prisijungė prie Vokietijos vadovaujamos bendrų karinių pajėgumų kūrimo grupės. 
                                                                                                                                          NATO nuotr.

Lietuva tęsia savo tarptau-
tinius įsipareigojimus ir toliau 
prisideda prie NATO sąjun-
gininkų misijos „Tvirta para-
ma” (angl. Reolute Support) 
Afganistane, kuri skirta vietos 
saugumo pajėgoms apmokyti, 
remti ir joms patarti. Birželio 
26 d. Lietuvos kariuomenės 
Jungtiniame štabe Vilniuje į šią 
misiją išlydėta nauja Lietuvos 
karių pamaina. Dvi karių gru-
pės pusės metų rotacijoje 
tarnaus misijos štabe Kabule 
ir Vakarų regiono vadavietėje 
Herate. Į Afganistaną kariai 
išvyksta liepos pradžioje.

„Nors  NATO misi jos 
Afganistane apimtys ir mažė-
ja, tačiau keliamos užduotys 
ir atsakomybė išlieka. Mūsų 
tikslas – perduoti kuriamoms 
Afganistano nacionalinėmis 
saugumo pajėgoms mūsų su-
kauptą patirtį ir žinias,” – iš-
lydėdamas karius sakė laikinai 
vykdantis Jungtinio štabo vir-
šininko funkcijas pulkininkas 
Albertas Dapkus pulkininkas, 

Į NATO MISIJĄ AFGANISTANE IŠLYDĖTA 
NAUJA LIETUVOS KARIŲ GRUPĖ

palinkėjęs kariams išlikti bu-
driems ir profesionaliems 
vykdant pavestas užduotis.

Karių išlydėti taip pat at-
vyko karių vadai, artimieji, 
draugai, Jungtinio štabo kariai, 
kolegos. darbuotojai.

Lietuva dalyvauja tarptau-
tinėje operacijoje Afganistane, 
kurios užduotys nėra kovinės, 
bet skirtos Afganistano nacio-
nalinėms saugumo pajėgoms 
rengti. Šiuo metu misijos 
kontingentą sudaro apie 12 
tūkst. karių.

Šiuo metu Afganistane 
tarnauja apie 20 karių NATO 
vadovaujamoje operacijoje 
„Tvirta parama”, dar vienas ka-
rys dalyvauja Jungtinių Tautų 
paramos misijoje Afganistane 
(UNAMA). Lietuos kariai 
tarnauja štabuose trijuose 
miestuose: Kabule, Kandahare 
ir Herate.

Lietuvos karių skaičius 
Afganistane sumažėjo, misiją 
Afganistano pietuose baigus 
Specialiųjų operacijų pajėgų 

kariams. Išvykus didžiajai 
daliai Lietuvos karių, Lietuva 
ir toliau prisidės rengiant 
Afganistano nacionalines sau-
gumo pajėgas. Lietuva planuo-
ja išlaikyti štabų karininkus 
iki NATO misijos „Tvirtos 
parama” pabaigos.

***
Be operacijos Afganistane 

Lietuvos kariai dalyvauja 
NATO operacijoje KFOR 
Kosove, kur Lietuvos ka-
rininkas yra atsakingas už 
operacijos karių ir krovinių 
transportavimo organizavimą 
ir kontrolę.

Nuo šių metų gegužės vi-
durio Lietuvos karininkas 
pradėjo tarnybą naujosios 
Europos Sąjungos jūrinės 
operacijos Viduržemio jūroje 
(angl. EUNAVFOR MED) 
vadavietėje Romoje. Šia ope-
racija siekiama užkardyti ne-
legalių migrantų gabentojų 
ir kontrabandininkų veiklą 
Viduržemio jūroje.

Dar trys Lietuvos kariai 
dalyvauja ES karinėje misijo-
je Malyje, kur padeda rengti 

vietos karines pajėgas.
Taip pat Lietuvos kariai 

rengiasi nuo šių metų rugpjū-
čio ES karinei jūrų operacijai 
„Atalanta”, nukreiptai prieš 
piratavimą Indijos vandenyne. 
Šiai operacijai Lietuva skirs 
dvi šešiolikos karių autono-
mines laivų apsaugos grupes 
ir keletą logistikos karininkų. 
Lietuva prisideda prie ope-
racijos „Atalanta” nuo 2011 
metų, skirdama kasmet po 
karinių jūrų pajėgų karininką į 
jos operacinį štabą Jungtinėjė 
Karalystėje.                LR KAM

Lietuvos karių grupė išvykstanti į NATO misiją Afganistane.                                        LR KAM nuotr.

J u n g t i n ė s  A m e r i k o s 
Valstijos dislokuos Baltijos 
šalyse sunkiąją ginkluotę. 
Tai birželio 23 d. susitikime 
su Baltijos šalių gynybos mi-
nistrais ir jų atstovais Taline 
patvirtino JAV gynybos se-
kretorius Ashtonas B. Carteris.

Susitikime patvirtinta, kad 
pirmoji ginkluotė regioną galėtų 
pasiekti jau kitų metų pradžioje. 
Kiekvienoje iš Baltijos šalių bus 
sunkiosios ginkluotės elemen-
tų, įskaitant tankus, pėstinin-
kų kovos mašinas ir artileriją. 
Sunkiosios ginkluotės disloka-
vimas pirmiausia skirtas paremti 
ir sustiprinti regiono šalių ir ro-
tacinių JAV pajėgų pratybas. Tai 
taip pat yra ekonominiu požiūriu 
efektyvus sprendimas, nes šia 
ginkluote naudotis visos regi-
ono dislokuotos mechanizuotų 
vienetų JAV rotacinės pajėgos, 
kurių dydis gali svyruoti nuo 
kuopos iki bataliono dydžio.

Sekretorius patikino, kad 
JAV yra tvirtai įsipareigojusi 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
saugumui. „Ataka prieš kie-
kvieną iš jūsų šalių yra ataka 

prieš visą NATO”, – patvirtino 
JAV gynybos sekretorius A. 
Carteris.

„Nuolatinis sąjungininkų 
pajėgų buvimas ir išankstinis 
jų karinės įrangos dislokavimas 
yra labai svarbus veiksnys, 
siekiant užtikrinti Baltijos re-
giono saugumą. Lietuva jau 
šiandien yra pasirengusi priimti 
atitinkamo dydžio sąjungininkų 
pajėgas ir įrangą,” – susitikime 
su JAV gynybos sekretoriumi 
sakė krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas.

Ministras J. Olekas savo 
ruožtu padėkojo Lietuvos 
Vyriausybės vardu JAV už 
saugumą užtikrinančias prie-
mones ir lėšas, skiriamas iš JAV 
„Europos saugumo užtikrinimo 
iniciatyvos” programos. „Tai 
aiški žinia mūsų žmonėms, 
kad mūsų NATO sąjungininkė 
JAV mus tvirtai remia,” – sakė 
krašto apsaugos ministras J. 
Olekas. Tarpvyriausybinė su-
tartis, kuriai praėjusią savaitę 
pritarė Lietuvos Vyriausybė, 
sudaro sąlygas JAV pajėgoms 
iš anksto dislokuoti ir laikyti 
Lietuvoje karinę techniką, 
ginkluotę ir įrangą, vykdyti 
JAV finansuojamus Lietuvos 
kariuomenės infrastruktūros 
gerinimo darbus.

„Mes ir toliau intensyviai 
investuosime į savo gynybą 
kariuomenei ir intensyviai 
rengsimės reaguoti į hibridinio 
karo scenarijus. Tikime, kad 
kitų metų 1,5 proc. gynybos 
biudžetas bus tam tvirta atrama. 
Bet ties tuo mes nesustosime ir 
sieksime, kad iki 2020 m. gy-
nybos biudžetas siektų 2 proc. 
BVP,” – sakė krašto apsaugos 
ministras J. Olekas.     LR KAM

JAV GYNYBOS SEKRETORIUS PATVIRTINO 
PLANUS BALTIJOS ŠALYSE DISLOKUOTI 

SUNKIĄJĄ GINKLUOTĘ
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X ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖS „PADAINUOSIM 

DAINŲ DAINELĘ” RENGINIAI
* Penktadienį, liepos 3 d., 8 val. v. St. James katedroje 

koncertuos specialiai į šventę pakviesti trys garsūs 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. Po šventės, 7 
val. v., „Sheraton Chicago” viešbutyje – pokylis ir šokiai.

* Visas tris dienas „Sheraton Chicago” viešbučio 4-ame aukš-
te vyks mugė, kuriai prekeiviai registruojasi šventės interneto 
svetainėje. Čia rasite nuo įvairiausių suvenyrų iki skanėstų. 
Mugė veiks:

penktadienį, liepos 3 d., 10:00 val. r. – 9:00 val. v.;
šeštadienį, liepos 4 d., 10:00 val. r. – 9:00 val. v.;
sekmadienį, liepos 5 d., 10:00 val. r. – 12:00 val. p. p.; 5:00 

val. p. p. – 10:00 val. v.
Bilietus nusipirksite ir visą reikalingą informaciją rasite 

šventės interneto svetainėje dainusvente.org
X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės rengėjų inf.

Lietuvių etninės kultūros 
draugija 2015 m. birželio 23 
d., antradienį Verkių parke 
surengė tradicinę jubiliejinę 
Rasos šventę. Jau penkiolik-
tą vidurvasarį, kai gamta ir 
žolynai klesti, rasoja, kartu 
šventėme trumpiausios nak-
ties – Saulės grąžos šventę. 
Pasipuošėme vainikais, su-
siskynėme devynių žolynų 
kupolę, pasiėmėme laukne-
šėlį ir su šeimomis, draugais 
susitikome liepomis kvepian-
čiame Verkių parke.

Atėjus vakarui kupoliavo-
me, būrėme iš žolynų, sutarti-
nėmis pagerbėme ugnies ap-
eigas prie Lizdeikos aukuro, 

RASOS ŠVENTĖ VERKIŲ PARKE
dainomis palydėjome vakaro 
saulę, šokome prie laužo, lei-
dome vainikus Nerimi, vai-
šinomės vaistažolių arbata, 
prausėmės ryto rasoje ir kartu 
sutikome tekančią saulę.

Meninę apeiginę programą 
atliko Vilniaus miesto folkloro 
ansambliai: „Jorė”, „Laukis”, 
„Varangė”, „Kūlgrinda”, 
„Raskila”, taip pat tradiciniai 
šių renginių muzikantai.

Veikė žolynų kermošius, 
dalyvavo Botanikos instituto 
vaistažolių žinovės ir būrėjos 
iš žolynų.

Šventės vedėja – senųjų 
tradicijų puoselėtoja Nijolė 
Balčiūnienė.

Šių metų birželio 16 d. 
ambasadorius Žygimantas 
Pavilionis pasveikino nau-
jausią lituanistinę mokyklą 
JAV - Vašingtono pašonėje 
esančiame Vienos miestelyje 
įsisteigusią pirmąją šešta-
dieninę lituanistinę mokyklą 
Virdžinijos valstijoje. Tai jau 
antra lituanistinė mokykla, 
veiksianti šalia JAV sostinės. 
Pirmoji - K. Donelaičio moky-
kla Merilando valstijoje veiklą 
pradėjo dar pokario metais.

Naujos lituanistinės mo-
kyklos Vašingtone idėja gimė 
2013 m. Vašingtone lankan-
tis Lietuvos Respublikos 
Prezidentei D. Grybauskaitei, 
kuomet susitikusi su tuometi-
nės lituanistinės mokyklėlės 
bendruomene Prezidentė išsakė 
viltį dėl aukštus Lietuvos peda-
goginius reikalavimus atitin-
kančios mokyklos Vašingtone. 

VIRDŽINIJOS VALSTIJOJE ATIDARYTA 
ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTINĖ MOKYKLA 

„LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE”
Naujosios mokyklos direktorės 
Ilonos Verbušaitienės teigimu, 
šios mokyklos tikslas ir bus 
tapti stipriausia lituanistine mo-
kykla JAV ir pavyzdžiu kitoms 
lituanistinėms mokykloms, ku-
rių JAV veikia beveik keturios 
dešimtys.

Mokykla padės į Lietuvą 
planuojantiems grįžti vai-
kams pasiruošti  mokslams 
lietuviškose bendrojo lavi-
nimo mokyklose. Mokyklos 
direktorė paragino Lietuvos 
verslininkus, JAV dirbančius 
lietuvius ir Lietuvos draugus 
remti mokyklos veiklą.

„ L i e t u v i ų  m o k y k l ą 
Vašingtone” pasveikino spe-
cialiai į atidarymą iš Lietuvos 
atvykusi grupė „Elle G” bei 
Kauno lėlių teatras. 

Naujosios mokyklos svetai-
nės adresas: lietuvadc.com . 

LR URM

LR užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius gegužės 
31 dieną oficialiai atidarė 
Lietuvos generalinį konsulatą 
Los Andžele. Prieš simbo-
linės juostelės perkirpimo 
ceremoniją naujose genera-
linio konsulato patalpose, L. 
Linkevičius susitiko su lietu-
vių bendruomene.

Vizito metu ministras 
Linkevičius Užsienio reika-
lų ministerijos garbės žen-
klu „Lietuvos diplomatijos 
žvaigžde” už dvišalių Lietuvos 
Respublikos ir JAV santy-
kių puoselėjimą apdovanojo 
Vilniaus Jidiš instituto prie 
Vilniaus universiteto Tarybos 
pirmininką, Vilniaus Jidiš 
instituto draugų grupės prezi-
dentą Richardą Maulliną.

Birželio 1 dieną vyko nu-
matyti ministro susitikimai su 
Europos Sąjungos generali-
niais konsulais Los Andžele bei 

LOS ANDŽELE OFICIALIAI ATIDARYTAS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS

su prezidentinės R. Reagano 
bibliotekos vadovybe JAV 
Prezidento Ronaldo Reagano 
muziejuje, dalyvavo Asociacijos 
„Investuok Lietuvoje” surengta-
me Lietuvos ekonomikos po-
tencialo ir investicijų galimybių 
pristatyme.

Neoficialiais duomenimis, 
vien tik pačiame Los Andžele 
gyvena daugiau nei 10 tūkst. 
Lietuvos piliečių ir lietuvių kil-
mės amerikiečių. Generalinio 
konsulato įsteigimas leis 
veiksmingiau teikti konsulinę 
pagalbą ne tik Kalifornijos 
valstijoje, bet ir kaimyninėse 
valstijose gyvenantiems asme-
nims. Generalinis konsulatas 
Los Andžele aptarnaus asme-
nis, gyvenančius Kalifornijos, 
O r e g o n o ,  Va š i n g t o n o , 
Arizonos, Jutos, Nevados, 
Aliaskos ir Havajų valstijose.

Lietuvos generalinio kon-
sulato Los Andžele įsteigimas 

taip pat prisidės prie ekono-
minių, prekybinių ir kultūri-
nių ryšių plėtros su vienu iš 
JAV ekonomikos ir kultūros 
centrų, leis efektyviau teikti 
konsulines paslaugas vaka-
rinėje JAV dalyje bei plėtoti 
bendradarbiavimą su vietos 
lietuvių bendruomene. Naujai 
Lietuvos diplomatinei atsto-
vybei vadovaus generalinis 
konsulas Darius Gaidys.

Los Andželas yra trečias 
pasaulyje miestas po Niujorko 
ir Honkongo pagal jame įsteig-
tų generalinių konsulatų skai-
čių – čia veikia daugiau kaip 
60 generalinių konsulatų. 
Daugelis ES valstybių JAV 
vakarų pakrantėje yra įsteigu-
sios konsulatus. Los Andželas 
– antras pagal dydį ir eko-
nominę svarbą JAV miestas, 
kuriame įsikūrę informacinių 
technologijų srities įmonių 
centrai.                         LR URM

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gegužės 31 dieną oficialiai atidarė Lietuvos generalinį 
konsulatą Los Andžele.                                                                                                Ludo Segers nuotr.

Pastebima, kad vis daugiau 
užsienyje gyvenančių lietu-
vių sugrįžta gyventi į Lietuvą. 
Tačiau prabuvus užsienyje 
ilgą laiką, grįžti nėra taip pa-
prasta. Per pastaruosius metus 
Lietuvoje įvyko daug pokyčių, 
o sugrįžus vienu metu tenka 
spręsti daugybę skirtingų klausi-
mų. Todėl labai svarbu užtikrinti 
kokybišką informacijos teikimą 
įvairiais, su grįžimu susijusiais 
klausimais.

Tarptautinės migracijos or-
ganizacijos įkurtas Migracijos 
informacijos centras „Renkuosi 
Lietuvą” teikia konsultacijas 
visiems sugrįžusiems arba apie 
grįžimą galvojantiems užsienio 
lietuviams. Konsultacijos tei-
kiamos:

Grįžusiems arba apie grįži-
mą galvojantiems užsienio lie-
tuviams MIC konsultacijos tei-
kiamos vieno langelio principu, 
t.y. kiekvienas besikreipiantis 

MIGRACIJOS INFORMACIJOS CENTRAS 
„RENKUOSI LIETUVĄ”

bus konsultuojamas asmeniškai, 
suteikiant būtent jam reikalingą 
informaciją ar nukreipiant į su-
sijusias institucijas.

MIC siekia, kad konsulta-
cijos, būtų kokybiškos ir efek-
tyvios. Darbuotojai orientuosis 
ne tik į suteiktų konsultacijų 
skaičių, bet ir į jų kokybę, efek-
tyvumą ir praktinę naudą.

Remiantis TMO Vilniaus 
biuro patirtimi, skiriame kelias 
pagrindines teikiamos informa-
cijos sritis: darbo ir įsidarbinimo 
klausimai; socialiniai klausimai; 
švietimo klausimai; sveikatos 
apsauga; šeimos narių, ne LR 
piliečių, gyvenimas ir integra-
cija Lietuvoje; kiti klausimai.

Suprantama, kad ne visi 
užsienyje gyvenantys lietuviai 
gali sugrįžti ir gyventi bei dirbti 
Lietuvoje, tačiau jaustis lietuviu 
– gali kiekvienas. Todėl interne-
tiniame puslapyje www.renkuo-
silietuva.lt taip pat pateikiamos 

užsienyje gyvenančių lietuvių 
iniciatyvos – tiek vykdomas 
Lietuvoje, tiek kitose šalyse. 
Kol kas jų sąrašas – labai nedi-
delis, tačiau visi norintys, kad 
apie jų vykdomas veiklas suži-
notų kuo daugiau žmonių, gali 
kreiptis svetainėje nurodytais 
kontaktais ir centro darbuotojai 
pasirūpins, kad apie jų vykdo-
mas iniciatyvas būtų informuota 
ir Lietuvos visuomenė.

Puslapyje taip pat veikia ats-
kira Lietuvos regionų skiltis, ku-
rioje galima rasti trumpą infor-
maciją apie kiekvieną Lietuvos 
savivaldybę ir joje vykdomas 
grįžusių lietuvių iniciatyvas. 
Internetiniame puslapyje savo 
patirtimi dalinasi ir jau grįžę 
lietuviai. Jų istorijos skirtingos 
– nuo visai paprastų žmonių, 
iki žinomų ir garsių savo srities 
specialistų.

Daugiau informacijos apie 
Renkuosi Lietuvą galima rasti 
internetiniame puslapyje www.
renkuosilietuva.lt
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C L E V E L A N D ,  O H

BAISIOJO 1941 M. 
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Per daugelį metų „Baltic 
American Committee of 
Greater Cleveland” nariai, 
dirbdami vieningai, atliko di-
delį darbą sėkmingai rengda-
mi parodas, minėjimus ir t. t. 

Š. m. birželio 14 d. ši or-
ganizacija vėl surengė tragiš-
kojo 1941-ųjų birželio minė-
jimą – ekumenines pamaldas, 
skirtas pagerbti ir atminti nuo 
sovietų rėžimo nukentėjusius 
ar žuvusius estus, latvius ir 
lietuvius. Apeigoms, kurios 
vyko Šv. Kazimiero švento-
vėje, Klivlande, Ohajo valst., 
vadovavo lietuvių parapijos 
klebonas kunigas Joseph 
Bacevice, latvių baptistų 
kunigas dr. Paul Barbins, 
latvių liuteronų kunigė dr. 
Sarma Eglite ir estų atstovas 
Peeter Orro. Muzikinę apeigų 
dalį – himnų palydą ir gies-
mių giedojimą – atliko Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Romos Bandza.

Pagal įprastą tvarką, ly-
giai 2:00 val.p. p., gaudžiant 

Lietuvos ambasadorius 
Kanadoje Vytautas Žalys 
birželio 19 dieną buvusiai 
Kanados lietuvių bendruo-
menės pirmininkei Gabijai 
Marijai Petrauskas už nuopel-
nus Lietuvai ir už šalies vardo 
garsinimą įteikė Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžių.

G. Petrauskienė – Kanados 
lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė 1991–1992 metais, kartu 
su Vytautu Stasiu Bireta orga-
nizavusi Kanados lietuvių ben-
druomenės pagalbos Lietuvai 
vajų, kurio tikslas – surinkti 
milijoną dolerių pagelbėti 
Lietuvai pirmaisiais atkurtos 

KANADOS LIETUVEI UŽ NUOPELNUS LIETUVAI 
ĮTEIKTAS VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS

Apeigoms pasibaigus išnešamos vėliavos.                                                              A. V. Matulionio nuotr.

vargonams, į šventovę buvo 
įneštos JAV, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, NATO vėliavos. 
Apeigas sveikinimu pradėjo 
klebonas kunigas Joseph 
Bacevice, o choras gražiai, 
balsingai sugiedojo JAV him-
ną. Kunigas dr. Sarma Eglite 
sukalbėjo maldą, į kurią su 
atsakymais įsiterpė ir cho-
ras. Toliau kalbėjo klebonas 
kunigas Joseph Bacevice ir 
estų atstovas Peeter Orro. 
Chorui sugiedojus „Marijos 
varpelį”, latvių kunigas dr. 
Paul Barbins šnekėjo apie 
šios dienos prasmę, kviesda-
mas visus grįžti prie Dievo 
ir eiti Jo nurodytais keliais, 
primindamas, kad paklydu-
siems Dievas padeda. Savo 
kalboje kunigas dr. Sarma 
Eglite pabrėžė, kad mes tu-
rime maldauti Dievo pa-
galbos mūsų vadovams. Po 
šių kalbų choras sugiedojo 
„Lietuva brangi”. Pasibaigus 
apeigoms ir po dvasininkų 
palaiminimo, buvo sugiedoti 
apeigose dalyvaujančių tau-
tybių himnai.

Apeigoms pasibaigus, 
visi dalyviai buvo pakviesti 
į parapijos svetainę paben-

drauti ir atsigaivinti. „Baltic 
American Committee of Greater 
Cleveland” pirmininkė Mylita 
Nasvytis padėkojo visiems 
atvykusiems ir pristatė kviestus 
svečius (dauguma jų minėjime 
nedalyvavo). Vieno politiko 
atstovas perskaitė jo sveikinimą.

Apmaudu, kad šis minėji-
mas nebuvo vienas iš geriau-
sių, pavyzdžiui, liūdna buvo 
matyti, kad skambant „Lietuva 
brangi” atsistojo tik du lietu-
viai - ar tradicijos diktuojamas 
etiketas jau užmirštas? Be to, 
bažnyčioje dalyvių buvo vos 

per šimtą. Tai niekingas skai-
čius, ypač lietuvių atžvilgiu, 
kurių šventovėje šis minėjimas 
vyko. Toks skurdus pasirody-
mas ateičiai tikrai nieko gera 
nežada ir tuo reikėtų susirū-
pinti.

Algirdas V. Matulionis

Nepriklausomybės metais. G. 
Petrauskienės aktyvaus darbo 
dėka šis tikslas buvo pasiektas.

Už vajaus metu surink-
tus pinigus buvo nupirktas ir 
įrengtas Lietuvos atstovybės 
Briuselyje pastatas, finan-
suoti Lietuvos Atkuriamojo 
Seimo Pirmininko Vytauto 
L a n d s b e rg i o ,  L i e t u v o s 
Ministro Pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus vizitai Šiaurės 
Amerikoje. Už dalį lėšų buvo 
nupirktos ir išsiųstos į Lietuvą 
ryšio priemonės, kurios blo-
kados atveju turėjo užtikrinti 
Lietuvos ryšį su pasauliu. 
Pagalbos Lietuvai vajus taip 
pat apmokėjo dalį Lietuvos lito 

gamybos išlaidų, teikė paramą 
Lietuvos invalidų draugijai.

G. Petrauskienė aktyviai 
dalyvavo steigiant ir stipri-
nant Lietuvos valstybės tar-
nybą, 1991 m. buvo Lietuvos 
Ministro Pirmininko patarėja, 
vėliau kartu su Kanados tarp-
tautine vystomojo bendradar-
biavimo agentūra (Canada 
International Development 
Agency, CIDA) parengė pa-
ramos Lietuvai planą, skirtą 
stiprinti valstybės tarnybos 
administracinius gebėjimus.

 LR URM

Lietuvos ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys įteikė Gabijai 
Marijai Petrauskas už nuopelnus Lietuvai ir jos vardo garsinimą 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių.  
                                                                                       LR URM nuotr.

Birželio 18 d. Vašingtone 
Amerikos-Lietuvos vers-
lo tarybos (ALBC) nariai 
surengė atsisveikinimo su 
ambasadoriumi Žygimantu 
Pavilioniu susitikimą, kurio 
metu aptarė ambasadoriaus 
darbo Vašingtone rezultatus, 
aktualiausius dvišalio eko-
nominio bendradarbiavimo 
klausimus, verslo aplinkos 
Lietuvoje aktualijas, pasiren-
gimą Tarybos verslo misijai į 
Lietuvą.  Kadenciją baigian-
čiam ambasadoriui  susitikimo 
metu įteiktas pirmasis ALBC 
apdovanojimas - už ambasa-
doriaus nuopelnus inicijuojant 
Tarybos steigimą ir aktyvią 
paramą jos veiklai.

2013 m. Lietuvos Res-
publikos Prezidentės D. Gry-
bauskaitės įsteigta Amerikos-
Lietuvos verslo taryba yra 
pagrindinė JAV-Lietuvos verslo 
asociacija bei vienintelė JAV, 
dirbanti dvišalės verslo plėtros 
klausimais su Lietuva.

KADENCIJĄ BAIGIANČIAM LIETUVOS AMBASADORIUI JAV – 
AMERIKOS IR LIETUVOS VERSLO TARYBOS APDOVANOJIMAS

ALBC prezidentas Eric 
Stewart ir kompanijos dėkojo 
ambasadoriui už tarybos stei-
gimo iniciatyvą ir nuoseklią 
tvirtą paramą tarybos vei-
klai: „Dėka tęstinio Lietuvos 
vyriausybės įsipareigojimo 
atvirai rinkos ekonomikai 
ir aukščiausios kvalifikcijos 
darbo jėgos lygio Lietuva 
išlieka nepaprastai patrauklia 
Amerikos investicijoms – 
taryboje jaučiame augantį 
kompanijų interesą gyny-
bos, energetikos, transporto, 
biotechnologijų, farmacijos 
srityse, technologijų ir kūry-
binių industrijų, žemės ūkio 
produktų prekyboje, stebime 
aktyvėjantį mokslo institucijų 
bendradarbiavimą”, - susitiki-
me teigė Amerikos-Lietuvos 
verslo tarybos prezidentas. 

Šių metų liepą planuojama 
surengti trečioji ALBC verslo 
misija bus didžiausia dal-
vyių skaičiumi, teigė ALBC 
vadovas. „Misijos suteikia 
kompanijoms galimybę tie-

siogiai iš šalies valdžios atsto-
vų sužinoti apie tolimesnius 
Lietuvos bendradarbiavimo su 
JAV valdžios institucijomis ir 
verslais planus – tą galimybę 
mes itin vertiname”,- pabrėžė 
Eric Stewart.

Ambasadorius Ž. Pavi-
lionis pažymėjo augančios 
dvišalės prekybos su JAV 
apyvartos augimo  svarbą ir 
sveikino nuolatinį ALBC sie-
kį aktyviai dalyvauti Lietuvai 
siekiant didinti mūsų šalies 
matomumą tarp JAV kompa-
nijų-investuotojų, Lietuvos-
JAV prekybos partnerystės 
interesų įgyvendinimo ben-
dradarbiaujant su JAV vals-
tybės institucijomis.

Aktyviai besiplečianti ir 
itin sėkmingai veikianti ALBC 
liepos pradžioje rengia trečiają 
verslo misiją į Lietuvą, kur su-
sitiks su Lietuvos vyriausybės 
atstovais, verslo asociacijomis. 
Amerikos-Lietuvos verslo 
tarybos delegacijai vadovaus 
ALBC prezidentas.    LR URM

Amerikos-Lietuvos verslo tarybos (ALBC) nariai su kadenciją 
baigiančiu Lietuvos ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu. 
                                                                                      LR URM nuotr.
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LR užsienio reikalų viceministras Rolandas Kriščiūnas 
birželio 23 dieną Liuksemburge Europos Sąjungos Bendrųjų 
reikalų tarybos (BRT) posėdyje pabrėžė būtinumą bendrai spręsti 
migracijos problemas Viduržemio jūroje: imtis visų priemonių 
mažinant nelegalios migracijos mastus bei parodyti solidarumą 
labiausiai paveiktoms valstybėms ir asmenims, kurie bėga nuo 
karo ir pavojų.

Rolandas Kriščiūnas, LR užsienio reikalų viceministras, 
birželio 16 dieną Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) surengtame Ukrainos dienos renginyje 
Paryžiuje pabrėžė, kad iššūkių, su kuriais susiduria Ukraina, 
kontekste ypač svarbu išskirti svarbiausius prioritetus ir šiuo 
metu koncentruotis į kovą su korupcija.

Daugiau kaip penki šimtai lietuvių iš Belgijos, Liuksemburgo 
ir Olandijos birželio 13-14 dienomis NATO sporto centre 
Briuselyje dalyvavo  sporto žaidynėse „BeNeLux 2015”. Dešimtą 
kartą rengiamas žaidynes atidarė bei nugalėtojus sveikino 
Lietuvos ambasadorius Belgijos Karalystėje Gediminas Varvuolis, 
Lietuvos ambasadorius prie NATO Vytautas Leškevičius, 
Lietuvos ambasadorius Nyderlandų Karalystėje Darius Semaška, 
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento di-
rektorė Gintė Damušytė bei Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys. Šventėje 
taip pat dalyvavo Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius. 
Tradicines krepšinio, futbolo, teniso, bėgimo, plaukimo, šachmatų 
ir kitas rungtis šiemet papildė buriavimo regata.

Birželio 14ąją , Gedulo ir vilties dieną, žaidynių dalyviai 
tylos minute pagerbė sovietų okupacijos ir genocido aukas. 
„BeNeLux 2015” žaidynes organizavo  Belgijos, Olandijos ir 
Liuksemburgo bendruomenės, Lietuvos Respublikos nuolatinė 
atstovybė prie NATO, Lietuvos ambasada Belgijoje ir  Lietuvos 
nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje.

Birželio 11 d. Prahos Naujamiesčio rotušėje įvyko kasmetinis 
bendras Baltijos ir Šiaurės valstybių - Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Danijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos ir Islandijos – naciona-
linių dienų paminėjimas. Tai jau aštuntus metus iš eilės Prahoje 
rengiamas ambasadų priėmimas, demonstruojantis glaudų regiono 
valstybių bendradarbiavimą. Kartu rengiamas priėmimas atspindi 
ne tik šiuolaikinius valstybių ryšius ir santykius, bet ir bendras iš 
amžių glūdumos kylančias vidurvasario šventės tradicijas.

Šiais metais renginyje dalyvavo daugiau kaip 500 svečių, 
tarp kurių – aukšti Čekijos valstybės institucijų pareigūnai, verslo, 
meno ir kultūros, žiniasklaidos atstovai, Prahos diplomatinis kor-
pusas. Po trumpo kiekvienos iš Baltijos, Šiaurės šalių ambasadorių 
žodžio priėmimo svečius pasveikino Čekijos Senato pirmininko 
pavaduotojas Přemysl Sobotka. Čekijos Respublikos gynybos 
ministras Martin Stropnický savo sveikinimo kalboje teigė, kad 
„tarp Vidurio Europos šalių ir Baltijos valstybių kartu Šiaurės 
šalimis visada egzistavo solidarumo jausmas ir simpatija” ir „šiuo 
metu šis tarpusavio supratimas yra nepaprastai svarbus Baltijos 
šalims tapus centrine konflikto tarp Vakarų ir Rusijos ašimi”. M. 
Stropnický pabrėžė, kad „mes esami tvirti ir patikimi  sąjungi-
ninkai Estijai, Latvijai ir Lietuvai. Jūs galite mumis pasitikėti”. 

Batumyje atidarytas antrasis Lietuvos garbės konsulatas 
Gruzijoje. LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius birže-
lio 18 dieną Batumyje kartu su Gruzijos užsienio reikalų ministre 
Tamar Beruchašvili atidarė Lietuvos garbės konsulatą, kuriam 
vadovaus Gruzijos verslininkas Temuras Ustiašvilis. Garbės 
konsulo jurisdikcijai priklausys Adžarijos, Gurijos, Imeretijos 
ir Megrelijos regionai. Batumio miestas yra svarbus Gruzijos 
komercijos centras, uostamiestis, įsikūręs prie Juodosios jūros. 
Adžarijos autonominės respublikos sostinė yra svarbus trans-
porto ir tranzito centras ir kitoms Pietų Kaukazo valstybėms – 
Armėnijai, Azerbaidžanui. Nuo 2010 m. Gruzijoje veikia Lietuvos 
garbės konsulatas Tbilisyje.  Jam vadovauja Borisas Gamrekelis.

Birželio 23 d. Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos 
mokomajame pulke Rukloje buvo apdovanoti beveik 440 
NATO šalių karių, dalyvavusių bendrose pratybose ir mo-
kymuose kartu su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų 
daliniais. Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas 
Leika ir Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vado pava-
duotojas generolas majoras Jorgas Vollmeris (Jörg Vollmer), 

Lietuvos kariuomenės me-
dalius NATO kariams „Už 
tarpusavio paramą” įteikė 
Vokietijos, Portugalijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
kariams už sėkmingą tarnybą 
rotacinėse pajėgose ir sklandų 
bendradarbiavimą tarptautinių 
ir nacionalinių mokymų metu.

JAV Pensilvanijos valstijos 
Filadelfijos mieste birželio 
15–18 dienomis vykstančiame 
reikšmingiausiame biotechno-
logijų bendruomenės renginy-
je pasaulyje „BIO Convention 
2015” Lietuva pirmą kartą 
pristato nacionalinį stendą.

Kartu su Lietuvos amba-
sados JAV, generalinio kon-
sulato Niujorke ir VšĮ „Versli 
Lietuva” atstovais stende įsi-
kūrusios Lietuvos įmonės, uni-
versitetai bei mokslo centrai 
pristato Lietuvos potencialą ir 
patirtį gyvybės mokslų srityje, 
pažangią infrastruktūrą, šalies 
mokslinę ir techninę parengtį.

Lietuvos atstovai taip pat 
intensyviai ieško tarptautinio 
bendradarbiavimo galimybių, 
domisi biotechnologijų verslo 
plėtros didžiosiose rinkose 
perspektyvomis, pristato vers-
lo startuolius ir kitais metais 
vyksiančią vieną sėkmin-
giausių Baltijos jūros regione 
gyvybės mokslų parodų „Life 
Sciences Baltics 2016”.

Birželio 16 d. Filadelfijoje 
viešinčią Lietuvos delegaciją 
sveikinęs Lietuvos amba-
sadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis pažymėjo, kad 
Lietuvos mokslinis ir kūrybi-

DIDŽIAUSIAME PASAULYJE GYVYBĖS MOKSLŲ 
RENGINYJE FILADELFIJOJE PRISTATYTAS  
LIETUVOS BIOTECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS

nis potencialas turi išskirtinio 
konkurencinio pranašumo 
didžiosiose Vakarų valstybių 
rinkose: Lietuvos įmonių su-
kurti ir plėtojami aukščiausios 
kokybės gyvybės mokslų pro-
duktai jau šiandien pripažįsta-
mi tarptautinės mokslo ir vers-
lo bendruomenės, Lietuvos 
intelektinis gyvybės mokslų 
potencialas plečiasi milžiniš-
kais tempais, o gyvybės moks-
lų ūkio sektorius auga kone 25 
procentais kasmet.

„Tokie augimo skaičiai ir 
šalies gyvybės mokslų sekto-
riaus tarptautinis pobūdis – 90 
procentų biotechnologijų pro-
duktų, pagamintų Lietuvoje, 
yra eksportuojama – įrodo, kad 
Lietuvos ambicijos regioninei 
biotechnologijų lyderystei yra 
racionalios ir pagrįstos, o vy-
riausybės investicijos į sekto-
rių ir teikiama parama verslui 
ir mokslui – produktyvios. 
Valstybės parama biotechno-
logijų sektoriui – nepaprastai 
perspektyvi strateginė eko-
nomikos augimo platforma”, 
– pabrėžė ambasadorius.

Lietuvoje veikia penkio-
lika gyvybės mokslų tyrimų 
ir mokslo centrų bei daugiau 
kaip du šimtai šios gamtos 

mokslų srities įmonių, kuriose 
dirba per 15 tūkstančių aukš-
čiausios kvalifikacijos tyrėjų 
ir mokslininkų. Šalies bio-
technologijos mokslo tradicija 
rūpestingai puoselėjama jau 
kone pusę amžiaus, o sekto-
riaus pozicijos šalies ekonomi-
koje ir moksle kasmet tvirtėja. 
Į penkis Lietuvoje veikiančius 
tyrimų slėnius bei verslumo 
skatinimo programas, skirtas 
žinioms imlių mokslinių įmo-
nių plėtrai, jau investuota apie 
pusę milijardo eurų.

R e n g i n y s  „ B I O 
Convention” kasmet pritrau-
kia keliasdešimt tūkstančių 
dalyvių iš daugiau nei 60 
valstybių: biotechnologijų 
mokslo ir pramonės atstovų, 
tūkstančius didžiausių farma-
cijos, medicinos technologijų, 
genų inžinerijos ir kitų įmonių 
aukščiausios grandies vadovų, 
vyriausybių atstovų. Šiemet 
pirmą kartą nacionalinį sten-
dą pristatanti Lietuva „BIO 
Convention” renginiuose da-
lyvauja jau nuo 2013 m.

Birželio 15–18 dieno-
mis Filadelfijoje viešėjusiai 
Lietuvos delegacijai vadovavo 
ūkio ministras Evaldas Gustas.

 LR URM

Lietuvos stendas reikšmingiausiame biotechnologijų bendruomenės renginyje pasaulyje „BIO 
Convention 2015”.                                                                                                            LR URM nuotr.

LR užsienio reikalų vi-
ceministras Andrius Krivas 
birželio 15 dieną Vilniuje 
vykusiame susitikime su JAV 
valstybės sekretoriaus padėjė-
ju tarptautinio saugumo ir ne-
platinimo klausimais Thomasu 
Countrymanu aptarė aktualius 
tarptautinio saugumo klausi-
mus ir padėkojo JAV vyriau-
sybei už visokeriopą paramą 
Lietuvai šiuo saugumo atžvil-
giu sudėtingu laikotarpiu.

Svečias pasidžiaugė pa-

VILNIUJE APTARTA JAV PARAMA 
LIETUVOS SIENŲ APSAUGAI STIPRINTI

žanga įgyvendinant Lietuvos 
ir JAV bendrą veiksmų planą 
dėl kovos su neteisėta preky-
ba branduolinėmis ir kitomis 
radioaktyviosiomis medžia-
gomis ir informavo apie ren-
giamą naują projektą, skirtą 
Baltijos šalių sienų apsaugai 
stiprinti. Šiuo metu vyksta 
paramos poreikių vertinimas. 
Abi pusės išreiškė suinteresuo-
tumą tęsti bendradarbiavimą 
perduodant sienų apsaugos ir 
eksporto kontrolės patirtį Rytų 

kaimynystės šalims.
Taip pat buvo aptartas pasi-

ruošimas kitąmet vyksiančiam 
Branduolinio saugumo vadovų 
susitikimui, kurio parengiama-
sis aukšto lygio susitikimas 
vyks Vilniuje 2015 m. birželio 
29– liepos 2 d.           LR URM
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L i e t u v o s  a m b a s a d o -
j e  Vaš ingtone  a t idary ta 
Niujorke gyvenančio lietuvių 
menininko Vytenio Jankūno 
fotografijų paroda „Užstrigęs 
traukinyje”. 2015–2016 m. 
Vytenio Jankūno fotografijų 
paroda „Užstrigęs trauki-
nyje” bus eksponuojama 
Čikagoje ir Niujorke. 2016 
m. pabaigoje išplėstinė par-
odos versija bus eksponuoja-
ma Šiuolaikinio meno centre 
Vilniuje.

Fotografijose autorius 
fiksuoja trauminę „amžino 
klajūno” situaciją; klajūno, 
kuris „užstrigo” nuolatiniame 
– todėl paradoksaliai sėsliame 
– migravime. Fotografijos in 
cognito daromos mobiliuoju 

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE –  
VYTENIO JANKŪNO FOTOGRAFIJŲ PARODA

telefonu keliaujant Niujorko 
metro „J linija” tarp Queens 
rajono ir Manheteno salos. 
Vienam atspaudui sukurti 
panaudojama nuo 20 iki 40 
fotografinių kadrų: kompiu-
terinėmis vaizdų apdorojimo 
programomis kadrai permon-
tuojami ir modifikuojami, 
kompozicija ir turinys „pa-
tobulinami” ir režisuojami. 
Taip atspauduose sukuriama 
kinematografiškai pamėkliš-
ka ir kupina įtampos buvimo 
„amžinais klajūnais” atmos-
fera. Jankūno fotografijos 
juodai baltos. Menininkas są-
moningai pasirenka klasikinę 
cheminio proceso fotografijos 
(silver print) atspaudo tech-
niką, kuri leidžia paslėpti 

kompiuterines manipuliacijas 
vaizdu ir sukurti klasikinės 
nerežisuotos reportažinės 
fotografijos iliuziją.

Vytenis Jankūnas (g. 1961 
m. Vilniuje). 1972–1979 m. 
mokėsi M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje. 1979–1985 m. 
studijavo skulptūrą Vilniaus 
dailės akademijoje. Nuo 1986 
m. surengė keletą personali-
nių parodų Lietuvoje ir JAV, 
dalyvavo grupinėse parodose 
Lietuvoje, JAV, Olandijoje, 
Švedijoje, Suomijoje, Esti-
joje, Vokietijoje, Lenkijoje ir 
kitur. Nuo 1996 m. gyvena ir 
kuria Niujorke (JAV).

Evaldas Stankevičius, 
LR kultūros atašė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose

Vytenio Jankūno fotografija iš ciklo „Užstrigęs traukinyje”.                                                       LRKM

Lietuvių autorei Undinei 
Radzevičiūtei iškilmingos 
ceremonijos Briuselyje metu 
buvo oficialiai įteikta ES li-
teratūros premija. Premija U. 
Radzevičiūtei skirta už romaną 
„Žuvys ir drakonai”, kurį lite-
ratūros kritikai vadina vienu 
geresnių pastarojo dvidešim-
tmečio romanų.

Birželio 23–osios vakarą 
vykusių apdovanojimų metu 
kūrėjus sveikino ir 2015 m. 
ES literatūros premijas įtei-
kė Europos Komisijos na-
rys, atsakingas už kultūrą, 
Tibor Navracsics bei Europos 
Parlamento Kultūros, švietimo, 
jaunimo ir sporto reikalų komi-
teto pirmininkė Silvia Costa.

U. Radzevičiūtės knygoje 
„Žuvys ir drakonai” pasako-
jamos dvi istorijos, jas skiria 
erdvė, laikas ir situacijos, 
kuriose atsiduria veikėjai, o 
jungia Rytų ir Vakarų kultūros 
susidūrimas, difuzija.

Šiemet ES literatūros pre-
mija taip pat buvo apdovanoti: 
Magdalena Parys (Lenkija), 

BRIUSELYJE ĮTEIKTA ES LITERATŪROS PREMIJA
Sara Stridsberg (Švedija), 
Edina Szvoren (Vengrija), 
Carolina Schutti (Austrija), 
Luka Bekavac (Kroatija), 
Gaëlle Josse (Prancūzija), 
Donal Ryan (Airija), Svetlana 
Zuchova (Slovakija), Lorenzo 
Amurri (Italija), Ida Hegazi 
Høyer (Norvegija) ir David 
Machado (Portugalija).

Birželio 24 d. ES lite-
ratūros premijos laureatai 
Briuselyje susitiko su pu-
blika. Laureatų kūrybos va-
kare dalyvavo ir  Undinė 
Radzevičiūtė. Renginio metu 

buvo galima susipažinti ir 
pabendrauti lietuvių rašyto-
ja ir kitais premijos laurea-
tais iš Kroatijos, Austrijos, 
P r a n c ū z i j o s ,  L e n k i j o s , 
Slovakijos, Vengrijos.

Undinė Radzevičiūtė va-
karo metu publikai pristatė 
romaną „Žuvys ir drakonai” 
kitą savo kūrybą. Jaukioje ir 
šiltoje atmosferoje vykęs va-
karas pritraukė daug Briuselio 
literatūros mylėtojų.

Laimonas Ubavičius , 
Kultūros atašė LR nuolatinėje 
atstovybėje ES

Europos Sąjungos literatūros premijos iškilmingas įteikimas. LRKM

Birželio 26 dieną, Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje 
vyko atminimo popietė, skir-
ta žymiam išeivių žurnalis-
tui, rašytojui Broniui Railai 
(1909–1997).

Dalyvavo Kauno viceme-
ras Simonas Kairys, Vilniaus 
universiteto humanitarinių 
mokslų daktaras, profeso-
rius Aleksandras Krasnovas, 
Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos pirmininkas Dainius 
Radzevičius,  žurnalistas 
Domas Šniukas, rašytojas 
Petras Palilionis, Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
direktorė, rašytoja Aldona 
Ruseckaitė, Išeivių literatūros 
skyriaus vedėja dr. Virginija 
Babonaitė-Paplauskienė, 
Nacionalinio Kauno dra-
mos teatro direktorius, ak-
torius Egidijus Stancikas, 
Valstybinis Vilniaus kvarte-
tas: Audronė Vainiūnaitė (I 
smuikas), Artūras Šilalė (II 
smuikas), Girdutis Jakaitis (al-
tas), Augustinas Vasiliauskas 
(violončelė).

Rašytojo dukros Neringa 
ir Undinė pasirūpino, kad 
Tėvų valia būtų įvykdyta – 
atgulti amžino poilsio į gim-
tąją žemę. N. ir U. Railaitės 
atskraidino iš Los Angeles 
urnas su tėvų palaikais. 11 
val. Mažojoje Prisikėlimo 
bažnyčioje Kaune (Aukštaičių 
g. 6) vyko atsisveikinimas su 
žurnalistu Broniu Raila ir jo 
žmona Daneta; 12 val. ten pat 
šv. Mišias aukojo monsinjo-
ras Vytautas Grigaravičius. 
Laidotuvės Petrašiūnų kapinė-
se, Rašytojų panteone.

Maironio lietuvių literatū-
ros muziejuje saugoma dalis 
žurnalisto, rašytojo B. Railos 
archyvo. Medžiaga tvarko-
ma, tyrinėjama. Šiai liūdnai 
progai atminti parengta par-
oda „Dialogas su lietuviais”, 

BRONIO RAILOS 
LITERATŪRINIS PALIKIMAS

kurioje atskleistas žurnalisto, 
rašytojo B. Railos gyvenimo 
ir kūrybos kelias. Jis pasiauko-
jančiai dirbo lietuviško žodžio 
tarnystei: „Niekad nepavargau 
skirti savo laiką ir darbą kul-
tūros primato dėsniui ryškinti 
ir sąmonėje ugdyti. Ir toliau 
tikiu, kad tai pats kiečiausias 
pamatas ir stipriausias ginklas 
mūsų tautai išlikti, savitumą 
išlaikyti, valstybinę nepri-
klausomybę ir laisvę atrungti”, 
– rašė 1990 metais knygoje 
„Egzodo biografijos”.

Lietuvos kultūriniame pa-
saulyje nerasime kito tokio 
žmogaus, kuris nuo pirmųjų 
iki paskutiniųjų gyvenimo 
dienų nepaleido plunksnos iš 
savo rankų, plačiai darbavosi 
spaudoje: rašė politinėmis, is-
torinėmis temomis, aptarinėjo 
kultūrinius, literatūrinius įvy-
kius, rašė knygų, teatrų pasta-
tymų, parodų recenzijas. Dar 
daugiau – atsidūręs Amerikoje 
ne tik rašė, bet ir kalbėjo radijo 
laidose aktualiomis temomis: 
„Nuo 1975 metų pradžios 
reguliariai ruošiau ir kalbėjau 
į Lietuvą per „Laisvės”, vėliau 
per „Laisvosios Europos” radi-
jo siųstuvus glaustos apimties 
(5–7 minutės) komentarus apie 
sovietinę politiką Lietuvoje, 
jos kultūros skaudulius, rezis-
tencijos problemas ir kt.”

B. Raila savo darbus su-
dėjo į atskiras knygas, kurių 
išėjo per dvidešimt. Parodoje 
lankytojai galėjo pamatyti 
visas jo išleistas knygas, re-
daguotus žurnalus, originalius 
dokumentus, unikalias nuo-
traukas, rankraščius, laiškus. 
Originalūs eksponatai suteikia 
galimybę prisiliesti prie jo 
gyvenimo ir kūrybos akimir-
kų Lietuvoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Amerikoje.

Maironio lietuvių litera-
tūros muziejaus informacija
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Buvusį socialdemokratų 
vadovą paskelbti sostinės 
garbės piliečiu pasiūlė kaden-
ciją baigiantis Vilniaus meras 
Artūras Zuokas bei valdan-
čioji dauguma. Regalijų įtei-
kimas tapo paskutiniuoju 
A.Zuoko, kaip Vilniaus mero, 
oficialiu renginiu. 

Savivaldybės teisės ak-
tai numato, kad velioniai 
Vilniaus garbės piliečiais 
gali būti skelbiami praėjus 
ne mažiau nei penkeriems 
metams po mirties, o pava-
dinti jų vardais gatves bei 
inžinerinius statinius ar kitus 
objektus galima tik praėjus 
10-čiai metų.

P r e z i d e n t a s  A .  M . 
Brazauskas mirė 2010 metų 
birželio 26 dieną, o Vilniaus 
savivaldybės sprendimas 
priimtas 2015 m. balandžio 
15 d., regalijų įteikimas įvy-
ko 2015 m. balandžio 21 
d., penkeriems metams ne-
suėjus, taigi sprendimas ir 
regalijų įteikimas laikytini 
neteisėtais. 

A. Zuokui, 2008 metais 
už nusikaltimus teismo pri-
pažintam kaltu, siekiančiam 
įsiteikti socialdemokratams, 
pasirodė, kad „vsio zakon-
no”. O iš tikrųjų tryliktojo 
(velnio tuzinas) Vilniaus 
garbės piliečio vardas suteik-
tas pažeidžiant savivaldybės 
teisės aktus, taigi – neteisėtai. 

Nors sakoma, kad apie 
velionį kalbama gerai arba 
nieko, tačiau kai tas vardas 
lipdomas prie Kauno hi-
droelektrinės, bandoma jį 
suteikti Žirmūnų tiltui, kyla 
klausimai, ar tikrai garbingu 
elgesiu pasižymėjo velionis, 
ar pelnytai toks vardas sutei-
kiamas. Čia prisiminiau prieš 
devynerius metus savo pu-
blikaciją „Valsiečių laikraš-
tyje”, kurį ir pateikiu ištisai. 

Prezidento nuodėmės ir 
mūsų su Ipolitu atgaila

Ipolitas – mano kaimynas. 
Aš partinis, Ipolitas – ne. Abu 
valstybei esame davę pasiža-
dėjimą, abu tikintys į Dievą, 
abu pensininkai. Galima būtų 
tarti, kad esame vienminčiai, 
tačiau taip retai būna: mes 
dažnai diskutuojame, o kartais 
net susiginčijam. Ipolitas tašo, 
drožia, skaptuoja. Aš jo kūrybą 
stebiu, duodu patarimus (nors 
nelabai jų paiso), vertinu. 
Jam už skulptūras kartais 
užmoka, man už stebėjimą ir 
patarimus – ne. Man ir nerei-
kia. Nelabai reikia ir Ipolitui, 
dažnai jis savo kūrinius do-
vanoja. Ipolitas pas mane 
beveik nesilanko, užtat aš pas 
jį – dažnai, nes man rūpi, kad 
jo kūryba nenukryptų nuo 
istorinės tiesos, nuo Šventojo 
Rašto. Išsaugoti ne visuomet 
pavyksta.

Kartą, apsilankęs pas Ipolitą, 
išvydau naujai išdrožtą skulp-
tūrą: ant kupranugario joja 
barzdotas vyras ir moteris su 
kūdikiu ant rankų. Užklaustas, 
ką vaizduoja naujas kūrinys, 
Ipolitas atsakė, kad tai Šventoji 
šeimyna bėga į Egiptą. Kai pa-
stebėjau, kad Šventoji šeimyna 
jojo ant asiliuko, iškart prasi-
dėjo diskusija. Ipolitas surado 
žemėlapį, išmatavo atstumą 
nuo Jeruzalės iki Egipto ir taip 
paaiškino:

– Kelias, kaip matai, labai 
ilgas, asilas per silpnas tokį 
įveikti, o bėga lėtai. Erodo ka-
riauna kaip mat būtų pavijusi.

P r i e š t a r a v a u ,  n e s 
Evangelijoje taip parašyta.

– Šventosios šeimynos isto-
rija, - aiškino Ipolitas, - didelė, 
Evangelijoje viskas nesurašyta, 
tai tik norėta pasakyti, kad 
Šeimyna pasitraukė į Egiptą. 
Aš manau, kad ant asiliuko iš 
Jeruzalės tik išjojo, o vėliau 

įsigijo kitą, kelionei tinkames-
nį gyvulį – kupranugarį. Jis 
greitakojis, ištvermingas, tuose 
kraštuose paplitęs.

Atkreipiau dėmesį į tarp 
staliaus įrankių ant kupranuga-
rio pritvirtintą ąsotį, ant kurio 
buvo įrašytas žodis LIETUVA. 
Nusistebėjau, o Ipolitas paaiš-
kino:

– Kaip rašo evangelistai, 
tais laikais jau būta muitininkų 
(beje, kaip ir dabar – netikusių 
padarų). Vadinasi, vyko mainai, 
prekyba. Kodėl gi Šventoji 
šeimyna negalėjo naudotis lie-
tuvišku ąsočiu, juk archeologai 
randa šukių, liudijančių, kad 
prieš kelis tūkstančius metų 
mokėjome puodus žiesti?

Prieštaravau, nes Lietuvos 
tūkstantmetį dar tik rengiamės 
minėti. Mano prieštaravimą 
Ipolitas taip atrėmė:

– Tūkstantmetį skaičiuoja 
nuo Lietuvos vardo paminėjimo 
istoriniuose šaltiniuose, o rašyti-
niai šaltiniai, kaip ir Evangelija, 
visko neatspindi. Patikimesni 
liudytojai yra daiktai, jų ne-
įmanoma paneigti, nutylėti, 
suklastoti.. Tie, kurie labiau tiki 
rašytu žodžiu, tegul skaito įrašą 
ant ąsočio. Pridėdamas Lietuvai 
tūkstantį metų, norėjau parodyti, 
kad Lietuva buvo prieš du ir 
daugiau tūkstančių metų.

Bandžiau priekaištauti, kad 
autorius per daug laisvai in-
terpretuoja Evangeliją, tačiau 
Ipolitas nenusileido.

– Prie Švento Rašto nelimpa 
kas bloga, o kas gera ne tik ga-
lima, bet ir reikia pridėti. Apie 
jokį kitą kūrinį pasaulyje nėra 
prirašyta tiek knygų, traktatų, 
sukurta legendų, pasakojimų, 
kaip apie Šventąjį Raštą. Prie 
jo pridėta tiek ir tiek. Sumaniau 
ir aš šį tą pridėti.

Po tokio paaiškinimo Ipolito 
kūrinys nebeatrodė naiviai.

Kaip piliečiai, nevengiame 

aptarti ir valstybės reikalų. 
Įdomiai ir paprastai Ipolitas 
aiškina blogio valstybėje prie-
žastis. Anot jo, blogis valstybėje 
atsiranda dėl jos valdovų nuodė-
mių, nes valstybė panaši į šeimą, 
kur už tėvų kaltes tenka kentėti 
vaikams. Neišpirktas valdovų 
nuodėmes turi išpirkti tauta, 
kaip šeimoje tėvų nuodėmes – 
vaikai. Aptardami blogio prie-
žastis, priėjome prie Lietuvos, 
jos prezidento ir pakaitomis 
pradėjome vardyti jo nuodėmes:

– Kaip liudijo žmona, buvo 
neištikimas šeimai.

– Priklausė SSRS komu
nistų partijai, buvo jos vado
vas Lietuvoje, persitvarkiu
sios iš TSKP į LKP ir LDDP 
vadovas.

– Priklausė okupacinės 
kariuomenės „Pribaltijskvo 
vojenovo okruga” gynybos 
tarybai (neteko girdėti, kad 
būtų atsistatydinęs ar atleis
tas).

– Lietuvos suverenitetą 
suvokė tik SSRS sudėtyje.

– Vedamas į Nepriklauso
mybę spyriojosi.

– Pasisakė prieš SSRS 
kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos.

– Dangstydamas sovietinį 
genocidą, SSRS represinių 
struktūrų archyvus siūlė su
deginti (paaiškėjo, kad jie ir 
buvo naikinami).

– Nėjo kartu su tauta į 
Baltijos kelią.

– Prieštaravo Lietuvos 
Konstitucijos viršenybei prieš 
SSRS Konstituciją, nors Estija 
tokį sprendimą jau buvo pri
ėmusi.

– SSRS ekonominės blo
kados metu statydinosi vilas, 
vos ne kasdien pranešdamas 
tautai, kad baigiasi SSRS 
tiektos gėrybės.

– Atsisakė liudyti Sausio 
13osios byloje, tik teismo 
spaudžiamas galiausiai sutiko.

– Agituodamas nedalyvau
ti ekonominiame referendu
me, elgėsi nepilietiškai.

– Kartu su Klimaičiu 
(Kliugeriu) ir V. Beriozovu 
buvo įsteigęs firmą, per kurią 
pumpavo valstybinių įmonių 
lėšas.

– Skaldė Lietuvą į savus 
ir nesavus, pirmarūšius ir 
antrarūšius.

– Visą gyvenimą Lietuvai 
atidavusį Stasį Lozoraitį at
šaukė iš ambasadoriaus par
eigų JAV, atšaukė kitus „nesa
vus” ambasadorius; paskyrė 
savuosius.

– Patarėjais rinkosi komu
nistus ir kagėbistus.

– Užvirė Maišiagalos košę.
– Per pinigų reformą šva

rius ir nešvarius talonus vie
nodu santykiu pakeitė į litus, 
taip padėdamas buvusiai par
tinei nomenklatūrai išsaugoti 
prichvatizuotą turtą.

– Buvo pasyvus stebėtojas, 
kai LDDP valdymo metais 

buvo išgrobstyta didžioji turto 
dalis.

– Nepasirašė valdininkų 
pajamų deklaravimo įstaty
mo.

– Leido plisti ir įsišaknyti 
korupcijos epidemijai.

– Leido valstybėje įsivy
rauti teisiniam nihilizmui, 
nebaudžiamumui, nusikals
tamumui.

– Kai premjeras A.Šleže
vičius valstybėje kėlė chaosą, 
kai tas melavo apie padėties 
stabilizaciją, jam pritardavo.

– Daugiau rūpinosi savo, o 
ne Lietuvos įvaizdžiu (už mi
lijonus litų įsigijo prezidento 
lėktuvą, Nidoje, Urbo kalne, 
buvo pradėjęs statydintis 
prezidento vilą. Kiekvienam 
apsilankiusiam užsienio 
valstybės vadovui rodė savo, 
kaip statytojo, vaidmenį, 
pateikdavo ilgiausią raudą 
„Kaip Landsbergis sugriovė 
Lietuvą”.

Nuodėmių vardijimą per-
traukė Ipolitas:

– Patys netikę esam, kad tokį 
išsirinkome.

– Vadinasi, kalta tauta? – 
paklausiau.

– Tauta nekalta, tik per oku-
paciją labai pasiligojusi, o ligo-
nio nekaltina, bet gydo.

Mediciniškai tariant, bandė-
me ligas diagnozuoti. O jų, tų 
ligų, radome ne vieną. Tai – bau-
džiauninko sindromas, istorinės 
atminties susilpnėjimas, tautinės 
savimonės stygius, internacio-
nalumo užkratas, vergiškumo 
požymiai, tinginystė, elgetystė, 
girtuoklystė. Mediciniškai ir 
lotyniškai tariant, visas homo 
sovieticus kompleksas.

– Ar žinai, kodėl šernas 
kiaulidėje, o erelis vištidėje gy-
venti nenori? – staiga paklausė 
Ipolitas. Juk saugu, maistu 
nereikia rūpintis, žvarbūs orai 
nebaisūs.

Numaniau, tačiau laukiau 
paaiškinimo.

– Ir šernas, ir erelis, ir kie-
kvienas gyvas gamtos padaras 
suvokia laisvės vertę, tik žmo-
gus gali ją iškeisti į „trupinį 
aukso, gardaus valgio šaukštą”. 
Tik žmogus gali tenkintis ver-
gija, jos atsikratęs, vėl vergijos 
ilgėtis. Paskaityk P. Rusecko 
„Baudžiavą”, rasi ten tvirti-
nimą, kad kai kas panaikinus 
baudžiavą įrodinėjo, kad jis 
baudžiauninkas ir iš baudžia-
vos nesitrauks. O kiek tautie-
čių dabar tebesiilgi sovietinės 
vergijos? Vadinasi, ta liga giliai 
įsišaknijusi.

Kadangi man teberūpėjo 
blogis valstybėje, paklausiau:

– Ką turėtume daryti, kad 
blogis išnyktų arba bent jo 
mažėtų?

– Turime ligas išsigydyti, 
kaltes išpirkti. Tinginystę, elge-
tystę ir girtuoklystę patys turime 
įveikti, jas gerai gydo darbas, o 
kitas nugalėti turi padėti šeima, 

ALGIRDUI MYKOLUI BRAZAUSKUI  
VILNIAUS GARBĖS PILIEČIO VARDAS SUTEIKTAS 

NETEISĖTAI IR NEPELNYTAI

LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas ir LKP (TSKP platforma) CK pirmasis sekretorius 
Mykolas Burokevičus TSKP CK generalinio sekretoriaus Michailo Gorbačiovo 1990 m. sausio 13 
d. susitikimo LTSR CK rūmuose su LKP aktyvu metu. Vladimiro Gulevičiaus nuotr. Lietuvos ypatingasis 
archyvas, f. 17633, ap. 1, b. 104, l. 68

(Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

E.Jarašunas, 
Santa Monica, CA ...................500
S.Simoliūnas, Detroit, MI .......176
R.Bužėnas, Henderson, NV....125
Anonimas, Vancouver, BC .....100
R.Minkūnas, 
Seven Hills, OH ......................100
N.Bražėnas, Sparkill, NY .........80
A.Markevičius, 
Santa Monica, CA .....................80
G.Plukas, Santa Monica, CA ....80
F.Šiaučiūnas, 
Mississauga, CAN ....................80
B.Pautienis, 
Richmond Hts., OH ..................76
L.Hoffman, Oak Lawn, IL ........56
S.Novickis, Tuscon, AZ ............50
J.Petronis, Los Angeles, CA .....50
R.Valaitis, Brecksville, OH ......50
A.Muliolis, Euclid, OH.............48
A.Petrauskis, Euclid, OH ..........45
O.Daugirdienė, Burr Ridge, IL .30
V.Tamulis, Cleveland, OH ........30
M.Ambrose, Lewes, DE ...........26
L.,Jarašunas-Francel, 
Willowick, OH ..........................26
J.Linartas, Winter Park, FL .......26
V.Misėlis, Monroeville, PA .......25
D.Armonas, Mentor, OH ..........20
R.Bitėnas, Bronxville, NY ........20
D.Geldys, Whitmore Lake, MI 20
G.Taoras, Dover, NH ................18
J.Černius, Glendale, CA ...........16
I.Kuprevičius, 
Cleveland Hts., OH ...................15
E.Šilgalis, Willoughby, OH ......15
L.Jurkūnas, St.Pete Bch., FL .... 11
A.Basiulis, Redondo Bch., CA .10
M.Karaska, Fredricksburg, VA .10
R.Rudaitis, Lemont, IL .............10
J.Savaitis, York, PA ...................10
A.Balas, Richmond, Hts., OH ....8
R.Selenis, Livonia, MI ................6
I.Jansonas, Osterville, MA ..........5
R.Žiedonis, Highland Hts, OH ...5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
Rugsėjo 12 d., šeštadienį nuo 6:309:00 val. v. ir rugsėjo 13 d., 
sekmadienį, nuo 11:302:00 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

Birželio 23 dieną Londone 
vyko filmo „Ekskursantė” per-
žiūra, skirta Gedulo ir vilties 
dienai paminėti. Renginyje, 
kuris vyko Europos plėtros ir 
rekonstrukcijos banko (EBRD) 
renginių salėje, dalyvavo ir 
su publika bendravo filmo 
režisierius Audrius Juzėnas 
bei BBC kino kritikas Phillip 
Bergson.

Filmo pristatymą organi-
zavo LR ambasada Jungtinėje 
Karalystėje, bendradarbiau-
dama su EBRD, renginį iš 
dalies rėmė Lietuvos kultūros 
institutas.

„Ekskursantė” yra vienas 
ambicingiausių pastarųjų metų 

mokykla, Bažnyčia, valstybė.
– O kaip tas kaltes, kurių ir 

tauta, ir pats prezidentas pakan-
kamai turi, išpirkti?

– O ką daro Dešimtį Dievo 
įsakymų pažeidęs krikščionis? 
Eina išpažinties, ryžtasi nebe-
nusidėti, prašo skirti atgailą ir 
duoti išrišimą, atgailauja.

– O jei prezidentas savo nuo-
dėmių neišpažįsta, neatgailauja?

– Už jį nuodėmes jau išpa-
žinome. Dabar reikia atgailauti, 
melstis, kad daugiau nebenusi-
dėtų. Tą gali daryti kiekvienas.

Dar kartą įvertinę nuodėmes, 
nusprendėme, kad jos ganėtinai 
didelės, kad paprastos atgailos 
neužteks. Sutarėm važiuoti į 
atlaidus Žemaičių Kalvarijoje 
ir eiti kalnus. Važiavime, ėjome. 
Kiekvienoj stoty sustodavo-
me, atsiprašydavome Dievą 
ir Lietuvą už sūnų paklydėlį 
Algirdą Mykolą, prašydavome 
Šventąją Dvasią apšviesti žmo-
nių protus, kad į prezidentus ne-
berinktų nei jo, nei panašių į jį.

Religinę, pilietinę ir politinę 
priedermę atlikę, grįžome. 

Neseniai vėl aplankiau 
Ipolitą. Radau bedrožiantį 
Rūpintojėlį.

– Drožiu Valdui Adamkui, 
kad saugotų nuo negandų, klai-
dų ir nuodėmių.

Prisiminėme Kalvarijas, 
džiaugėmės, kad Dievas mūsų 
maldas išklausė, kad pats 
prezidentas, gal savo nuodė-
mių naštą pasvėręs, naujos 
kadencijos nebebandė, o pa-
vojų kėlusį Artūrą gal pats 
nelabasis kažkur nunešė – 
matę žmonės besisukiojantį 
apie Karijotiškes ir Naujojoje 
Vilnioje (gal ten kokią autono-
miją rezga). Apgailestavome, 
kad prezidentas,  tautai įkyriai 
piršdamas įpėdiniu tikrą pa-
laidūną, vėl didelę nuodėmę 
padarė. Dar ir apie savo ne-
tikusius ketinimus prasitarė 
– žada iš savos į kitą šeimą 
išeiti. Ir kitokių ketinimų esa-
ma: kad už kaltes Juozaičio 

santarvės premiją pasiėmė 
– normalu: kokie nuopelnai, 
tokia ir premija, bet kad už jas 
ant auksinės grandinės žada 
valstybės ordiną pasikabinti 
– tikras akibrokštas. Gaila, ži-
noma, valstybės aukso, tačiau 
kiek juoko būtų – dar vienas 
Lietuvos rekordas – ordinas 
už nuodėmes!

Juokai juokais, be kokio žy-
mens išleisti prezidentą į poilsį 
nederėtų, todėl nusprendėme, 
kad geriausiai tiktų panašus į 
tą, kokį Rusijoje Petro I laikais 
prirakindavo geležine grandine 
ant kaklo: 5 kg svorio ketaus 
medalis su įrašu „za pjanstvo” 
(įrašas galėtų būti ir kitoks).

Algimantas  Zolubas, 
„Valstiečių laikraštis” 1998-
02-07

Netrukus po publikacijos 
pasirodymo, per Lietuvos TV 
kažkas tuometinio prezidento 
klausė, kaip vertina jis tokį raši-
nį, jis tepasakė, kad tai – Zolubo 
nuomonė.

Po šio rašinio paskelbimo 
sekė daugiau nuodėmių, kurių 
nebefiksavau, tik dvi tikrai 
įsiminė:

– Savo principu „gyvenk 
pats ir netrukdyk kitiems 
gyventi”, kurį, deja, taikė 
itin netinkamais atvejais, bei 
savo „rūpinimusi valstybe” 
(tiksliau savo dzin-izmu ir 
rūpinimusi tik savo genties 
ir tvirtovės bei partijos rei-
kalais), AMB prisidėjo prie 
prostitucijos ir prekybos žmo-
nėmis suklestėjimo apskritai 
bei prie vaikų išnaudojimo 
konkrečiai – jis TV reporteriui 
apsimetė neprisimenąs, jog 
pasirašė įstatymą, leidžiantį 
naudotis 14-mečių kūnais (jei 
šie „sutinka”!!! Tartum tokio 
amžiaus vaikai apskritai pajė-
gūs sąmoningai tokį klausimą 
spręsti.);

– Atgimimo metu, 1988–
1990 metais A. M. Brazauskas 
vadovavo Lietuvos komunistų 
partijai, kurią Lietuvos patrio-
tinės organizacijos laiko nusi-
kalstama.

Taigi Vilniaus garbės pi-
liečio vardas A.M.Brazauskui 
suteiktas ne tik neteisėtai, bet ir 
nepelnytai.

Algimantas Zolubas

(Atkelta iš 10 psl.)

Algirdui Mykolui 
Brazauskui Vilniaus 
garbės piliečio vardas 
suteiktas neteisėtai ir 
nepelnytai

50OSIOS MIRTIES 
METINĖS 

 

A.† A.
DR. MYKOLAS VAITĖNAS 

(1911.07.10  1965.07.10)
Gydytojas, mokslininkas, visuomenininkas. 

Šviesus Jo atminimas amžinai liks 
gyvas mūsų širdyse. 

Prašome Jį prisiminti savo maldose 
ir mintyse. 

Mylinti duktė Raminta su šeima 
ir giminės Lietuvoje

lietuviškų filmų. Jame pasa-
kojama apie vienuolikametę 
mergaitę, kuri pokario metais 
kartu su tėvais buvo ištremta 
į Sibirą. Mergaitei pavyko 
pabėgti iš tremtinius vežančio 
krovininio traukinio ir įveikti 
ilgą kelią namo – į Lietuvą. Tai 
jausmingas ir jautrus filmas, 
pasakojantis praeities įvykius 
be neapykantos, išankstinės 
nuomonės ir viską užgožian-
čios nuoskaudos.

Už geriausią scenarijų, 
geriausią aktorės vaidmenį 
ir geriausią operatoriaus dar-
bą filmas pelnė 2014 metų 
„Sidabrinės gervės” apdova-
nojimus.

FILMAS „EKSKURSANTĖ” 
PRISTATOMAS LONDONE

„Ekskursantė” laimėjo 
prestižinę Nacionalinę Rusijos 
kino premiją „Nika” kate-
gorijoje „Geriausias NVS ir 
Baltijos šalių filmas”, taip pat 
pelnė Italijoje vykusio 44-ojo 
tarptautinio vaikų ir jaunimo 
filmų festivalio „Giffoni” spe-
cialų apdovanojimą.

Rita Valiukonytė ,  LR 
kultūros atašė Jungtinėje 
Karalystėje
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S P O R T A S

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 4815397 
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

PERKAME GINTARĄ IR 
GINTARO DIRBINIUS 

Prašau skambinti - tel. –708-603-5494

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

Azerbaidžano sostinėje 
Baku vykstančiose Europos 
žaidynėse Lietuvos sportinin-
kas A.Šidlauskas birželio 25 d. 
iškovojo aukso medalį.

Į plaukimo varžybų vyrų 
50 m rungties krūtine aštuo-
nių dalyvių finalą su geriau-

A. ŠIDLAUSKAS EUROPOS ŽAIDYNĖSE IŠKOVOJO AUKSĄ

A. Šidlauskas Europos žaidynėse iškovojo auksą.                                                                          AFP

siu rezultatu patekęs Andrius 
Šidlauskas (27,75 sek.) neat-
leido savo vadelių ir finale.

Finale lietuvis finišavo per 
27,81 sek. ir paliko sau už 
nugaros visus kitus varžovus. 
Antras atplaukė kroatas Nikola 
Obrovacas (27,89 sek.), tre-

čias – danas Tobiasas Bjergas 
(28,04 sek.).

Pirmą aukso medalį Europos 
žaidynėse Baku Lietuvai pado-
vanojo kanojininkas Henrikas 
Žustautas. Andrius Šidlauskas 
– antrasis lietuvis, tapęs Europos 
žaidynių čempionu.            LRT

B u r i u o t o j a s  R o k a s 
Milevičius ir jo atstovauja-
ma „Team Brunel” komanda 
sėkmingai baigė pasirodymą 
devynis mėnesius trukusiose 
„Volvo Ocean Race” jachtų 
plaukimo aplink pasaulį lenk-
tynėse. Lietuvį įguloje turėjusi 
ekipa iš Olandijos lemiamame, 
devintajame, etape finišavo 
antroje pozicijoje ir užėmė an-
trąją vietą bendroje įskaitoje.

Paskutine aštuonių „jūrų 
Dakaro raliu” vadinamų var-
žybų komandų stotele tapo 
didžiausias Švedijos uostas 
Gioteburgas. Į galutinę lenk-
tynių finišo poziciją komandos 
pajudėjo birželio 20 d. iš tarpi-
nio devintojo etapo sustojimo 
Hagoje (Olandija).

Prieš paskutinės distan-
cijos plaukimą lietuvio R. 
Milevičiaus „Team Brunel” 
ekipa rikiavosi antra ir turėjo 
trapų dviejų taškų pranašumą 
prieš artimiausius persekiotojus 
bendroje įskaitoje - „Dongfeng 
Race Team” Kinijos laivo įgu-
lą. Olandų ekipa, norėdama 
išsaugoti antrąją vietą, negalėjo 
leisti į nugarą kvėpavusiems 
oponentams turėti daugiau 

R. MILEVIČIAUS „TEAM BRUNEL” TAPO JACHTŲ PLAUKIMO 
VARŽYBŲ VICEČEMPIONE

Buriuotojas Rokas Milevičius.                              Organizatorių nuotr.

nei dviejų pozicijų pranašumą 
lemiamo etapo finiše.

Užvirusi atkakli kova iki 
Švedijos uosto tęsėsi iki pas-
kutiniųjų jūrmylių. „Team 
Brunel” užtikrintai laikėsi 
pirmajame komandų ketverte, 
o finišo tiesiojoje sugebėjo 
atitrūkti nuo persekiojusių var-
žovų („Mapfre” ir „Dongfeng 
Race Team” ekipų) ir išsau-
gojo antrąją poziciją. Į priekį 
olandų komandos atstovai 
praleido tik amerikiečių ekipą 
„Team Alvimedica”, kuri prieš 
lemiamą etapą bendroje įskai-
toje žengė penktoje vietoje.

Šių metų „Volvo Ocean 
Race” nugalėtojais tapo „Abu 

Dhabi Ocean Racing” ekipa 
iš Jungtinių Arabų Emyratų, 
pirmąją vietą užsitikrinusi dar 
prieš aštuntojo etapo Lorane 
(Prancūzijoje) pradžią.

„Volvo Ocean Race” var-
žybos startavo spalio mėnesį 
Alikantėje (Ispanija). Iš viso 
aštuonios buriuotojų koman-
dos turėjo įveikti daugiau nei 
40 tūkst. jūrmylių (daugiau nei 
72 tūkst. km) ilgio distanciją, 
nusidriekusią aplink pasaulį. 
Prestižinėse varžybose de-
biutavęs R. Milevičius tapo 
pirmuoju lietuviu, patekusiu 
į „Volvo Ocean Race” lenkty-
nėse dalyvaujančios komandos 
sudėtį.                                LRT

Krepšininko Artūro Gudai-
čio svajonė išsipildė. 22 metų 
210 cm ūgio vidurio puolėjas 
išgirdo savo pavardę NBA nau-
jokų biržoje. 47-uoju šaukimu 
jį pakvietė „Philadelphia 76ers” 
klubas. Kaip ir buvo planuota, 
pirmuoju šaukimu „Minnesota 
Timberwolves” pasirinko Karlą 
Anthony Townsą, o iš europie-
čių aukščiausią šaukimą gavo 

NBA NAUJOKŲ BIRŽOJE ARTŪRAS GUDAITIS 
PAŠAUKTAS ANTROJO RATO VIDURYJE

ketvirtuoju pakviestas latvis 
Kristapas Porzingis. 

Prieš NBA naujokų biržą 
A.Gudaitis dalyvavo bent 
penkių klubų peržiūrose San 
Antonijuje, Detroite, Fynikse, 
Klivlande ir Bostone.

Gerų NBA atstovų atsilie-
pimų sulaukusiam lietuviui 
kaip tik ir buvo prognozuo-
jamas šaukimas antrajame 

naujokų biržos rate.
„Geras šaukimas. Fila-

delfija stebės jo pažangą”, 
– per tiesioginę ceremonijos 
transliaciją sakė NBA apžval-
gininkas.

A.Gudaitis prieš NBA nau-
jokų biržą pripažino, kad yra 
pasiruošęs atvykti į komandą 
iškart, jei ji to pareikalautų, 
tačiau norėtų dar bent vieną 
sezoną pasitobulinti Europoje.

15min.lt


