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A r i o g a l a ,  r u g p j ū č i o 
1 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Ariogaloje pasveikino jubi-
liejinio – dvidešimt penktojo 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąskrydžio „Su Lietuva širdy” 
dalyvius.

Per 50 metų trukusią sovie-
tinę okupaciją Lietuva neteko 
280 tūkstančių gyventojų. Pasak 
Prezidentės, masiniai trėmimai 
visada išliks tautos atmintyje, 
nes jiems nėra jokios senaties.

„Atplėšti nuo savo žemės, 
namų ir gimtosios kalbos Jūs 
išsaugojote meilę Lietuvai 
kaip didžiausią vertybę. 
Okupantams nepavyko nura-
šyti nė vieno – nei tų, kurie 
liko tolimoje svetimoje žemėje 
po lietuviškais kryžiais, nei 
tų, kurie, ištvėrę badą, šaltį ir 
pažeminimus, sugrįžo namo”, 

Vilnius ,  l iepos 31 d. 
(ELTA). JAV sprendimas pra-
plėsti sankcijas Rusijai yra 
tinkamas ir nuoseklus Rusijos 
politikos Ukrainos atžvilgiu 
vertinimas, sako Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė.

„Liepos 30 d. JAV sprendi-
mas toliau plėsti sankcijas yra 
tinkamas ir nuoseklus Rusijos 
politikos Ukrainos atžvilgiu 
vertinimas. Rusija toliau ne-
vykdo Minsko susitarimų ir 
tęsia agresiją Rytų Ukrainoje. 
Todėl tik principinga pozicija 
ir nuoseklus jos laikymasis gali 
padėti Ukrainai kovoje prieš 
agresorę”, - D. Grybauskaitės 
poziciją perdavė Prezidentės 
spaudos tarnyba. 

Vilnius ,  l iepos 29 d. 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
įteikė skiriamuosius raš-

Lietuvos kariai liepos 30 
- rugpjūčio 1 d. dalyvavo 
Ariogaloje (Raseinių r.) vyku-
siame tradiciniame Lietuvos 
tremtinių, politinių kalinių ir 
laisvės kovų dalyvių sąskry-
dyje „Su Lietuva širdy”.

Šventė tradiciškai prasi-
dėjo jos dalyvių – buvusių 
Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių, rezistentų ir kitų sve-

MASINIAMS TRĖMIMAMS  
NĖRA JOKIOS SENATIES

- sakė šalies vadovė.
Pasak Prezidentės, iš trem-

ties taip ir negrįžusius žmones 
Lietuva prisimins su amžinu 
netekties ir skriaudos jausmu, 
o tuos, kurie grįžo ir išliko, 
visada brangins ir didžiuosis. 
Valstybės vadovės teigimu, 
tremtinių ir politinių kalinių 
išgyvenimai yra labiausiai 
įkvepiantis pavyzdys visada 
ginti mūsų valstybę ir kurti 
stiprią ir gražią Lietuvą.

Sąskrydyje Prezidentei 
įteiktas aukščiausias 1-ojo 
laipsnio Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
apdovanojimas už nuopelnus 
Lietuvai.

Politinių kalinių ir tremti-
nių sąjunga įkurta prieš 25 me-
tus. Ji vienija daugiau kaip 40 
tūkst. narių, veikia 53 skyriai.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėlių prie Kankinių memorialo Ariogalos 
kapinėse.                                                                                                                      KAM archyvo nuotr.

KARIAI ARIOGALOJE PAGERBĖ LAISVĖS KOVOTOJŲ  
IR OKUPACINIO RĖŽIMO AUKŲ ATMINIMĄ

čių – eisena nuo Ariogalos Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčios 
iki Dubysos slėnio, kurią ly-
dėjo Garbės sargybos kuopos 
kariai ir Lietuvos kariuome-
nės orkestras.

Kartu su kitais rengi-
nio dalyviais Lietuvos ka-
riuomenės Garbės sargybos 
kuopos kariai padėjo gėlių 
prie Kankinių memorialo 

Ariogalos kapinėse ir ginklų 
salvėmis pagerbė okupacinio 
režimo aukų ir žuvusiųjų už 
laisvę atminimą.

Kaip ir ankstesniais me-
tais, sąskrydžio vietoje kariai 
padėjo įrengti Lietuvos parti-
zanų stovyklą ir bunkerį, kur 
trumpam atgaivintos parti-
zanų kasdienio gyvenimo ir 
kovų akimirkos.      LR KAM

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS AMBASADORIUI JAV
būtina ir toliau išlaikyti bei di-
dinti augančių ekonominių ry-
šių tempą. Prezidentė pabrėžė, 
kad Lietuva ir toliau nuosekliai 
remia pastangas kuo greičiau 
susitarti dėl Europos Sąjungos 
ir JAV laisvosios prekybos 
sutarties, kuri prisidėtų ne tik 
prie šalių tarpusavio ryšių sti-
prinimo, bet ir dar labiau susti-
printų ekonominius santykius.

J u n g t i n ė s  A m e r i k o s 
Valstijos yra svarbi Lietuvos 
energetinio saugumo partnerė. 
Pasak Prezidentės, sukūrus 
palankesnes sąlygas JAV dujų 
eksportui į Lietuvą, būtų gali-
ma užtikrinti energijos šaltinių 
tiekimo įvairovę ir konkuren-
cines dujų kainas Lietuvos 
žmonėms.

Jungt inėse  Amer ikos 
Valstijose gyvena didžiau-

JAV TOLIAU PLEČIA SANKCIJAS RUSIJAI
Lietuvos vadovė tikisi, 

kad šis JAV sprendimas at-
naujins diskusijas ir Europos 
Sąjungoje dėl sankcijų Rusijos 
atžvilgiu išplėtimo.

ELTA primena, kad JAV 
prezidento Barako Obamos 
(Barack Obama) administraci-
ja liepos 30 d. išplėtė sankcijas 
Rusijai, prorusiškoms kom-
panijoms ir asmenims, susiju-
siems su konfliktu Ukrainoje.

Iždo departamentas paskel-
bė į juodąjį sąrašą įtraukęs 26 
fizinius ir juridinius asmenis. 
Jų turimos lėšos ir kitas JAV 
teritorijoje esąs jų turtas bus 
įšaldytas. Be to, amerikie-
čiams draudžiama su šiais 
asmenimis vystyti verslą.

Iš kairės: Živilė Kriščiūnienė, Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Herkus Julijus Kriščiūnas.  
                                         LR Prezidento kanceliarijos / R. Dačkaus nuotr.

tus Lietuvos ambasadoriui 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Rolandui Kriščiūnui.

Prezidentė su naujuoju am-

basadoriumi aptarė Lietuvos ir 
JAV strateginės partnerystės 
stiprinimo galimybes, prie ku-
rių prisidėtų aktyvus santykių 
palaikymas su JAV adminis-
tracija bei Kongresu.

Aptariant dvišalį bendra-
darbiavimą karinio saugumo 
klausimais, Prezidentė pa-
brėžė, jog JAV yra patikima 
partnerė, padedanti užtikrinti 
Lietuvos ir viso regiono saugu-
mą. Rusijos agresijos grėsmių 
akivaizdoje JAV vaidmuo 
yra ypač svarbus stiprinant 
gynybinius pajėgumus. Taip 
pat būtinas ir  aktyvus ben-
dradarbiavimas sprendžiant 
informacinio ir kibernetinio 
saugumo klausimus.

Susitikime taip pat aptarti 
dvišaliai ekonominiai santy-
kiai. Pasak šalies vadovės, 

sia lietuvių bendruomenė, 
kurią sudaro apie 700 tūkst. 
iš Lietuvos kilusių žmonių. 
Valstybės vadovės teigimu, 
JAV lietuvių bendruomenė 
ir toliau turi išlikti aktyvi ir 
susitelkusi.

R. Kriščiūnas gimė 1970 
m., yra vedęs, turi sūnų. 1993 
m. VDU baigė verslo infor-
matikos bakalaurą, 1994 m. 
Clingendael Tarptautinių san-
tykių institute baigė Europos 
Sąjungos studijas. 1996 m. 
Ohajo universitete įgijo eko-
nomikos mokslų magistro 
laipsnį. Nuo 1993 m. pradėjo 
darbą užsienio reikalų mi-
nisterijoje. Nuo 2012 m. ėjo 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų viceministro pareigas. 
Ambasadorius kalba anglų, 
prancūzų ir rusų kalbomis.

Prezidentės spaudos tarnyba
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Prieš 24-erius metus, 1991 m. liepos 31-osios naktį, 
Medininkų pasienio kontrolės poste buvo nužudyti septyni 
Lietuvos muitinės, policijos ir Valstybės sienos apsaugos parei-
gūnai. Medikams pavyko išgelbėti vienintelį sunkiai sužeistą 
Tomą Šerną. Baudžiamoji byla dėl žudynių Medininkuose 
tęsiasi iki šiol. „Prieš 24 metus Medininkuose buvo nužudyti 
septyni Lietuvos sieną saugoję pareigūnai. Vyrai, sūnūs, tėvai 
krito už kiekvieno iš mūsų teisę gyventi laisvoje Lietuvoje. 
Jų auka įpareigoja mus liudyti tiesą, saugoti laisvę ir stiprinti 
Nepriklausomybę”, – Medininkų tragedijos prasmę pabrėžė 
Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Kremlius galėtų daryti įtaką Lietuvai ir bandyti destabili-
zuoti šalį, jei Rusijos chemijos koncernas „EuroChem Group” 
įsigytų vieną didžiausių koncernų Lietuvoje „Achemos grupė”, 
kuris valdo didelę azoto trąšų gamyklą Jonavoje bei didžiausią 
Klaipėdos uosto krovos įmonę. Šis susivienijimas sukuria ne-
mažą dalį bendrojo vidaus produkto. Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pareiškė, kad potencialus „Achemos grupės” 
investuotojas turės atitikti nacionalinio saugumo kriterijus. 
Iš „Achemos grupės” valdomų įmonių tik „Achema” įrašyta į 
nacionaliniam saugumui svarbių įmonių sąrašą.

Lietuvos Ministrų kabinetas posėdyje pritarė ministro 
pirmininko Algirdo Butkevičiaus siūlymui suteikti paramą 
Lietuvos piliečiams, lietuvių kilmės asmenims ir jų šeimų na-
riams, išreiškusiems pageidavimą iš karo niokojamų Ukrainos 
regionų persikelti į Lietuvą ir čia integruotis, rašoma pranešime 
spaudai. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į sudėtingą 
saugumo ir humanitarinę padėtį Ukrainos Krymo pusiasalyje, 
Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse. Lietuvos 
ambasados Ukrainoje duomenimis, nuo konflikto pradžios 
sulaukta apie trisdešimties asmenų prašymų perkelti juos į 
Lietuvą. Iš viso Ukrainoje yra apie 10 tūkstančių lietuvių kil-
mės asmenų, oficialiai registruotų Lietuvos piliečių yra apie 
1,5 tūkstančio. Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės ukrai-
niečiams bei jų šeimos nariams galės būti užtikrinta valstybės 
parama integracijai į šalies gyvenimą – suteiktas laikinas būs-
tas, mokamos socialinės pašalpos, užtikrinti lietuvių kalbos, 
profesiniai mokymai. Išlaidos, būtinos asmenų perkėlimui ir 
jų integracijai, įskaitant rinkliavų už atvykimo dokumentų ir 
teisinį statusą Lietuvoje patvirtinančių dokumentų tvarkymą 
ir išdavimą, bus apmokamos iš atitinkamų ministerijų asigna-
vimų lėšų, prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka – iš Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės rezervo.

Dauguma jaunuolių, šiemet per brandos egzaminus gavusių 
bent vieną šimto balų įvertinimą, renkasi studijas Lietuvos aukšto-
siose mokyklose, teigia Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvoje 
studijuos 1414, arba 84 proc., šimtukais įvertintų abiturientų. 
Daugiausia – 692 – jų rinkosi studijas Vilniaus universitete, Kauno 
technologijos universitete (210) ir Lietuvos sveikatos mokslų 
(154) bei Vilniaus Gedimino technikos universitetuose (116). Tarp 
šimtukininkų populiariausia aukštoji neuniversitetinė mokykla – 
Vilniaus kolegija, čia studijuos 26 maksimaliu valstybinio brandos 
egzamino balu įvertinti abiturientai.

Šau tu vo įsit vė ręs so vie tų ar mi jos ka rei vis ir rau do nas pen-
kia kam pės žvaigž dės for mos au ku ras, pa sta ty tas bū tent to je 
Anykš čių ra jo no Kurk lių mies te lio vie to je, kur anks čiau bu vo 
pa lai do ti Lie tu vos Ne prik lau so my bės gy nė jai, šo ki ruo ja tik 
at vy kė lius, rašo „Lietuvos žinios”. Sa kra lio je Kurk lių mies te-
lio vie to je, vi sai prieš ais Šven to jo Jur gio baž ny čią, be to ni nis 
so vie tų ka rei vis at si ra do 1952-ai siais, nu grio vus Lie tu vos Ne-
prik lau so my bės 10-me čiui pa sta ty tą pa mink lą. Tai pa mink las 
Kurk lių apy lin kė se žu vu siems so vie tų ka rei viams, ku rių kū nai 
bu vo lai do ja mi ant Lie tu vos Ne prik lau so my bės gy nė jų pa lai kų.

Pastaruoju metu daugėja žmonių, išvykstančių gydytis už 
Lietuvos ribų. Jie dažniausiai renkasi artimiausias kaimynines 
šalis, iš kurių populiariausia – Latvija, ir tolimesnę Europos 
Sąjungos (ES) narę – Vokietiją, rašoma pranešime spaudai. 
Lietuvos piliečių pateiktų prašymų skaičius kompensuoti sve-
tur patirtas gydymo išlaidas išaugo beveik 40 proc., lyginant 
šių metų pirmąjį pusmetį su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu. 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
nuomone, tokią tendenciją galima sieti su didėjančiu Lietuvos 
gyventojų informuotumu apie jų teises gauti tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse.

Lietuvoje pradėjo veikti nauja elektroninių paslaugų siste-
ma, skirta administruoti asmenims paskirtas baudas. Nuo šiol 
administracinius pažeidimus įvykdę ir už juos nubausti asme-
nys, prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) 
elektroninių paslaugų srities „Mano VMI”, matys nuo 2015 
m. liepos 1 d. jiems paskirtas baudas – bei galės elektroniniu 
būdu jas sumokėti, rašoma pranešime spaudai.    LRT, ELTA

Didžio j i  Br i tan i ja  i r 
Prancūzija ragina kitas Europos 
Sąjungos (ES) šalis prisidėti 
sprendžiant migrantų problemą 
Kalė mieste Prancūzijoje.

Abiejų šalių vidaus rei-
kalų ministrai susidariusią 
situaciją pavadino pasauline 
migracijos krize. Dėl migrantų 
protestų prie Eurotunelio, jun-
giančio Didžiąją Britaniją ir 

ES RAGINA IZRAELĮ
Europos Sąjunga liepos 

31 d. paragino Izraelį laikytis 
„nulinės tolerancijos” žydų 
naujakurių smurtui.

Šis raginimas buvo pa-
skelbtas po okupuotame 

J u n g t i n i ų  A m e r i k o s 
Valstijų (JAV) valstybės se-
kretorius John Kerry pareiškė, 
kad praeitą mėnesį galingųjų 
šalių pasirašyta sutartis dėl 
Irano branduolinės programos 
užtikrins didesnį Egipto ir kitų 
šio regiono šalių saugumą.

Vašingtonas, liepos 30 d. 
(ELTA). JAV Senatas patvir-
tino jūrų pėstininkų generolą 
Džozefą Danfordą (Joseph 
Dunford) naujuoju Jungtinio 

Vašingtonas, liepos 28 d. 
(ELTA). Respublikonų kandi-
datas į JAV prezidento postą 
Džebas Bušas (Jeb Bush) 
pasisako už plačią imigracijos 
reformą šalyje. Jis sieks, kad 
11 mln. imigrantų, neturinčių 
galiojančių dokumentų, galėtų 
legaliai gyventi JAV, pareiškė 
Dž. Bušas interviu televizijos 
stočiai „Telemundo”, kurį 
davė ispanų kalba, praneša 
agentūra AFP.

Buvęs Floridos gubernato-
rius laisvai kalba ispaniškai, 
jo žmona Kolumba (Columba) 
yra gimusi Meksikoje. Kovoje 
dėl Baltųjų rūmų šeimininko 
pareigų lemiamą vaidmenį gali 
suvaidinti Lotynų Amerikos 
kilmės rinkėjų parama.

Dabartinis prezidentas de-
mokratas Barakas Obama 
(Barack Obama) prieš 2008 
metų rinkimus taip pat žadėjo 
imigracijos reformą, tačiau 
ji žlugo dėl atkaklaus respu-
blikonų pasipriešinimo. Dž. 

KANDIDATAS Į JAV PREZIDENTO POSTĄ  
ŽADA IMIGRACIJOS REFORMĄ

Respublikonų kandidatas į JAV prezidento postą Džebas Bušas 
(Jeb Bush).                                                                                AFP

Bušas imigracijos klausimu 
užima aiškiai liberalesnę pozi-
ciją nei dauguma jo partiečių.

Respublikonų partijoje 
nusimato atkakli kova dėl 
kandidatūros į JAV prezidento 
postą. Dž. Bušas, kuris birželio 
viduryje oficialiai paskelbė 
apie savo kandidatavimą, iki 
šiol buvo laikomas realiau-

siu pretendentu stoti į kovą. 
Tačiau pastaruoju metui ap-
klausose į pirmąją vietą šovė 
nekilnojamojo turto magnatas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump). Milijardierius, be kita 
ko, sukėlė pasipiktinimą savo 
teiginiais apie meksikiečių 
imigrantus, pavadinęs juos 
„prievartautojais”.

PATVIRTINTAS NAUJASIS JAV KARIUOMENĖS VADAS

Gen. Džozefas Danfordas (Joseph 
Dunford).                    wikipedia.org

štabų vadų komiteto pirmininku 
- JAV ginkluotųjų pajėgų vadu, 
skelbia AFP.

59-erių Dž. Danfordas, kuris 
šiuo metu yra JAV jūrų pėstinin-
ko korpuso vadas, pakeis gene-
rolą Martiną Dempsį (Martin 
Dempsey). Jo antroji kadencija 
baigiasi spalį.

Dž. Danfordo kandidatūrą 
Senatas patvirtino vienbalsiai.

Sakydamas ,  kad  Dž . 
Danfordas yra „vienas iš di-
džiausią susižavėjimą keliančių 
pareigūnų kariuomenėje”, JAV 
prezidentas Barakas Obama 
(Barack Obama) gyrė Bostone 
gimusį karininką, kaip aukš-
čiausio lygio strategą. JAV va-
dovas jo kandidatūrą paskelbė 

gegužės 5-ąją.
Jungtinio štabų vadų komi-

teto vadovas yra vyriausiasis 
JAV prezidento ir gynybos se-
kretoriaus karinis patarėjas. Šias 
pareigas einantis asmuo tiesio-
giai nevadovauja operacijoms, 
tačiau vyriausybė atsižvelgia į jo 
direktyvas ir pateikia įsakymus.

Dž. Danfordas nuo 2013 m. 
vasario iki 2014 m. rugpjūčio 
vadovavo NATO Tarptautinėms 
saugumo pagalbos pajėgoms 
Afganistane. Jis taip pat vado-
vavo kariams per 2003 metų 
JAV invaziją į Iraką ir buvo 
toje šalyje beveik dvejus metus. 
2009 metais jis buvo paskirtas į 
jūrų pėstininkų pajėgų vadovo 
pareigas.

MIGRANTAI BLOKAVO EUROTUNELĮ
Prancūziją, abiejų šalių pusėse 
įstrigo tūkstančiai automobilių 
ir sunkvežimių.

Kalbėdamiesi telefonu, 
Jungtinės Karalystės prem-
jeras Davidas Cameronas 
ir Prancūzijos prezidentas 
Francois Hollande’as sutarė 
kartu spręsti šią problemą, 
įrengiant naujas užtvaras ir 
skiriant daugiau apsaugininkų.

Pastarosiomis savaitėmis 
tūkstančiai migrantų bando 
patekti į Eurotunelio termi-
nalą, kad pasiektų Didžiąją 
Britaniją. Tai pranešė televizi-
jos kanalas „Sky News”.

Didžiąją migrantų dalį su-
daro atvykėliai iš Afrikos šalių 
– Somalio, Sudano, Etiopijos. 
Jie pasirengę bet kam, kad tik 
patektų į kitą Lamanšo pusę – 
Didžiąją Britaniją.          LRT

Vakarų Krante įvykdyto pa-
degimo, kuris nusinešė pa-
lestiniečio kūdikio gyvybę 
ir už kurį, kaip įtariama, yra 
atsakingi žydų naujakuriai.

„Izraelio valdžia turėtų... im-
tis ryžtingų priemonių apsaugoti 

vietos gyventojus. Pasisakome 
už visišką atskaitomybę, veiks-
mingą teisėsaugą ir nulinę to-
leranciją naujakurių smurtui”, 
– nurodė ES užsienio politikos 
vadovės Federicos Mogherini 
atstovė spaudai.                 LRT

SUTARTIS SU IRANU UŽTIKRINS DIDESNĮ SAUGUMĄ EGIPTUI 
„Nė kiek neabejotina, kad 

Vienos planas, jeigu bus įgy-
vendintas, padarys Egiptą ir 
visas kitas šio regiono šalis 
saugesnes negu jos būtų buvu-
sios kitokiu atveju”, – J.Kerry 
sakė rugpjūčio 2 d. per spau-
dos konferenciją po pirmojo 

„strateginio dialogo” tarp 
Egipto ir JAV nuo 2009 metų.

J. Kerry pridūrė, kad per de-
rybas su Egipto užsienio reikalų 
ministru Sameh Shukri jiedu su-
tarė, kad artėjantys parlamento 
rinkimai būti „laisvi, sąžiningi ir 
skaidrūs”.                             LRT
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AR PRISIMINSIME KLASIKŲ DARBUS?
Praėjo net 25 metai, t.y. pusė sovietinės Lietuvos okupa-

cijos metų, kai ji išsivadavo iš Sovietų okupacijos. Tiek metų 
prireikė, kad Lietuva išsivaduotų ir nuo Vilniaus Žaliojo tilto 

„balvonų” – keturių skulptūrinių grupių, vaizduojančių so-
vietinius kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus. Jos 
buvo pastatytos gūdžiais 1952 metais, kai Sovietų Sąjungai 
dar vadovavo diktatorius Stalinas. Nors šias skulptūras su-
kūrė to meto Lietuvos menininkai, bet, žinant, kas buvo jų 

„mūzos”, galima drąsiai tvirtinti, jog tai išprievartautas menas. 
25 metai praėjo, kol Vilniaus žmonės išsirinko valdžią, laisvą 
nuo sovietinės ideologijos ir demagogijos. 

Lietuvoje likę dar daug tokio sovietinio meno. Jo netrūksta 
net Lietuvos sostinėje. Lyg niekur nieko tebestovi skulptūra 
Petrui Cvirkai. Tiesa, lyg ir atsiranda susipratusių Lietuvos 
piliečių, primenančių nepriklausomos Lietuvos valdžiai, kad 
šiam rašytojui, kolaboravusiam su Sovietų valdžia, ne vieta 
vienoje iš centrinių Vilniaus aikščių. Deja, atsiranda ir tokių, 
kurie sako, kad rašytojas buvo menininkas, jam skirta sklup-
tūra meniška... Bet juk šio kolaboranto atvežta iš Maskvos 
Stalino saulė sugriovė Lietuvos valstybės taikų vystymąsi 
ir praradome daugybę Lietuvos žmonių, o per Hitlerio ir 
Stalino suokalbius besidalinant kaimynines valstybes – ir 
laisvę. Galima būtų vardinti ir vardinti, ką šlovino ir ką dar 
primena šis paminklas pačiame sostinės centre. 

Ne ką mažesnė piktžaizdė sostinėje – Salomėjos Neries 
vardu pavadinta gimnazija. Mokykla įkurta 1915 m. ir 
per šimtmetį ne kartą keitė pavadinimą. 1915 m. rugsėjo 
mėn. Lietuvių centro komiteto nutarimu Vilniuje Kaukazo 
ir Didžiosios Pohuliankos 14/17 (dabar Mindaugo ir 
Basanavičiaus) gatvių kampe privačiuose namuose įrengta 
pirmoji lietuviška gimnazija, kuri vadinosi „J. Basanavičiaus, 
M. Biržiškos ir P. Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazi-
jos pamokos”. 1915 m. gruodžio 22 d. šią mokyklą perėmė 

„Ryto” draugija, ji nuo 1916 m. vasario 16 d. vadinama 
„Ryto” draugijos Vilniaus lietuvių gimnazija. Susidarius 
Lietuvos vyriausybei Vilniuje, 1918 m. spalio 27 d. moky-
kla perėjo švietimo ministerijos žinion, pavadinta Pirmoji 
Vilniaus vyrų gimnazija. Pedagogų tarybos nutarimu 1921 
m. gruodžio 22 d. gimnazija pavadinta Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazija. 1922 m. Lenkijai užgrobus Vilniaus 
kraštą, gimnazija liko vienintele mokykla, kurioje dėstoma 
lietuvių kalba. Lietuvai atsiėmus Vilniaus kraštą 1939 m. 
lapkričio 18 d. Švietimo ministro Leono Bistro įsakymu B. 
Nr.63 įsteigta Vilniaus Kunigaikštienės Birutės Valstybinė 
mergaičių gimnazija. 1940 m. rudenį Kunigaikštienės 
Birutės gimnazija pavadinta Vilniaus II vidurine mokykla. 
1946 m. Salomėjos Nėries gimimo metinių proga mokyklai 
suteiktas poetės vardas, ji vadinama Vilniaus Salomėjos 
Nėries vidurinė mokykla (pagal wikipedia.org). 

Gimnazija yra viena geriausių Lietuvoje, bet tikras 
nesusipratimas yra tai, kad jau 25 metus nepriklausomoje 
Lietuvoje  turime gimnaziją, kuriai suteiktas kolaborantės 
poetės Salomėjos Nėries vardas. Kiekvienas atsimename 
jos poemą vaikams „Eglė Žalčių karalienė”, bet sovietų 

okupantams labiausiai patiko jos parašyta „Odė Stalinui”. Ir 
tai, kad ji važiavo parvežti „Stalino saulės”.

Nors kartas nuo karto ir pasigirsta balsų, jog už tokius 
„nuopelnus” Lietuvos žmonėms neturėtų būti kolaborantės 
vardu vadinama mokykla, bet nėra politinės drąsos, valios 
ir jėgos ją keisti. Tiesa ta, kad ši mokykla nuo seno Vilniuje 
buvo prestižinė, t. y. joje mokėsi daugiausiai sovietinės 
komunistinės nomenklatūros vaikai, jai buvo skiriamas 
didžiulis sovietų komunistų partijos dėmesys ir išskirtinis 
finansavimas. Tad per 25 laisvos, nepriklausomybę atkūrusios 
Lietuvos metus dar neatsirado Švietimo ministerijoje vadovų, 
kurie įveiktų Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą baigusių 
absolventų pasipriešinimą, nes šie, gavę išrinktiesiems skirtą 
išsilavinimą ir paveldėję jau laisvoje Lietuvoje valdžios at-
sakingus postus, niekada nesutiks keisti šiuometinio gimna-
zijos vardo. Tai jie ir į juos panašūs, baigę nomenklatūrines 
mokyklas, gina ir Žaliojo tilto „balvonus”, ir kolaboravusius 
menininkus.

Jonas Kurtakis

Po sovietinę okupaciją ir 
aneksiją žyminčių skulptūrų 
nuo Vilniaus Žaliojo tilto nu-
kėlimo prasidėjo atsakomoji 
(?) akcija – pasigirdo ūmus 
reikalavimas pašalinti memo-
rialinę lentą, skirtą žymaus 
Lietuvos laisvės kovotojo, 
antisovietinio ginkluoto ir an-
tinacinio neginkluoto pasiprie-
šinimo (rezistencijos) dalyvio 
atminimui.

Turiu mintyje Lietuvos ka-
riuomenės kapitoną, teisinin-
ką, literatą, publicistą 1941 m. 
birželio mėn. sukilimo dalyvį, 
Štuthofo koncentracijos lage-
rio kankinį, Lietuvos Tautinės 
Tarybos pirmininką, ginkluoto 
pasipriešinimo sovietų okupa-
cijai (pogrindžio ginkluotųjų 
pajėgų) organizatorių ir vie-
ną iš vadovų Joną Noreiką-
Generolą Vėtrą, kuris sovietų 
okupacinio režimo represinių 
struktūrų nuteistas mirties 
bausme ir 1947 m. vasario 16 
d. sušaudytas.

Oponentai jį kaltina dėl 
Plungės ir Šiaulių apskrities 
žydų žūties ir skelbia esant 
nacistiniu kolaborantu bei karo 
nusikaltėliu. Iš nepaprastai 
dramatiško laikmečio, mirti-
nos rizikos kupino gyvenimo 
ištrauktas vienas epizodas 
ignoruojant šio epizodo aplin-
kybes, rezistento ilgametį 
įsipareigojimą Lietuvai ir pa-
sišventimą. 

Pasakytina, kad 1941 m. 
rugpjūčio 3 d. Joną Noreiką 
į Šiaulių apskrities viršininko 
pareigas paskyrė ne nacisti-
nė Vokietija, o po sėkmingo 
antisovietinio sukilimo su-
formuota legitimi ir teisėtai 
sudaryta Lietuvos Laikinoji 
vyriausybė, kurią dėl valsty-
bingumui ištikimos veiklos 
nušalino Vokietijos Reicho 
okupacinis režimas. Dirbti 
šiose pareigose Joną Noreiką 
įkalbėjo Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės narys.

Jonui Noreikai viešoje er-
dvėje reiškiamas kaltinimas 
buvus Žagarės geto steigimo 
iniciatoriumi ir organizato-
riumi. Tačiau Žagarės geto 

GENEROLO VĖTROS NUOPELNAI AKIVAIZDŪS
steigimas pradėtas 1941 m. 
liepos mėn., t. y. iki J. Noreikos 
paskyrimo į apskrities virši-
ninko pareigas. Be to, geto 
steigimas nebuvo apskrities 
viršininko kompetencijoje. 
Iš tikrųjų Šiaulių apskrities 
žydų sutelkimo į vieną vietą – 
Žagarę iniciatoriai ir organiza-
toriai buvo Vokietijos Reicho 
komisaras Ostlandui (Rytų 
kraštui) H. Lozė (Lohse), 
Reicho komisaras Lietuvai A. 
T. von Rentelnas (Renteln), 
Generalinis komisaras Šiaulių 
miestui ir apygardai H. Gevekė 
(Geweke). Skaitant Joną 
Noreiką smerkiančius tekstus 
susidaro pagrįstas įspūdis, kad 
autoriai sąmoningai nutyli, jog 
rasinio genocido planuotojai ir 
įgyvendintojai buvo Vokietijos 
naciai.

Kartais kyla klausimas: 
kadangi daugelis tikrųjų žu-
dikų išvengė atsakomybės, 
saugiai gyvendami įvairiuo-
se žemynuose, taip pat de-
mokratiniuose Vakaruose, 
norima atsigriebti mirusiųjų 
ir nebegalinčių gintis sąskai-
ta? Pavyzdžiui, ketvirtį am-
žiaus nuo teisingumo slapstėsi 
žydų budelis H. Gevekė. Prieš 
teismą Vakarų Vokietijoje, 
Liubeke jis stojo tik 1969 m. 
Teismas kaltinimą dėl žydų 
genocido atmetė. H. Gevekė 
nuteistas kalėti puspenktų 
metų už vieno žydo pakorimą, 
nors buvo kaltas dėl tūkstančių 
žūties, o jo štabo viršininkas E. 
Bubas išteisintas. Kaltinamieji 
sutartinai tvirtino, kad žudy-
nes vykdė lietuviai. Teismas 
patikėjo.

Makabriškai skamba kal-
tinimas, kad Jonas Noreika 
atsakingas už Šiaulių apskri-
ties žydų žūtį. Jis žudynių ne-
organizavo, jose nedalyvavo. 
Žydų naikinimą organizavo ir 
vykdė ne lietuvių civilinės val-
džios institucijos, o Vokietijos 
Reicho struktūros. 

Jau buvo skelbta, kad iki 
Jono Noreikos Šiaulių aps-
krities viršininko pareigose 
dirbusio asmens vardu buvo 
nurodyta, kad nuo 1941 m. 

liepos 25 d. žydai ant krūti-
nės kairėje pusėje turi nešioti 
Dovydo žvaigždę; viešose 
vietose jiems leidžiama vaikš-
čioti nuo 6 iki 20 val.; nuo 
liepos 25 d. iki rugpjūčio 15 
d. žydai turi persikelti gyventi 
į viršaičių nurodytas vietas 
(tai buvo pirminis apskrities 
vardu parengtas raštas per-
kėlimo klausimu); žydai, turį 
miesteliuose nekilnojamąjį 
turtą, privalo jį likviduoti, 
pirmiausia susikeisdami su tais 
gyventojais, į kurių namus jie 
bus įkeldinti; draudžiama sa-
vintis žydų paliktą turtą; likęs 
žydų turtas yra savivaldybių 
surašomas ir globojamas iki 
atskiro potvarkio.

Tiktai dalis apskrityse vei-
kusių valdiškų įstaigų buvo pa-
valdžios apskrities viršininkui. 
Nepavaldi buvo nei policija, 
nei saugumas, jau nekalbant 
apie grynai karines organizaci-
jas. Apskrities viršininko galia 
buvo labai ribota. Lietuviškoji 
administracija, nebūdama 
politinės nepriklausomybės 
savivalda, visomis išgalėmis 
laviruodama priešinosi nacių 
planams. 

Jonas Noreika rugpjūčio 
22 d. pakartojo valsčių vir-
šaičiams apie minėtų aukštų 
nacistinių pareigūnų-vokiečių 
sprendimą dėl žydų perkėlimo. 
Dabar dėl šio rašto užsimota 
sutrypti Jono Noreikos atmi-
nimą. Netvirtinu, kad tai pats 
geriausias palyginimas, tačiau 
žinomi atvejai, kai atskiri 
getų policininkai žydai pagal 
galimybes stengėsi padėti 
getų gyventojams, nors tuo 
pačiu metu vykdė vokiečių 
įsakymus. Jie pagrįstai nėra 
laikomi karo nusikaltėliais. Tai 
objektyvus, teisingas ir jautrus 
požiūris, blaiviai vertinantis 
buvusios tragiškos realybės 
aplinkybes. 

Nutylimas vienas svarbus 
faktas, atskleidžiantis tikrąsias 
Jono Noreikos intencijas: jis 
atsisakė vykdyti nacistinės 
Vokietijos okupacinio režimo 
suplanuotą lietuvių mobili-
zaciją į tautinį „Waffen-SS” 
legioną ir kitus fašistų užmojus 
išnaudoti lietuvius savo nusi-
kalstamiems tikslams. Jis pri-
siėmė asmeninę atsakomybę 
nepaklusdamas mobilizacijos 
įsakymui, panaudojo turimą 
įtaką pavaldiems administra-
cijos pareigūnams tuo labai 
prisidėdamas prie lietuvių 
mobilizacijos į SS dalinius 
sužlugdymo. Lietuvių atsisa-
kymas tarnauti „Waffen-SS” 
daliniuose Europos mastu 
buvo unikalus reiškinys. To 
naciai jam (ir ne tik jam) ne-
galėjo atleisti. Jonas Noreika 
boikotavo nacių totalitarinio 
režimo įsakymus dėl mobili-
zacijos. Argi tai ne pasiprie-
šinimas? Apie Jono Noreikos 

(Nukelta į 4 psl.)
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Su bendradarbe stambio-
je įmonėje, būdami panašių 
politinių pažiūrų, kartais 
įsikalbėdavome apie įvai-
rias patirtis. Jinai papasa-
kojo, kaip kartą, užsukusi į 
mūsų įmonės kadrų skyrių, 
nustėro: viršininko kėdėje 
sėdėjo buvęs Švenčionių 
stribas. Tą stribą buvo gerai 
įsidėmėjusi, nes jis kar-
tą, „ieškodamas banditų”, 
atsibastęs į jos tėvų na-
mus netoli Adutiškio, nuo 
sienos nukabinęs jos tėvo 
kailinius, jais apsirengęs 
ir išėjęs. Tėvas dar bandęs 
kailinius atsiimti, bet gavo 
tik pagrasinimą, todėl ieš-
koti teisybės liovėsi. Tačiau 
pagrasinimas pagrasinimu 
nesibaigė.

Pradėjo priekabiauti ne 
stribai, o kolūkio pirmi-
ninkas. Girdi, laikai karvę 
ir jau įmitusią telyčią, t. 
y. beveik dvi karves, kas 
yra draudžiama, kolūkio 
plotuose esi prisišienavęs 
pašaro dviem karvėms, 
kieme rietuvė malkų, o pir-
kimo dokumentų neturi... 
Tėvas iš tikrųjų sunerimo: 
kolūkiui darbadienius su 
kaupu atidirba, brigadinin-
ko paliepimus vykdo, tarsi 
priekaištams neturėtų būti 
vietos. Ėmęs ir tiesmukiš-
kai paklausęs, ko pirmi-
ninkas prie jo priekabiauja. 
Pirmininkas kiek pamykęs, 
kaip ta įmitusi jo telyčia, 
paaiškino: „Nežinau, ar iš 
tavęs kas kailinius pavo-
gė, ar tu pavogei, tačiau 
girdėjau, kad esi susijęs 
su kailinių vagyste”. Taip 
tėvas iškart prisiminęs ano 
stribo pagrasinimą.

Ši istorija man jau buvo 
pamirštama, tačiau žinias-
klaidoje pasirodę bent dvie-
jų žurnalistų paskviliai apie 
iškilią asmenybę, aktyviai 

vaidmenį žlugdant šią nacių 
akciją savo dienoraštyje pa-
žymėjo finansų generalinis 
tarėjas Jonas Matulionis. Karo 
metų dienoraštis publikuotas 
knygoje „Neramios dienos”. 

1943 m. vasario 23 d. 
Jonui Noreikai į darbą pa-
skambino Šiaulių srities ko-
misaro politinio skyriaus 
viršininkas Broun ir jam, pas 
jį atvykus, pareiškė, kad už 
vokiečių valdžios įsakymų 
nevykdymą nuo šios dienos 
generalinio komisaro nurody-
mu Jonas Noreika atleidžia-
mas iš Šiaulių apskrities virši-
ninko pareigų ir areštuojamas. 
Šiaulių kalėjime išbuvo iki 
kovo 3 d. Tarpininkaujant 
inteligentijos atstovams ir da-
vus pasižadėjimą, kad niekur 
neišvyks, iš Šiaulių kalėjimo 
paleistas. Tačiau po dviejų 
savaičių kovo 17 d. vėl areš-
tuotas savo bute. Tai buvo 
logiška įtemptų santykių su 
vokiečiais baigtis.

Kaltinimą Jonui Noreikai 
suformulavo vokiečių sau-
gumo policijos ir SD va-
das Lietuvoje, vadovavęs 
Lietuvos žydų žudynėms, K. 
Jėgeris (Jaeger). Kaltinimas 
skambėjo šitaip: „vadovavo 
lietuvių pasipriešinimo ju-
dėjimui ir ypač kurstė prieš 
Reicho komisaro paskelbtą 
lietuvių tautos mobilizaciją”. 
Akivaizdu, kad vokiškieji 
okupantai Joną Noreiką laikė 
režimo priešu. Dėl šios prie-
žasties Jonas Noreika nacių 
gestapo suimtas ir išvežtas į 
mirties stovyklą – Štuthofo 
konclagerį, kuriame kalintas 
dvejus metus. Galima sakyti 
ir taip: jis kartu su kitais ži-
nomais lietuviais įkaitais įka-
lintas todėl, kad nesusitaikė 
su nacistiniu režimu, neatsi-
žadėjo paneigtos valstybinės 
nepriklausomybės. 

Pacituosiu du istorikus. Dr. 
Arvydas Anušauskas: „Dalis 
jų tapo dvigubais kaliniais – 
1943 metais įkalinti nacių, 
kai kurie iš jų, kaip Jonas 
Noreika (1910-1947), vėliau 
žinomas mūsų istorijoje kaip 
Generolas Vėtra, taip pat buvo 
Štuthofo kalinys, 1946 metais 
suimtas sovietinio saugu-
mo, nuteistas ir sušaudytas, 
palaidotas Tuskulėnuose, 
Vilniuje. Taigi žmonės, kurie 
nesusitaikė su nacistine oku-
pacija, nesusitaikė ir su sovie-
tine okupacija”. Dr. Algirdas 
Jakubčionis: „Sovietmečiu, 
turint omenyje visą to meto 
ideologiją, reikėjo pasakyti, 
kad lietuviai kolaborantai 
staiga buvo pačių saviškių, 
pačių nacių išvežti į lagerius. 
Tokiu atveju, būtų reikė-
ję pasakyti, kad tai buvo ir 
lietuviai, kurie kovojo prieš 

nacius, kurie įnešė indėlį į 
Lietuvos siekį būti laisvais, 
tikėjimą ateitimi”.

Archyvuose nėra jokios 
autentiškos medžiagos, kuri 
įrodytų ar patvirtintų, kad 
Jonas Noreika vykdė žydų 
genocidą. Jis niekada nėra 
davęs įsakymo žudyti žydus, 
nedalyvavo žudynių akci-
jose. Šiauliečio Stanislovo 
Grunskio liudijimu jo maža-
metė duktė Dalia Noreikaitė 
dalydavo gatvėje praeinan-
tiems žydams motinos speci-
aliai jiems iškeptas bandeles. 

LGGRT centras yra pareiš-
kęs, kad Jonas Noreika nesu-
sijęs su Plungės žydų žūtimi. 
Tačiau tuo jis tebekaltinamas 
iki šiol. Kaltintojai remiasi JAV 
gyvenusio buvusio Plungės 
gyventojo neatsakingu (nebū-
tinai piktavališku) parašymu. 
LGGRT centras jį pripažino 
nepatikimu, nes jo nepatvir-
tino kiti įrodomieji šaltiniai. 
Paaiškėjo, kad Jono Noreikos 
Plungėje tuo metu nebuvo.

Jono Noreikos nuopelnas 
akivaizdus: aktyvi organi-
zacinė antisovietinė-antio-
kupacinė veikla už Lietuvos 
nepriklausomos valstybės 
atkūrimą, dėl kurios neteko 
gyvybės. Dėl smurtine mir-
timi pasibaigusių sovietinio 
okupacinio režimo kaltini-
mų Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas Joną Noreiką re-
abilitavo, pripažindamas 
jį nenusikaltusiu Lietuvos 
Respublikai. 

Jono Noreikos rezistenci-
nė (antisovietinė ir antivokiš-
ka) veikla plačiai aprašyta ir 
išanalizuota LGGRT centro 
išleistoje Jono Noreikos ben-
dražygio Viktoro Ašmensko 
knygoje „Generolas Vėtra”. 
Vokiečių okupacijos me-
tais aktyviai veikė Lietuvos 
Laisvės Armija, pogrindyje 
įkurtas Lietuvių Frontas ir jo 
karinis padalinys „Kęstutis”. 
Lietuvos Laisvės Armijos, 
„Kęstučio” grupuotės veikė 

ir Šiaulių apygardoje, kur 
joms pogrindyje vadovavo 
Šiaulių apskrities viršininkas 
Lietuvių Fronto įgaliotas at-
stovas Jonas Noreika. Galima 
teigti, kad Jonas Noreika 
vykdė lietuviškojo pogrindžio 
specialias užduotis kaip infil-
truotas asmuo. Beje, Viktoras 
Ašmenskas yra vienintelis 
likęs gyvas Jono Noreikos tie-
sioginis bendražygis, galintis 
paliudyti apie jį, nors jam jau 
103 m. 

Joną Noreiką-Generolą 
Vėtrą smerkiantieji reikalauja 
pašalinti jo atminimo ženklus 
ir siūlo tai pradėti nuo memo-
rialinės informacinės lentos 
prie Mokslų akademijos bibli-
otekos pastato fasado (šiame 
pastate įsikūrusioje institu-
cijoje yra dirbęs teisininku). 
Tačiau yra dar viena atminimo 
lenta: Štuthofo koncentracijos 
lagerio buvusio krematoriu-
mo patalpose. Ji skirta Jono 
Noreikos ir kitų šioje nacių 
mirties stovykloje kalėjusių 
lietuvių atminimui. 

Susidaro įspūdis, kad re-
aliai bendradarbiavę su na-
ciais, dalyvavę žydų tautybės 
lietuvių piliečių žudynėse 
lietuviai, „kovotojams už is-
torinį teisingumą” nėra labai 
įdomūs, o nusitaikyta yra į 
prieš sovietus kovojusius, tuos 
kurių atminimas jau yra vieno-
kiu ar kitokiu būdu Lietuvoje 
įamžintas. Tai panašu į mėgini-
mus sistemiškai diskredituoti 
Lietuvos žmones kurie kovojo 
prieš sovietinę okupaciją ir 
kurių nuopelnai šioje kovoje 
yra svarbūs mūsų visuomenei.

Keletas žodžių apie Joną 
Noreiką kaltinančius asmenis. 
Jie savo srityje yra profesio-
nalios individualybės, tačiau 
kai sutartinai prabyla propa-
gandiniu kaltinamuoju tonu, 
tampa agresyvia minia, šau-
kiančia: „Ant kryžiaus jį!”.

Jonas Burokas, Lietuvos 
Laisvės kovotojų sąjungos 
garbės pirmininkas

pasipriešinusią nacių ir so-
vietų okupacijai, priminė 
analogišką padėtį su kailinių 
vagyste. Pasak paskvilių 
autorių, tas rezistentas buvo 
susijęs su žydų žudynėmis, 
kolaboravęs su naciais, nes 
būdamas civilinės admi-
nistracijos atstovu davęs 
kažkokius nurodymus kaip 
reikia elgtis su konfiskuotu 
žydų turtu. Tiems žurna-
listams, pasirodo, žinoma, 
kad rezistentas priešinosi 
nacių veiklai, kad naciai jį 
beveik dvejus metus kalino 
Štuthofo koncentracijos 
stovykloje, tačiau, jų ma-
nymu, esmės nekeičia, jis 
yra susijęs su holokaustu, 
todėl jį reikėtų paniekinti, 
jo memorialinę lentą nuo 
Mokslų akademijos sienos 
nuimti. Žinoma, kad re-
zistentas 1945 m. gegužės 
mėn., kai SSRS kariuome-
nė užėmė koncentracijos 
stovyklą, praėjęs bolševikų 
„filtravimo” punktus, buvo 
paimtas į sovietų rezervinę 
kariuomenę. Pagal pami-
nėtų žurnalistų nuostatas, 
buvimą toje kariuomenėje 
galima taip sieti su kolabo-
ravimu su sovietais, nors 
pastarieji už rezistencinę 
veiklą jį sušaudė.

Skaitytojo žiniai: mi-
nimi žurnalistai – Paulius 
Gri tėnas  i r  Rimvydas 
Valatka, rezistentas – Jonas 
Noreika - Generolas Vėtra. 
Kailinių „istorija” neišgal-
vota, šio rašinėlio autoriui 
bendradarbės, kailinių sa-
vininko ir stribo pavardės 
žinomos.

Lieka pridurti lotyniškai 
– „O tempora, o mores!” 
(kas per laikai, kas per pa-
pročiai!) arba lietuviškai 
– „Pareik proteli namo bent 
pavalgyti”.

Algimantas Zolubas

Jonas Noreika-Generolas Vėtra
(1910 10 08-1947 02 16)

JIS SUSIJĘS SU KAILINIŲ VAGYSTE(Atkelta iš 3 psl.)
GENEROLO VĖTROS 
NUOPELNAI 
AKIVAIZDŪS

Rugpjūčio 1 d. sukako 40 
metų nuo Lietuvos Helsinkio 
grupės įkūrimo. Ji registravo 
žmogaus teisių pažeidimus 
ir platino šią informaciją už 
geležinės uždangos.

Lietuvos Helsinkio gru-
pės nariai steigėjai buvo 
Karolis Garuckas, Eitanas 
Finkelšteinas, Ona Lukauskaitė-
Poškienė, Viktoras Petkus ir 
Tomas Venclova.

Kai kuriais skaičiavimais, 
nuo šios grupės įsikūrimo iki 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo prie disidentų grupės 
oficialiai ir neoficialiai prisidė-
jo 125 žmonės.

1 9 7 5  m e t ų  v a s a r ą 
Helsinkyje pasirašius sau-
gumo ir bendradarbiavimo 
sutartį, Sovietų Sąjunga pirmą 
kartą prisiėmė tarptautinius 
įsipareigojimus, susijusius su 
žmogaus teisių apsauga. Tai 

LIETUVOS HELSINKIO GRUPEI – 40 METŲ
disidentiniam judėjimui su-
teikė didelį postūmį ir Sovietų 
Sąjungos teritorijoje ėmė for-
muotis įvairios disidentų gru-
pės, pagal sutarties pasirašymo 
vietą pasivadinusios Helsinkio 
grupėmis ir remiančios susi-
tarimą.

Disidentai ypač akcentavo 
kovą dėl žmogaus teisių, o jų 
veikla rodė, kad ne visiems 
priimtinas sovietų režimas. 
Viešų draugijų, pavadintų 
Helsinkio grupėmis, idėja kilo 
žymiam Rusijos disidentui 
A. Sacharovui. Pirmoji tokia 
grupė susikūrė Maskvoje 1975 
m. gegužės 12 d., jai ėmė 
vadovauti aktyvus Rusijos 
disidentinio sąjūdžio atstovas 
J. Orlovas. Tais pačiais me-
tais Maskvos grupės pavyz-
džiu įsikūrė Ukrainos, o 1977 
m. – Gruzijos ir Armėnijos 
Helsinkio grupės.            LRT
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Istoriniai šaltiniai bylo-
ja, kad vergovinės santvar-
kos svarbiausiais objektais 
tapo kilmingieji visuomenės 
sluoksniai, užėmę išskirtinę 
padėtį ir valdę valstybę bei že-
miausiasis ir beteisis sluoks-
nis – vergai. Ekspansiniai 
valstybių planai tarp jų gimdė 
karus. Pralaimėjusios ša-
lies gyventojai arba būdavo 
išvaromi į vergiją ar kitaip 
represuojami, arba gaudavo 
siauresnių nei šalies laimėto-
jos gyventojų politinių teisių.

Aukso Orda ir jos sukurta 
Maskolija – vienintelės dvi 
pasaulio šalys, kur visi žmo-
nės buvo skelbiami vergais. 
Vėliau Aukso Orda iširo, 
o ir Maskolijoje vergovinė 
santvarka sušvelnėjo, pavirs-
dama į baudžiavinę, tačiau 
baudžiava realiai tenai išliko 
iki pat XIX a. pabaigos, o 
paskui, susikūrus SSRS, vėl 
buvo atkurta – tik jau kaip 
bolševikinė Gulago vergijos 
ir kolchozų baudžiavinė sis-
temos.

Po 1917 perversmo, pa-
skelbusi proletariato diktatū-
rą, sovietų Rusija, smerkdama 
ankstesnes vergovines ir bau-
džiavines santvarkas, jas at-
kūrė savaip – su dar didesniu 
išnaudojimu ir represijomis, 
pareikalavusiomis dešimčių 
milijonų gyvybių.

Sovietiniuose istorijos va-
dovėliuose mokykloms rasi-
me vergų sukilimų, valstiečių 
maištų aprašymus bei tvirti-
nimą, kad vergovinė ir bau-
džiavinė santvarkos atgyveno 
dėl vergų ir baudžiauninkų 
žemo darbo našumo. Apie 
sovietinės sistemos vergų ir 
baudžiauninkų sukilimus net 
neužsimenama. Iš tikrųjų sis-
temos vergų ir baudžiauninkų 
streikai, maištai, sukilimai 
buvo, jų dalyviai, kadangi 
ginklų negalėjo turėti, pasi-
naudojo tuo pačiu darbo na-
šumo smukdymo ginklu, sis-
temos ekonomikos žlugdymu. 
Plačiajam sovietijos Gulage 
paskleistas trumpas atsišauki-
mas: „Jūsų kiekvienas iškas-
tas anglies ar geležies rūdos 
kastuvas yra panaudojamas 
jūsų grandinėms nukaldinti” 
pažadino prievarta užmigdytą 
kalinių sąmonę, paskatino 
sabotuoti, streikuoti, sukilti. 

Šeši dešimtmečiai praėjo 
nuo minimų įvykių, o žinant, 
kad jų dalyviai nebuvo maža-
mečiai, beveik visi liudininkai 
baigia žemišką kelionę. Su 
jais į užmarštį eina Gulago ir 
pačios sovietinės imperijos 
sukaustytųjų vergijos gran-
dinėmis žlugdymo reiškinys. 
Daug parašyta ir paskelbta 
prisiminimų, straipsnių, kny-
gų apie kalinių kankinimą 
alinančiu darbu, badu, šalčiu, 

VORKUTOS SUKILIMO 60 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

apie milijonus tose kančiose 
žuvusių, tačiau nėra pakan-
kamai nagrinėta ir parašyta ar 
pasakyta apie reiškinį, kuris 
esmingai prisidėjo prie blogio 
imperijos griūties. Todėl, ki-
lus naujoms blogio imperijos 
gaivinimo grėsmėms, būtina 
gilintis į prieinamus archy-
vinius dokumentus, reiški-
nį tyrinėti, duomenis viešai 
skelbti, įvairiomis progomis 
atitinkamais renginiais strei-
kus bei sukilimus minėti.

Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos rūpesčiu 2015 m. 
liepos 21 d. Vilniaus įgulos 
Karininkų ramovėje pami-
nėtas Vorkutos lagerių su-
kilimo 60-metis. Į renginį 
buvo pakviesti buvę politiniai 
kaliniai, patriotinių visuo-
meninių organizacijų nariai, 
Seimo atstovai, istorikai, 
politologai. Buvo nerimauta, 
kad atostogų metas nebus 
palankus gausesniam renginio 
dalyvių susirinkimui, tačiau 
Ramovėje paruoštos vietos 
buvo užpildytos. Minėjimui 
vadovavo LLKS valdybos pir-
mininkas Ernestas Subačius 
ir LLKS garbės pirmininkas 
Jonas Burokas.

Savo pranešime J. Burokas 
atkreipė dėmesį, kad šių metų 

buvo paleista tik po Stalino 
kultą pasmerkusio SSKP XX 
suvažiavimo. Remdamasis 
sukilimo dalyvių žodiniais ir 
rašytiniais liudijimais, ypač 
brolio Edvardo Buroko au-
tentiškais dokumentais, sudė-
tais į penkių knygų „Pūtėme 
prieš vėją” seriją, pranešėjas 
plačiai nušvietė politinių ka-
linių priešinimosi sistemai 
būdus, pasirengimą sukilimui, 
pavardėmis vardijo organi-
zatorius ir jų pagalbininkus, 
streiklaužių ir kriminalinių 
kalinių tramdymo būdus, iš-
davikų demaskavimą bei jų, 
politinių kalinių, tribunolo 

Laskauską ir Joną Navicką 19 
lagerių komitetai turėjo skelbti 
streiko pradžią. Kitos dienos 
rytą apie 5–6 val. barakuose 
turėjo stoti į sargybą atrinkti, 
su kaukėmis, šaltais ginklais 
(peiliais, strypais) apsirūpinę 
tvirti vyrai, kurie turėjo įspėti 
kalinius, kad nė vienas nesikel-
tų ir neitų į darbą. Jiems buvo 
suteikta teisė panaudoti jėgą. 
Budėjimas tęsėsi visą parą. 
Kiekviename lageryje buvo iki 
100 ginkluotų vyrų. Kurį laiką 
tvyrojo tyla, nebuvo jokios ži-
nios, buvo įtarta net išdavystė. 
Kai pradundėjo traukinys 
su „porožniakais” (nepa-
krautais vagonais) iš 7-osios 
šachtos, po to pravažiavo 
tokie pat nepakrauti iš kitų 
šachtų traukiniai, tapo aišku, 
kad sukilimas įvyko, Vorkutos 
anglies baseinas paralyžuotas. 
Netrukus prie 62 baudžiamojo 
lagerio, LLKS sukilimo štabo, 
pasirodė Jonas Navickas. Jis 
priėjo prie spygliuotos vielos 
užtvaro ir sušuko: „Vyrai, mes 
laimėjome!” Išvardijo visas 
nebeveikiančias šachtas, abi 
kalinių moterų aptarnaujamas 
plytines, pranešė, kad 8-je 
šachtoje veikia komisija, kuri 
J. Navicką išleido į laisvę. 
Informavo, kad prie šachtų 
pradėti naikinti sargybos bokš-
teliai. Kaliniai šaukė „valio”, 
„ura” glebėsčiavosi, bučia-
vosi, verkė, dainavo, sprendė, 
ką daryti toliau. Pajutę susil-
pnintą režimą, nors surakin-
tomis rankomis, bet dvasia 
išlaisvėję, vildamiesi netolimoj 
ateity visiškos laisvės, kaliniai, 
sudarę naują sukilimo komi-
tetą įtraukiant ukrainiečius, 
nusprendė atnaujinti darbą. 
Sukilimas buvo atspindėtas 
pogrindiniame „Varpe”, kuris 
keliavo į visus lagerius.

Visi sukilėliai mokėjo ir 
dainavo „Draugystės maršą”:

Tu, mielas drauge, neliūdėki,
Kad reikia žengt sunkiu keliu.
Šituos žodžius širdin įdėki,
Nors atsiskirt būtų sunku.

Šiandien raudono maro laikas,
Rytoj mus laukia Vorkuta.

Šiandien Rytų plėšikai siaučia,
Ateis ir mūsų valanda.

Priedainis:
Drauguži, tikėk, greit nebe-
reiks kentėti
Ir viltį turėk, dar laisvę teks 
regėti.
Ir vėl susitiksim po Vyčio 
vėliava,
Kada mūs šalelėj laisvės švies 
aušra. 

J. Burokas, daug susiraši-
nėjęs ir asmeniškai bendravęs 
su Vorkutos ir kitų lagerių su-
kilimų dalyviais, išvardijo juos 
gyvus, žuvusius ir mirusius, 
pakvietė pagerbti juos tylos 
minute .

Koks buvo atliktas suki-
limo paruošiamasis darbas, 
stebint viską matančioms sau-
gumiečių akims ir girdinčioms 
ausims, tarp kalinių-bildukų, 
kokia turėjo būti konspira-
cija, sunku net įsivaizduoti. 
Užmaršties dulkės nenusėdo 
ant pogrindžio atsišaukimų, 
archyvinių dokumentų, laiškų, 
tardymo protokolų faksimi-
lių, kurias šiandien galime 
pamatyti šviesaus atminimo 
Edvardo Buroko knygose.

Aš, šių eilučių autorius, 
būdamas artimoj kaimynystėj 
su E. Buroku, artimai susibi-
čiuliavęs, prisidėjęs prie kai 
kurių jo knygų redagavimo, 
kaip „Varpo” redaktorius jo 
knygas pristatęs, suteikus žodį, 
išsakiau apie tai, kad Lietuva 
su okupantu kariavo šiapus 
ir anapus kalėjimo grotų, ka-
riavo seni, jauni, net vaikai, 
kad kariavo panaudodami 
bėgančio priešo paliktus ar iš 
jo atimtus ginklus, kad kovoje 
pasinaudojo ir priešo kovos 
būdais. Į minėjimą, dideliam 
minėjimo rengėjų džiaugsmui, 
buvo atvykę gyvi sukilimo 
liudytojai bei organizatoriai 
ir dalyviai: iš Panevėžio – 
Petras Aleksiūnas, Povilas 
Kr išč iūnas ,  Kaz imieras 
Lašinskas, iš Ignalinos – 
Mečislovas Petkevičius, iš 
Vilniaus – Apolonija Liekytė 
Navickienė (Šaka, Lu-Lu) 

liepą žymi Lietuvai skaus-
mingos ir džiaugsmingos su-
kaktys. Prieš 75-erius metus, 
1940 m. liepos 21 d. Tėvynės 
išdavikai išvyko į Maskvą 
Stalino saulės parvežti, tačiau 
ir prieš 75-erius metus susikū-
rė bei prieš 60 metų atsikūrė 
LLKS, prieš 60 metų liepos 
21 d. Norilsko, Kengyro, 
1953 m. Vorkutos sukilimus 
vainikavo ypatingąjį lagerių 
režimą 1955 metais panai-
kinęs Vorkutos sukilimas. 
Pranešėjas pamečiui nuo 1944 
iki 1952 metų išvardino įka-
lintų lietuvių pagal BK 58 str: 
1944 m. – 1338, 1945 m. – 32 
tūkst., 1946 m. – 16 tūkst., 
1947 m. – 19 tūkst., 1948 
m. – 20 tūkst. 1949–1952 
m. – 12-14 tūkst. Lageriuose 
1952 m. buvo kalinama 47 
tūkst. lietuvių. Po streikų ir 
sukilimų 1956 m. dar kalėjo 
114 tūkst. įvairių tautybių po-
litinių kalinių, didžioji jų dalis 

organizuotus teismus bei 
bausmes. Politinių kalinių 
kova su kriminalistais, lagerių 
administracijos talkininkais 
(stukačiais, bildukais), kurie 
sudarė 5–10 proc. nuo ben-
dro kalinių skaičiaus, buvo 
nuožmi ir negailestinga, už 
išdavystę kalinių tribunolo 
sprendimu buvo taikomos net 
mirties bausmės.

Vorkutos sukilimo minėji-
mo dalyviams pranešėjas vaiz-
džiai atpasakojo sukilimo eigą.

Prieš pat sukilimą, suė-
mus 1953 m. sukilimo vadovo 
pavaduotoją lakūną Stasį 
Ignatavičių, LLKS vadovybė 
sukilimui vadovauti paskyrė 
Igną Uogintą, karininką iš 
Šiaulių, susirinkęs sukilimo 
aktyvas pirmininku jį patvir-
tino. Buvo sutarta sukilimą 
pradėti raštišku, užšifruo-
tu pranešimu „VORKUTOS 
VASARA 1955 m. liepos 21 d.” 
Gavę tokį pranešimą per Stasį 

Anglies kasykla Vorkutoje.

Vorkutos sukilimo 60 metų sukakties minėjimo dalyviai.

(Nukelta į 6 psl.)
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su šeimų nariais, pakviečiau 
pasisakyti pirmąja, tautiniais 
rūbais pasirėdžiusią, gerumu 
ir grožiu spindinčią Apoloniją.

Kalbėtoja prisiminė savo 
tėviškę, laimingą vaikystę ir 
pačiame jaunystės žydėjime 
užplūdusį raudonąjį tvaną. Ji 
1945 m. pradžioj įstojo į LLA 
organizaciją, davusi priesaiką, 
tapo Tauragės apskr. Batakių 
LLA būrio ryšininke, priklausė 
pogrindinei „Atžalyno” organi-
zacijai. Tačiau čekistai susekė ir 
suėmė visus organizacijos na-
rius mokytojus. 1949 m. kovo 
mėnesį Apolonijos tėvą Jokimą 
Liekį su žmona ištrėmė Sibiran. 
Jai su broliu Vladu pavyko 
išlikti Lietuvoj, tačiau jie buvo 
įtraukti į pasitraukusių nuo 
tremties sąrašus ir tapo čekistų 
paieškomi. Išvengti suėmi-
mo pavyko iki 1950 m. kovo 
mėn. Po suėmimo Jurbarko 
saugume buvo žiauriai tardo-
ma. Tardymai tęsėsi Kauno 
saugume, kur buvo baigta 
byla. Maskvos NKVD trijulė 
nusprendė, kad jai dera kalėti 
10 metų griežto režimo koncla-

geriuose. Per Vilniaus Lukiškių 
kalėjimą bei kitus persiuntimo 
kalėjimus buvo išgabenta į 
garsiuosius Vorkutos įpatingojo 
režimo konclagerius, kur pratę-
sė pasipriešinimo veiklą prieš 
bolševikinę santvarką. Daugino 
ir platino gaunamą iš pirmos 
šachtos, vadinamos Kapitalka, 
pogrindinį laikraštį „Varpas”, 
kurį leido Edvardas Laugalys 
ir Vytas Svilas, kitus atsišau-
kimus ir dokumentus Vorkutos 
katorgininkų streikų ir sukilimų 
metu. Ji papasakojo apie ali-
nantį darbą prie plytų degimo 
krosnių, apie savo išsekimą iki 
sąmonės netekimo. Tačiau ji 
vis tiek 1955 m. atvirai stojo 

vadovauti streikuojančioms 
moterims. Jos šūkis: „Gana 
to jungo. Leiskit į Tėvynę!” 
Šachtininkų ir plytinės moterų 
kova blogio imperijos, Gulago 
pamatus sudrebino. Nuo jų 
ryžtingų veiksmų tie pamatai 
pradėjo aižėti. Kaip vienai iš 
streiko organizatorių, jai teko 
daug parų praleisti karceryje. 
Tačiau režimas atlėgo, jos bylą 
peržiūrėjo ir išleido į Lietuvą. 
Susirinkimo dalyviai kalbėtojai 
audringai plojo.

Plojimais salė pasitiko 
Vorkutos sukilimo dalyvį 
Petrą Aleksiūną. Sukilėlis 
daug vargo patyręs, okupan-
tą smerkiančią rūstį išsau-
gojęs, kalbėjo trumpai, bet 
sodriai. Svariuose žodžiuose 
girdėjosi tikro kovotojo bal-
sas. Sveikintina, kad Petrą iš 
Panevėžio atlydėjo jaunieji 
šeimos nariai.

Taurią asmenybę, buvusią 
politinę kalinę, eruditę Nataliją 
Gudonytę – Taišeto lagerių po-
litinių kalinių suvažiavimų įkvė-
pėją ir organizatorę – politiniai 
kaliniai pažįsta ir labai gerbia už 
išleistą albumą „Naikintos, bet 
nenugalėtos kartos kelias”, tokiu 
pat pavadinimu prisiminimų 
knygą ir knygą „Gyvenimas prie 

Kačergų kalno”, už jos išvy-
kas į Sibirą parvežti tremti-
nių vaikus-našlaičius. Jinai 
gražiai pasveikino minėjimo 
dalyvius, palinkėdama geros 
kloties.

Laisvės kovotojams ir 
renginio dalyviams emo-
cingą ir prasmingą žodį tarė 
profesorė Ona Voverienė, 
kalbėjo ir dalyvius svei-
kino Seimo narys Rytas 
Kupčinskas,  is tor ikas 
Romas Batūra, Laisvės kovų 
dalyvis, buvęs politinis ka-
linys Petras Girdzijauskas.

Labai įdomiai, demons-
truodami vaizdinę medžiagą, 
neseniai aplankę Vorkutos 

kraštą, pasakojo Seimo narys 
Paulius Saudargas, politolo-
gai Vytautas Keršanskas ir 
Laurynas Kasčiūnas. 

Dalyvių susirinkimas 
minėjimu nesibaigė, jis 
tęsėsi šiltu bendravimu 
prie kavos ir arbatos stalų. 
Renginio organizatoriai 
išreiškė dalyviams padėką, 
patikino juos, kad Vorkutos 
sukilimo prasmė ir reikš-
mė dar nėra pakankamai 
atskleista, kad istorikų, 
ypač jaunimo, priedermė 
ją toliau tirti, vertinti, iš-
kelti atminčiai kitų lagerių 
pasipriešinimą pavergėjui.

Algimantas Zolubas

Paminklas mirusiems ir žuvusiems 
Lietuvos politiniams kaliniams.

LR Užsienio reikalų mi-
nisterijoje liepos 22 dieną 
pristatyti ministerijos užsa-
kymu visuomenės nuomo-
nės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus” atliktos užsienio 
lietuvių apklausos rezul-
tatai parodė, jog dauguma 
apklaustų užsienio lietuvių 
nemato kliūčių bendradar-

biauti su Lietuva, absoliuti 
dauguma jų domisi įvykiais 
Lietuvoje, taip pat palankiai 
vertina savo galimybes daly-
vauti jų gyvenamosios šalies 
politiniame gyvenime, nors 
dauguma dar nesiekė šiomis 
galimybėmis pasinaudoti.

Apklausa atskleidė, kad 
šalies ekonominė situacija 
yra tik vienas iš veiksnių, 
galinčių paskatinti grįžti į 
Tėvynę, ne mažiau svarbūs 
yra psichologinio klimato 
Lietuvoje ir darbdavių požiū-
rio į žmogų pokyčiai, didesnė 
tolerancija, pagarba žmogui. 

Tyrimo rezultatus prista-
tęs „Vilmorus” direktorius 
dr. Vladas Gaidys informavo, 
kad lietuvybės išlaikymas 
užsienyje ir toliau išlieka 
svarbus – tai patvirtino 88 
proc. apklaustųjų. Nors 72 
proc. teigė, jog kliūčių ben-
dradarbiauti su Lietuva nėra 
ir tereikia asmeninės iniciaty-

UŽSIENIO LIETUVIAMS BENDRADARBIAUTI  
SU LIETUVA KLIŪČIŲ NĖRA

vos, Lietuvos viešajame gy-
venime nurodė dalyvaujantis 
tik kas ketvirtas apklaustasis. 
Dažniausiai tai buvo siejama 
su dalyvavimu rinkimuo-
se, Lietuvoje vykstančiuose 
renginiuose ir kultūriniame 
gyvenime, ryšių palaikymu 
su tam tikra žmonių grupe.

Užsienio reikalų vicemi-

nistras Mantvydas Bekešius 
pasidžiaugė, kad užsienio 
lietuvių, manančių, jog sąly-
gos išlaikyti lietuvybę ir tau-
tiškumą užsienyje pagerėjo, 
padidėjo nuo 21 proc. 2012 
m. iki 28 proc. 2014 m. Taip 
pat optimistiškai nuteikia 
žinia, kad net du trečdaliai 
apklaustųjų planuoja akty-
viau prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo. Užsienio reikalų 
viceministras ragino užsie-
nio lietuvių bendruomenes 
ir organizacijas bei Lietuvos 
diplomatines atstovybes pro-
duktyviai bendradarbiauti 
šioje srityje ir imtis lyde-
rystės skatinant ryšius tarp 
užsienio lietuvių ir Lietuvos.

Užsienio lietuvių departa-
mento direktorė ambasadorė 
Gintė Damušis, 12 metų va-
dovavusi Lietuvių informaci-
jos centrui Niujorke, ragino 
lietuvius užsienyje bendrauti 
su savo šalies valdžios insti-

tucijomis, taip užsitikrinant 
paramą savo lietuviškai vei-
klai, pozityvų gyvenamosios 
šalies valdžios ir visuomenės 
požiūrį bei informuojant 
gyvenamosios šalies žinias-
klaidą ir visuomenę apie 
Lietuvos prioritetus. „Tokią 
nuostatą remia ir dauguma 
Lietuvos gyventojų”, – teigė 
G. Damušis. Ambasadorė 
taip pat atkreipė dėmesį, kad 
formuojant diasporos poli-
tikos prioritetus labai svar-
bu įvertinti, kuriose šalyse 
gyvena daugiausiai lietuvių 
jaunimo.

Viceministras informavo, 
kad Užsienio reikalų ministe-
rija, atsižvelgdama į užsienio 
lietuvių poreikį bendrauti, 
dalintis pozityviomis sėkmės 
istorijomis, informacija apie 
renginius, įsteigė sparčiai 
populiarėjančią socialinio 
tinklo „Facebook” paskyrą 
„Globalus tinklas Lietuvai”. 
Dabar šis puslapis sulaukia  
apie 23 000 peržiūrų per 
savaitę. 

Diskusijose dalyvavęs 
Vytauto Didžiojo universite-
to Socialinės antropologijos 
centro vadovas prof. Vytis 
Čubrinskas pažymėjo, kad 
tai jau trečioji apklausa ir 
tam tikras užsienio lietuvių 
būklės monitoringas. Jis taip 
pat pabrėžė, jog svarbu, kad 
šioje apklausoje bandyta 
nustatyti, kaip jaučiasi už-
sienyje gyvenantys lietuviai, 
kokios jų karjeros galimybės.

Užsienio lietuvių poreikių 
apklausa atlikta įgyvendinant 
„Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į 
Lietuvos gyvenimą – kūrimo 
2011–2019 m. programą, ku-
rią koordinuoja Užsienio rei-
kalų ministerija. Šia progra-
ma siekiama telkti Lietuvos 
diasporą valstybei stiprinti ir 
jos vardui garsinti.

LR URM

Spaudos konferencijos metu LR Užsienio reikalų ministerijoje.                                        LR URM nuotr.

LR Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius ir LR 
Užsienio lietuvių departamento direktorė ambasadorė Gintė 
Damušis spaudos konferencijoje.                               LR URM nuotr.

(Atkelta iš 5 psl.)
VORKUTOS SUKILIMO 
60 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS
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Š. m. liepos 28 d., besilankydamas JAV, dr. Jonas Jasaitis, buvęs 
„Dirvos” redaktorius (1996-2001 m.), svečiavosi „Vilties” drau-
gijoje, Klivlende, kuri yra tautinės minties laikraščio „Dirva” 
leidėja. Iš kairės:  „Vilties” draugijos pirm. A. V. Matulionis ir dr. 
J. Jasaitis.                                                                        „Dirvos” inf.

Š.m. liepos 23 d. Lietuva, 
Latvija, Estija ir Jungtinės 
Valstijos minėjo 75 - ąsias 
Welles Deklaracijos, kuria 
JAV paskelbė niekada nepripa-
žinsianti prievartinės Baltijos 
šalių okupacijos, metines. JAV 
Prezidento Baracko Obamos 
vardu Baltijos šalis sveikino 
JAV Valstybės sekretorius 
John Kerry.

Šiame sveikinime JAV 
Valstybės sekretorius teigia, 
jog Welles deklaracija buvo 
daugiau nei simbolinis ges-
tas: nuo 1940 m. iki visiško 
Baltijos valstybių nepriklau-
somybės atkūrimo po pusės 
amžiaus, Vašingtone nenustojo 
plazdėti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vėliavos, taip, kaip 
šios tautos nenustojo tikėti, 
kad ateis diena, kai atgaus 
laisvę. Pasak J. Kerry, per il-
gus sovietų okupacijos metus, 
Jungtinių Valstijų įsipareigoji-
mas Baltijos laisvei nesusvy-
ravo, minėdami šią svarbią 

LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA IR JAV  
MINI 75-ĄSIAS WELLES DEKLARACIJOS METINES

sukaktį, švenčiame Baltijos 
valstybių nepriklausomybę ir 
pagerbiame daugelį tų, kurie 
kentėjo ir pasiaukojo dėl jos.

Taip pat liepos 24 d. di-
džiausias JAV dienraštis 
The Wall Street Journal (ti-
ražas - 2.4 mln. skaityto-
jų per dieną) išspausdino 
Lietuvos Prezidentės Dalios 
Grybauskai tės  s t ra ipsnį 
„When the US Stood With 
My Countrymen”. Straipsnyje 
Prezidentė rašo, kad prieš 
75 metus JAV sprendimas 
niekada nepripažinti sovietų 
įvykdytos nepriklausomos 
Lietuvos okupacijos buvo, 
yra ir bus svarbus įkvėpimo 
šaltinis Lietuvai ir milijonams 
lietuvių. Kartu Prezidentė 
apgailestauja, kad „Rusija 
per pastarąjį dešimtmetį vis 
labiau gręžiasi į savo sovietinę 
praeitį”, o „jos agresija prieš 
Gruziją ir Ukrainą kalba pati 
už save”. Gruzija, Moldova 
ir Ukraina pačios pasirinko 

kelią tapti Europos dalimi, 
todėl „niekas neturi teisės ne-
paisyti jų apsisprendimo ar juo 
abejoti”. „Mūsų demokratijos 
turi moralinę pareigą remti 
tuos, kurie pasirinko orumą ir 
demokratiją, laisvę prekiauti ir 
keliauti, siekį saugiai ir gerai 
gyventi”.

Tą pačią dieną 75-ųjų 
Welles Deklaracijos metinių 
minėjimas įvyko ir Vilniuje, 
kur į Vašingtono skverą susi-
rinkę vilniečiai ir miesto svečiai 
stebėjo iškilmingą trijų Baltijos 
valstybių ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų vėliavų pakėlimą. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, Vyriausybės, 
Seimo ir Savivaldybės vadovai. 
Daug gražių žodžių išsakyta, 
dėkojant Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms už buvimą išvien su 
Lietuva ir svarbų indėlį į mūsų 
valstybės atgimimą, strateginę 
abiejų šalių partnerystę. 

LR URM

Maloniai kviečiame daly-
vauti Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios (6812 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629) kasmetiniuose Šiluvos 
atlaiduose, kurie prasidės rug-
sėjo 6 d., sekmadienį ir baig-
sis rugsėjo 13 d. Savaitės die-
nomis šv. Mišios bus aukoja-
mos 10:00 val. ryte. Atlaidams 
vadovaus Vilkaviškio vys-
kupijos kancleris, kunigas 
Linas Baltrušaitis, atvykęs iš 
Lietuvos.

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 
11:00 val. ryto vyks iškilminga 
procesija, vėliau bus aukoja-
mos šv. Mišios.

Šiais metais Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapija šven-
čia parapijos įkūrimo 88-nerius 
metus (1927 m.). Metinis pa-
rapijos pokylis vyks Šiluvos 
Atlaidų uždarymo dieną rugsė-
jo 13 d., sekmadienį, 12:30 val. 
p. p. parapijos salėje.

Vaikai galės žaisti krepšinį, 
taip pat bus pastatyta „Jungle 
Jumps” šokdynė sporto salėje.

Aktyviai dalyvaukite para-
pijos loterijoje. Vieno bilieto 
kaina $ 5. Loterijos bilietus 
galima įsigyti sekmadieniais 
po šv. Mišių arba darbo die-
nomis parapijos raštinėje. 
Registruotiems parapijiečiams 
loterijos bilietai bus išsiųsti 
paštu. Loterija bus traukiama 
pokylio metu, todėl ant loteri-
jos bilietų užrašykite savo var-
dą, pavardę, telefoną. Bilietus 
grąžinkite iki rugsėjo 6 d. 

Dėl informacijos skambin-
kite į parapijos raštinę Audrai 
Zakarauskienei, tel. (773)-
776-4600.

Telaimina Jus ir Jūsų šei-
mas Dievas!

Kun. Jaunius Kelpšas, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonas, 6812 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija įkurta 1927 m.

KVIEČIAME VISUS Į ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS GIMIMO ŠVENTĘ!

Išeivijoje ir Lietuvoje paminėtos 75-osios Welles Deklaracijos metinės.                         LR URM nuotr.

Lietuvos Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė priėmė 
į Lietuvą atvykusią naujai 
išrinktą Vokietijoje gyvenan-
čią Pasaulio lietuvių ben-
druomenės (PLB) pirmininkę 
Dalią Henke. Susitikimo metu 
Parlamento vadovei buvo pri-
statytos liepos viduryje XV 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės Seimo priimtos rezoliu-

LIETUVOS SEIMO PIRMININKĖ SUSITIKO  
SU NAUJĄJA PLB PIRMININKE

cijos. Ypač didelis dėmesys 
buvo skirtas klausimui dėl 
Lietuvos Respublikos piliety-
bės išsaugojimo po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
svetur išvykusiems lietuviams.

Pasak D. Henke, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Seimas 
laikosi nuomonės, kad užsie-
nio lietuviai turi prigimtinę 
teisę į Lietuvos Respublikos 

pilietybę. Pateiktoje rezoliu-
cijoje šiuo klausimu teigiama, 
kad įgijus kitos šalies pilie-
tybę Lietuvos Respublikos 
pilietybė turėtų būti išsaugoma 
asmenims (taip pat jų palikuo-
nims), kurių tėvai, seneliai 
ar jie patys buvo Lietuvos 
piliečiai iki TSRS okupacijos 
pradžios 1940 m. birželio 15 
d. ir išvyko iš nepriklausomos 
Lietuvos po 1990 m. kovo 
11 d., tikėdamiesi neprarasti 
Lietuvos pilietybės.

Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė pritaria, kad reikia 
ieškoti šio klausimo sprendi-
mo būdų. „Nuo 1990 metų 
iš Lietuvos išvyko jau trys 
kartos, todėl Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Seimo keliamas 
Lietuvos pilietybės išsaugojimo 
klausimas yra labai aktualus. 
Džiaugiuosi, kad į šią problemą 
pradėta žiūrėti nauju aspektu, 
tačiau teisininkai turėtų atsakyti, 
ar tai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai”, – 
kalbėjo Seimo vadovė.      LRS

Iš kairės: Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida 
Bandis, Lietuvos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalią Henke ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos narys Rolandas Žalnierius.  
                                                                  LRS / A. Petrulevičiaus nuotr.
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Liepos 29 dieną Niujorke 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, Rusijai vetavus, ne-
priėmė rezoliucijos, kuria 
turėjo būti įsteigtas tarptauti-
nis baudžiamasis tribunolas, 
skirtas nustatyti atsakomybę 
už nusikaltimus, susijusius su 
Malaizijos oro linijų lėktuvo 
MH17 numušimu. Lietuvos 
nuolatinės misijos JT ministras 
patarėjas Dainius Baublys iš-
reiškė apgailestavimą dėl tokio 
Rusijos žingsnio, kuris užkirto 
kelią užtikrinti teisingumą 
katastrofos aukų artimiesiems. 
Lietuva rems tolesnes pa-
stangas užtikrinti katastrofos 
kaltininkų atsakomybę.

„Praėjusiais metais JT 
Saugumo Tarybos vieningai 
priimta rezoliucija 2166 reika-
lauja Saugumo Tarybos atsako 
į šį baisų nusikaltimą, sukėlusį 
grėsmę tarptautinei taikai ir 
saugumui”, – priminė Lietuvos 

BŪTINA UŽTIKRINTI ATSAKOMYBĘ  
UŽ LĖKTUVO MH17 NUMUŠIMĄ

atstovas. „Tarptautinis bau-
džiamasis tribunolas yra ge-
riausias būdas užtikrinti reikia-
mą nešališkumą ir nepriklau-
somybę”, – sakė D. Baublys. 
Jis taip pat atkreipė dėmesį, 
kad tiek suinteresuotos vals-
tybės, tiek visa tarptautinė 
bendruomenė visiškai pasitiki 
Nyderlandų vadovaujamu 
tarptautiniu katastrofos tyri-
mu, kuris vykdomas remiantis 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos standartais ir 
Čikagos konvencija.

Pasak Lietuvos atstovo, 
nuolatiniai ginklų ir kovotojų 
srautai į suverenios Ukrainos 
teritoriją sudarė sąlygas įvykti 
lėktuvo MH17 tragedijai. Jis 
taip pat pabrėžė būtinybę įgy-
vendinti Minsko susitarimus 
– Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos 
stebėtojams vis dar nesuteikta 
prieiga prie Ukrainos ir Rusijos 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje nepavyko priimti rezoliucijos, kuria turėjo būti įsteigtas tarptau-
tinis baudžiamasis tribunolas, nes Rusija pasinaudojo savo veto teise.                                     JT nuotr.

sienos, stebimos didelės sun-
kiosios ginkluotės sankaupos, 
vis dar nepaleisti neteisėtai 
sulaikyti asmenys, įskaitant 
Ukrainos karinių oro pajėgų 
lakūnę Nadiją Savčenko.

Už rezoliuciją balsavo 11 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos narių,  įskaitant 
Lietuvą. 3 Saugumo Tarybos 
narės – Kinija, Venesuela 
i r  A n g o l a  –  s u s i l a i k ė . 
Rezoliucijos projektą valsty-
bių, dalyvaujančių bendroje 
katastrofos tyrimo grupėje 
– Australijos, Nyderlandų, 
U k r a i n o s ,  B e l g i j o s  i r 
Malaizijos – vardu pateikė 
Malaizija. 2014 metų liepos 
21 dieną JT Saugumo Taryba 
priėmė rezoliuciją 2166, kuria 
pabrėžė nepriklausomo tarp-
tautinio tyrimo dėl lėktuvo 
MH17 numušimo svarbą ir 
reikalavo patraukti kaltuosius 
atsakomybėn.           LR URM

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas 
birželio 17 dieną Stokholme susitikęs su Švedijos užsienio 
reikalų ministerijos valstybės sekretore Annika Soder aptarė 
aktualius dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo klausimus. 
Viceministras padėkojo Švedijai už paramą Lietuvai sto-
jant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją.  
Susitikimo metu  taip pat aptarta situacija Ukrainoje, santykiai 
su Rusija ir Rytų partnerystės šalimis, elektros jungties tarp 
Švedijos ir Lietuvos projekto „NordBalt” įgyvendinimo eiga, 
saugumo situacija regione, migracijos politikos klausimai.

Liepos 8 dieną Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 
Lietuva pasmerkė 1995 metų liepos mėnesį įvykdytą genocidą 
Srebrenicoje ir balsavo už rezoliuciją, skirtą paminėti šio ge-
nocido 20-ąsias metines. Rusijai vetavus, JT Saugumo Tarybos 
rezoliucija, smerkianti genocidą, žmogaus teisių ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimus, taip pat genocido nusikaltimą 
Srebrenicoje bei kitus nusikaltimus žmoniškumui konflikto 
Bosnijoje ir Hercegovinoje metu, nebuvo priimta. Už šią rezo-
liuciją balsavo 10 JT Saugumo Tarybos narių, Kinija, Nigerija, 
Angola ir Venesuela balsavimo metu susilaikė.

Lietuva bei kitos rezoliuciją palaikiusios JT Saugumo 
Tarybos narės išreiškė apgailestavimą, kad tarptautinės ben-
druomenės pastangos įvertinti praeities nusikaltimus ir užkirsti 
kelią jų pasikartojimui nesulaukė nuolatinių Saugumo Tarybos 
narių pritarimo. Lietuva ragino nuolatines JT Saugumo Tarybos 
nares netaikyti veto teisės nusikaltimų žmoniškumui klausi-
mais. Lietuvos atstovė posėdyje taip pat pabrėžė Tarptautinio 
Teisingumo Teismo ir Jungtinių Tautų tribunolo buvusiai 
Jugoslavijai svarbą užtikrinant teisingumą. Ji atkreipė dėmesį, 
kad dalis dingusiųjų konflikto metu vis dar lieka neidentifikuo-
ti, o seksualinio smurto aukos vis dar laukia teisingumo. 2014 
metais, minint Ruandos genocido 20-ąsias metines, JT Saugumo 
Taryba priėmė rezoliuciją, smerkiančią Ruandos genocidą ir 
kviečiančią užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje.

Lietuvos ambasadorius Turkijoje Audrius Brūzga liepos 
30–31 dienomis lankėsi Alanijos regione, kur su vietos parei-
gūnais aptarė Lietuvos ir Alanijos bendradarbiavimo perspek-
tyvas kultūros, verslo ir švietimo srityse bei Alanijos lietuvių 
bendruomenės ryšius su oficialiomis regiono institucijomis. 
Alanijos lietuvių bendruomenė yra pirmoji oficialų užsienio 
bendruomenės statusą Turkijoje turinti lietuvių bendruomenė. 
Alanijos miestas yra susigiminiavęs su Trakų ir Šilutės savival-
dybėmis bei aktyviai vykdo tiek savo, tiek Europos Sąjungos 
lėšomis finansuojamus bendradarbiavimo projektus.

34-ios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos (EBPO) valstybės narės liepos 8 dieną priėmė Lietuvos 
prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiksmų planą, kitaip 
vadinamą Stojimo veiksmų planu, kuriame aprašytos Lietuvos 
stojimo į EBPO sąlygos ir procesai.

Lietuvos ambasadorius Giedrius Puodžiūnas liepos 24 
dieną Tbilisyje įteikė skiriamuosius raštus Gruzijos prezi-
dentui Giorgijui  Margvelašviliui. Po ceremonijos vykusiame 
pokalbyje pasidžiaugta glaudžiais ir šiltais dvišaliais ryšiais, 
aptartos partnerystės stiprinimo perspektyvos įvairiose srityse. 
Gruzijos Prezidentas padėkojo Lietuvai už nuolatinę paramą 
europinės ir euroatlantinės integracijos kelyje. G. Puodžiūnas 
yra ketvirtasis Lietuvos ambasadorius, reziduojantis Tbilisyje. 
Lietuva ir Gruzija diplomatinius santykius užmezgė 1994 metų 
rugsėjo 16 dieną. 

LR Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas liepos 
23 dieną URM iniciatyva susitiko su susisiekimo viceministru 
Sauliumi Girdausku dėl galimos konsulinės pagalbos užsienio 
uostose areštuotų „Lietuvos jūrų laivininkystės” laivų įguloms. 
S. Girdauskas pristatė aktualią situaciją laivuose ir informa-
vo, kad Susisiekimo ministerija rūpinasi Lietuvos jūreiviais 
siekiant užtikrinti jų aprūpinimą vandeniu, maistu ir degalais. 
Viceministrai sutarė, kad artimiausiu metu Lietuvos diplomatai 
JAV, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje bandys susisiekti su areš-
tuotų laivų įgulomis ir uostų, kuriuose jie yra, administracijomis, 
siekdami patikrinti sąlygas ir poreikius. Kontaktus su Dakare 
esančia įgula bus bandoma užmegzti per ES šalių atstovybes 
Senegale. Lietuvos Susisiekimo ministerija sieks grąžinti areš-
tuotų laivų įgulų narius, galinčius ir norinčius palikti laivus.

Turistinis „Baltijos kelias 2015” po įdomiausias Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vietoves liepos 21-23 dienomis pristatytas 
Japonijos Osakos ir Nagojos miestų bei šalies sostinės Tokijo 
turizmo operatoriams ir žiniasklaidai. Kelionių į tris Baltijos vals-
tybes pristatymą organizavo Latvijos turizmo vystymo agentūra 
Tokijuje (Latvian Tourism Development Agency) kartu su Lietuvos 
valstybiniu turizmo departamentu ir Estijos įstaigomis. LR URM

Lietuvoje gaminamų infor-
macinių technologijų produktų 
eksporto sąlygos turėtų page-
rėti 54-ioms Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) valsty-
bėms liepos 24 dieną sutarus 
dėl Informacinių technologijų 
susitarimo (ITS) atnaujinimo.

Lietuvos verslininkai ne 
tik galės palankesnėmis sąly-
gomis eksportuoti į didžiąsias 
rinkas – JAV, Kiniją, Japoniją, 
susitarimas taip pat sudarys 
palankesnį importo režimą au-
gančiose Pietryčių Azijos vals-
tybėse – Filipinuose, Taivane, 
Tailande, Malaizijoje ir kitose 
šalyse, prie susitarimo pri-
sijungsiančiose vėlesniame 
etape.

Susitarimas laipsniškai iki 
2019 m. panaikins šiuo metu 
taikomus importo muitus 201 
informacinių technologijų 
produktui, kurių metinė pre-
kybos vertė siekia apie 1 tri-
lijoną JAV dolerių. Prekybos 

IT produktais liberalizavimas 
užtikrina palankų rinkos atvė-
rimą Lietuvos gamintojams ir 
eksportuotojams, taip pat turi 
teigiamos įtakos technologijų 
plėtrai ir jų prieinamumui, 
inovacijų, ekonomikos ir už-
imtumo augimui. Naujasis 
susitarimas nustato liberalų 
režimą IT produktais visiems 
PPO narių eksportuotojams.

Lietuva į susitarimo šalis 
praėjusiais metais eksporta-
vo daugiau nei 54 mln. eurų 
vertės prekių, kurias apims 
naujasis ITS, tarp jų – lazerių, 
medicininių tyrimų ir optinių 
aparatų ir prietaisų, radiona-
vigacinių aparatų, optinių lęšių 
bei kitos didelės pridėtinės 
vertės aukštųjų technologijų 
įrangos.

Lietuva šiose derybose taip 
pat siekė apginti savo televi-
zorių gamintojus ir to pavyko 
pasiekti – Europos Komisijos 
derybininkų pastangomis te-

levizoriai nepateko į sudarytą 
susitarimą ir jiems bus išlaikyti 
dabartiniai importo muitai.

Pabaigtos derybos yra di-
delis pasiekimas ir Pasaulio 
prekybos organizacijai – tai 
pirmasis PPO importo mui-
tų panaikinimo susitarimas 
per 18 metų. Informacinių 
technologijų susitarimas su-
darytas 1996 m. ir per pasku-
tinius 15 metų padidino IT 
produktų eksporto vertę tris 
kartus. Tačiau susitarimas 
nebuvo taikomas naujiems 
IT produktams, todėl 2012 
m. buvo inicijuotos peržiūros 
derybos. Susitarimas oficialiai 
bus paskelbtas dešimtojoje 
PPO ministrų konferencijoje 
Nairobyje gruodžio mėnesį. 
Iki to laiko ITS peržiūros de-
rybų dalyvės turės susitarti dėl 
techninių susitarimo aspektų ir 
pereinamųjų laikotarpių libe-
ralizuojamiems produktams.

 LR URM

LIETUVAI PAGERĖS SĄLYGOS PREKIAUTI IT PRODUKTAIS
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BUVOM, ESAME IR BŪSIM
Leonas Milčius

Buvom, esame ir būsim
Tautoj prie Nemuno, Nevėžio, 
Kur teka senos upės mūsų,
Kur bočiai midų gėrė.

Prie Merkio, prie Neries, Šešupės,
Dubysos, Mūšos ir Šventosios,
Kur bangose jų valtys supos,
Krantuose ąžuolai kerojo.

Kur ežerų skaisčiausios akys
Pro girių tankmę dangun žvelgė,
Vaidilų kanklėm kilo sakmės
Apie lietuvių sielos gelmę.

Vienoj valstybėje lyg kumšty
Sustojo dzūkas, suvalkietis,
Žemaitis, apkabinęs kuršį,
Ranka aukštaičio petį liečia.

Vienoj tautoj, gražiausioj žemėj,
Mes buvom, esame ir būsim,
Valia Aukščiausiojo taip lemia –
Kovot už ją, net jei ir žūtum!

Moterų choras „Liepos” 
Lietuvai ir pasauliui siunčia 
džiugią žinią – tarptautiniame 
chorų konkurse, Italijoje, pui-
kiai pasirodžiusios „Liepos” 
buvo pripažintos „Geriausiu 
moterų choru” ir taip pat laimė-
jo sidabro bei bronzos meda-
lius, rašoma pranešime spaudai.

Ką tik baigėsi jau 54 kartą 
organizuojamas tarptautinis 
prestižinis Italijos „Seghizzi” 
mėgėjų chorų konkursas — 
vienas iš septynių garsiausių 
ir sudėtingiausių mėgėjų chorų 
konkursų pasaulyje.

Į šį konkursą po sudėtin-
gos ir didelės atrankos buvo 
pakviesti 14 stipriausių chorų 

Moterų choras „Liepos”. 

„LIEPOS” ITALIJOJE PRIPAŽINTAS  
GERIAUSIU MOTERŲ CHORU 

iš Italijos, Slovėnijos, Pietų 
Korėjos, Kinijos, Filipinų, 
Indonezijos, Norvegijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Vengrijos 
ir Lietuvos, kurie varžėsi 7 
kategorijose bei dėl pagrin-
dinio prizo, kuris šiais metais 
iškeliavo į Pietų Korėją.

Šiemet vertinimo komisi-
joje dirbo chorinės muzikos 
pasaulio autoritetai iš Italijos, 
Estijos, Lenkijos, Belgijos ir 
kitų šalių. 

Lietuvai šiame konkurse 
atstovavo Vilniaus kultūros 
centro moterų choras „Liepos”, 
vadovaujamas Audronės 
Zupkauskienės (koncertmeis-
terė Loreta Kuliešiuvienė).

Choras dainavo folkloro, 
šiuolaikinės muzikos ir priva-
lomojo kūrinio kategorijose. 
Folkloro muzikos kategorijoje 
atliko V. Montvilos „Lydu 
Laidu”, A. Noviko „Sodauto” 
kūrinius. Šiuolaikinės muzikos 
kategorijoje atliko X. Sarasola 
„Veni creator spiritus” bei V. 
Miškinio „Ave Regina coelo-
rum” kompozicijas.

Po pasirodymo scenoje 
choras buvo pripažintas ne tik 
„Geriausiu moterų choru” mo-
terų chorų kategorijoje, tačiau 
taip pat pelnė aukštus įvertini-
mus konkursinėje programoje, 
buvo įvertintos sidabro ir bron-
zos medaliais.                 LRKM

Lietuvos kultūros institutas 
kartu su Indijos leidykla „Tara 
Books” rengia Lietuvos vaikų 
knygų iliustracijos pristatymą 
Čenajaus mieste. Liepos 25 d. 
leidyklos „Tara Books” knygos 
meno, leidybos ir rezidencijų 
centre „Book Building” ati-
daroma paroda „Vaikų knygų 
iliustracija iš Sovietų Lietuvos 
(1940-1990): kelionė laiku ir 
kontekstu”, kurioje pristatomos 
kelios dešimtys Lietuvos vaikų 
knygų dailininkų darbų.

Parodos lankytojai ekspo-
ziciją galės apžiūrėti iki lap-
kričio 15 d. Atidaryme daly-
vaus parodos kuratorė Giedrė 
Jankevičiūtė, kuri taip pat skai-
tys pranešimą apie minėto laiko-
tarpio kūrėjus ir jų darbus.

Ekspoziciją Lietuvos kul-
tūros institutas ir „Tara Books” 
parengė pagal didelio susi-
domėjimo sulaukusią parodą 
„Illustrarium: Sovietų Lietuvos 
vaikų knygų iliustracijos”. Ji 
buvo rodyta didžiausioje pa-
saulyje vaikų knygų mugėje 
Bolonijoje 2011 m., Lietuvai 
dalyvaujant garbės viešnios 
teisėmis. Vėliau, 2012 metais, 
šią iliustracijų kolekciją lan-
kytojams pristatė Tarptautinė 
jaunimo biblioteka Miunchene. 
Parodos kuratorės dr. G. 
Jankevičiūtė ir dr. J. Liškevičienė 
atrinktais kūriniais atskleidė 
bendrą XX a. 7–9 dešimtme-
čiais Lietuvoje leistų knygų vai-
kams kontekstą ir kartu pristatė 

LIETUVOS VAIKŲ KNYGŲ ILIUSTRACIJŲ 
PRISTATYMAS INDIJOJE

ryškiausius šios srities Lietuvos 
dailininkų kūrinius: klasikų 
Algirdo Steponavičiaus, Birutės 
Žilytės, Stasio Eidrigevičiaus, 
Kęstučio Kasparavičiaus, 
Lidijos Glinskienės, Aspazijos 
Surgailienės ir daugelio kitų 
menininkų sukurtas iliustracijas.

Pasauliniu mastu pripažinta 
„Tara Books” leidykla 2013 
m. Bolonijos knygų mugėje 
buvo apdovanota kaip geriau-
sia leidykla vaikams Azijoje, o 
pernai Tarptautinėje Londono 
knygų mugėje pelnė apdovano-
jimą „International Publishing 
Industry Excellence Award”. 
„Tara Books” atstovai su par-
odoje eksponuotais kūriniais 
susipažino dar 2011 m. ir iš-
kart susidomėjo galimybe ją 
surengti Indijoje. Praėjusiais 
metais Bolonijos vaikų kny-
gų mugėje Lietuvos kultūros 
instituto projektų vadovė Rūta 
Nanartavičiūtė ir mugėje taip 
pat viešėjusi knygų dailininkė 
Sigutė Chlebinskaitė su leidy-
klos „Tara Books” atstovais 
aptarė būsimos ekspozicijos 
idėjas ir sutarė jas įgyvendinti 
bendromis pastangomis.

Anot R. Nanartavičiūtės, 
„dalyvaudami tarptautinėse 
knygų mugėse jaučiame susi-
domėjimą XX a. antros pusės 
vaikų knygų autorių ir iliustruo-
tojų kūryba – perleidžiamos to 
laikotarpio knygos, rengiamos 
parodos. Lietuvos vaikų knygų 
iliustracijų paroda Čenajuje 

parengta naujai permąsčius 
2011 metų parodos aktualumą ir 
atsižvelgiant į naują kontekstą, 
„Tara Books” atstovai atskleidė, 
jog Indijos auditorijai sovietinės 
epochos literatūra ir iliustracija 
yra gerai pažįstama – tuomet 
Indijoje leista nemažai vertimų, 
būta ir lietuvių autorių ir daili-
ninkų knygų”.

Su leidyklos „Tara Books” 
leidžiamomis išskirtinėmis 
knygomis Lietuvos auditorija 
turėjo progą susipažinti 2014 
m. Vilniaus knygų mugėje, 
kur vaikų kūrybinėje studijoje 
„Knygų šalis” buvo surengta 
šios leidyklos knygų ekspo-
zicija.

Išskirtinės kokybės turinio 
ir apipavidalinimo knygas lei-
džianti leidykla „Tara books” 
yra išreiškusi susidomėjimą ir 
norą perleisti Lietuvos vaikų 
knygų klasikų kūrinius anglų 
kalba. Lietuvos kultūros ins-
titutas siekia, kad ši paroda 
taptų svarbiu postūmiu skatinant 
Lietuvos autorių vaikų knygų 
vertimus ir knygų dailininkų 
kūrybos sklaidą.             LRKM

 „LIETUVĄ” LENKIJOS ŽIŪROVAI  
SUTIKO ŠILTAI

Daugiau nei 5000 lenkų žiū-
rovų atsistoję plojo ansambliui 
„Lietuva”, kai lietuviai, kartu 
su kolektyvais iš Baltarusijos 
ir Ukrainos, oficialiai atidarė 
Lenkijos Balstogės (Białystok)  
mieste prasidėjusį tarptautinį 
folkloro festivalį „Podlaska 
Oktawa Kultur”. Valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis 
Balstogės festivalyje dalyvavo 
pirmą kartą, nors daugybę kartų 
koncertavo kituose Lenkijos 
miestuose. 

Garbės svečio teisėmis pa-
kviestas ansamblis „Lietuva” 
festivalio žiūrovams bei daly-
viams pristatė naują etnografi-
nių regionų programą „Yra ša-
lis”. Programa jungia Dzūkijos, 
Suvalk i jos ,  Žemai t i jos , 
Aukštaitijos ir Klaipėdos kraš-
to kultūrą, atskleidžia kiekvieno 
regiono dainų, šokių, tautinių 
kostiumų ir muzikos instru-
mentų savitumą.  Koncertinę 
programą pastiprina folkloro ir 
džiazo atlikėja Rasa Serra, ku-
rios balsas išsiskiria stipriu, au-
tentišku skambesiu.  Programos 
„Yra šalis” scenarijaus autorė 
ir režisierė – ilgametė Lietuvos 
Dainų švenčių ansamblių va-
karo meno vadovė, režisierė 

ir vyriausioji baletmeisterė 
Leokadija Dabužinskaitė. 

Šiais metais festivalis 
„Podlaska Oktawa Kultur” 
Balstogėje rengiamas jau aštuntą 
kartą ir pasižymi ypatinga daly-
vių gausa bei pasirodymų skai-
čiumi. Beveik visą savaitę trun-
kančioje folkloro šventėje daly-
vauja 25 kolektyvai iš Ukrainos, 
Baltarusijos, Makedonijos, 
Moldovos, Lenkijos, Rusijos, 
Izraelio, Bulgarijos, Slovakijos, 
Armėnijos, Lietuvos ir kt. šalių. 

Ansamblio „Lietuva” atlikė-
jai net iki ašarų buvo sujaudinti 
susitikimo su Punske gyvenan-
čiais lietuviais.  Tai buvo antras 
šią savaitę ansamblio koncertas 
Lenkijoje. Po septynerių metų 
pertraukos Punsko lietuvių 
kultūros namuose koncertavęs 
ansamblis sulaukė tokio šilto 
priėmimo ir tokių audringų 
ovacijų, kad artistų akyse žibėjo 
ašaros ir niekas net nebandė 
slėpti savo emocijų. Likus po-
rai savaičių iki koncerto buvo 
išpirkti visi bilietai. Pasirodymo 
metu salėje tvyrojo toks stiprus 
meilės Lietuvai ir bendrumo 
jausmas, kad neabejotinai an-
samblis „Lietuva” į Punską grįš 
dar daug kartų.                LRKM

Ansamblis „Lietuva” oficialiai atidarė Lenkijos Balstogės 
(Białystok) mieste prasidėjusį tarptautinį folkloro festivalį 
„Podlaska Oktawa Kultur”.                                      Ansamblio nuotr.
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Augustinas
Puikų saulėtą pavasario 

rytą sėdome į automobilį ir iš-
keliavome iš Burlingame, CA.

Leidomės rytų krypti-
mi nuo San Francisco, CA. 
Pravažiavome Kalifornijos 
sostinę Sakramento, įsikūru-
sią Sakramento ir Amerikos 
upių santakoje, Centriniame 
slėnyje.

Pasiekėme Nevados valsti-
ją – kazino rojų. Pralėkėme pro 
Reno, NV miestą. Tai ketvirtas 
pagal dydį miestas Nevadoje, 
žinomas dėl savo daugybės 
kazino. Seniau Reno buvo 
laikytas lošimų sostine, vėliau 
šį titulą pasisavino Las Vegas, 
NV. Mieste veikia seniausias 
Nevadoje Reno universitetas.

Pirmąją dieną, pravažiavę 
apie pusę tūkstančio mylių, 
nakvynei apsistojome Battle 
Mnt., NV viešbutyje.

Sekančią dieną keliavome 
toliau ir pasiekėme Utah vals-
tiją. Savo vardą Utah gavo iš 
Uta indėnų genties. Valstijos 
plotas, lyginant JAV mastais, 
nėra didelis. Čia auginama 
daug žemės ūkio produktų: 
kukurūzų, miežių, kviečių 
ir kitokių kultūrų. Gerai iš-
vystyta gyvulininkystė. Utah 
randama nemažai vario, ma-
žais kiekiais kasama auksas, 
sidabras, magnis. Dabar Utah 
yra naujų technologijų centras. 
Vis labiau valstijoje plečiasi 
turizmas, nes tikrai yra ką pa-
matyti… Tik įvažiavus į Utah 
teritoriją, maloniai nustebino 
pilkos dykynės – Druskos 
ežero dykuma (Great Salt Lake 
Desert) su Bonevilio druskos 
lyguma (Bonneville Salt Flats) 
ir tolumoje kyšančiais kalnais. 
Čia kadaise telkšojo Didysis 
druskos (Great Salt) ežeras, 
kuris šiuo metu ženkliai suma-
žėjęs, išsekęs. Druskožemiai 
– druskos dykynės susidarė 
išdžiūvus ežerui. Tai plokš-
čia lyguma, padengta druskų 
ir kitų mineralų sluoksniu. 

3000 MYLIŲ JAV KELIAIS
„Pasaulis yra knyga, ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik 

pirmą puslapį”                                                           Šventas 

Druskožemiai susidaro tik 
ten, kur garuojamumas viršija 
kritulių kiekį. Dabar Bonevilio 
druskos lygumoje naudojama 
greičio lenktynėms, čia fik-
suojami pasauliniai greičio 
rekordai. Privažiavome ir 
patį Didįjį druskos ežerą. Jis 
yra didžiausias į vakarus nuo 
Misisipės tyvuliuojantis eže-
ras. Jo vandenyje ištirpusių 
druskų kiekis yra apie penki 
milijardai tonų. Čia kasama 

Kapitolijus – valstijos kongre-
sų rūmai (Utah State Capitol). 
Tai Vašingtono Kapitolijaus 
mini kopija. Aplinka šalia Salt 
Lake City Kapitolijaus išpuo-
selėta, nuo jo atsiveria puikūs 
vaizdai į miestą. Užėjome į 
pastato vidų ir turėjome pui-
kią galimybę jį apžiūrėti, nes, 
mūsų nuostabai, į Kapitolijų 
laisvai įleidžia turistus.

Vakarop apsi lankėme 
Tabernakalyje, kur turėjo-
me puikią galimybę stebė-
ti Mormonų Tabernakalio 
choro (Mormon Tabernacle 
Choir) ir Šventyklos aikštės 

narių. Kiekvieną savaitę jie re-
petuoja ir koncertuoja. Dažnai 
Tabernakalio chorui akom-
panuoja Šventyklos aikštės 
orkestras. Koncertu-repeticija 
likome sužavėti ir pakylėti. 
Vėlai vakare palikome Salt 
Lake City.

Važiavome toliau iki Park 
City, UT. Ten savaitei apsi-
stojome puikiame viešbutyje. 
Park City – olimpinis mies-
telis. 2010 metais čia vyko 
Žiemos olimpiada. Gražus, 
mažas, mielas kaimelis kal-
nuose, dviejų kilometrų aukš-
tyje, su daugelyje slidinėjimo 

Utės genties indėnai. Galima 
rasti jų paliktų žymių, pie-
šinių ant uolų. Čia jie me-
džiodavo laukinius gyvūnus. 
Vaikštinėdami ir mes užtikome 
vienišą triušį, kuris jautėsi sau-
giai ir mielai mums pozavo… 
Parke praleidome daug laiko, 
vaikščiojome dykumos take-
liais, apžiūrinėjome nuostabių 
formų ir dydžių kolonas bei 
arkas, kurios priminė įvairias 
figūras ir davė peno vaizduo-
tei… Keletą mylių kopėme 
link „Delicate arch” (Subtilioji 
arka). Stebėjome žmones, 
kurie su mažais vaikučiais 
pėsčiomis sėkmingai pasie-
kia šią arką. Į Park City, UT 
viešbutį grįžome vėlai naktį, 
kupini neišdildomų įspūdžių, 
kuriuos paliko šis žavingas 
gamtos kampelis.

Po savaitės atsisveikinome 
su olimpiniu kaimeliu Park 
City ir važiavome šiauriau į ry-
tus. Pasiekėme Evanstoną,WY. 
Pravažiavome Lokio (Bear) 
ežerą. Jis skiria dvi valstijas: 
Utah ir Idaho.

N a k č i a i  a p s i s t o j o -
me Jacksono mieste, WY. 
Miestelis įsikūręs kalnų slė-
nyje. Apylinkėse yra daug 
laukinių gyvūnų ir nuolatos 
medžiojama. Miestelio cen-
trinėje aikštėje stovi keturi 
vartai-arkos, padaryti iš elnių 
ragų. Čia išlaikytas senovinis 
stilius, pasijunti lyg atsidū-
ręs vesterno filme… Apie 
Jacksono miestą yra sukurta 
graži daina „Jackson”. Ją dai-
nuoja Johnny Cash su žmona.

Ryte išvykome iš Jacksono, 
WY. Pakeliui aplankėme 
„Grand Teton National Park”, 
WY. Tai ramus parkas, kurį 
puošia nuostabūs didžiuliai 
kalnai ir du tyvuliuojantys 
ežerai. Gaila, bet mūsų ap-
silankymo metu kalnai buvo 
apgaubti debesimis ir visas jų 
grožis mums neatsivėrė.

P a s i e k ė m e  ž y m ų j į 
„Yellowstone National Park”, 
WY, Mont., ID. Tai pirma-
sis ir seniausias nacionali-
nis parkas pasaulyje, esantis 
JAV Vajomingo, Montanos ir 
Aidaho valstijose. Parko pa-
vadinimas kilęs iš Jeloustouno 
(Yellowstone) upės pavadini-
mo. Pirmiausia, įvažiavus į 
parką, pastebėjome bizonus. 
Būrelis jų vaikštinėjo ir ramiai 
kramsnojo žolę. Toliau, riedant 
parko keliuku, pamatėme pra-
bėgantį vilką… Privažiavome 
aikštę, kur didelis būrys žmo-
nių laukė „Old Faithful” (Seno 
ištikimojo) geizerio įsiverži-
mo. Tai didžiausias geizeris 
pasaulyje. Įsiveržimo metu 
jis gali pasiekti šešiasdešimt 
metrų aukštį. Fontanas prasi-
veržia maždaug kas valandą, o 
reginys trunka apie dešimt mi-
nučių. Vaikštinėjome ir mes, 
laukdami to didelio stebuklo… 
Staiga netikėtai pasirodė ma-

druska.
Rytinėje Didžiojo druskos 

ežero pakrantėje yra įsikūręs 
Salt Lake City – Utah valstijos 
sostinė, Mormonų centras. 
Aplankę šį miestą, likome su-
žavėti jo architektūra, švara ir 
savitumu. Čia nerasite dango-
raižių ir didelio šurmulio. Salt 
lake miestas jus užburs savo 
aura, ramybe, nuostabia mor-
monų bažnyčia. Ją apžiūrėjo-
me iš išorės, nes į vidų turistų 
neleidžia. Daugiau sužinoti 
apie šventyklą galima užėjus 
į informacijos centrą, esantį 
šalia. Kitas garsus pastatas ant 
kalnelio Utaho sostinėje yra 

orkestro koncertą-repeticiją. 
Tabernakalis stovi netoliese 
Salt Lake City Mormonų šven-
tyklos. Tai istorinis pastatas, 
ten 19 amžiaus viduryje gimė 
šis žymusis choras. Choro 
pavadinimas kilęs iš pastato 
pavadinimo – „Tabernacle”. 
Ronald Reagan, buvęs JAV 
p r e z i d e n t a s ,  M o r m o n ų 
Tabernakalio chorą pavadino 
Amerikos choru. Tai vienas 
seniausių ir didžiausių chorų 
pasaulyje, yra laimėjęs begales 
apdovanojimų ir žavi žiūrovus 
daugelyje šalių. Chorą sudaro 
360 savanorių 25-60 metų 
amžiaus dainininkų, bažnyčios 

trasų. Žiemos sporto malonu-
mai čia sutraukia begales turis-
tų ir sportininkų sezono metu. 
Kai atvykome buvo apniukę, 
snigo… O ryte mus jau žadino 
skaisti saulutė…

Iš Park City išvykome vie-
nos dienos kelionei į „Arches 
National Park” (Arkų naciona-
linis parkas), šalia Moab, UT. 
Tai raudona, sausa dykuma su 
gamtos sukurtais įvairių formų 
ir dydžių šedevrais: uolomis, 
arkomis… Ši vieta truputį 
priminė Sedoną Arizonoje… 
Arkų formavimosi procesas 
yra sudėtingas. Jis prasidėjo 
maždaug prieš tris šimtus mi-
lijonų metų. Kadaise čia buvo 
jūra. Išgaravus jūros vande-
niui, susiklojo akmens druskos 
klodai. Vėliau jie pasidengė 
kitomis uolienomis. Atsidūrus 
po kitais sluoksniais, akmens 
druska, veikiama didžiulio 
slėgio, pradėjo raukšlėtis. 
Vėliau visa ta teritorija pakilo, 
o akmens druska erozavosi. 
Atsparesnės erozijai uolienos 
iškilo arkų pavidalu. Parke pri-
skaičiuojama daugiau kaip du 
tūkstančiai įvairaus dydžio ir 
formų arkų ir kolonų. Vanduo, 
vėjas, temperatūrų svyravimai, 
požeminė druska lėmė šių 
gamtos skulptūrų atsiradimą. 
Ir dabar veiksmas vyksta, vie-
nos arkos ir kolonos griūva, 
kitos formuojasi. Tūkstančius 
metų tose teritorijose gyveno 

Jacksono mieste, WY. Miestelio centrinėje aikštėje stovi keturi vartai-arkos, padaryti iš elnių ragų.

„Yellowstone National Park”, WY, Mont., ID. (Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

G.Pauliukonis, Greenwich, CT 75
P.Buchas, Oak Lawn, IL ...........72
A.Banys, Bloomfield Hills, MI 55
J.Bernot, Union, NJ...................50
B.Navikas-Timms, 
Mentor, OH ...............................50
A.Mackevičius, Belmont, MA .45
V.Žiedonis, Mayfield H., OH ...45
R.Sležas, Dorchester, MA.........31
L.Petronis, Dearborn, MI ..........26
W.Wengel, Delran, NJ ..............26
V.Brizgys, Chesterland, OH .....25
I.Veitas, Braintree, MA .............25
R.Jacobs, La Grange, IL ...........20
G.Benas, Lakewood, OH..........15
D.Puškorius, 
Willoughby Hills, OH .................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 5-6 dienomis, ŠALFASS golfo 50-tas turny-
ras, Evergreen Resort, Cadillac, MI. Dėl informacijos – Al 
Nagevičius (330) 721-2424.

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

Rengia Korp! Giedra

žutis graužikų giminės gyvu-
lėlis – prerijų šuo, kuris visus 
pralinksmino, prisijungdamas 
prie mūsų… Jis lyg gerasis 
pranašas davė žinią ir geizeris 
ištryško… Po truputį garai 
kilo, kol pasiekė aukščiausią 
tašką ir tada pamažu nuslūgo 
– dūmai be ugnies… 

Tada privažiavome spal-
votus karštuosius geizerius. 
Jų matėme įvairių dydžių ir 
spalvų. Vienas blyškiai rožinis 
pamažu virė… Kitas vaivo-
rykštės spalvų po truputį ga-
ravo… Gamtos stebuklai ne-
nustojo stebinti… Prisiminiau 
Moslih Eddin Saadi žodžius: 
„Nesistebintis keliautojas yra 
kaip paukštis be sparnų”.

Parką palikome tems-
tan t .  Apsis to jome West 
Yellowstown, Mon. viešbuty-

je. Ryte keliavome toliau.
Privažiavome „Craters of 

the Moon National Park”, 
Idaho. Parkas paliko niūrų 
įspūdį. Priminė vaizdus iš 
fantastinių filmų apie pasaulio 
pabaigą. Maždaug prieš 15000 
metų čia iš žemės gelmių ver-
žėsi ugnikalnis ir suformavo 
juodai pilkas lavos kalvas, 
laukus ir požeminius urvus. 
Nustebino tai, kad apmirusioje 
gamtoje buvo galima įžvelgti 
ir gyvybės… Kur ne kur matė-
si ryškiai raudonos, mėlynos, 
geltonos mažos gėlytės, kurios 
lyg vilties simbolis teikė šiam 
niūriam kraštovaizdžiui gro-
žio. Tolumoje matėsi vienas 
kitas krūmas, skurdus mede-
lis… Vaikštinėdami aptikome 
urvus. Įdomu, kur jie nuvestų?

Aplankę šį gamtos kūrinį, 
važiavome toliau. Nakvynei 
apsistojome Twin Falls, Idaho. 
Ryte apžiūrėjome miestą. Jį 

puošia graži mormonų bažny-
čia ir pratekanti srauni Gyvatės 
(Snake) upė. Pavažiavus keletą 
mylių už Twin Falls, pasie-
kėme garsiuosius „Shoshone 
Falls”, Idaho. Tai Gyvatės upės 
kriokliai, lyginami su Niagaros 
kriokliais ir vadinami „Vakarų 
Niagara”. Shoshone kriokliai 
yra 212 pėdų (65 m.) aukščio 
ir 1000 pėdų (300 m.) pločio. 
Mums pasisekė pamatyti juos 
visame gražume, nes apsilan-
kėme pavasarį. Vanduo krito 
didele jėga žemyn, suteikda-
mas nuostabų reginį ir malo-
nius garsus…

Riedėjome automobiliu to-
liau. Palikę Idaho, įvažiavome 
į Nevadą. Ilgokai lėkėme kal-
nuotais Nevados keliais, kol 
pasiekėme Kaliforniją ir na-
kvynei apsistojome South Lake 
Tahoe mieste, Sierra Nevada 
kalnuose. Ryte pažadino nu-
švitusi ryški saulutė. Išėjome 
pasivaikščioti, grožėjomės 
didingais kalnais, nuostabiais 
miškais, Tahoe ežeru, priklau-
sančiu per pusę Kalifornijai 
ir Nevadai… Nuvažiavome 
vingiuotais kalnų keleliais 
prie Emerald Bay (įlankos), 
CA. Ši vieta kerėjo nepakar-
tojamais gamtos peizažais. 
Viduryje ežero matėsi nuos-
tabi Fannete salelė su Vikingų 
pilimi. Nepakartojamas gam-
tos kampelis lyg rojus že-
mėje – užburia ir pasilieka 
atmintyje. Atsisveikinę su 
Emerald įlanka, leidomės že-
myn. Išvinguriavome iš Sierra 
Nevada kalnų ir patraukėme 
tiesiai link San Francisco, kol 
pasiekėme namus Burlingame, 
CA.

Pravažiavome daugiau 
kaip 3000 mylių (apie 5000 
kilometrų), aplankėme šešias 
valstijas: Kaliforniją, Nevadą, 
Utah, Wyoming, Montaną ir 
Idaho. Dvi savaitės keliaujant 
praskriejo greitai, bet jų metu 
patirti įspūdžiai pasiliks ilgam.

Per keliones mes geriau 
pažįstame ne tik pasaulį, bet ir 
patys save, kelionės yra puikus 
dalykas.

„Arches National Park” (Arkų nacionalinis parkas), šalia Moab, 
UT.                                                                          Autorės nuotraukos

(Atkelta iš 10 psl.)
3000 MYLIŲ JAV 
KELIAIS

Rugpjūčio 1 d. ryte Vilniaus 
geležinkelio stotyje pasitikti 
„Misijos Sibiras 15” dalyviai. 

Misija po Tomsko sritį tru-
ko dvi savaites, joje dalyvavo 
16 narių. Tai buvo jubiliejinė 
- dešimtoji - „Misija Sibiras” 
kelionė. Ją galima vadinti ir 
tarptautine, nes pirmą kartą 
„Misijoje Sibiras” dalyvavo 
ir po vieną žmogų iš Latvijos 
bei Estijos.

„Misija Sibiras 15” prasi-
dėjo liepos 17-ąją, Pasaulio 
lietuvių vienybės dieną. Per 
dvi savaites sutvarkyti amži-
nojo atilsio atgulusių lietuvių 
kapai ir susitikta su ten liku-
siais gyventi Baltijos valstybių 
piliečiais.

Į Lietuvą atvykę ekspedi-
cijos nariai iškart susitiko su 
Prezidente Dalia Grybauskaite, 
o po to išvyko į 25-ąjį Lietuvos 
tremtinių, politinių kalinių ir 
Laisvės kovų dalyvių sąskrydį 
Ariogaloje.

Šiais metais norinčių pa-
tekti į dešimtmečio misiją 
buvo itin daug – dalyvio an-
ketą užpildė daugiau nei 700 
jaunų, patriotiškų, savo šalimi 
ir jos istorija besididžiuojančių 
asmenų.

Ekspedicijos dalyviams 

Į LIETUVĄ SUGRĮŽO  
„MISIJOS SIBIRAS 15” DALYVIAI

ypač  į s iminė  su t ik imas 
jau  neegz is tuo janč iame 
Kurolinos kaime, kur juos 
su iškepta duona pasitiko 
ir suteikė jaukų prieglobstį 
vienintelis kaimo gyvento-
jas – Vladimiras. Kurolinos 
kaime misijos dalyviai ne tik 
sutvarkė apleistas kapines, 
bet ir aplankė jau buvusius 
Kurolinos kultūros namus, 
kuriuose po 50 metų užtrau-
kė lietuvišką grupės „Antis” 
dainą „Pokštas”. 

„Šios dešimtmečio eks-
pedicijos „Misija Sibiras” 
tikslas buvo ne sutvarkyti kuo 
daugiau kapinių, bet savotiš-
kai prisiliesti prie kiekvieno 
žmogaus istorijos. Nors ke-
lionė iki šių kaimų buvo ilga 
ir sudėtinga, itin džiaugiuosi 
komanda, kuri susidorojo su 
visais iššūkiais”, – sakė eks-
pedicijos vadovas A. Fokas.

Ekspedicijos vadovas teigė, 
kad nors dviejų savaičių išban-
dymai baigėsi, misija tęsiasi. 
Jau dabar pradedami organi-
zuoti ekspedicijos pristatymai 
mokyklose, bendruomenėse, 
ruošiamos nuotraukų parodos 
bei „Misija Sibiras’15” doku-
mentinis filmas. 

bernardinai.lt

Vilniaus geležinkelio stotyje sugrįžę „Misijos Sibiras’ 15” dalyviai. 
                                                                                      bernardinai.lt

Liepos 31 d.  Simono 
Daukanto aikštėje Vilniuje 
51 Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos ka-
riūnui Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
suteikė pirmąjį karininko – lei-
tenanto – laipsnį. 46 vaikinai ir 
5 merginos prisiekė ištikimai 
tarnauti Lietuvos Respublikai, 
negailėdami jėgų ir gyvybės 
visada ginti Tėvynę, jos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Tęsiant Lietuvos karo aka-
demijos tradiciją, geriausiu aka-
demijos absolventu išrinktas lei-
tenantas Modestas Petravičius, 
kuriam krašto apsaugos minis-
tras Juozas Olekas, kaip kario 
garbės simbolį, įteikė kardą.

IŠTIKIMAI TARNAUTI TĖVYNEI PRISIEKĖ  
51 NAUJAS LIETUVOS KARININKAS

Išleista 22-oji Lietuvos 
karo akademijos laida, kurios 
48 kariūnai studijavo pagal 
Bazinio karinio rengimo pro-
gramą ir įgijo pėstininkų būrio 
vado kvalifikaciją ir bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį (17 ab-
solventų – politikos mokslų, 
17 – viešojo administravimo 
ir 14 – transporto ir logistikos).

Vienas prisieksiantis bū-
simas Lietuvos karininkas 
šiemet baigė bakalauro stu-
dijas Vest Pointo karo akade-
mijoje Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Iškilmingoje ceremonijo-
je Simono Daukanto aikštėje 
dalyvavo Vyriausybės nariai, 
Krašto apsaugos ministerijos ir 
Lietuvos kariuomenės vadovy-
bė, buvę Lietuvos karo akade-
mijos viršininkai, užsienio šalių 
gynybos atašė, absolventų arti-
mieji ir kiti svečiai.  LR KAM
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm       866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm        Cleveland, OH 44119

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

Ta r p t a u t i n ė s  b o k s o 
asociacijos (AIBA) profe-
sionalaus bokso APB ly-
goje Evaldas Petrauskas 
susitiko su argentiniečiu 
Carlosu Aquino. Svorio 
kategorijos iki 64 kg kova 
vyko Vokietijos Hamburgo 
mieste, rašoma pranešime 
spaudai.

APB lygoje kovojama aš-
tuonis raundus, tačiau įrodyti 
pranašumą Lietuvos boksi-
ninkui pakako dviejų raundų. 
Antrame raunde vos per 40 
sekundžių galingais smūgiais 
E. Petrauskas net tris kar-
tus paguldė argentinietį ant 
grindų. Po trečio nokdauno 
ringo teisėjas nutraukė kovą 
ir pergalė techniniu nokautu 
atiteko lietuviui.

„Labai troškau revanšo, 
nes šiam varžovui APB ly-
goje esu pralaimėjęs dukart. 
Tai suteikė papildomos mo-
tyvacijos ir labai džiaugiuosi, 

BOKSININKO  
EVALDO PETRAUSKO PERGALĖ

Argentinietis Carlos Aquino (kairėje) ir Evaldas Petrauskas.                                    Organizatorių nuotr.

kad pasiekiau saldų revanšą. 
Antrame raunde pataikiau 
stiprų smūgį ir daugiau ne-
leidau varžovui atsikvėpti”, 
– sakė E. Petrauskas, kuris už 
varžovą žemesnis net 17 cm.

„Prieš kovą išsikėlėme 
tikslą – laimėti nokautu. Kai 
toks teisėjavimas, kitaip lai-
mėti neįmanoma. Jau ne kartą 
nukentėjome nuo šališko tei-
sėjavimo, todėl tik nokautas 
gali garantuoti pergalę. Teisėjų 
manymu, netgi šios kovos 
pirmą raundą laimėjo argenti-
nietis, nors Evaldas nepraleido 
nė vieno smūgio”, – pergale 
džiaugėsi 2012 m. Londono 
olimpiados prizininko treneris 
Vladimiras Bajevas. 

Pasak trenerio, perga-
lė boksininkui labai svarbi 
ir psichologiškai, ji padės 
įgauti daugiau pasitikėjimo 
savo jėgomis prieš artėjantį 
Europos čempionatą.

Rugpjūčio 5 dieną Sofijoje 

(Bulgarija) prasidėsiančiame 
Europos čempionate dalyvaus 
šeši Lietuvos boksininkai. 
Europos čempionate bus ko-
vojama dėl kelialapių į pa-
saulio čempionatą, o planetos 
pirmenybėse spalio mėnesį 
Dohoje (Kataras) bus dalijami 
kelialapiai į Rio de Žaneiro 
olimpines žaidynes.        LRT

Pekinas  l iepos  31 d .  
Tarptautiniame olimpiniame 
komitete laimėjo teisę rengti 
2022 m. žiemos olimpines 
žaidynes, rašo AFP.

Kinijos sostinė taps pir-
muoju miestu, kuris rengė ir 
vasaros, ir žiemos olimpiadas. 
Vasaros olimpinės žaidynės 
ten vyko 2008 metais.

Pekinas nurungė savo var-
žovą Kazachstano didžiausią 
miestą Almatą. 2022 metais 
bus trečiosios iš eilės olim-
pinės žaidynės, vyksiančios 
Azijos žemyne – po 2018-ųjų 
Pietų Korėjoje ir 2020-ųjų 
Japonijoje.

Atlikėjai ir uniformuoti 
savanoriai liepos 31 d. pra-
trūko džiaugsmu ir mojavo 
vėliavomis.

Kruopščiai surežisuotos iš-
kilmės Pekine ir Džangdziakou 
mieste sostinę supančioje 
Hebėjaus provincijoje prasi-
dėjo netrukus po to balsavimo 
Tarptautiniame olimpinia-
me komitete, per kurį Kinija 

įveikė Kazachstano sostinę 
Almatą.

„Esu labai sujaudinta. Tai 
Kinijos pasididžiavimas”, – 
sakė valstybinei televizijai 
CCTV atletė Zhang Hong, lai-
mėjusi Kinijai olimpinį auksą 
1 000 metrų greitojo čiuožimo 
rungtyje per praeitais metais 
vykusią Sočio žiemos olim-
piadą.

„Tai pakeis daugybės žmo-
nių gyvenimą”, – paskelbė 
valstybinio transliuotojo pra-
nešėjas.

Vienodus marškinėlius vil-
kintys jauni savanoriai mojavo 
Kinijos vėliavėlėmis ir vėlia-
vėlėmis su būsimosios olim-
piados logotipu prie įspūdingo 
Pekino olimpinio stadiono, 
praminto „Paukščio lizdu”, 
kuriame vyks 2022 metų žai-
dynių atidarymo ceremonija.

Anksčiau jiems buvo nuro-
dyta repetuoti ploti ir džiaugs-
mingai šaukti, nurodė vienas 
ten esantis naujienų agentūros 
AFP televizijos operatorius.

Panaši ceremonija buvo 
tuo pačiu metu surengta 
Džangdziakou, kuri 2022 me-
tais vyks dauguma slidinėjimo 
rungčių. CCTV reportaže 
matėsi besilinksminantys žiū-
rovai.

Tradicinius kinų kostiumus 
vilkinčios šokėjos mojavo vė-
duoklėmis, sukdamosi pagal 
griaudėjančius būgnus, o tie 
vaizdai buvo panašūs į matytus 
per 2008-ųjų vasaros olimpia-
dos atidarymą.

Pekino galimybes laimėti 
reikšmingai padidino Kinijos 
finansinė galia ir politinis pa-
laikymas, prieinamas tik vien-
partinei valstybei. Pareigūnai 
sakė, kad šios olimpiados taip 
pat trokšta didžioji dauguma 
Kinijos žmonių.

„Nebuvo jokių organizuotų 
veiksmų prieš Pekino pastan-
gas tapti 2022 metų žiemos 
olimpinių žaidynių šeimi-
ninku”, – sakoma konkurso 
organizatorių pranešime. 

LRT RADIJAS, LRT.lt

Rusijos krepšiniui – FIBA 
smūgis. Dėl nešvarių politinių 
sprendimų Rusijos krepšinio 
federacijoje ir sumaišties svar-
biausioje šalies krepšinio orga-
nizacijoje FIBA diskvalifikavo 
federaciją, praneša Rusijos 
žiniasklaida. Tai reiškia, kad 
Rusijos rinktinės negali varžy-
tis tarptautiniuose turnyruose, 
tai yra, ir artėjančiame Europos 
čempionate. Tai patvirtino ir 
Rusijos krepšinio federacija.

„Gavome oficialų laiš-
ką iš FIBA. Jame pasakyta, 
kad esame šalinami iš FIBA. 
Spręsime situaciją kartu su 
Rusijos sporto ministru ir 
Rusijos olimpiniu komitetu. 
Rusijos dalyvavimas Europos 

FIBA META RUSUS IŠ EUROPOS ČEMPIONATO

2022 M. ŽIEMOS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS – PEKINE

čempionate ir kitų metų olim-
pinėse žaidynėse – su klaustu-
ku”, – Rusijos naujienų agen-
tūra TASS cituoja FIBA val-
dybos narį Sergejų Černovą.

FIBA sprendimas dar gali 
būti skundžiamas, be to, jame 
nenurodoma konkreti data, iki 
kada RFB diskvalifikuojama. 
Rugpjūčio 8-9 dienomis rusai 
pakviesti į FIBA susitikimą 
centriniame biure, kuriame 
bus sprendžiama susidariusi 
situacija.

„Eurobasket 2015” turnyre 
rusai turėjo žaisti Monpeljė 
mieste, A grupėje, kurioje 
dar rungtyniauja Prancūzija, 
Suomija, Lenkija, Izraelis bei 
Bosnija ir Hercegovina. 

Abiems merginų ir vaikinų 
18-mečių rinktinėms padaryta 
išimtis ir dar leista žaisti netru-
kus prasidėsiančiose Europos 
pirmenybėse Slovėnijoje ir 
Graikijoje. Vis dėlto likusioms 
rinktinėms, pradedant nuo 
U-16 iki vyrų nacionalinės 
komandos – ne.               LRT


