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Visiems bendradarbiams, 
talkininkams ir 

mieliesiems skaitytojams 
linkime džiugių 

Šv. Kalėdų švenčių. 
Dirva

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR KŪDIKĖLIO KRISTAUS 
DŽIAUGSMO JŪSŲ ŠEIMOMS!

Vilnius ,  gruodžio 14 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
simboliškai įjungė elektros 
jungtis „NordBalt” su Švedija 
ir „LitPol Link” su Lenkija. 
Iškilmingoje ceremonijoje 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir Švedijos 
vyriausybių atstovai, aukšti 
Europos Komisijos pareigūnai 
ir jungtis administruojančių 

kompanijų atsakingi asmenys.
Šalies vadovės teigimu, 

700 MW galios jungtis su 
Švedija ir 500 MW elektros 
tiltas su Lenkija įkūnija dar 
vieną labai svarbų valstybės 
laimėjimą siekiant energeti-
nio, ekonominio ir politinio 
saugumo.

„Nutiesę jungtis, stiprina-
me stabilumą ir solidarumą, 
naikiname priklausomybę nuo 

vienintelio tiekėjo. Tampame 
Vakarų Europos energijos 
rinkos dalimi. Tai strateginis 
ir istorinis mūsų regiono pa-
siekimas. Šiandien kuriame 
tai, kas yra strategiškai svarbu 
Baltijos šalims ir visai Europos 
Sąjungai”, – sakė Prezidentė.

Šalies vadovės teigimu, per 
25 metus pasiekusi politinę 
nepriklausomybę, šiandien 
Lietuva pati sprendžia, kaip 

ELEKTROS JUNGTYS SU ŠVEDIJA IR LENKIJA – ISTORINIS PASIEKIMAS
vystytis ir kaip kurti savo 
valstybę. Pasak Prezidentės, 
mūsų šalis visam pasauliui 
demonstruoja politinę brandą, 
gebėdama sėkmingai įgyven-
dinti strateginius projektus

Valstybės vadovė taip pat 
pabrėžė, jog Lietuva drąsiai 
imasi lyderio vaidmens ener-
getinio saugumo srityje. Mūsų 
šalies iniciatyva ir aktyviai 
bendradarbiaujant su kitomis 
Baltijos valstybėmis, Lenkija 
bei Švedija buvo patvirtintas 
Baltijos energijos rinkos ir 
jungčių planas, užsitikrinta 
Europos Komisijos politinė 
bei finansinė parama strategi-
niams energetikos projektams. 
Lietuvos vadovės teigimu, 
izoliuotą energetinę salą ben-

Valdovų rūmuose Vilniuje gruodžio 14 d. Baltijos regiono valstybių vadovai ir Europos Komisijos 
atstovai simboliškai įjungė elektros jungtį su Lenkija „LitPol Link” ir jungtį su Švedija „NordBalt”. 
                                                                                           Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

dromis jėgomis sėkmingai 
pavertėme Baltijos energijos 
žiedu.

Pasak šalies vadovės, visa 
tai – sutelktos politinės valios, 
toliaregiškumo ir sėkmingos 
partnerystės pavyzdys.

E l e k t r o s  j u n g t y s 
„NordBalt” ir „LitPol Link” 
sujungs Baltijos šalis su 
Skandinavijos ir kontinenti-
nės Europos elektros tinklais. 
Tai sukurs naujus elektros 
energijos importo ir ekspor-
to kelius regione, panaikins 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
energetinę izoliaciją, padidins 
konkurenciją elektros rinkoje 
ir paskatins mažesnes elektros 
kainas Lietuvos vartotojams.
Prezidentės spaudos tarnyba

PRANCIŠKUS: 
MŪSŲ PASAULIS 
PER KALĖDAS 
TAPO JĖZAUS 

PASAULIU
Kuomet Popiežius Pran-

ciškus gruodžio 18 d. Caritas 
globos centre Romoje atvėrė 
tų namų Šventąsias duris ir 
pro jas įžengė, lydimas juose 
tarnaujančių savanorių ir aptar-
naujamų varguolių, Vatikane tuo 
pat metu buvo įžiebta Kalėdų 
eglė. Ją Popiežiui padovanojo 
Bavarijos vyriausybė, parinkusi 
25 metų aukščio eglę su dvigu-
ba viršūne, augusią Ehenfeldo 
girioje, netoli Hirschau mies-
to, Bavarijos šiaurės rytuose. 
Įžiebiant Kalėdų Eglę, pastatytą 
Šv. Petro aikštėje prie jos centre 
stovinčio kiek aukštesnio obe-
lisko, Vatikano žandarmerijos 
orkestras atliko kalėdinę giesmę 
„O Tannenbaum”. 

Eglės įžiebimo ceremonijoje 
dalyvavo oficialios Vatikano, 
Bavarijos ir Italijos delegacijos, 
buvo atlikti keturi valstybi-
niai himnai: Vatikano, Italijos, 
Vokietijos ir Bavarijos. 

Eglės ir Prakartėlės inaugu-

racijos dalyvius su juos lydin-
čiomis valstybinėmis delega-
cijomis popiežius Pranciškus 
priėmė gruodžio 18 d. rytą. 
Šventasis Tėvas visiems dė-
kojo už dovanas - už eglę ir 
prakartėlę - ir pridūrė, kad ypa-
tingą džiaugsmą teikia mintis, 
kad jos padovanotos ne tik 

Popiežiui, ne tik piligrimams, 
kurie galės jomis pasigerėti, bet 
pačiam Viešpačiui Jėzui, nes juk 
Kalėdos – jo šventė!

Jėzus žemėje apsireiškė ne 
tik šiaip sau, paskirdamas šiek 
tiek savo laiko, o atėjo, kad 
dalytųsi su mumis gyvenimu, 
kad prisiimtų mūsų troškimus. 

Jam rūpi mūsų pasaulis, kuris 
per Kalėdas tapo jo pasau-
liu. Prakartėlė tai ir primena: 
Dievas, dėl savo didžio gailes-
tingumo, nužengė pas mus, kad 
visada pasiliktų su mumis. 

Popiežius Pranciškus tęsė: 
Dievas nemėgsta istorijos ga-
lingųjų bergždžių revoliucijų, 

jis nekeičia situacijų burtininko 
lazdelės mostelėjimu. Jis pasi-
daro mažas, tampa kūdikiu, kad 
meilingai patrauktų mus, palies-
tų širdį savo nuolankiu gerumu; 
kad savo neturtingumu sukrėstų 
visus, kurie skuba susikrauti 
netikrus šio pasaulio turtus.

Vatikano radijas

Prakartėlė.                                                                                                                                                                                  bernardinai.lt
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Tautininkų sąjungos naujuoju pirmininku išrinktas 
Nepriklausomybės akto signataras, ekonomikos mokslų 
daktaras Audrius Rudys. Gruodžio 19 d. vykusiame III po 
atkūrimo Tautininkų sąjungos suvažiavime šios politinės jėgos 
iniciatorius ir buvęs partijos pirmininkas Julius Panka išrinktas 
vicepirmininku. Į partijos pirmininko pareigas skyriai buvo iškė-
lę 6 kandidatus: žurnalistą Ričardą Čekutį, Užupio Respublikos 
premjerą Sakalą Gorodeckį, politologą Marių Kundrotą, 
buvusį „Klaipėdos naftos” įmonės direktorių Petrą Pareigį, 
Nepriklausomybės akto signatarą, ekonomikos mokslų daktarą 
A. Rudį ir J. Panką. Po vidinių diskusijų ir pozicijų derinimų J. 
Panka, M. Kundrotas ir R. Čekutis atsiėmė savo kandidatūras A. 
Rudžio naudai. Suvažiavime taip pat nuspręsta pakeisti partijos 
pavadinimą į Lietuvių tautininkų sąjungą, nes, anot J. Pankos, 
sąjunga save kildina iš tarpukariu veikusios Lietuvių tautininkų 
sąjungos ir pribrendo laikas atstatyti istorinį jos pavadinimą. 
Sąjungos kryptis, programinės nuostatos ir vertybės nesikeis, 
Tautininkų sąjunga ir toliau veiks taip, kad savo vertybes ga-
lėtų įgyvendinti rinkimų keliu patekusi į Seimą. Suvažiavime 
patvirtintos programinės tezės, su kuriomis Tautininkų sąjunga 
dalyvaus 2016 metų Seimo rinkimuose.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
tyrėjai europarlamentarui Darbo partijos garbės pirmininkui 
Viktorui Uspaskichui pareiškė įtarimus dėl Darbo partijos bylą 
nagrinėjusio teismo įžeidimo. Naujienų portalas 15min.lt 2013 
metų rugpjūtį Vilniaus oro uoste yra filmavęs reportažą. Būtent 
jame V.Uspaskichas Darbo partijos bylą nagrinėjusius Vilniaus 
apygardos teismo teisėjus pavadino nusikaltėliais, bailiais ir 
nesavarankiškais. Darbo partija kaltinama 2004-2006 metais 
galėjusi neapskaityti daugiau nei 24 mln. litų (beveik 7 mln. 
eurų) pajamų ir 23 mln. litų (6,6 mln. eurų) išlaidų.

Lietuva išlieka tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių, 
kur užsienio piliečiai nesudaro nė procento, skelbia Eurostatas. 
Naujausiais Europos statistikos agentūros duomenimis, 
Lietuvoje užsienio šalių piliečiai sudaro 0,8 proc. nuo visų 
šalies gyventojų – tokie pat rodikliai fiksuojami ir Kroatijoje 
bei Bulgarijoje. Lietuvą lenkia tik Lenkija ir Rumunija, kur 
užsienio piliečiai sudaro atitinkamai 0,3 ir 0,4 procento. Bendras 
užsienio piliečių vidurkis visoje ES siekia 6,7 procento. Anot 
Eurostato, Lietuvoje didžiausią dalį gyvenančių užsieniečių 
sudaro Rusijos (10,3 tūkst.), Baltarusijos (2,3 tūkst.), Ukrainos 
(2,4 tūkst.), Lenkijos (1,2 tūkst.) ir Latvijos ( apie 650) pilie-
čiai. Didžiausia Lietuvos piliečių diaspora išlieka Jungtinėje 
Karalystėje ir Airijoje – atitinkamai 163 ir 36 tūkstančiai. 
Britanijoje Lietuvos pilietybė pagal dažnumą tarp užsieniečių 
yra penkta, Airijoje – trečia, kaip ir Latvijoje, kur Lietuvos 
piliečių yra apie 3 tūkstančius.

Minint Tarptautinę migrantų dieną (gruodžio 18 d.) 
Statistikos departamentas suskaičiavo, kad per pastaruosius 
dešimt metų (2005–2014 m.) iš Lietuvos emigravo 438,5 tūkst. 
gyventojų, imigravo – 126 tūkst. žmonių. 2014 m. beveik 60 
proc. (59,2 proc.) emigrantų buvo 20–39 metų amžiaus (2005 
m. – 51,9 proc.). 2014 m. 82 proc. darbingo amžiaus emigrantų 
prieš išvykdami iš šalies nedirbo vienus metus ir ilgiau. Europos 
Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2014 m. 
trylikoje ES valstybių narių neto tarptautinė migracija, tenkanti 
1 tūkst. gyventojų, buvo neigiama. Didžiausias šis rodiklis buvo 
Kipre, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje.

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė sako išgirdusi 
Vytauto Landsbergio raginimą nebesvarstyti šiemetinės Laisvės 
premijos skyrimo, parlamentui vieną kartą atmetus jo kandida-
tūrą. Seimas lapkričio pabaigoje daugiausiai valdančiųjų bal-
sais atmetė Laisvės premijos komisijos siūlymą premiją skirti 
pirmajam faktiniam šalies vadovui atkūrus nepriklausomybę 
V. Landsbergiui. Prieš premijos skyrimą balsavo socialdemo-
kratai, „darbiečiai” ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Užsienyje 
tuo metu buvęs premjeras socialdemokratų lyderis Algirdas 
Butkevičius grįžęs pareiškė, kad premija V. Landsbergiui turi 
būti skirta. Seime yra pakartotinai įregistruotas projektas dėl 
premijos skyrimo V. Landsbergiui, tarp jo teikėjų – ir premjeras. 
Po šio projekto registravimo V. Landsbergis paraginęs Seimą 
„susikaupti rimtiems valstybės darbams” atvirame laiške Seimo 
pirmininkei paprašė nebesvarstyti Laisvės premijos skyrimo. 

Pernai įvyko referendumas dėl žemės pardavimo užsienie-
čiams. Norint jį surengti, daugiau nei 300 tūkst. žmonių turėjo 
padėti savo parašus. Šiandien, kai leidimas pirkti žemę galioja 
jau daugiau nei metus, galima aiškiai įvardinti, ko buvo verti 
referendumo rengėjų gąsdinimai. Iš 10 tūkst. prašymų pirkti 
žemę tik vienas buvo parašytas užsienio piliečio. Kilęs ažiotažas 
neturėjo nieko bendro su žemės pardavimu. Jis buvo susijęs tik 
su konkrečių asmenų noru pasireikšti.                    ELTA, LRT

Jungt in ių  Tautų  (JT) 
Saugumo taryba vienbalsiai 
priėmė Sirijos taikos pro-
ceso rezoliucijos projektą. 
Dokumentas įpareigoja visas 
konflikto puses nutraukti ka-
rinius veiksmus, nukreiptus 
prieš civilius gyventojus, pra-
neša BBC. 

Rezoliucijoje taip pat pa-
brėžiama, kad sprendimus dėl 
šalies ateities gali priimti tik 
sirų tauta.

Kaip nurodoma dokumen-

JT PRIĖMĖ SIRIJOS TAIKOS PROCESO 
REZOLIUCIJOS PROJEKTĄ 

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergėjus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius John Kerry. Reuters

te, JT įsipareigoja surengti 
derybų procesą tarp Damasko 
ir opozicijos. Derybas pradėti 
ketinama 2016 metų sausį.

Pasak JAV valstybės sekre-
toriaus Johno Kerry, priimtas 
dokumentas aiškiai nurodo 
visiems konflikto dalyviams, 
kad „atėjo metas sustabdyti 
žudynes Sirijoje”.

Kartu rezoliucijoje nieko 
nepasakyta apie dabartinį 
Sirijos prezidentą Basharą al-
Assadą, kurio atstatydinimo 

reikalauja Vašingtonas.
JAV prezidentas Barackas 

Obama per metinę spaudos 
konferenciją pareiškė, kad 
Sirijos prezidentas B. Asadas 
prarado teisėtumą daugumos 
savo piliečių akyse ir jam bū-
tina palikti valstybės vadovo 
postą, norint sustabdyti kraujo 
praliejimą.

Sirijos karas jau tęsiasi 
ketverius metus ir per tą laiką 
žuvo daugiau kaip 250 tūkst. 
civilių.                             LRT

Dėl nepakankamos pažan-
gos Ukrainos taikos procese 
Europos Sąjunga (ES) dar 
šešiems mėnesiams pratęsia 
ekonomines sankcijas Rusijai. 
Diplomatų Briuselyje duome-
nimis, 28 Bendrijos šalių at-
stovai pradėjo oficialią spren-
dimo priėmimo procedūrą. Ji 
laikoma formaliu dalyku ir bus 
baigta kitą savaitę. 

Atominėje elektrinėje prie 
Sankt Peterburgo įvyko avari-
ja, rašo „Echo Moskvy”. Pra-
nešama, kad nutekėjusius radio-
aktyvius elementus vėjas nupūtė 
Suomijos ir Estijos link. 

Įskilus aušinimo sistemos 
vamzdžiui, įvyko radioaktyvių 
garų nuotėkis. Dėl avarijos 
sustabdytas antrasis reaktorius.

Šiuo metu veikia trys Sankt 
Peterburgo atominės elektri-
nės blokai. Atominės elek-
trinės direktorius Vladimiras 
Pereguda tvirtina, jog padėtis 
aplink įvykio vietą – rami. 
„Savo ruožtu Sosnovyj bor 
miesto administracijos vadovas 

ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE PRIE SANKT PETERBURGO – AVARIJA 

Sankt Peterburgo atominė elektrinė.           Wikimedia commons nuotr.

Vladimiras Sadovskis kreipėsi 
per televiziją, ragindamas ne-
pasiduoti panikai”, – skelbia 
„Echo Moskvy”.

Gruodžio 18 d. vakarą 
Rusijos žiniasklaida pranešė, 
jog įvykio padarinius pavykę 
„lokalizuoti”, o radiacinis fonas 
Sosnovyj Bor neviršijąs leistinų 
ribų.

Incidentas iš karto sukėlė 
nerimą ekologams. Pabrėžiama, 
kad minėtoje prie Sankt 
Peterburgo esančioje atominėje 
jėgainėje naudojami sovietiniai 
reaktoriai, priskiriami vadina-
mųjų vieno kontūro reaktorių 
klasifikacijai. Tai reiškia, kad 

garai, perėję aktyviąją reakto-
riaus zoną, veikia turbinas, o ga-
liausiai kondensuojasi ir grįžta 
atgal į sistemą, kur kondensatas 
vėl šildomas. „Ši jėgainė vieno 
kontūro schemos, o tai reiškia, 
kad visi garai yra radioaktyvūs”, 
– pareiškė ekologų organizaci-
jos „Žaliasis pasaulis” tarybos 
pirmininkas Olegas Bodrovas, 
kurį cituoja „47 news”, skelbia 
newsru.com.

Prie Sankt Peterburgo 
esančios atominės elektrinės, 
kur ir įvyko avarija, atstovai 
spaudai tokius nuogąstavimus 
atmeta ir pažymi, kad radia-
cijos lygis normų neviršija. 
Remiantis elektrinės atstovų 
suteikiama informacija, kiti 
elektrinės blokai dirba kaip 
įprasta, šiuo metu veikia trys. 
Minėtoji atominė jėgainė įsi-
kūrusi Sosnovyj Boro mieste, 
maždaug už 80 kilometrų į 
vakarus nuo Sankt Peterburgo, 
ant Suomijos įlankos kranto. 
Jėgainėje eksploatuojami 4 
RBMK tipo energijos blokai, 
kiekvieno iš jų galia siekia 1 
tūkst. megavatų.              LRT

ES PRATĘSIA SANKCIJAS RUSIJAI 
ES, nepaisydama milijardi-

nių nuostolių vietos įmonėms, 
pastarąjį kartą ekonomines 
sankcijas Rusijai pratęsė iki 
2016 metų sausio 31 dienos. 
Tada kartu buvo nuspręsta 
prekybos ir investicijų ribo-
jimus atšaukti tik tuomet, 
kai bus visiškai įgyvendinti 
Minsko taikos plano susita-
rimai dėl Ukrainos konflikto 

sureguliavimo. Tačiau tai kol 
kas nepadaryta.

ES ekonomines sankcijas 
Rusijai paskelbė po MH17 
reisu skridusio keleivinio lėk-
tuvo numušimo virš Ukrainos 
2014 metų liepą. Jos, be kita 
ko, nukreiptos prieš Rusijos 
valstybinius bankus, ginkluo-
tės prekių importą ir eksportą, 
taip pat svarbią Rusijos naftos 
ir dujų pramonę.              LRT
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KAS MOKO ISIS SMOGIKUS?
Kalbant apie įvykius Sirijoje, Kremliaus propaganda mėgsta 

kartoti (o šias kalbas kaip aidas atkartoja proputiniški populis-
tai), kad dėl karų Artimuosiuose Rytuose kalčiausios yra JAV. 
Tačiau tiesa yra ta, kad bet kokie karai šiame pasaulio regione 
nuo seno siejosi su Sovietų Sąjungos, o dabar ir jos paveldėtojos 
Rusijos, veikla. Tikslas tos veiklos buvo ir išlieka nepakitęs – 
įtraukti Jungtines Valstijas į ilgalaikį, sekinantį ekonomiškai ir 
psichologiškai karinį konfliktą. Darė tą Stalinas, Chruščiovas, 
Brežnevas, o dabar – ir Putinas.

Šiandieninio nestabilumo Artimuosiuose Rytuose įžanga 
reikėtų laikyti Sovietų Sąjungos karą Afganistane. 1979 
metais Sovietų Sąjunga pabandė užgrobti Afganistaną ir taip 
pasirašė sau mirties nuosprendį – šis karas buvo paskutinis 
lašas, perpildęs beviltišką komunistinio monstro egzistavimo 
taurę. Tačiau nedaug kas žino, jog po Afganistano sovietai buvo 
nusižiūrėję ir Iraną, tuo metu draskomą islamo revoliucijos, be 
to, jis kėlė grėsmę kariaujant Afganistane – niekas negalėjo 
garantuoti, jog Iranas neateis į pagalbą broliams musulmonams. 
Štai tada ir prasidėjo Irano ir Irako karas – kaip rašo Igoris 
Buničius knygoje „Partijos auksas”, į Maskvą skubiai buvo 
iškviestas Irako prezidentas Sadamas Huseinas, kuriam „tiesiai 
pareiškė, kad atėjo akimirka, kai jis gali išspręsti visus senus 
pasienio ginčus su Iranu pačiu paprasčiausiu būdu – karine 
jėga užgrobdamas ginčytinas teritorijas”.  Huseinas, pateikęs 
savo sąlygas, sutiko – prasidėjo 8 metus trukęs Irano – Irako 
karas. Tuo metu Izraelis, pasinaudodamas savo dviejų mirtinų 
priešų karu, dėl visa pikta subombardavo branduolinį reaktorių 
prie Bagdado, paskui įsiveržė į Libaną tam, kad sunaikintų 
sovietų sukurtą Palestinos išsivadavimo organizacijos karinę 
infrastruktūrą su visa ginkluote. 

Artimuosiuose Rytuose taikos iliuzijos tapo tolima tikimybe. 
Sovietų apmaudui, nepavyko į konfliktą įtraukti JAV, o pačioje 
Sovietų Sąjungoje prasidėjo „perestrojka” (iš tikrųjų tai buvo 
desperatiškas bandymas išsaugoti komunistų valdžios ir tvarkos 
monopolį), paskui, išvedus iš Afganistano ginkluotąsias pajėgas, 
savaime nuslopo ir karas tarp Irano ir Irako. Bet ne ilgam – ma-
tydama komunistams pragaištingą Gorbačiovo reformų kursą ir 
suprasdama, kad Sovietų Sąjunga visiškai nepajėgi atlaikyti eko-
nominį ir finansinį Vakarų spaudimą, senoji Raudonosios aikštės 
gvardija suorganizavo darbelį be veiklos likusiam Huseinui 
– įtikino jį užpulti Kuveitą. Plano esmė – JAV šį kartą negalės 
iš šalies stebėti, kaip Huseinas okupuoja Valstijų sąjungininką 
Kuveitą. Taip ir įvyko, tačiau ne visai tokiu rezultatu, kokio 
tikėjosi „senoji gvardija” – JAV neįklimpo į ilgalaikį konfliktą, 
bet per porą mėnesių sumalė Huseino kariuomenę (ginkluotą 
naujausia sovietine karine technika) į dykumų smėlį. Negana 
to, visa tai padarė su neįtikėtinai mažais nuostoliais. Tačiau 
nuostoliai kažkam juk turėjo tekti? Tai buvo Sovietų imperijos 
nuostoliai – paaiškėjo, kad naujausia karinė jos technika bevil-
tiškai atsilikusi, o milijardai dolerių, išleisti revoliucinių vadų 
Artimuosiuose Rytuose gaujoms apginkluoti, nuėjo perniek. 
Tačiau liko įdirbis, kuriuo, kaip parodė ateitis, vėliau pasinaudojo 
Vladimiras Putinas. Tik šį kartą buvo griebtasi kitokios taktikos. 
Kokios, atsakymą dar pateiks istorija, tačiau jau dabar nemažai 

diskutuojama apie Rusijos veiklą ir įtaką atsirandant „Islamo 
valstybei” (vadinamajai ISIS). 

Svarbi figūra šioje istorijoje buvo Evgenijus Primakovas, 
buvęs Rusijos užsienio reikalų ministras, paskui premjeras. 
Praeito amžiaus šeštojo dešimtmečio viduryje, dirbdamas 

„korespondentu” Artimuosiuose Rytuose, jis susipažino su 
Sadamu Huseinu, kuris tuo metu vadovavo Irako arabų soci-
alistinio atgimimo partijai BAAS. Kaip tik tuomet, pasak E. 
Primakovo, sovietai nusižiūrėjo S. Huseiną kaip perspektyvų 
Irako vadovą. 1990 metų Irako krizės metu E. Primakovas 
buvo pagrindinis veikėjas, bandęs tarptautinėje arenoje šią 
krizę sureguliuoti pagal kažkokį neva Gorbačiovo planą. 1991 
rugsėjį E. Primakovas tapo užsienio žvalgybos vadovu. Tuomet 
prasidėjo Irako ir Rusijos žvalgybų bendradarbiavimas, kurio 
svarbiausias tikslas buvo rusiškų ginklų tiekimas Bagdadui 
apeinant tarptautines sankcijas. Vėliau, tapęs Rusijos užsienio 
reikalų ministru, o paskui – ir premjeru, E. Primakovas visa-
apimančios paramos su Bagdadu santykius pavertė oficialiu 
Maskvos politikos kursu, motyvuodamas tai ekonominiais 
Rusijos interesais ir būtinybe sukurti atsvarą „Amerikos hege-
monijai”. Kuo čia dėtas ISIS, paklausite? Ogi tuo, kad tie rusų 
apmokyti Sadamo karininkai tapo ISIS koviniu branduoliu. Yra 
tame, beje, ir amerikiečių kaltės – jie be reikalo paprasčiausiai 
paleido Irako armiją ir suklydo vykdydami valstybės aparato 

„deBAASizacijos” dektretą: partijai priklausę karininkai liko ir 
be statuso visuomenėje, ir be egzistavimo šaltinių. O jų kovinės 
padėties kaip tik ir prireikė ISIS. 

Kęstutis Šilkūnas

Gruodžio 14 d. Lietuva 
žengė plačiausią žingsnį ener-
getinės nepriklausomybės 
keliu – Valdovų rūmuose pa-
skelbta apie elektros jungčių 
su Lenkija ir Švedija pabaig-
tuves. Neįmanoma tiksliai 
pasakyti tikrąją 550 mln. eurų 
kainavusio „NordBalt” kabelio 
per Baltijos jūrą ir 370 mln. 
eurų kainavusios elektros li-
nijos su Lenkija „LitPol Link” 
vertę. 

Tačiau neperdėsime teig-
dami, kad jų vertė pranoksta 
dešimt gerai parengtų karinių 
divizijų vertę. Šios elektros 
linijos Lietuvai pagaliau leido 
išsiveržti iš Putino Rusijos 
elektros apsupties žiedo.

Nėra žinoma, kodėl šiam 
archisvarbiam valstybės įvy-
kiui pažymėti pasirinkta bū-
tent gruodžio 14-oji, bet tai, 
kad elektros jungčių tiesimo 
pabaiga iškilmingai pažymėta 
gruodžio 14-ąją, yra labai 
simboliška.

Mažai kas žino, kad gruo-
džio 14-oji mūsų istorijoje 
yra viena juodžiausių dienų. 
Prieš 220 metų, 1795-aisiais, 
Rusijos imperatorė Jekaterina 
II paskelbė įsaką dėl Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
(LDK) aneksijos ir jos že-
mių padalijimo į Vilniaus ir 
Slonimo gubernijas.

Dabar LDK trečiojo pada-
lijimo gėda nuplauta. Lietuvos 
valstybės pažeminimo diena 
tapo vienos svarbiausių mūsų 
pergalių liudytoja.

Bet elektros jungčių su 
Švedija ir Lenkija nauda yra ne 
tik geopolitinė. Jų ekonominę 
naudą greit turėtų pajusti ir 
visi elektros vartotojai. Mat 
Skandinavijoje elektra yra 

ELEKTROS JUNGTYS SU LENKIJA IR ŠVEDIJA  
– KAIP DEŠIMT DIVIZIJŲ 

kur kas pigesnė negu ta, kurią 
Lietuva gamina pati ar buvo 
priversta pirkti iš Rusijos.

Pridėjus tai, kad pernai 
Klaipėdoje ėmė veikti suskys-
tintų gamtinių dujų terminalas, 
kuris Kremliaus klikai išmušė 
iš nagų dujas kaip politinio 
spaudimo mums įnagį, gali-
me apibendrinti, kad vos per 
metus Lietuva, stiprindama 
nacionalinį saugumą, nuveikė 
daugiau nei per ketvirtį am-
žiaus iki tol.

Liko paskutinis darbas – 
sinchronizuoti savo elektros 
tiekimo sistemą su Vakarais. 
Nors šis projektas sutartinai 
vadinamas sudėtingu ir bran-
giu, bet, palyginti su elektros 
jungčių kaina, tai preliminariai 
kainuos net 120 mln. eurų 
pigiau už „LitPol Link” ir 
„NordBalt”.

Tačiau pagrįstai džiaugda-
miesi elektros jungčių pabaig-
tuvėmis neturime teisės apeiti 
klausimo – kodėl elektros 
jungtys su Vakarais nutiestos 
tik dabar?

Apie elektros jungtį su 
Lenkija imta kalbėti 1997 
metais, todėl jos pabaigtuvės 
galėjo įvykti ir XX a. pabai-
goje, ir pirmaisiais XXI a. me-
tais. Kas sutrukdė energetiniu 
saugumu pasirūpinti anuomet?

Tie, kurie sakys, kad di-
džiausia kliūtis tam buvo tam-
priai su Rusija susijęs mūsų 
energetikų klanas, bus teisūs. 
Tiesa ir tai, kad Rusija darė 
veiksmingą įtaką mūsų poli-
tikams, kad tik Lietuva nesu-
galvotų nukirpti bambagyslės, 
siejančios ją su Rusija.

Tai svarbūs faktoriai, bet, 
regis, yra ir rimtesnis tokio 
uždelsimo paaiškinimas. Tai – 

pernelyg ilgai vyravęs iliuzinis 
ne tik mūsų politikos bei verslo 
elito, bet ir tautos mąstymas, 
kad Sovietų imperijos teisių 
perėmėja Rusija jau yra taiki, 
demokratinė valstybė, su kuria 
reikia ir draugauti, ir labai 
naudingai prekiauti.

Būtent šis iliuzinis mąsty-
mas kaustė net menkiausius 
valstybės judesius bandant 
tiesti elektros tiltą į Lenkiją. 
Prireikė Putino karo su 
Ukraina, Krymo okupacijos, 
Donecko ir Luhansko užgro-
bimo, kad išsivaduotume iš 
kenksmingų lietuvio sveikatai 
iliuzijų.

Vaizdžiai kalbant, iš kvailų 
rusiškų iliuzijų mus išvadavo 
pats Kremliaus valdovas. Kaip 
tokiais atvejais sakoma, nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera.

Baltijos dugnu nutiestas 
kabelis į Švediją ir elektros 
linija, sujungusi Lietuvą ir 
Lenkiją, turėtų tapti ne tik 
energetinio saugumo, bet ir 
realistinio politinio mąstymo 
garantu. Jis ateityje saugos 
Lietuvą nuo pagundos vėl 
eiti obuoliauti su Rusija. Net 
tada, jei Angela Merkel ar 
Francois Hollande‘as vėl, kaip 
tas vilkas iš pasakos, patarti 
Kremliaus lapės, gundys drau-
ge įmerkti europines uodegas 
į eketę užšalusioje Rusijos 
pelkėje.

Nutiesę elektros jungtis su 
Vakarais, dabar jau ramiai ir 
dalykiškai galime pasakyti: 
Lietuva gali visiškai apsieiti be 
Rusijos. Praėjus 220 metų po 
carienės Jekaterinos II įsako 
dėl LDK nužudymo, nėra ir 
negali būti malonesnės žinios 
už šitą.

Rimvydas Valatka, LRT

RUSIJA NAUDOJA 
SIRIJĄ KAIP 
POLIGONĄ 

Rusija naudoja Siriją kaip 
poligoną, ir Lietuvai svarbu 
stebėti situaciją siekiant įver-
tinti Rusijos karinę galią, sako 
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) pir-
mininkas Artūras Paulauskas. 

„Lietuvai svarbu žinoti, kad 
praktiškai šiuo metu Rusija 
laiko Siriją kaip poligoną, kur 
yra išbandomi ginklai, seni san-
dėliai ištuštinami ir užsipildo 
moderniais (ginklais), ir visa 
tai stiprina Rusijos karinę galią, 
nes ji demonstruoja ten savo 
naujausius ginklus, turi gali-
mybę išbandyti, kitaip sakant, 
poligonas, ir labai neblogas”, 
– žurnalistams po komiteto 
posėdžio sakė A. Paulauskas.

Uždarame komiteto posė-
dyje informaciją dėl situacijos 
V. Rytuose ir Rusijos veiksmų 
Sirijoje pristatė 2 operatyvinių 
tarnybų departamentas prie LR 
KAM.                                 LRT
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Leonas Milčius
ŠVIESOS ANGELAS

Aš jį mačiau, kai brovėsi tarp žemiškų šešėlių,
Tarp rankų ištiestų į gražų rūbą, skanų kąsnį.
Mačiau, kaip žengti per erškėčius degančius turėjo,
Kad žmogų, pasimetusį tankmėj, surastų.

Suradęs, klostė į balčiausią drobę – rūką,
Į žydrą dangų švelniom rankom kėlė,
Ėjo basomis per pelkę, juodą liūną,
O žemė ašaras už kaltąjį sugėrė.

Mačiau aš angelą šviesos akimirkoj slėpiningoj,
Mačiau arti lyg būtų žvelgęs virš manęs į tolį,
Vėliau vaivorykštės spalvų žaisme nugrimzdo,
Palikęs gėrio ilgesį kaip amžinąjį grožį.

Gal žmogui tokio balto rūbo niekad nedėvėti - 
Per daug giliai į žemę kojomis įaugom,
Tačiau tikėjimą į angelą šviesos širdy turėkim,
Nes vien tik jis mums pasiklydus saugo.

Matykim savo angelą tamsios nakties ramybėj,
Matykim žiedo virpesy, kai saulė jį bučiuoja,
Matykim atminty prabėgusios vaikystės –
Tai jo balsu iš ten mums motinos dainuoja.

Balti žiedai, balta šarma ir baltas sniegas
Prie jo apsiausto bus tik balkšvas linas.
Laimę gyvenimo kely suras kiekvienas,
Jei skirtą angelą šviesos bus atpažinęs.

2009-12-12, Raudondvaris

  

  

  

Mielieji, 

Tebūna šios džiugios šventės  

maloniu stabtelėjimu kasdieninių darbų sūkury, 

susimąstymo akimirka, ramybės palaima.  

Lai 2016-ieji būna palankūs sumanymams, partnerystei ir bendruomeniškumui. 

Dėkojame visiems už dosnias aukas, nuoširdų darbą, ir visokeriopą pagalbą. 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

Ramybės, meilės, išminties, gerumo ir šviesios kalėdinės vilties! 

  

Lietuvių Fondo vadovybė 

 

LIETUVIŲ FONDAS   
LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 

14911 127th Street * Lemont, IL 60439  * Tel: 630-257-1616  * Fax: 630-257-1647    
  www.lithuanianfoundation.org * www.lietuviufondas.org * El. paštas: admin@lithfund.org      

  

 

Prelato Edmundo J. Putrimo 
Laiškas
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio 
lietuvių katalikų sielovadai

Kalėdos 2015-ieji metai

Broliai seserys Kristuje,

,,...didžių dalykų padarė man Visagalis, kurio vardas šventas. Per kartų kartas Jis 
gailestingas tiems, kurie Jo klauso...” (Luko 1:47, Švč. M. Marijos giesmė).

Viename viduramžių persų eilėraštyje parašyta, kad danguje aštuonios durys. Kai 
kurios iš tų durų karts nuo karto atsidaro, kai kurios užsidaro, bet vienos, it Dievo rankos, 
visada plačiai atvertos - tai atgailos ir gailestingumo durys.

Šių metų gruodžio 8 dieną Popiežius Pranciškus atidarė Šv. Petro bazilikos Vatikane 
„Šventąsias duris”, kurios jo paskelbtais Dievo Gailestingumo Metais, vadinsis 
Gailestingumo durimis.

Pasak Šventojo Tėvo, jų tikslas priminti mums, kad „visi, kurie pro jas įžengsime, 
galėsime patirti guodžiančią, atleidžiančią ir viltį dovanojančią Dievo meilę”: Tuo pačiu 
tai kvietimas mums tapti Gailestingumo durimis kitiems, dovanojant nuoskaudas, klai-
das, nusižengimus, kad per kiekvieną iš mūsų atleidimas ir malonė atitekėtų į šį pasaulį.

Didžiuokimės ir dėkokime Viešpačiui, kad Gailestingumo Metai neatskiriami nuo 
Vilniaus, kuriame turime Dievo Gailestingumo paveikslo originalą, nutapytą 1934 metais, 
pagal Šventos ses. Faustinos vizijas. Šis paveikslas, kaip ir pats Dievo Gailestingumo 
kultas, gimęs Lietuvoje, buvo labai mylimas ir gerbiamas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus 
II. Didžia dalimi dėka jo, kultas plačiai paplito po visą pasaulį, išgarsindamas Lietuvą.

Linkėdamas Jums gražių, linksmų, šventų Kalėdų, meldžiu, kad turėtumėte drąsos 
peržengti Dievo Gailestingumo durų slenkstį, kai kurias duris atidarydami kitiems, į 
kai kurias pasibelsdami, ir galbūt kai kurias uždarydami, jei jos neveda arčiau Dievo 
gailestingumo.

Sveikinu visus su Šventom Kalėdom ir linkiu palaimintų 2016 metų!

Prelatas Edmundas J. Putrimas

 

LIETUVOS KATEDROSE 
ATIDARYTOS GAILESTINGUMO 

JUBILIEJAUS DURYS
Gruodžio 13 d. visose Lietuvos vyskupi-

jų katedrose ir šventovėse buvo atidaromos 
Gailestingumo jubiliejaus Šventosios durys. 

Gruodžio 8-ąją dieną, švenčiant Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes, 
Vatikane, vadovaujant popiežiui Pranciškui, 
buvo iškilmingai atvertos šv. Petro bazili-
kos jubiliejinių metų durys. Taip prasidėjo 
popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šventieji 
Gailestingumo metai, kuriuos Visuotinė 
Bažnyčia švęs iki 2016 m. lapkričio 20 d., 
Kristaus Visatos Valdovo iškilmės.

Gailestingumo jubiliejaus metų Šventųjų 
durų atidarymo iškilmės buvo švenčiamos 
ir Lietuvoje. Lietuvos vyskupai savo 
laiške, skirtame šiems Jubiliejiniams me-
tams, ragino tikinčiuosius „išgirsti Dievo 
skambučio melodiją, kviečiančią mus at-
siverti Gailestingumo jubiliejaus malonei! 
Išmokime tą melodiją ir skambinkime ja į 
kaimynų namų, ligoninių, globos, vaikų, 
vienišų žmonių namų duris!”

„Ypatingas ženklas Šventaisiais metais 
yra piligriminė kelionė, nes ji simbolizuoja 
kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą 
kelią, – rašo popiežius Pranciškus laiške, 
skelbiančiame apie Jubiliejinius metus. – 
Piligriminė kelionė yra pats gyvenimas, o 
žmogus – viator, piligrimas pakeliui į trokš-
tamą tikslą. Panašiai ir norėdamas nukakti 
prie Šventųjų durų Romoje ar į kurią nors 
kitą vietovę kiekvienas pagal savo jėgas 
turi atlikti piligriminę kelionę. Ši turėtų 
rodyti, kad ir gailestingumas yra siektinas 
tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos. 
Piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti: 
žengdami pro Šventąsias duris, leidžiamės 
apkabinami Dievo gailestingumo ir įsiparei-
gojame būti gailestingi kitiems, kaip Tėvas 
yra gailestingas mums.”       Bernardinai.lt
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Gruodžio 14-15 d. Užsienio 
reikalų ministerijoje vyko se-
minaras užsienio lietuviams 
„Pristatome Lietuvą: turizmo 
galimybės Lietuvoje”, kurį or-
ganizavo ministerijos Užsienio 
lietuvių departamentas kartu 
su Valstybiniu turizmo depar-
tamentu.

Užsienio lietuvių vaidmuo 
pristatant Lietuvą yra labai 
svarbus. Sveikinimo žodyje 
užsienio reikalų viceministras 
Mantvydas Bekešius pažymė-
jo, kad užsienyje gyvenantys 
lietuviai yra tarsi neformalūs 
mūsų šalies ambasadoriai, savo 
buvimo aplinkoje pristatantys 
Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, 
tradicijas, turizmo, investicijų 
ar prekybos galimybes.

Įvertinant užsienio lietuvių 
pastangas tiek savo kasdieniame 
gyvenime, tiek įvairių renginių 
metu skleisti žinią apie Lietuvą 
ir atsižvelgiant į tai, kad, norint 
kuo efektyviau tai daryti, yra bū-

SEMINARAS UŽSIENIO LIETUVIAMS  
„PRISTATOME LIETUVĄ: TURIZMO GALIMYBĖS LIETUVOJE”

tina turėti aktualią informaciją 
bei ugdyti, stiprinti pristatymo, 
viešojo kalbėjimo įgūdžius, 
Užsienio reikalų ministerija, 
būdama „Globalios Lietuvos” 
programą koordinuojančia insti-
tucija, inicijuoja tęstinį seminarų 
ciklą „Pristatome Lietuvą”, ku-
rio pirmasis renginys skiriamas 
turizmo temai.

Seminaro metu su Lietuvos 
turizmo ištekliais, turizmo 
galimybėmis didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, konferen-
ciniu, kaimo bei sveikatinimo 
turizmu dalyvius supažindi-
no turizmo srities ekspertai. 
Seminaro programoje taip pat 
buvo ir pusdienis su prezen-
tacijų rengimo profesionalu, 
kuris atskleidė sėkmingos 
prezentacijos bei viešojo kal-
bėjimo paslaptis ir trumpai 
supažindino su interviu žinias-
klaidai ypatumais.

Pirmąją dieną pasirašytas 
Valstybinio turizmo departa-

mento ir Pasaulio lietuvių ben-
druomenės, jungiančios keturių 
dešimčių kraštų lietuvių ben-
druomenes, bendradarbiavimo 
memorandumas. Šiuo memo-
randumu sutariama savo veikla 
siekti didinti turistų srautus 

Seminaro dalyviai kartu su LR užsienio reikalų viceministru Mantvydu Bekešiumi.      LR URM nuotr.

tarp Lietuvos ir užsienio šalių, 
kartu veikti informavimo apie 
nacionalinį turizmo produktą, 
ekologinio (kaimo), medicinos, 
aktyviojo ir sporto, kultūrinio, 
verslo ir kitose turizmo skati-
nimo srityse.

Seminare dalyvavo 18 už-
sienio lietuvių iš 11 šalių, tarp 
kurių atstovai iš 6 prioriteti-
nių turizmo rinkų: Švedijos, 
Norvegijos, Prancūzijos, 
Italijos, Jungtinės Karalystės 
ir Vokietijos.            LR URM

Džiaugiuosi, kad Raudon-
dvaryje ir vėl turėjome nuos-
tabią šventę. Iškilmingai buvo 
pažymėtas Kauno rajono 
60-metis, labai įvairūs ir sudė-
tingi jo laikotarpiai, prisiminti 
žmonės, darbai, pasidžiaugta 
dabartiniais pasiekimais. Juk 
tikrai, kaip minima istoriniuo-
se šaltiniuose, Kauno apskritis 
(pavietas) žinomas nuo 1495 
metų. O 1919 m. Kauno aps-
kričiai priklausė 14 valsčių.

Dabartinė Kauno rajono 
savivaldybės teritorija buvo 
suformuota 1955 m., panai-
kinus Vilijampolės rajoną ir 
prijungus dalį Panemunės bei 
tuomet buvusį Vilkijos rajoną.

Gražiai  rekonstruota-
me Raudondvario dvare, 
kur anksčiau buvo grafų 
Tiškevičių arklidės, karie-
tinė (o sovietiniais laikais 
– agroinžinerijos instituto 
mechaninės dirbtuvės, gara-
žai), vos prieš porą savaičių 
buvo iškilmingai atidarytas 
Raudondvario menų inkuba-
torius su modernia 600 vietų 
sale. Čia ir buvo surengtas 
iškilmingas 60-mečio minėji-
mas, kuriame nuoširdžiai pa-
dėkota įvairių kartų žmonėms, 
šio krašto kūrėjams. Keturiais 
Kauno rajono Garbės ženklais 
buvo pagerbti meno, kultūros, 
verslo žmonės. Juk tikrai, jau 
kelintą kartą Kauno rajono 
savivaldybė yra viena iš ge-
riausių tarp visų Lietuvos 
savivaldybių. 

Antro lygio Kauno rajono 
Garbės ženklas buvo įteiktas 
Paštuvos Šv. Barboros baž-
nyčios klebonui Virginijui 
Dudoniui, kuris sėkmingai 
sutelkė bendruomenę sude-
gintos bažnyčios atstatymo 

KAUNO RAJONO 60-MEČIO ŠVENTĖ IR JOS GRAŽIAUSIAS AKCENTAS —
KNYGA „PAKAUNĖS DEŠIMTMEČIAI”

darbams. Trečio lygio Garbės 
ženklu apdovanotas Antanas 
Obcarskas. Zapyškyje gimęs 
ir Garliavoje gyvenantis tapy-
tojas yra vienas žinomiausių 
Pakaunės krašto menininkų, 
kurio darbai vertinami tarp-
tautiniu mastu. A.Obcarskas 
surengė 19 personalinių paro-
dų šalies ir užsienio dailės ga-
lerijose, dalyvavo daugiau nei 
70-yje grupinių parodų, pelnė 
apdovanojimų Lietuvoje, 
Vokietijoje, JAV. Buvo malo-
nu ir man prisiminti jo tėvą, 
taip pat Antaną Obcarską,  ku-
ris buvo mano 1957 m. baig-
tos  Zapyškio 7-metės moky-
klos direktorius. Trečio lygio 
Garbės ženklai taip pat įteikti 
Inutei Strašinskienei ir Vytui 
Sinkevičiui. I. Strašinskienė 
yra žinoma etninės kultūros 
puoselėtoja, jos vadovauja-
mas Ežerėlio kultūros centras 
2014 m. pripažintas geriausiu 
šalyje. Ežerėlio girininkijos 
girininko pavaduotojas Vytas 
Sinkevičius įdėjo daug pa-

stangų, kad būtų deramai įam-
žintas Zapyškio apylinkėse 
kovojusių pokario partizanų 
atminimas.

Kauno  r a jono  meras 
Valerijus Makūnas iškil-
mingame minėjime dėkojo 
įvairių kartų žmonėms, šio 
krašto kūrėjams.  Jis sakė: 
„Patriotizmas, darbštumas, 
bendruomeniškumas visada 
buvo svarbiausios mūsų kraš-
to varomosios jėgos, todėl 
šiandien turime kuo didžiuo-
tis, o labiausiai – žmonėmis”.

Džiaugėmės ne tik jubi-
liejine švente, bet ir pagrin-
dinės Kauno rajono eglutės 
įžiebimo švente, kuri sutraukė 
tiek daug raudondvariečių bei 
svečių iš viso Kauno rajono, 
Kauno miesto. Renginyje 
buvo parodytas filmas apie 
Kauno ra joną  (au tor ius 
Saulius Novikas), koncer-
tavo geriausi rajono meno 
kolektyvai.

Ką tik džiaugėmės Kauno 
rajono savivaldybės iniciaty-

va išleista žurnalisto Viliaus 
Kavaliausko knyga „Pakaunės 
krašto karžygiai”, kurioje 
buvo plačiai ir gražiai apra-
šyti šio krašto 1919—1920 
metų Nepriklausomybės kovų 
Vyties Kryžiaus kavalieriai 
ir savanoriai. Dabar ir vėl 
Kauno rajono savivaldybė 
ypač gražia dovana nudžiugi-
no Kauno rajono 60-mečio ir 
artėjančio Lietuvos valstybės 
100-mečio proga, išleisdama 
didžiulės apimties knygą apie 
visas 25 seniūnijas „Pakaunės 
dešimtmečiai 1955-2015” 
Šimtmečio liudijimai. Visi, 
kuriems teko ir teks laimė ją 
atversti, paskaityti, supras, 
koks tai didžiulis indėlis į 
visos Lietuvos rašytinį bei is-
torinį lobyną. Tad galima tarti 
tik nuoširdų ačiū visai Kauno 
raj. savivaldybei, jos merui 
Valerijui Makūnui, knygos 
Visuomeninei redaktorių ta-
rybai, o ypač jos vyr. redak-
toriui ir idėjos autoriui bei 
sudarytojui Petrui Garniui. 

Šventės dalyvius sveikina Lietuvos Respublikos Seimo nariai (iš kairės): Vytautas Kamblevičius, 
Raminta Popovienė; Donatas Jankauskas ir Antanas Nesteckis.                                   L. Milčiaus nuotr.

Tikiu, kad knyga su džiaugs-
mu labai gražiai bus sutikta 
kiekvienoje Kauno raj. savi-
valdybės seniūnijoje. Atrodo, 
nėra Pakaunės miestelio, ku-
riame nebūčiau buvęs, bet ši 
knyga leidžia naujai ir daug 
giliau pažvelgti į jų istoriją, 
pamatyti spalvingesnį gamtos 
bei juose gyvenusių ir dabar 
tebegyvenančių žmonių grožį, 
meilę savo laisvam kraštui. 
Išleista knyga tikrai galėtų 
būti gražiu ir užkrečiančiu 
pavyzdžiu ir kitoms Lietuvos 
savivaldybėms, miestams, 
netgi ir gyvenvietėms. Juk 
tiek daug Lietuvos grožio yra 
paslėpta archyvuose, žmonių 
atmintyje, jų šeimų albu-
muose.

Sekant politinį šalies gy-
venimą, skaitant centrinę 
respublikinę spaudą, arba 
žiūrint komercinius televizi-
jos kanalus, kartais galima 
susidaryti ir slogų įspūdį, nes 
pateikiama tiek daug negaty-
vios informacijos, įvairiausių 
gyvenimo skaudulių, politinių 
partijų peštynių ir nesusikal-
bėjimų. Nesakau, kad viso to 
nėra. Bet tikrai daug daugiau 
yra gėrio, naujų darbų, kū-
rybingo žmonių gyvenimo, 
gražių švenčių. Jau sunku 
būtų rasti nedirbamų, apleistų 
laukų, netvarkingų mieste-
lių. Žmonės įprato puošti ne 
tik miestelius, gyvenvietes, 
bet ir savo namus, sodybas. 
Reikia tik dar daugiau taikos 
ir ramybės metų, tada ne tik 
artėjančios šventos Kalėdos ir 
Naujieji Metai bus laukiami, 
gražiai švenčiami, bet ir eilinė 
kasdienybė bus daug švieses-
nė, turtingesnė, laimingesnė. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras dr. Leonas 
Milčius
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M. Valančiaus apysakoje 
„Palangos Juzė” aprašyti per 
trylika vakarų pasakoti siuvėjo 
Juzės Viskantos pasakojimai 
apie aplankytas vietas, jų gy-
ventojus, žmonių buitį, papro-
čius. Ne tik Palangos Juzė, bet 
ir kiti anų laikų siuvėjai eidavo 
per kaimus iš gryčios į gryčią, 
kol aprengdavo šeimynas nau-
jais drabužiais. Tie kriaučiais 
vadinami piligrimai ne tik 
drabužius siuvo, bet tą fizinių 
pastangų nereikalaujantį dar-
bą dirbdami, turėjo galimybę 
stebėti žmonių gyvenseną, 
šeimyninius santykius, išklau-
syti jų godas. Bendraudami 
su įvairių luomų žmonėmis, 
siuvėjai savo išmanymą apie 
daiktus ir reiškinius tobulino, 
todėl įvairiose gyvenimiško-
se painiavose gebėjo padėtį 
vertinti, gerus, išmintingus 
patarimus duoti.

Turiu artimą kaimyną siu-
vėją Martyną, jau dešimtą gy-
venimo dešimtį einantį, tačiau 
šviesų protą, gražią iškalbą 
turintį, bendrauti su bet kuo 
nevengiantį. Kadangi dabar ką 
siūdintis namuose nebemadin-
ga, tam reikalui yra siuvyklos, 
firminės parduotuvės ar kokios 
„humanos”, kaimynas savo 
bakūžę kaime likimo valiai pa-
liko, persikėlė į miestą, dideles 
žirkles, „zingerį” bei kitokius 
amato reikmenis amžinam 
poilsiui padėjo. Kadangi pats, 
nors pora dešimtmečių jau-
nesnis už Martyną, tačiau 
esu pensininkas, turiu laiko 
į valias, man toks kaimynas 
– tikras deimantas pilkoje 
kasdienybėje. Beveik kasdien 
svečiuojamės vienas pas kitą, 
aptariame ne tik orus, bet ir 
Lietuvos valstybės reikalus.

Kaimynas mena Smetonos 
laikus, pirmąją Lietuvos so-
vietinę okupaciją, su ja susiju-
sius areštus, žudynes, tremtis, 
Antrąjį pasaulinį karą, parti-
zaninį karą, antrąją sovietinę 
okupaciją, Lietuvos komunistų 
padarytus klaikius nusikalti-
mus. 

Kalčių atleidimas be jų 
išpažinimo ir atleidimo?

K a d a n g i  p o p i e ž i u s 
Pranciškus pranešė apie 
skelbiamus Šventuosius 
Gailestingumo metus, kurie 
prasidėjo šių metų Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
iškilmės dieną ir bus šven-
čiami iki ateinančių metų 

Kristaus Karaliaus iškilmės, 
2016 m. lapkričio mėn. 20 d., 
nuėjęs pas Martyną klausiau 
nuomonės, ar nereikėtų visų 
buvusių Lietuvos komunis-
tų, keliskart persivadinusių 
kitaip, pasigailėti be išpažin-
ties, atgailos ir išrišimo, jų 
kaltes, tarus, - „kas buvo, tas 
praėjo”, palikti užmarsčiai? 
Įsivaizduokime, kokia santar-
vė valdžiose įsivyrautų, kaip 
konservatoriai jungtųsi su so-
cialdemokratais bei jų dukteri-
nėmis partijomis, kaip Seime 
liautųsi rietenos, nes liktų tik 
pozicija be opozicijos, kaip 
klestėtų viena partija, viena 
tiesa, kaip valstybei naudingi 
įstatymai būtų priimami net be 
balsavimų, o bendru sutarimu.

Siuvėjas atsisuko, įbedė į 
mane veriantį žvilgsnį, tarsi 
šėtono apsėstą menkystą, ir 
taip juo mane paralyžiavęs 
bei pats sustingęs išbuvo gana 
ilgą laiko tarpą. Tačiau staiga 
bičiulio veidas nušvito, ve-
riantis žvilgsnis atsimainė į 
nekalto kūdikio žvilgsnį ir iš-
tarė: „Gailestingumo apaštale, 
pats sugalvojai, ar koks aniolas 
tokią mintį tau į ausį pašnibž-
dėjo”? Tam, kad atmintyje 
neliktų kokių nuoskaudų dėl 
komunistų padarytų nusikal-
timų, siuvėjas pradėjo vardinti 
iš atminties ištrintinus, į „kas 
buvo, tas praėjo” nurašytinus 
nusikaltimus.

Pėdsakas
1940 m. Sovietų Sąjungai 

okupavus  i r  aneksavus 
Lietuvos valstybę, prasidė-
jo jos politinės-socialinės ir 
ūkinės sanklodos griovimas, 
kultūros ir tradicinių dva-
sinių vertybių naikinimas 
bei priverstinis komunistinės 
pasaulėžiūros ir ideologijos 
diegimas visuomenėje. Šį pro-
cesą nutraukė 1941–1944 m. II 
pasaulinio karo metais vykusi 
nacių okupacija. 1944 m. pra-
sidėjusi sovietinė reokupacija 
užsibaigė tik 1991 m., kai 
Lietuva teisiškai tapo savaran-
kiška ir tarptautinės pasaulio 
valstybių bendrijos pripažinta 
suverenia valstybe. Sovietinės 
okupacijos beveik 50 metų 
laikotarpis paliko gilų pėdsaką 
Lietuvos gyventojų sąmonėje 
ir istorinėje atmintyje, ypatin-
gai stalininės epochos metai 
(1940–1941, 1944–1953 m.). 
Lietuvos sovietizacija, sovietų 
politinės ir ekonominės repre-

sijos, teroras, nepateisinamos 
civilių gyventojų žudynės 
(nusikaltimai žmoniškumui), 
deportacijos, dvasinio gyve-
nimo slopinimas, visuomenės 
rusinimas ir kiti prievartinio 
pobūdžio veiksmai naujau-
siųjų laikų Lietuvos istorijoje 
yra šiuolaikinės visuomenės 
socialinių santykių aktuali po-
litinio, socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo (tautos laisvės ir 
valstybės nepriklausomybės, 
žmogaus laisvių ir teisių, są-
žinės laisvės, herojiškumo, 
patriotizmo, jaunosios kartos 
auklėjimo) dalis.

Lietuvos komunistų par-
tija, kaip integruotas Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
padalinys, aktyviai prisidė-
jo prie buvusios nepriklau-
somos valstybės griovimo, 
represijų. Dar daugiau, jos 
rūpesčiu Lietuvos delegacija 
– V. Vitkauskas, A. Venclova, 
P.  Cvirka,  S .  Nėris ,  M. 
Gedvilas, L. Adomauskas, 
K. Grosmanas-Didžiulis, P. 
Zibertas, P. Eidukevičius, M. 
Meškauskienė ir kiti, vadovau-
jama J. Paleckio,  SSRS AT VII 
nepaprastojoje sesijoje 1940 
m. rugpjūčio 3 d. paprašė 
sovietinių okupantų „priimti” 
Lietuvą į SSRS sudėtį.

Toliau sovietinės giltinės 
pjūtyje Lietuvoje aktyviai da-
lyvavo Lietuvos komunistų 
partijos (LKP) ir jai pavaldžių 
okupacinio režimo institucijų 
struktūros nuo LKP legaliza-
vimo 1940 m. iki uždraudimo 
1991 m.

Kas vadovavo lietuvių 
tautos genocidui

Visasąjunginės komu-
nistų partijos (bolševikų) 
(VKP(b) Centro Komiteto 
(CK) Lietuvos biuras, LKP CK 
nariai ir kandidatai, LKP CK 
biuro nariai ir kandidatai, LKP 
CK Prezidiumo nariai, LKP CK 
sekretoriai ir jų padėjėjai, LKP 
CK instruktoriai, skyrių vedė-
jai ir jų pavaduotojai, sektorių 

vedėjai ir jų pavaduotojai, LKP 
CK Revizijos komisijos nariai 
ir kiti LKP CK darbuotojai, 
gavę darbo užmokestį už ko-
munistinę veiklą;

LKP sričių, apskričių, vals-
čių, miestų, rajonų komitetų 
nariai, biurų nariai, sekretoriai 
ir jų padėjėjai, instruktoriai, 
skyrių vedėjai ir jų pavaduo-
tojai, sektorių vedėjai ir jų pa-
vaduotojai, Revizijų komisijų 
pirmininkai ir kiti komitetų 
darbuotojai, gavę darbo užmo-
kestį už komunistinę veiklą; 

LKP pirminių-partinių or-
ganizacijų sekretoriai ir jų 
pavaduotojai, įmonių ir įstaigų 
partinių komitetų pirmininkai 
ir jų pavaduotojai; partinių 
komisijų pirmininkai;

Visi LKP nariai masinių 
represijų ir teroro laikotarpiu 
1940–53 m.;

Lietuvos SSR Lenino ko-
munistinio jaunimo sąjungos 
(LLKJS) visų lygių sekretoriai 
ir kiti etatiniai darbuotojai, 
komjaunimo operatyvinių 
būrių vadovai;

Lietuvos SSR Liaudies 
Seimo delegacijos paduoti 
prašymą SSRS Aukščiausiajai 
Tarybai dėl Lietuvos SSR pri-
ėmimo į SSRS sudėtį nariai;

Lietuvos SSR Liaudies sei-
mo nariai-deputatai, Lietuvos 
SSR Aukščiausiosios Tarybos 
nariai-deputatai, Prezidiumo 
nariai, Prezidiumo pirmininkai 
ir jų pavaduotojai, sekretoriai, 
struktūrinių padalinių vadovai 
ir jų pavaduotojai;

SSRS Aukščiausiosios 
Ta r y b o s  d e p u t a t a i  n u o 
Lietuvos SSR, išskyrus tuos, 
kurie išrinkti po Lietuvos per-
sitvarkymo sąjūdžio įkūrimo;

Lietuvos SSR Liaudies 
vyriausybės nariai, Lietuvos 
SSR Liaudies komisarų tary-
bos (LKT) nariai (komisarai), 
Lietuvos SSR Ministrų tarybos 
(MT) nariai (ministrai), šių 
institucijų pirmininkai, jų pa-
vaduotojai, padėjėjai, sekreto-

riai, narių, komisarų, ministrų 
pavaduotojai, padėjėjai, sekre-
toriai, Prezidiumo nariai, šių 
institucijų struktūrinių darinių 
(ministerijų ir kt.) vadovai ir jų 
pavaduotojai;

Lietuvos SSR vietinių Darbo 
Žmonių Liaudies Deputatų 
Tarybų (DŽDT) visų lygių 
(sričių, apskričių, valsčių, apy-
linkių, miesto tipo gyvenviečių, 
miestų, rajonų) pirmininkai, jų 
pavaduotojai, padėjėjai, sekre-
toriai, struktūrinių padalinių 
vadovai ir jų pavaduotojai; 

Lietuvos SSR vietinių 
DŽDT visų lygių (sričių, ap-
skričių, valsčių, apylinkių, 
miesto tipo gyvenviečių, mies-
tų, rajonų) vykdomųjų komite-
tų pirmininkai, pavaduotojai, 
sekretoriai, valdybų, skyrių 
viršininkai, pavaduotojai ir 
kitų struktūrinių padalinių 
vadovai;

LKP patvirtintos visų lygių 
Lietuvos SSR oficialiosios pri-
vilegijuotosios nomenklatūros 
(vardinio pareigybių sąrašo) 
nariai;

Lietuvos SSR valstybinių 
komitetų pirmininkai, pava-
duotojai;

Visų lygių agitatoriai, pro-
pagandininkai-lektoriai;

Ginkluotų sovietinių akty-
vistų (komunistų, komjaunuo-
lių, tarnautojų ir kt.) darinių 
(grupių, būrių) nariai, dalyva-
vę partizanų naikinime, trė-
mimuose ir kitose okupacinės 
valdžios operacijose, taip pat 
kolūkių apsaugoje;

Visų lygių teismų pirmi-
ninkai, teisėjai, prokuratūrų 
vadovai, prokurorai, konkrečia 
veikla prisidėję prie pasiprieši-
nimo okupacijai (rezistencijos) 
dalyvių persekiojimo ir baudi-
mo, nepriklausomybės siekio 
slopinimo;

Sovietinės žiniasklaidos 
priemonių vadovai, redakto-
riai, pavaduotojai, atsakingieji 
sekretoriai, vykdę ideologinę 

Žurnalisto J. Paleckio suformuota „Liaudies Vyriausybė”. Iš kairės: Matas Mickis, Vincas Krėvė-
Mickevičius, Antanas Venclova, Justas Paleckis, Povilas Pakarklis, Ernestas Galvanauskas, Leonas 
Koganas, Vincas Vitkauskas. 1940 m. birželio 17 d.                                                                            wikipedia.lt

AR KAS BUVO, TAS PRAĖJO BE 
PĖDSAKO?

Juozapas PALIONIS

(Nukelta į 10 psl.)
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A R G E N T I N A

LINKIME LINKSMŲ 
ŠVENČIŲ

SLA valdyba sveikina ir 
linki visiems nariams, drau-
gams, spaudos ir radijo atsto-
vams, draugijoms, užsienio 
įstaigoms ir mūsų „Žinių” 
skaitytojams laimingų Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų. Kartu 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie mūsų veiklos.

NAUJAS KRYŽIUS 
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS KIEME
Aušros Vartų parapijoje, 

lapkričio 8 d., po Šv. Mišių, 
buvo palaimintas Argentinos 
lietuvių bendruomenės (ALB) 
dovanotas parapijos kiemo 
kryžius. Iškilmingą aktą prista-
tė Argentinos lietuvių bendruo-
menės (ALB) vicepirmininkas 
inž. Jurgis Brazaitis, kryžių 
palaimino kun. Sebastijonas, 

Mieluosius „Dirvos” 
skaitytojus, bendradarbius, 
platintojus, rėmėjus, įstaigos 
personalą ir visus „Vilties” draugijos narius 
Kalėdų  švenčių proga nuoširdžiai sveikina 
ir jiems laimingų 2016 metų linki

„Vilties” draugijos valdyba

Lietuvos Respublikos am-
basadoje Vašingtone gruodžio 
12 d. lankėsi JAV LB krašto 
valdybos bei Kontrolės ko-
misijos narių grupė, vadovau-
jama Krašto valdybos pirmi-
ninkės Sigitos Šimkuvienės. 
Susitikime buvo aptartos 

Jau 73 metai nuo Aušros Vartų parapijos įkūrimo. Ši parapija yra 
daugelį metų dvasinis centras lietuviams, bet ir tuo pačiu metu 
lietuvių kultūrinės veiklos svarbus centras Argentinoje. Jos statybos 
darbai, vadovaujami lietuvių kunigų Marijonų (kurie atvyko iš JAV 
1939 metais) ir su JAV ir Argentinos lietuvių aukų parama, taip pat 
su Argentinos parapijiečių įnašu, pastatė bažnyčią, parapiją ir su 
parapija susijusią mokyklą.                                               sielovada.lt

apie lietuviškų kryžių reikš-
mę žodį tarė inž. Algimantas 
Rastauskas. Baigiantis iškil-
mėms, parapijos salėje įvyko 
bendri pietūs, taip pat koncer-
tavo kelių draugijų tautinių šo-
kių ansambliai, tarp kitų buvo 
ir mūsų draugijos šokėjai.

APLANKĖ LIETUVIŲ 
KALBOS PROFESORĖS

Lapkričio 21 - 29 dienomis 
Argentinoje lankėsi ponios 
Meilutė Ramonienė ir Loreta 
Vilkienė – Vilniaus universi-
teto Lituanistinių studijų kate-
dros profesorės, kurios tyrinėja 
lietuvių emigracijos istoriją ir 
lietuvių kalbos pokyčius lietu-
vių diasporos kontekste. 

Lapkričio 25 d. viešnios 
aplankė SLA draugiją, kur 
susitiko su mūsų nariais bei 
draugais, buvo pavaišintos ir 
galėjo ilgai pasikalbėti.

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf.

JAV KRAŠTO VALDYBOS NARIAI LANKĖSI LR 
AMBASADOJE VAŠINGTONE

glaudesnio bendradarbiavimo 
perspektyvos siekiant aktyvin-
ti ryšius tarp Lietuvos ir JAV 
gyvenančių lietuvių, efekty-
vesnio dalijimosi informacija 
galimybės ir kiti aktualūs 
klausimai.

„Dirvos” inf.

LR generalinio konsulo M. Gudyno pristatymo akimirka.   
                                                                             A. Vertelkaitės nuotr.

Š V E D I J A

Gruodžio  5  d .  įvyko 
Stokholmo lietuvių bendruo-
menės kalėdinis susibūrimas. 
Vakaro metu vyko kalėdinė 
mugė, kur buvo galima įsi-
gyti lietuviškų prekių, maisto 
produktų Kūčių ar Šv. Kalėdų 
stalui.

Vakaronės svečiai - moder-
naus folkloro grupė „AISVA” 
iš Jonavos. Vakaronę vedė 
žinomas Lietuvos humo-
ristas - Artūras Orlauskas. 
Vakaro svečius nudžiugino 
lietuviškų vaišių stalas ir 
žinomo Lietuvoje kulinaro 
Lino Samėno „Močiutės 
pyragas”. Susibūrime sve-
čiavosi Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Dalia Henke ir pirminin-

Č I K A G A ,  I L

GENERALINIS 
KONSULAS MOKINIAMS 
KALBĖJO APIE LIETUVĄ 

Gruodžio 9 d. generalinis 
konsulas Čikagoje Marijus 
Gudynas  mies to  Ogden 
gimnazijos moksleiviams 
pristatė Lietuvą ir kvietė 
mokinius joje apsilankyti 
bei studijuoti. Prezentacijos 
metu parodytas filmukas 
su Vilniaus vaizdais, vė-
liau diplomatas kalbėjo apie 
Lietuvą, lankomiausias jos 
vietas, kultūrą, menus, istori-
ją, virtuvę, žinoma, krepšinį 

Ambasadorius Rolandas 
Kriščiūnas dalyvavo JAV ir 
Vidurio Europos verslo asoci-
acijos - ACEBA (www.aceba.
us) steigiamajame susitikime, 
kurio nare taip pat taps JAV 
- Lietuvos verslo taryba - 
ALBC. Asociacija pasveikino 
JAV Prekybos sekretoriaus 

LIETUVOS AMBASADORIUS ROLANDAS KRIŠČIŪNAS DALYVAVO JAV  
IR VIDURIO EUROPOS VERSLO ASOCIACIJOS STEIGIAMAJAME SUSITIKIME

pavaduotojas Bruce Andrews 
ir Valstybės departamento 
atstovas Hoyt Yee.

„Europos geograf inis 
centras, anot Prancūzijos 
Nacionalinio Geografijos ins-
tituto tyrimo, yra visai šalia 
Lietuvos, kurios antra religija 
- krepšinis, sostinės Vilniaus. 

LR ambasadorius Rolandas Kriščiūnas JAV ir Vidurio Europos verslo asociacijos - ACEBA (www.
aceba.us) steigiamajame susitikime.                                                                                 LR URM nuotr.

Turime puikias krepšinio 
tradicijas, nes gebame efek-
tyviai veikti komandoje, ne 
tik krepšinio aikštelėje, bet 
ir versle, inovacijų diegime, 
moksle” - sakė Lietuvos am-
basadorius, pristatydamas 
Lietuvos unikalumą. 

LR URM

bei garsiausius sportininkus 
ir kita. Daugiausia dėme-
sio skirta studijų Lietuvoje 
galimybių pristatymui, tam 
tikslui pasitelktas Švietimo 
mainų paramos fondo pa-
rengtas vaizdo filmas, greitai 
ir nuotaikingai pristatantis 
priežastis, kodėl verta mo-
kytis aukštosiose mokyklo-
se Lietuvoje. M. Gudynas 
mokiniams papasakojo ir 
apie lietuvius Čikagoje ir jų 
aktyvų dalyvavimą miesto 
gyvenime, pristatant savo 
Tėvynės paveldą. 

LR Generalinio konsula-
to Čikagoje informacija 

kės pavaduotojas Rolandas 
Žalnierius. Ypatinga vakaro 
viešnia - Švedijos moterų 
krepšinio rinktinės trenerė 
Jurgita Kaušaitė. Dėkojame 
bendruomenei ir jos pir-
mininkei Rūtai Gailiutei 
Žičkienei. 

Lietuvos ambasadorius 
Švedijoje Eitvydas Bajarūnas 
gruodžio 4 d. dalyvavo il-
gamečio Lietuvių bendruo-
menės Švedijoje pirminin-
ko Klemenso Gumausko 
laidotuvėse ir pagerbė jo 
atminimą.

Ambasadorius E. Bajarūnas 
perdavė K. Gumausko šei-
mai ir artimiesiems Lietuvos 
užsienio reikalų ministro l. 
Linkevičiaus užuojautą.

LR ambasados Švedijoje 
informacija

ĮŽIEBTA DIDŽIAUSIA 
MENORA PASAULYJE

Su oficialiu vizitu Niujorke 
besilankančiam Lietuvos 
Užsienio reikalų ministrui 
Linui Linkevičiui buvo su-
teikta garbė įžiebti didžiausią 
pasaulyje Menorą.

Ši garbinga funkcija anks-
čiau atiteko dabartinam ir bu-
vusiam Niujorko merams Bill 
be Blasio ir Mike Bloomberg, 
senatoriams bei iškiliems JAV 
žydų bendruomenės atsto-
vams.

Dalyvaudamas šventėje 
diplomatijos vadovas pasi-
džiaugė, kad Lietuvos žmonės 
vis labiau atranda turtingą 
žydų paveldą ir didžiuojasi 
ryškiu Lietuvos žydų indėliu į 
pasaulio kultūrą.

Ministras atkreipė dėme-
sį į glaudų Lietuvos insti-
tucijų bendradarbiavimą su 
Niujorko žydų bendruomene 
tiek sprendžiant žydiško pa-
veldo Lietuvoje išsaugojimo 
kausimus, tiek ir skatinant 
atvykstamą turizmą bei ben-
drus projektus mokslo, verslo 
ir kultūros srityse.

LR URM 
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Dainius 
Žalimas gruodžio 18 d. Ukrainos sostinėje Kijeve susitiko su 
Ukrainos prezidentu Petro Porošenka. Susitikime taip pat dalyvavo 
Gruzijos, Moldovos ir Latvijos konstitucinių teismų pirmininkai, 
bei Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas bei 
Konstitucinės komisijos sekretorius Oleksėjus Filatovas, pranešė 
Lietuvos Konstitucinis Teismas. Teigiama, kad P. Porošenka su sve-
čiais pasidalino naujausia informacija apie šalyje vykstančią kons-
titucinę reformą, daug dėmesio skirdamas Konstitucijos pataisoms, 
susijusioms su teisminės valdžios nepriklausomumo stiprinimu ir 
teismų veiklos skaidrumo užtikrinimu, teisėjų atrankos ir skyrimo 
procesų depolitizavimu, absoliutaus imuniteto atsisakymu.

Socialiniame tinkle „Facebook” Vilniaus miesto meras 
Remigijus Šimašius pasidalijo dovanos, gautos iš Rusijos ambasa-
doriaus Aleksandro Udalcovo, nuotrauka - butelis rusiškos degtinės 
„Putinka”. „Rusijos ambasadorius atsiuntė kalėdinių dovanų. Čia 
toks politinis alkotrolinimas, kaip suprantu... Tai dabar ir galvoju, 
ką su tuo buteliu daryti – tiesiog grąžinti, ar padaryti aukcioną, o 
pinigus paskirti kenčiantiems nuo politinės priespaudos Rusijoje. 
Gal patarsit?”, – komentavo R. Šimašius. Tai – ne pirmas kartas, kai 
Rusijos ambasadorius siunčia Vilniaus miesto merui provokuojan-
čius signalus. Dar prieš mėnesį R. Šimašius pasidalijo žinia, kad A. 
Udalcovas oficialaus mandagumo vizito metu jį pakvietė apsilan-
kyti Kryme. „Atsakiau, kad mielai Krymą aplankysiu, kai gausiu 
Ukrainos ambasadoriaus kvietimą”, – tuomet sakė R. Šimašius. 

Nairobyje, Kenijoje, vykstančioje Pasaulio prekybos organi-
zacijos (PPO) ministrų konferencijoje gruodžio 16 dieną pasiektas 
pirmas tarifų liberalizavimo susitarimas PPO istorijoje – atnau-
jintas Informacinių technologijų susitarimas (ITA). Šis žingsnis, 
pasak konferencijoje dalyvaujančio Lietuvos užsienio reikalų 
viceministro Raimundo Karoblio, bus naudingas Lietuvos verslui.

LR Užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas gruo-
džio 17 dieną dalyvavo šiuo metu Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Tarybai pirmininkaujančios JAV organizuotame aukšto lygio susi-
tikime kovos prieš terorizmo finansavimą klausimais. Susitikime, 
kuriam pirmininkavo JAV iždo sekretorius Jacobas J. Lew ir 
pirmą kartą dalyvavo finansų ministrai, buvo aptartos teroristinės 
grupuotės „Islamo valstybė” (ISIL) izoliavimo nuo tarptautinių 
finansinių sistemų priemonės bei kitos tarptautinės bendruomenės 
pastangos kovojant prieš terorizmo finansavimą. Pristatydamas 
Lietuvos indėlį į terorizmo finansavimo užkardymo pastangas, A. 
Krivas pažymėjo, kad kovoje su šiuo reiškiniu būtinas globalus ir 
gerai koordinuotas tarptautinės bendruomenės atsakas.

Madrido metro linijų tinkle (Ispanija) gruodžio 15 dieną 
atidarytas poetinės iniciatyvos projektas „Ocupación Poética”, 
kuriame dalyvauja ir Lietuvos ambasada Ispanijoje. Madrido 
gyventojai, naudodamiesi specialia išmaniųjų telefonų programa 
„Layar”, metro stotelėse galės klausytis Kristijono Donelaičio 
poemos „Metai” ištraukų lietuvių ir ispanų kalbomis. Be Lietuvos 
projekte dalyvauja dar aštuonios Europos valstybės, kurių poetų 
kūryba nacionaline bei ispanų kalbomis skambės skirtingose metro 
stotelių erdvėse. Projektas Madrido gyventojams atskleidžia  platų 
europietiškos poezijos spektrą – nuo klasikos iki šiuolaikinių kūrėjų. 
Svarbiausias šios poetinės iniciatyvos tikslas – atrasti harmoningą 
sintezę tarp meno ir naujųjų technologijų. Projektas įgyvendinamas 
Europos Sąjungos kultūros institutų asociacijos (EUNIC) rėmuose.

Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje gruodžio 
14 dieną vyko Lietuvos režisierių Martyno Starkaus ir Jono Banio 
dokumentinio filmo „Karas 2020-ieji. Rusijos informacinė agresija” 
premjera. Renginyje dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pažymėjo, kad vykdydama informacinę agresiją 
prieš Vakarus Rusija siekia skaldyti transatlantinės šeimos partnerių 
tarpusavio pasitikėjimą, pasėti abejones tokiomis pamatinėmis 
Vakarų pasaulio vertybėmis kaip pagarba žmogaus teisėms ir de-
mokratijai, taip pat slėpti tarptautinės teisės pažeidimus po „kitokios 
nuomonės” skraiste.                                                           LR URM

Lietuvos ambasadorius Ka-
nadoje Vytautas Žalys ir ne-
vyriausybinės organizacijos 

Lietuvos ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys 
(dešinėje) ir nevyriausybinės organizacijos 
„Tribute to Liberty” direktorių valdybos pirmi-
ninkas Ludwikas Klimkowskis.    LR URM nuotr.

Gruodžio 8-9 d. Vašingtone 
dviejų dienų vizito viešėjęs 
Lietuvos Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius susi-
tiko ir aptarė aktualius regio-
ninio ir tarptautinio saugumo, 
energetinio saugumo ir gynybos 
politikos klausimus su JAV 
Atstovų rūmų Užsienio reikalų 
komiteto pirmininku Ed Royce 
ir Užsienio reikalų komiteto 
mažumos vadovu Eliot Engel. 
Susitikimų su kongresmenais 
metu ministras akcentavo, jog 
Lietuvai ir kitoms regiono vals-
tybėms reikalinga aiški ir ryžtin-
ga palaikymo žinia iš Jungtinių 
Valstijų, ypatingai dabar, kai 
Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas tikrina NATO ryžtin-
gumo ribas ir bando užpildyti 
„įtakos plyšius”, atsiradusius dėl 
Vakarų negebėjimo apginti savo 
interesus ir tarptautinę teisę.

Susitikimų su sekretoriaus 
pavaduotoju ir įtakingiau-
sio JAV tyrimų centro „The 
Brookings Institution” prezi-
dentu (nuo 2002) Strobe Talbott, 
taip pat su Michele Flournoy, 
buvusia JAV gynybos sekre-
toriaus pavaduotoja ir Center 
for New American Security 
(CNAS) pirmininke bei su ki-
tais JAV saugumo ir gynybos 
ekspertais metu ministras Linas 

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO VIZITAS 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Nuotraukoje (iš kairės): Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir 
Meksikai Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir JAV Atstovų 
rūmų Užsienio reikalų komiteto mažumos vadovas Eliot Engel Vašingtone.                  LR URM nuotr. 

Linkevičius taip pat sakė, kad 
Maskva kariauja veiksmingą 
propagandinį karą, nukreiptą 
prieš Lietuvą ir kitas buvusias 
Sovietų Sąjungos valstybes, 
ir kad NATO nepasiunčia jai 
efektyvios žinios. „Rusija nėra 
partnerė, ji yra faktorius”, - teigė 
L. Linkevičius.

Susitikimų su Celeste 
Wallander, JAV prezidento vy-
riausiąja patarėja Rusijos klau-
simais ir su Thomas Shannon, 
JAV Valstybės sekretoriaus 
pavaduotoju ministras kvietė 
JAV imtis iniciatyvos išreiškiant 
„labiau koordinuotą balsą” prieš 
Rusiją, kuri vis labiau žaidžia 
pagal „savo pačios išrastas 
taisykles”, kuriomis siekiama 
provokuoti konfrontaciją ir 
dominuoti prieš mažesnes ir 
silpnesnes šio regiono valstybes.

„Norime, kad amerikiečiai 
būtų kuo aktyvesni, nes tai yra 
vienintelė išeitis iš šios padė-
ties”, - antradienį per interviu 
„The Washington Times” sakė 
L. Linkevičius. „Jei amerikie-
čiai nebus aktyvūs, bus labai 
sudėtinga. Maskvos tikslai yra 
daugialypiai” - pažymėjo mi-
nistras. Ministro teigimu, V. 
Putinas siekia įvaryti pleištą 
tarp NATO ir Europos Sąjungos 
(ES) ir praplėsti ekonominės, 

politinės ir karinės įtakos sfe-
rą, puoselėdamas Maskvos 
kontroliuojamą mažesnių šalių 
sąjungą. Ministras pasidžiau-
gė administracijos sprendimu 
dėl Ukrainos Krymo pusiasa-
lio aneksijos įvesti sankcijas 
Rusijos pareigūnams, ir atkreipė 
dėmesį į tai, kad „pasakius ar pa-
darius per mažai ir per vėlai, tai 
savaime gali tapti provokacija”.

Ministras taip pat aplankė 
Holodomoro aukų memorialą 
ir pagerbė milijonų Ukrainos 
gyventojų, dėl Stalino politikos 
mirusių iš bado, atminimą. 

Gruodžio 10-11 d. Užsienio 
reikalų ministras viešėjo 
Niujorke, kur dalyvavo Lietuvos 
inicijuotame Jungtinų Tautų 
(JT) Saugumo Tarybos posėdyje 
dėl Ukrainos. Jo metu aptartos 
Minsko susitarimų įgyvendini-
mo ir žmogaus teisių padėties 
okupuotose Ukrainos teritorijo-
se problemos. Užsienio reikalų 
ministras kritinę žmogaus teisių 
padėtį Rytų Ukrainoje taip 
pat aptarė su JT Generalinio 
Sekretoriaus atstovu žmo-
gaus teisių klausimams Ivanu 
Šimonovičiumi bei susitiko su 
JAV ambasadore Jungtinėse 
Tautose S. Power. Ministras taip 
pat uždegė Niujorko Menoros 
žvakę.                         LR URM

PRIE PAMINKLO KOMUNIZMO AUKOMS 
STATYBOS OTAVOJE PRISIDĖS IR LIETUVA

„Tribute to Liberty” direktorių 
valdybos pirmininkas Ludwikas 
Klimkowskis gruodžio 14 dieną 

pasirašė ben-
dradarbiavi-
mo sutartį dėl 
Lietuvos para-
mos komuniz-
mo aukoms at-
minti skirto pa-
minklo statybai 
Kanados sosti-
nėje Otavoje.

Šia sutar-
timi Lietuvos 
Respublikos 
Vy r i a u s y b ė 
prisideda prie 
visuomeninin-

kų iniciatyvos ir skiria 10 000 
eurų paminklo statybai.

Paminklo projektas buvo 
pradėtas 2009 m. Iniciatyva 
sulaukė Kanados Vyriausybės 
paramos, kuri skyrė 1,5 milijo-
no Kanados dolerių bei žemės 
sklypą sostinėje. Statistiniais 
duomenimis, Kanadoje yra 
apie 8 milijonai žmonių, savo 
kilmę siejančių su asmenimis, 
nukentėjusiais nuo komunizmo.

Projektas „Tribute to Li-
berty” yra įtrauktas į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2015 
m. istorinės atminties puoselėji-
mo projektų sąrašą.

Projekto organizatoriai 
jau yra surinkę 2,6 milijono 
Kanados dolerių iš reikiamų 4 
milijonų.                   LR URM
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K U L T ŪR A

NAKTIS BALTŲ KALĖDŲ
Stacy Lee

Skarotos eglės po dangum žvaigždėtu 
suklupę meldžiasi ant patalo pusnies, 
skaidri naktis, tyli naktis baltų Kalėdų 
pasauliui neša žiburį vilties.

Betliejaus ėdžiose kūdikėlis –
Taikos Karalius, Viešpaties Sūnus!
Tebus pagarbintas kuklus kertės kampelis, 
suteikęs meilę ir ramybę mums.

O, Jėzau Kristau, šią Kalėdų naktį 
nuvesk mane į tuos namus,
kur smilksta mirtų baltažiedis kvapas,
ir piemenėlių maldos sklando po laukus.

Nutiesk širdyj iš snaigių lygų taką, 
kad juo galėčiau pasitikt Tave 
žvaigždėto gruodžio stebuklingą vakarą, 
su žemiškom maldom ir angelų giesme.

Skaidri naktis, tyli naktis baltų Kalėdų, 
plevena džiaugsmas žemėj ir danguj,
Betliejaus ėdžiose šventasis kūdikėlis -
Taikos Karalius, Viešpaties Sūnus.

Vakaro metu buvo pa-
gerbtas 2015 m. sausio 20 d. 
Baltimorėje (JAV) mirusio 
lietuvių Lietuvos nacionali-
nės premijos laureato, poeto, 
vertėjo ir literatūros kritiko 
atminimas. Poeto kūrybą ir in-
telektualinę biografiją pristatė 

VAŠINGTONE SURENGTAS VAKARAS, SKIRTAS POETUI 
ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI (1919-2015) ATMINTI

Ambasadoje Vašingtone surengtame vakare poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui (1919-2015) atminti 
apie jo kūrybą kalbėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja 
Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė.                                                                              LRKM nuotr.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Išeivių literatūros 
skyriaus vedėja Dr. Virginija 
Babonaitė-Paplauskienė, ei-
les ir dienoraščių ištraukas 
skaitė aktorė Renata Vėberytė 
Loman.

Renginyje dalyvavo poeto 

duktė Berenika ir sūnus Aris 
Čipkai, kurie poeto Alfonso 
Nykos-Niliūno rankraščius, 
dienoraščius, knygas ir epis-
toliarinį palikimą perdavė 
saugoti Maironio lietuvių lite-
ratūros muziejui Kaune.

 LRKM
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Nusipelniusiems meninin-
kams, kultūros darbuotojams, 
etninės kultūros puoselėtojams 
gruodžio 16 dieną įteiktos 2015 
metų Kultūros ministerijos 
premijos. „Niekas kitas taip 
negarsina mūsų valstybės, kaip 
menininkų pasiekimai. Norisi 
pasidžiaugti, matant tiek garbių 
žmonių, tradiciškai susirinkus 
prie Kalėdų eglutės pagerbti 
tų, kuriems likimas, talentas, 
darbas lėmė būti atrinktiems 
šiemet ir įvertintiems Kultūros 
ministerijos premijomis”, – sakė 
premijas įteikęs kultūros minis-
tras Šarūnas Birutis.

Pasak ministro, Lietuvoje 
netrūksta žmonių, pasiaukojan-
čiai dirbančių kultūros, valsty-
bės, žmonių labui, negailinčių 
savo jėgų, energijos, laiko, 
turinčių pašaukimą.

Dr. Mikui Vaicekauskui 
įteikta Martyno Mažvydo pre-
mija už nuopelnus Lietuvos 
valstybės kalbai, raštijos istorijai 
ir knygos menui už darbus, susi-

ĮTEIKTOS 2015 METŲ LIETUVOS 
KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS

jusius su Kristijono Donelaičio 
palikimo tyrimais ir šaltinių 
publikavimu;

Fotomenininkui Arturui 
Valiaugai – Balio Buračo foto-
grafijos meno premija.

Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo 
centro Grafikos restauravimo 
dirbtuvių eksperto kategorijos 
pergamento restauratorei Daliai 
Jonynaitei premija įteikta už 
muziejų vertybių restauravimo 
darbus.

Birštono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direkto-
rei, Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos pirmininkei Alinai 
Jaskūnienei įteikta premija už 
bibliotekininkystės, bibliogra-
fijos, knygotyros mokslinius 
tyrinėjimus bei praktinę veiklą 
bibliotekose;

Jurbarko kultūros centro kul-
tūrinių renginių organizatoriui 
Gintarui Zareckui – už akty-
vią, kūrybingą veiklą kultūros 
centruose;

Premija už tradicinės kul-
tūros puoselėjimą ir skleidimą 
įteikta Janinai Garbenienei.

Algimantui Mieliauskui 
įteikta premija už tradicinės kul-
tūros puoselėjimą ir skleidimą.

Premija už tradicinės kul-
tūros puoselėjimą ir skleidimą 
skirta Indrei Skablauskaitei.

VšĮ „Žaislų muziejus”, Vie-
šosios įstaigos „Stalo Teatras” 
direktorei Saulei Degutytei–
Šiekštelienei bei Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų moky-
klos dėstytojai Julijai Ikamaitei 
premijos įteiktos už geriausiai 
parengtus ir vykdytus vaikų ir 
jaunimo kultūrinės edukacijos 
projektus.

Daivai Misiukienei, Uk-
mergės rajono savivaldybės 
Vlado Šlaito viešosios bibli-
otekos Lėno kaimo padalinio 
vyresniajai bibliotekininkei, 
– premija skirta už geriausiai 
parengtus ir vykdytus vaikų ir 
jaunimo kultūrinės edukacijos 
projektus;

Metų debiuto premija skir-
ta operos solistei Justinai 
Gringytei.

Jaunojo kūrėjo premijos 
skirtos pianistui Robertui 
Lozinskiui, tarpdisciplini-
nio meno kūrėjai Neringai 
Černiauskaitei, poetui ir drama-
turgui Mindaugui Nastaravičiui,  
režisierei, aktorei Karolinai 
Žernytei bei Šiuolaikinės operos 
kūrėjų kolektyvui, kurį sudaro 
Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė, 
Rugilė Barzdžiukaitė.

Bernardinai.lt

Gruodžio 19 d. Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje, 
Arsenalo g. 1, Vilniuje, vyko 
edukacinė popietė šeimoms 
„Kalėdiniai karpiniai”. Karpinių 
meno mokė viena iš tarptauti-
nės popieriaus karpinių paro-
dos „Karpinių Kalėdos” daly-
vių, tautodailininkė Laimutė 
Fedosejeva. Edukacinėje pro-
gramoje šeimas kvietė susi-
pažinti su advento laikotarpio 
papročiais, žaidimais, karpinių 
ornamentika.

Gruodžio 3 d. muziejuje 
buvo atidaryta tarptautinė popie-
riaus karpinių paroda „Karpinių 
Kalėdos”. Lietuvos nacionalinio 
muziejaus ir Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos Vilniaus 
bendrijos surengtoje parodo-
je eksponuojami menininkų 
darbai iš 13 šalių – Lietuvos, 
Baltarusijos, Italijos, Japonijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Kinijos, Lenkijos, Moldovos, 
Olandijos, Rusijos, Šveicarijos, 
Ukrainos, Vokietijos.

Tokia paroda Lietuvoje 
organizuojama trečią kartą, 
pirmosios dvi parodos vyko 
1989 ir 1995 metais Vilniuje. 
Aktyviausi užsienio parodos 
dalyviai – iš Ukrainos. Vyriausia 
parodos dalyvė – JAV kūrėja 
June Gengler, gimusi 1941 
m., jauniausia – lietuvė Ieva 
Kraujalytė, gimusi 1991 metais. 
Žymų pėdsaką karpinių mene 
yra palikę Amžinybėn išėję 
kūrėjai – Julija Daniliauskienė 
(Lietuva), Viačeslavas Dubinko 
(Baltarusija), Ursula Kirchner 
(Vokietija), Feliksas Marcinkas 
(Lietuva), Viktoras Žukovas 
(Rusija). Šių autorių darbai 
taip pat užima garbingą vietą 
parodoje.

Trapiame popieriaus lape 
tarsi ištirpsta laikas, bet pasilieka 

LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE 
ŠV. KALĖDŲ DVASIA

karpinio autoriaus pasaulėjauta, 
autentiška istorija ir subtiliai 
kviečia lankytoją prisiliesti prie 
kiekvienos šalies skirtingo etni-
nio, tradicinio prado. Daugumos 
Lietuvos karpytojų darbuose 
ryškus tradicijų atspindys: jie 
vientisi, dažniausiai nespalvoti. 
Lietuviškas karpinio spalvinis 
vientisumas parodoje puikiai 
„susikalba” su tradiciškai spal-
vingais ukrainiečių, baltarusių, 
lenkų karpiniais.

Savitą Rytų filosofijos ir 
kultūros dvasią parodai suteikia 
Japonijos, Kinijos menininkų 
darbai. Karpinių temos visame 
pasaulyje panašios: gyvybės 
medis, apipintas pasakiškais 
šviesuliais, paukščiais, antgam-
tinės būtybės, augalija, sezonų 
kaita, žmogus, gamtos vaizdai. 
Tradiciniuose skirtingų kraštų 
karpiniuose – architektūros 
objektai, tautosakos ir literatūros 
herojai, tradicinių švenčių sce-
nos. Daugumos autorių darbai 
yra sukurti žirklėmis ir peiliu-
kais, yra popieriaus plėšymo 
(Irina Mazurok-Pokidanec, 
„Vedlys”, Ukraina) ir deginimo 
(Svetlana Javorskaja, „Medis su 
paukščiu”, Rusija) pavyzdžių. 
Karpymo tradicija, įgavusi 
naujų formų, komponavimo 
būdų, nuolat kinta, bet neatsie-
jama nuo nacionalinių tradicijų. 
Parodos dalyviams buvo įteiktas 
parodos katalogas.

Gruodžio 4 d. Lietuvos na-
cionalinis muziejus ir Lietuvos 
tautodailininkų sąjunga su-
rengė tarptautinę konferenciją 
„Popieriaus karpiniai Lietuvoje 
ir pasaulyje. Raida, perspekty-
vos”, kurioje pranešimus skaitė 
Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos 
karpytojai, menotyrininkai, 
istorikai, etnologai, pedagogai. 

Bernardinai.lt



10       DIRVA . 2015 m. gruodžio 22 d. . 

Pirmas klausimas - iš kur 
kilęs pavadinimas „Jeep”? 
Keturračiai džipai pradėti ga-
minti Amerikoje Antrojo pa-
saulinio karo metu. Pagal vieną 
teoriją, aiškinančią pavadinimo 
kilmę, kariškiai visureigiui 
apibūdinti vartojo kodą GP 
(angl. General purpose – ben-
dri tikslai, paskirtis). Angliškai 
tariamas GP (džy-py) netrukus 
virto „džipu”.

Džipas buvo sukurtas JAV 
kariuomenės užsakymu pagal 
jos specifikacijas. Tada buvo 
pakviestos veikusios 135 au-
tomobilių gaminimo firmos 
konkuruoti dėl gamybos su-
tarties. Atsiliepė tik trys. Buvo 
reikalaujama, kad per 50 dienų 
po sutarties pasirašymo būtų 
paruoštas prototipas. Willis 
Overlandas šią sutartį laimėjo 
1940 m. vasarą. Prototipas 
buvo pagamintas ir pristaty-
tas kariuomenės patikrinimui 
1940 m. lapkričio 23 d. Ta 
diena - tai įdomus sutapimas 
su Lietuvos kariuomenės die-
na. Džipas laikomas Antrojo 
pasaulinio karo automobilių 
pramonės simboliu. Jis taip 
pat yra visureigio protėvis. Tuo 
laiku JAV kariuomenė tebetu-
rėjo kavaleriją. Edas Welburnas 
Jaunesnysis (dabar 97 metų) 
tais laikais tarnavo JAV kariuo-
menėje Naujoje Gvinėjoje ir 
Australijoje. Jo teigimu, arkliai 
džiunglėse visai netiko, o dži-
pas buvo mažas, patvarus ir ga-
lėjo visur važiuoti. Nenuostabu, 
kad kavalerijai šie visureigiai 
patiko labiau nei jų turimi 

DŽIPUI – KARINIAM VISUREIGIUI – 
SUKAKO 75-ERI 

Romualdas Kriaučiūnas
žirgai. Šis buvęs mechanikas 
prisimena, kad sugedus džipui 
pora vyrų jį galėjo paversti ant 
šono, pakeisti transmisiją ir 
toliau važiuoti.

Pagarsėjęs karo korespon-
dentas Ernie Pyle rašė, kad 
džipai galėjo važiuoti bet kur. 
Jie buvo ištikimi kaip šunys, 
stiprūs kaip asilai ir vikrūs 
kaip ožiai. Deja, E. Pyle buvo 
nušautas iš pasalų 1945 m. 
balandžio 18 d. mažoje saloje 
netoli Guam salos. Ironiška, 
kad jis buvo nušautas važiuo-
jantis džipu. 

Per Antrąjį pasaulinį karą 
buvo pagaminta 354 569 dži-
pai. Džipas buvo vienuolikos 
pėdų ilgio, šešių pėdų aukščio 
ir svėrė 2 425 svarus. Motoras 
buvo keturių cilindrių, 60 ar-
klių galių. Didžiausis greitis 
buvo 70 mylių per valandą, 
galėjo nuvažiuoti 99 mylias. 
(Nežinau, ar prie džipo prika-
bintas penkių galionų talpos 
benzino bakelis įskaitomas į tą 
nuotolio apskaičiavimą. Spėju, 
kad ne.)

Apie 30 procentų karo metu 
pagamintų džipų buvo pa-
siųsti į Didžiąją Britaniją ir 
Sovietų Sąjungą. Vien Sovietų 
Sąjunga gavo 77 972 džipus. 
Daug džipų buvo atgabenta į 
Murmansko uostą. Jie greitai 
tapo populiarūs sovietų ka-
riuomenėje, bet po karo jų ne-
simatė. Karui pasibaigus daug 
sovietų karininkų norėjo juos 
sau pasilaikyti ar nusipirkti, bet 
pagal JAV ir Sovietų Sąjungos 
pasirašytą „Lend-Lease” sutar-

tį, Sovietų Sąjunga įsipareigojo 
karui pasibaigus visą gautą 
technologinę įrangą sunaikinti. 
Radau informacijos, kad, pagal 
šią sutartį, tūkstančiai naujai at-
vežtų džipų Murmansko uoste 
buvo sutraiškyti ir paversti me-
talo laužu. Kitame informacijos 
šaltinyje radau, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu Sovietų 
Sąjunga iš JAV gavo 450 000 
motorizuotų susisiekimo prie-
monių, įskaitant sunkvežimius, 
džipus, traktorius, tankus, šar-
vuotus automobilius ir t.t. 

Tai man padėjo vėliau su-
prasti, kodėl aprašymuose apie 
partizanų kovas Lietuvoje nesu 
matęs jokių užuominų apie 
džipus. Tačiau esu skaitęs apie 
amerikietiškus „Studebaker” 
firmos sunkvežimius, kuriais 
sovietų kariuomenė perveždavo 
savo karius kovose su Lietuvos 
partizanais. Čia gal tinkama 
vieta priminti, kad Sovietų 

Per II pasaulinį karą buvo pagaminta 354 569 džipai.                                                              wikipedia.org

Sąjunga sulaužė „Lend-Lease” 
sutartį ir niekada neapmokėjo 
Amerikai už gautas gėrybes, 
o Amerikai buvo „nepatogu” 
prašyti skolų grąžinimo iš karo 
partnerės, netrukus tapusios 
Amerikos priešu.

Pirmą kartą džipą pama-
čiau 1945 m. pavasarį, karui 
einant į pabaigą. Tuo metu 
buvome prisiglaudę pas ūki-
ninkus Pietenfeldo kaime netoli 
Eichstatto miesto Bavarijoje. 
Kaimo gatvele važiavo porą 
džipų su įmontuotais kulkos-
vaidžiais. Už džipų ėjo saujelė 
pėstininkų su į priekį atkištais 
šautuvais. Prieš porą valandų 
iki to amerikiečiai kaimelį 
bent dvi valandas apšaudė iš 
patrankų, nors jame jokios 
vokiečių kariuomenės ar ka-
riškos įrangos nebuvo. Išvis 
nebuvo jokio pasipriešinimo. 
Suaugusieji, mums vaikams 
atplėšę po gabalą baltos paklo-

dės, pririšo prie lazdelės, kad 
galėtume mojuoti ateinantiems 
kariams. Atsimenu, kad pirmas 
įspūdis, pamačius tuos džipus, 
nebuvo stiprus. Tos mašinėlės 
be jokio stogo, be durų, atrodė 
lyg suaugusių žaisliukai, o ne 
rimta karo pabaisa.

Jau atvykę į Ameriką buvau 
pašauktas į JAV kariuomenę 
iš viso šešeriems metams, bet 
paskutinius ketverius metus 
tarnavau rezervuose. Per tą visą 
laiką džipu važiuoti neteko. Po 
daugelio metų vienos buvusios 
bendradarbės vyras pasiūlė 
po savo nuosavybės šlaitus 
pavėžinti savo civiliniu džipu, 
kuris dar buvo gana primityvus 
ir panašus į kariškąjį. Tai buvo 
mano pirmas ir gal paskutinis 
susipažinimas su džipu. Dabar 
tų civilinių džipų yra visokių 
modelių, bet jie nebėra tokie 
paprasti, kokie buvo jų protė-
viai prieš 75-rius metus.

ATIDARYTA PARODA, SKIRTA NOBELIO PREMIJOS LAUREATO JOSIFO BRODSKIO 
LYRIKAI LIETUVIŠKA TEMATIKA

M a s k v o s  l e i d y k l a 
„Iskusstvo”, nuo 1933 m. lei-
džianti to paties pavadinimo 
populiarų meno žurnalą ir 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
galerija „Arka” atidarė paro-
dą „Lietuviškas noktiurnas”, 
skirtą Josifo Brodskio lyrikai 
lietuviška tematika. Projektas 
yra tęsinys leidyklos vykdomos 
programos „Klasikinė literatūra 
šiuolaikinių dailininkų akimis”. 

J. Brodskis - Lietuvoje ge-
rai žinomas poetas, praleidęs 

čia daug laiko ir turėjęs platų 
draugų ir pažįstamų ratą. J. 
Brodskis gerai pažinojo Lietuvą 
ir labai ją mylėjo, ilsėjosi čia 
siela ir daug rašė Lietuvos isto-
rijos tema, apie Vilnių, Kauną, 
Palangą. „Lietuviškas noktiur-
nas” ir „Lietuviškas divertis-
mentas” yra reikšmingi kūriniai 
J. Brodskio kūryboje. Ši paroda 
apima penkis meno projektus, 
penkis menininkų dialogus su 
J.Brodskio poezija. Kiekvienas 
autorius pasirinko savo ištrau-

ką ir dialogo su poetu meninę 
išraišką.

I. Oleinikovas sukūrė seriją 
iliustracijų, skirtų „Lietuviško 
d i v e r t i s m e n t o ”  c i k l u i . 
Ištraukoje apie „Liejyklos” 
gatvę J.Brodskis sukuria savo 
įsivaizduojamą biografiją: kaip 
susiklostytų jo likimas, jei jis 
būtų gimęs Vilniuje prieš šimtą 
metų. Šios biografijos pagrindas 
- šeimos istorija, tarytum poeto 
senelis ir jis pats būtų gimęs 
šiose vietose ir prekiavęs siuvi-
mo mašinomis. I. Oleinikovas 
sukuria J.Brodskio poezijos 
atmosferą, pasitelkdamas savo 
paties jaunystės prisiminimus 
apie sovietinius septyniasde-
šimtuosius, kurie jam atrodė 
lyg ilgas, nesibaigiantis vasario 
mėnuo.

J. Borisova iš naujo pasa-
koja lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno istoriją fotografijų 
serijoje „Apie vyrus, sklandan-
čius ore”. Šis siužetas labai 
patiko J.Brodskiui, jis planavo 
skirti pilotams eilėraštį: galima 

tik numanyti, kad ši istorija jam 
priminė apie beviltišką žmogaus 
bandymą ištrūkti iš kasdie-
nybės, apie bandymą, visada 
pasmerktą nesėkmei. Tačiau J. 
Borisovos herojai iškyla prieš 
mus lyg mitologiniai didvyriai, 
kurie stoja į mūšį su erdve ir lai-
ku, paieškose savo tikrųjų namų. 

Natalija Reznik ir Denisas 
Davydovas irgi ieško savo 
„namų”, pasakoja mums savo 
šeimos istoriją, perteikia emi-
gracijos, klajonių ir ieškojimų 
patirtį. Ieško J.Brodskio poe-
zijoje jausmų, kuriuos patiria 
patys. Dabar menininkai gy-
vena Vokietijoje ir jų darbuose 
atsispindi aktualūs politiniai 
įvykiai, kai namų sąvoka mi-
lijonams žmonių prarado savo 
tikrąją prasmę.

Vladimiras Nasedkinas krei-
piasi į J.Brodskio „Lietuviško 
noktiurno” siužetą. Eilėraščio 
lyrinis herojus lyg vaiduoklis 
perskrenda okeaną ir naktį klai-
džioja po Vilnių ir Kauną, ieško 
savo draugo, beldžiasi į jo langą, 

kad užbaigtų seną ir svarbų jam 
pokalbį. Serijoje „Virš Lietuvos 
kalvų...” V. Nasedkinas tarsi 
kartoja vaiduoklio skrydį, kilda-
mas vis aukštyn ir žvelgdamas į 
Lietuvą iš kosmoso.

Dina Karaman - garso ir 
videomenininkė, todėl jos po-
kalbis su J.Brodskiu - garso ins-
taliacija, kur ji ne tik perduoda 
Kazimiero ir Nikolajaus cerkvių 
varpų dialogą, vežimo dardesį 
per grindinį, plunksnos girgž-
desį ir gaidžio riksmą - viską, 
kas aprašyta J.Brodskio eilėse, 
bet viską apipina savo pačios 
asociacijomis ir emocijomis.

Ši paroda - dar vienas reikš-
mingas žingsnis, jungiantis 
Lietuvos ir Rusijos meno pa-
saulius ir primenantis, kad 
menininkų bendravimas vi-
sais laikais nepaisė sienų ir 
sistemų skirtumų. Leidyklos 
„Iskusstvo” iniciatyva Vilniaus 
parodų lankytojai turės progą 
išvysti Lietuvą per poeto J. 
Brodskio kūrybos prizmę ir 
šiuolaikinių Rusijos menininkų 
vizualines jo kūrybos interpre-
tacijas.                            ELTA

Memorialinė lenta ant namo Vilniuje, Liejyklos g. 1, kuriame gy-
veno Ramūnas ir Elė Katiliai ir kur dažnai lankydavosi Nobelio 
premijos laureatas poetas Josifas Brodskis.    www.vilniausmuziejai.lt



11. DIRVA . 2015 m. gruodžio 22 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

A. Markevičius, 
Santa Monica, CA ...................100
D. Gatautis, Clev. Hts, OH .......75
R. Guzulaitis, Indianapolis, IN .50
L. Hoffman, Oak Lawn, IL .......50
D. Jakas, Blue Bell, PA .............45
S. Novickis, Tuscon, AZ ...........45
G. Stankūnas, Cos Cob, CT ......45
A. Karaša, Fallston, MD ...........35
S. Dimas, Middle Vill., NY ......30
S. Lee, Seminole, FL ................30
A. Reventas, Houston, TX ........25
T. Sperauskas, Glen Cove, NY .25
R. Vaicaitis, Park Ridge,IL .......25
V. Mažeika, Park Ridge, IL ......22
N. Bražėnas, Sparkill, NY ........20
Z. Duchmanas, Wickliffe, OH ..20
I. Meilė, Tinley Park, IL ...........20
A. Petraitis, Granada Hills, CA 20
A. Savaitis, York, PA .................20
S. Juodvalkis, Clev., OH ...........15
J. Balas, Peninsula, OH ............10
A. Bivainis, Rochester, MN .....10
L. Karnitis, Columbus, OH ......10
T. Kasiuba, Brooklyn, NY ........10
R. Rudaitis, Lemont, IL ............10
B. Kronas, Willowbrook, IL .......5
R. Selenis, Livonia, MI ...............5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

kontrolę, padėję įgyvendinti 
nutautinimo politiką, varžę 
žodžio laisvę, skleidę ateizmą, 
utopinio komunizmo idėją;

Mokslo, mokymo, švietimo 
institucijų ir įstaigų vadovai 
ir jiems pavaldūs darbuotojai, 
pasižymėję sovietizuojant 
visuomenės sąmonę; 

Vyr iaus ios ios  l i t e ra -
tūros valdybos (Glavlit), 
Religinių kultų reikalų tary-
bos, Savanoriškos draugijos 
armijai, aviacijai ir laivynui 
remti, Meno reikalų valdybos, 
Kultūros ir švietimo įstaigų 
komiteto, Užsienio reikalų 
komisijos, Nacionalizavimo 
ir turto konfiskavimo komisi-
jų, Ištremtųjų turto aprašymo 
komisijų, Vakarų radijo laidų 
trukdymo stočių, Centrinės 
rinkimų komisijos, Lietuvos 
SSR Ateizmo muziejaus, 
Lietuvos SSR Revoliucijos 
muziejaus, Aukštosios ir kitų 
partinių mokyklų, Marksizmo-
leninizmo universitetų ir kur-
sų, Politinio švietimo įstaigų, 
Partijos istorijos instituto prie 
LKP CK vadovai ir pava-
duotojai, šių įstaigų struk-
tūrinių padalinių vadovai, 
LKP pavaldžių organizacijų 
politinių skyrių viršininkai, 
pavaduotojai, visų institucijų 
ir struktūrų politiniai vadovai, 
pavaduotojai, ūkinių struktūrų 
vadovų pavaduotojai politi-
niams reikalams.

Labiausiai pasižymėję 
SSRS kolaborantai 
Georgijus Bacharovas, 

Juozas Bartašiūnas, Feliksas 
Bieliauskas, Petras Cvirka, 
Karolis Didžiulis, Nachmanas 
D u š a n s k i s ,  A l f o n s a s 
Gailevičius,  Mečislovas 
Gedvi las ,  L iudas  Gi ra , 
Aleksandras Guzevičius, 
Mykolas Junčas-Kučinskas, 
Judita Komodaitė, Fridis 
Krastinis, Kostas Kubilinskas, 
Kazimieras Liaudis, Jonas 
Macijauskas, Juozas Maniušis, 
Juozas Markulis, Leonardas 
Martavičius, Icikas Meskupas, 
Vladas Niunka, Eduardas 
Ozarskis, Justas Paleckis, 
Juozas Petkevičius, Kazimieras 
Preikšas, Bronius Pušinis, 
Antanas Raguotis, Alfonsas 
Randakevičius,  Eusiejus 
Rozauskas,  Aleksandras 
Slavinas, Antanas Sniečkus, 
Romas Šarmait is ,  Jonas 
Šimkus, Motiejus Šumauskas, 
Mečis lovas  Taur inskas , 
Danielius Todesas, Valerija 
Valsiūnienė, Antanas Venclova, 
Jonas Vildžiūnas, Vincas 
Vitkauskas, Genrikas Zimanas, 
Juozas Žiugžda.

Kam dar neaišku apie nusi-
kalstamą Lietuvos komunistų 
veiklą, Martynas pasiūlė skai-
tyti per žiniasklaidą išplatintą 
visuomeninių organizacijų 
sprendimą.

Sovietų Komunistų 
partijos ir jos padalinio 

LKP pasmerkimas 
Seimo Kovo 11-osios Akto 

salėje 2015 m. gegužės 22 d. 
vyko konferencija „Lietuvos 
gyventojų sovietinio geno-
cido organizatoriai ir vykdy-
tojai: istorinis, moralinis ir 
teisinis atsakomybės įvertini-
mas”. Konferencijos rengėjai 
– Lietuvos Respublikos Seimo 
Pasipriešinimo okupaciniams 
režimams dalyvių ir nuo okupa-
cijų nukentėjusių asmenų teisių 
ir reikalų komisija (LKKAS), 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga (LLKS), Istorinės at-
minties ir valstybingumo tvir-
tinimo visuomeninė taryba, 
dvidešimt septynių nevyriausy-
binių organizacijų, padedančių 
stiprinti Lietuvos valstybės 
gynybinius pajėgumus atstovai. 
Į konferenciją buvo pakviesti ir 
atvyko per 300 visuomeninių 
bei valstybinių organizacijų 
narių, buvę tremtiniai ir politi-
niai kaliniai, dvasiškiai, Seimo 
nariai nusprendė:  įvardin-
ti ir paskelbti SSKP ir jos 
padalinį Lietuvoje – LKP 
– nusikalstama represine 
organizacija 1940–1941 ir 
1944–1991 metais bei kreiptis 
į Lietuvos Respublikos Seimą 
Konferencijos sprendimą įtei-
sinti Valstybės teisės aktu, siūly-
ti Lietuvos Respublikos Seimui 
ir Vyriausybei kreiptis į Europos 
Parlamentą dėl SSKP ir jos 
padalinio LKP, kaip tautų geno-
cido organizatorių ir vykdytojų, 
nusikalstamos veiklos politinio 
įvertinimo.

Kol SSKP ir LKP nėra pa-
smerktos valstybiniu lygmeniu, 
tauta išlieka suskaldyta ne pagal 
partijas, o pagal pažiūras į so-
vietinę jos praeitį. Partijų radosi 
jau per 40, kas yra nenatūralu 
politinėje erdvėje, nes valsty-
bės kūrimo ir tvirtinimo tiek 
ideologijų tiesiog negali būti. 
Lietuvoje didžioji dauguma 
partijų sukurptos kokiai grupei 
turint tikslą pakliūti į valdžią, 

todėl ir valstybės kūrimas bei 
tvirtinimas iškreiptas, todėl ir 
demokratija netikra. Lietuvoje 
Nepriklausomybės atkūrimo 
metu nepavyko priimti nei de-
sovietizacijos, nei liustracijos 
įstatymų, todėl visuomenė pa-
simetusi, nes jai įtaką tebedaro 
tai, „kas buvo, bet be pėdsako 
nepraėjo”.

Išeitis
Martyno vardijamas Lietu-

vos sopulių aibė jau iš pat pra-
džių pradėjo klibinti mano 
gailestingumo nuostatą, o ir 
siuvėjo veidas mainėsi į rūs-
tų. Prisiminiau, kad Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tary-
bos 1949 m. vasario 16 d. Dek-
laracija 1999 m. sausio 12 d. 
Lietuvos Respublikos Įstatymu 
pripažinta teisės aktu, taigi iš-
vardintos veikos, kuriose išvien 
su SSRS komunistais dalyvavo 
Lietuvos komunistų partijos 
įvairių lygių vadovai, yra nu-
sikalstamos, todėl, kai siuvėjas 
sopulingąją litaniją baigė, pa-
deklamavau prisiminęs Putino 
„Rūstybės psalmės” posmelį:

O Dieve teisingos rūstybės,
Valdove vergų ir tironų!
Perkūnais kerštingos 

rūstybės

Išpirki kančias milijonų.
O Martynas, nuo rūs-

tybės atlėgstančiu veidu ir 
žvilgsniu, priminė paskelbtus 
Šventuosius Gailestingumo 
metus ir pasiūlė neberūstau-
ti, prakeiksmu nebesmerkti 
persivadinusių kitais vardais 
Lietuvos komunistų, o melstis 
už tai, kad patys buvę komu-
nistai pasmerktų savo partijos  
nusikalstamas veikas bei, pa-
sibarstę galvas pelenais, atliktų 
atgailą. Po tokio netikėto kai-
myno atsimainymo ir pats stai-
ga pasijutau kitokiu, todėl abu 
sutarėme melsti Gailestingąjį 
Dievą prašydami, kad buvu-
siems komunistams, jei jie 
viešai pasmerks savo praeitį 
ir atsiprašys Tautos, atleidimą 
suteiktų. Labai tikėtina, kad 
tuomet tas sovietinis pėdsakas 
visuomenės sąmonėje sunyk-
tų. Tokį siūlymą Seimui jau 
pateikė paminėta š. m. gegužės 
22 dieną įvykusi Konferencija. 

Pastaba:  Autor ius  – 
Algimantas Zolubas, Juozapas 
Palionis – slapyvardis. Autorius 
prisiima atsakomybę už pateik-
tus duomenis apie rašinyje mini-
mus asmenis bei pateiktas žinias 
apie visuomeninių organizacijų 
konferencijos sprendimą.

Grupė Lietuvos liaudies seimo atstovų Maskvoje, Kremliuje, SSRS AT VII Nepaprastojoje sesijoje, 
kurioje „prašyta” Lietuvos TSR „priimti” į Sovietų Sąjungą, o iš tikrųjų Lietuva buvo aneksuota ir 
prijungta prie Sovietų Sąjungos. Nuotraukoje (iš kairės): Petras Cvirka, Antanas Venclova, Liudas 
Gira, Salomėja Nėris, Kostas Korsakas. Maskva, 1940 m. rugpjūčio mėn.                           LCVA nuotr.

AR KAS BUVO, TAS 
PRAĖJO BE PĖDSAKO?

(Atkelta iš 6 psl.)

LIETUVA SKYRĖ 
HUMANITARINĘ 

PAGALBĄ ETIOPIJAI
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija skyrė 10-ies tūkstan-
čių eurų humanitarinę pagalbą 
Etiopijai. Parama skirta padėti 
dėl maisto trūkumo kenčian-
tiems Etiopijos vaikams, lėšos 
bus pervedamos Jungtinių Tautų 
Vaikų fondui (UNICEF).

Etiopija kenčia nuo meteoro-
loginio reiškinio El Nino sukel-
tos sausros, dėl kurios apie 8,2 
mln. žmonių neturi pakankamai 
maisto, jiems reikia neatidėlio-
tinos humanitarinės pagalbos. 
Humanitarinę padėtį šalyje 
sunkina tai, kad Etiopijoje glau-
džiasi apie 730 tūkst. pabėgėlių, 
šalis priima didžiausią pabėgė-
lių skaičių Afrikoje. UNICEF 
duomenimis, krizės paliestų vai-
kų (iki 18 metų) skaičius – 3,2 
mln., iš jų 302 605 vaikams iki 
5 metų amžiaus, kenčiantiems 
dėl prastos mitybos, turi būti 
suteikta neatidėliotina pagalba. 
UNICEF 2015 m. rugsėjo mėn. 
duomenimis, humanitarinės 
pagalbos poreikių finansavimo 
trūkumas sudaro 57%. Lietuvos 
parama prisidės prie šio trūku-
mo sumažinimo.

2015 metais atsiliepdama į 
tarptautinius humanitarinės pa-
galbos prašymus ir iniciatyvas, 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterija humanitarinę pagalbą 
yra skyrusi Ukrainai, Sirijai, 
Nepalui, Gruzijai, Malaviui, 
Vanuatu, Jemenui ir kovai su 
Ebolos virusu.            LR URM
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Domantas Sabonis ir to-
liau įrodinėja, jog yra realus 
kandidatas netrukus praverti 
stipriausios planetos lygos 
duris. Gruodžio 19 d. lietuvis 
sužaidė įspūdingiausią mačą 
per savo karjerą NCAA lygoje 
ir padėjo „Gonzaga Bulldogs” 
ekipai namuose 86:79 (49:33, 
37:46) įveikti „Tennessee 
Volunteers”. 

D. Sabonis žaidė žvėriš-
kai – per 32 minutes pelnė 36 
taškus, atkovojo 16 kamuolių 
bei blokavo 1 varžovo metimą, 
kartą suklydo bei prasižengė 
4 kartus.

Be Modesto Paulausko 
krepšinis nebūtų antroji 
Lietuvos religija. Tuo įsitiki-
nusi Gintarė Grikštaitė, fil-
mo „Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys” scenari-
jaus autorė. 

„Jeigu reiktų pakartoti, kar-
točiau tą patį ir dar daugiau. Dar 
daugiau dirbčiau, dar ilgiau. 28 
metų negalvočiau apie karjeros 
pabaigą: žaisčiau krepšinį, kol 
išneštų, kaip futbolo aikštėje, 
ant neštuvų,” – taip apie savo 
karjerą sakė M. Paulauskas, 
1972 m. olimpinis, 2 kartus 
pasaulio ir 4 kartus Europos 
čempionas. 

G. Grikštaitė tikina, kad 
prisiliesti prie žvaigždžių – vi-
suomet didelis malonumas ir 

23-ejų metų lietuvių kilmės 
kovotoja Rose Namajunas pres-
tižiniame mišrių kovos menų 
(MMA) turnyre „UFC Fight 
Night 80” Las Vegase (JAV) 
gruodžio 10 d. nugalėjo 21-erių 
metų amerikietę Paige VanZant. 

JAV pilietybę turinti R. 
Namajunas svorio kategorijos 
iki 52,5 kg kovoje pergalę 
iškovojo penktajame raunde, 
sėkmingai atlikusi smaugi-
mo veiksmą. Lietuvių kilmės 
sportininkė, teisėjų sprendimu, 
pirmavo ir pirmuose keturiuose 
raunduose (10:8, 10:9, 10:8, 
10:8).

Tai buvo ketvirtoji R. 
Namajunas pergalė profesio-

2017 metais dėl Europos 
čempionų karūnos 24 rinkti-
nės kovos keturiose skirtin-
gose valstybėse – Suomijoje, 
Rumunijoje, Izraelyje ir 
Turkijoje. Finalinis etapas 
bus surengtas Stambule. 

Dėl  gal imybės rengti 
Senojo žemyno krepšinio 
pirmenybes kovojo penkios 
šalys. Vienintelė Lenkija liko 

PRIEŽASTIS, DĖL KURIOS KREPŠINIS –  
ANTROJI RELIGIJA LIETUVOJE

Modestas Paulauskas – vienas garsiausių Lietuvos krepšininkų. 
Pripažinimą ir pagrindines pergales pasiekė 10 metų be pertrau-
kos (nuo 1965 iki 1974) žaisdamas Sovietų Sąjungos rinktinėje. 
                                                                                                delfi.lt

prisimena, jog šio krepšininko 
vardą girdi nuo tada, kai pradė-
jo būti sąmoninga. 

„Po karo jis buvo tas 
žmogus, kuris parodė kelią 
kitiems, paskui atsirado ir 
Arvydas Sabonis, ir Šarūnas 
Marčiulionis. Kaži, ar be M. 
Paulausko krepšinis būtų an-
troji religija Lietuvoje”, – sako 
Gintarė Grikštaitė.  

Nors sukūrė ne vieną fil-
mą apie sporto pasaulį, G. 
Grikštaitė tvirtina, jog M. 
Paulauskas – pirmasis, apie 
kurį ji norėjo kurti filmą jau nuo 
studijų laikų. „Jis – tituluočiau-
sias Lietuvos krepšininkas. M. 
Paulauskas – mano žvaigždė”, 
– tvirtina žurnalistė. 

Filmas pradėtas kurti 

prieš dvejus metus. „Kadangi 
mes pažįstami labai seniai, 
Modestas pasitikėjo mumis 
ir sutiko”, – darbų pradžia 
prisimena scenarijaus auto-
rė. Jos teigimu, pagrindinis 
dokumentinio filmo kūrėjų 
tikslas –  parodyti, kaip tam-
pama čempionu ir olimpine 
žvaigžde. 

Filmo autorius – Stasys 
Petkus, scenarijaus autorė – 
G. Grikštaitė, operatorius – 
Žilvinas Petkus, montažo reži-
sierius – Arvydas Raginis. 

Gruodžio 14 d. filmas 
pristatytas kviestinei publi-
kai. Artimiausiu metu fil-
mą „Modestas Paulauskas. 
Krepšinio švyturys” išvys ir 
LRT televizijos žiūrovai. LRT

„EUROBASKET 2017” RUNGTYNĖS VYKS 
KETURIOSE VALSTYBĖSE

be nieko.
„Eurobasket 2015” pirmą 

kartą istorijoje vyko keturiose 
šalyse – Kroatijoje, Latvijoje, 
Vokietijoje ir Prancūzijoje. 
Finalinis etapas praėjusį rugsė-
jo buvo surengtas Lilyje.

Čempionų taurę į viršų kėlė 
ispanai, o Jono Kazlausko tre-
niruojami lietuviai pasidabino 
sidabro medaliais.            LRT

DOMANTAS SABONIS SUŽAIDĖ GERIAUSIAS KARJEROS 
RUNGTYNES 

Lietuvis  š iame mače 
Tenesio ekipai po krepšiu buvo 
akivaizdžiai per kietas riešutas 
ir pataikė net 12 metimų iš 16, 
taip pat pataikė 12 iš 15 baudų 
metimų.

Kadangi visai neseniai 
traumą patyrė pagrindinis 
„Bulldogs” vidurio puolėjas 
Przemekas Karnowskis, 19-
etis lietuvis dvikovą pradėjo 
starto penkete ir dažnai žaisda-
vo sau neįprastoje „centro” po-
zicijoje. Visgi su šia užduotimi 
lietuvis susidorojo puikiai.

Įpusėjus dvikovai „buldo-
gai” turėjo net 16 taškų pers-
varą, tačiau antroje rungtynių 
pusėje Tenesio ekipai pavyko 
atsitiesti ir netgi persverti 
rezultatą. Visgi mačo pabaigą 
geriau sužaidė šeimininkai.

Turėdamas 4 pražangas 
dvikovos pabaigoje D. Sabonis 
žaidė drąsiai ir užtikrinai. 
Likus kiek mažiau nei 2 minu-
tėms būtent jo dvitaškis išvedė 
„Bulldogs” į priekį 77:75. Nuo 
šios akimirkos atgal šeiminin-
kai jau nesižvalgė.

„ R u n g t y n i a u t i  p r i e š 
Tenesio komanda niekada 
nebūna lengva. Kiekvienais 

metais žaidžiant su jais aikš-
tėje vyksta labai kieta kova. 
Džiaugiuosi, jog laimėjome 
ir noriu pagirti sirgalius, kurie 
tikrai labai puikiai mus pa-
laikė”, – po mačo kalbėjo D. 
Sabonis.

Aukštaūgis pripažino, kad 
rungtyniauti su keturiomis 
pražangomis nebuvo lengva, 
tačiau džiaugėsi, jog sugebėjo 
likti aikštėje iki paskutinių 
minučių ir padėjo komandai 
iškovoti pergalę, kuri turėtų su-
teikti dar daugiau pasitikėjimo 
prieš lemiamas NCAA kovas.

Iki šiol daugiausiai – 26 
taškus – mūsiškis buvo įmetęs 
į „North Arizona Lumberjack” 
komandos krepšį.

Tai buvo 8-oji „Bulldogs” 
pergalė per 11 dvikovų.

Priminsime, jog artėjančio-
je NBA naujokų biržoje „NBA 
Draft” jam prognozuoja 10-ąjį 
šaukimą, „Draft Express” spė-
jimas – 27-asis šaukimas.

Kitą vasarą D. Sabonis gali 
dar nedalyvauti NBA naujokų 
biržoje, tačiau didelė tikimybė, 
kad aukštaūgis surizikuos ir 
bandys praverti stipriausios 
lygos duris.               15min.lt

Domantas Sabonis.           lrytas.lt

ROSE NAMAJUNAS LAS VEGASE IŠKOVOJO PERGALĘ

nalų ringe per šešias dvikovas. 
P. VanZant patyrė antrąją nesė-

kmę per aštuonias dvikovas.
 ELTA

Rose Namajunas.                                                     screen.yahoo.com


