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BRANDUOLINIS TERORIZMAS – GRĖSMĖ VISAI ŽMONIJAI

Ketvirtadienis, kovo 31
d. (Vašingtonas). Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Baltuosiuose
rūmuose dalyvavo Jungtinių
Amerikos Valstijų Prezidento
Baracko Obamos kvietimu
surengtoje darbo vakarienėje.
Darbo vakariene, kurioje
dalyvavo 52 valstybių lyderiai, svarbiausių tarptautinių organizacijų – Jungtinių
Tautų, ES ir TATENOS vadovai, prasidėjo Branduolinio
saugumo viršūnių susitikimas. Šio aukščiausio lygio
pasaulinio forumo tikslas –
įvertinti atominę energetiką
vystančių valstybių pažangą užtikrinant branduolinių
medžiagų infrastruktūros ir
medžiagų saugumą, stiprinti
branduolinio saugumo kultūrą ir sutarti dėl įsipareigojimų
branduoliniam saugumui
tęstinumo.
Darbo vakarienės metu
ypatingas dėmesys skirtas
branduolinio terorizmo grėsmei, kurios tikimybė sustiprėjo po terorų atakų Briuselyje.
„Nė viena valstybė nėra
apsaugota nuo šios grėsmės.
Jei radioaktyvios medžiagos
patektų į teroristų rankas, tai
gali turėti pražūtingų pasekmių visiems. Branduoliniam
ginklui pasigaminti pakanka
labai nedidelio kiekio pluto-

nio. Todėl šiandien tarptautinė bendruomenė yra pasirengusi imtis visų griežčiausių
prevencinių priemonių“, –
sakė Prezidentė.
„Fissile Materials
Working Group“, kuri jungia
80 šioje srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų,
tyrimų duomenimis, visame
pasaulyje yra apie 2000 tonų
blogai saugomų radioaktyvių
medžiagų, iš kurių galima pasigaminti branduolinį ginklą.
Valstybės vadovės teigimu, būtina nedelsiant griežtinti radioaktyvių medžiagų
apskaitą, kontrolę ir apsaugą,
stiprinti atominių elektrinių
ir kitų civilinių atominių
įrengimų saugą, tinkamai
kovoti su branduolinių medžiagų kontrabanda ir kontrabandininkų tinklais, keistis
žvalgybine informacija apie
teroristų tinklus, priimti reikalingus teisės aktus, kurie
draustų radioaktyvių medžiagų laikymą ir gabenimą.
Šalies vadovė taip pat
pabrėžė, jog grėsmę žmonių
saugumui kelia ir nesaugios
atominės elektrinės bei netinkamas jų eksploatavimas.
Pasak Prezidentės, vos
u ž 5 0 k m n u o Vi l n i a u s
Baltarusijoje statoma
Astravo atominė elektrinė neatitinka tarptautinių

saugumo standartų. Nėra
atliktas nepriklausomas poveikio aplinkai vertinimas,
projektas įgyvendinamas
neatsižvelgiant į tarptautinių
konvencijų reikalavimus ir
įpareigojimus, nevykdomi
vadinamieji „stress testai“,
kurie nustatytų, ar ši jėgainė
gali saugiai funkcionuoti pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis. Statybų dokumentacija ir priežiūra vykdoma
netvarkingai ir neskaidriai.
Neįleidžiami TATENOS stebėtojai ir ekspertai.
Valstybės vadovės teigimu, susirūpinimą dėl nesaugių atominių elektrinių yra
pareiškusios ir kitos šalys bei
tarptautinės organizacijos.
Lietuva kartu su Branduolinio
saugumo viršūnių susitikime
dalyvaujančiomis valstybėmis pabrėžia glaudžias
sąsajas tarp branduolinio
saugumo ir saugos, taip pat
būtinybę užtikrinti efektyvias tarptautines priemones
identifikavimo, mokymų ir
prevencijos srityse.
Vašingtono viršūnių susitikime taip pat kalbama apie
branduolinių ginklų ribojimą
ir kontrolę. Šalies vadovės
teigimu, šie klausimai aktualūs ir Lietuvai. Nors pasaulyje yra susitarimas dėl ilgojo
nuotolio raketų ribojimo, ne

BRITANIJOJE DĖL „PANAMOS DOKUMENTŲ” SKANDALO
KURS SPECIALIĄ DARBO GRUPĘ

Londonas, balandžio 10 d.
(ELTA). Kilus „Panamos dokumentų” skandalui Didžiojoje
Britanijoje bus įkurta nauja
darbo grupė, kuri aiškinsis
mokesčių vengimo ir pinigų
plovimo atvejus, praneša BBC.
Darbo grupei vadovaus Jos
Didenybės mokesčių ir muitų
inspekcija bei Nacionalinė
kovos su nusikalstamumu
agentūra. Joje taip pat dirbs
specialistai iš Kovos su stambiu sukčiavimu tarnybos ir
Finansų priežiūros tarnybos.

Apie darbo grupės sukūrimą
paskelbė Didžiosios Britanijos
premjeras Deividas Kameronas
(David Cameron), kuris pats
yra minimas „Panamos dokumentuose” ir kaltinamas
dalyvavęs savo tėvo lengvatinio apmokestinimo fondo
„Blairmore Holdings” veikloje.
Siekdamas sušvelninti situaciją
D. Kameronas paskelbė duomenis apie savo finansinius
reikalus.
Pasak Britanijos iždo atstovės, darbo grupė apie savo
veiklą atsiskaitys iždo sekretoriui Džordžui Osbornui
(George Osbourne) ir vidaus
reikalų sekretorei Teresai Mej
(Theresa May).

Anot iždo atstovės,
Mokesčių ir muitų inspekcija
kreipėsi į Tarptautinį žurnalistų
tyrėjų konsorciumą (ICIJ), nacionalinį Didžiosios Britanijos
transliuotoją BBC bei dienraštį
„The Guardian” prašydama
pasidalinti turima informacija
apie „Panamos dokumentų”
skandalą ir jame įsivėlusią teisinių paslaugų firmą „Mossack
Fonseca”. Tačiau į prašymą kol
kas neatsiliepta.
Iždo atstovė spaudai pareiškė, kad „valdžia dar kartą
ragina juos perduoti turimą
informaciją”. Ji pridūrė, kad
mokesčių ir muitų inspekcija
apsaugos bet kokio šaltinio
konfidencialumą.

Į TURKIJĄ IŠ GRAIKIJOS ATPLUKDYTI 45 PAKISTANIEČIAI

Ankara, balandžio 8
d. (ELTA). Penktadienį iš
Graikijos Lesbo salos į Turkiją
buvo išsiųsti 45 pakistaniečiai,
informuoja „Reuters”.
Turkijos pareigūnai migrantų tapatybes patvirtino po to,
kai juo atplukdęs laivas prisišvartavo Dikilio miesto uoste.
Turkijos parlamentas penk-

tadienio naktį priėmė sprendimą leisti Ankarai repatrijuoti
Pakistano migrantus.
Pagal ES ir Turkijos susitarimą, atgal į Turkiją bus siunčiami
nelegaliai į Graikiją vėliau nei
kovo 20 d. atvykę migrantai,
kurių prieglobsčio prašymai
buvo atmesti. Už kiekvieną į
Turkiją grąžintą sirą Europa

turės priimti po vieną teisėtą
Sirijos pabėgėlį.
Pirmoji grupė į Turkiją atvyko balandžio 4 d., pirmadienį,
bet nuo to laiko procesas buvo
įstrigęs, nes pasipylė prašymai,
gauti prieglobstį Graikijoje.
Pirmadienį į Turkiją buvo išsiųsta apie 200 žmonių, daugiausia
jų - pakistaniečiai.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir JAV
Prezidentas Barakas Obama (Barack Obama). LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ R. Dačkus

visos valstybės geranoriškai
bendradarbiauja dėl vidutinio
nuotolio raketų ribojimo,
o būtent jos mūsų regionui
yra pačios pavojingiausios.

Todėl tarptautinis dėmesys
branduolinių ginklų kontrolei
yra svarbus, stiprinant mūsų
regiono saugumą.
Prezidentės spaudos tarnyba

KIJEVAS IR MASKVA TĘSIA DERYBAS
DĖL N. SAVČENKO PERDAVIMO UKRAINAI

Kijevas, balandžio 7 d.
(ELTA). Kijevas ir Maskva
tęsia diplomatinio ir politinio lygmens derybas dėl
Nadijos Savčenko perdavimo
Ukrainai, bet teisinis ekstradicijos mechanizmas šiuo metu
dar nepaleistas.
Tai ketvirtadienį žurnalistams pareiškė Ukrainos teisingumo ministras Pavlo Petrenka,
praneša „RIA Novosti”.
Trečiadienį situaciją, susijusią su ukrainiečių lakūne,
komentavo Rusijos teisingumo
ministerijos atstovai. Jie pareiškė kol kas negavę iš Kijevo
prašymo išduoti N. Savčenko.
Kovo 22-ąją Rostovo srities Donecko miesto teismas
pripažino N. Savčenko kalta
dėl dviejų Rusijos žurnalistų
žūties Ukrainos rytuose ir
nuteisė ją 22 metus kalėti bendrojo režimo kolonijoje.
Anot Rusijos pareigūnų, N. Savčenko 2014 metų
birželio 17-ąją koregavo artilerijos ugnį į separatistų
kontrolės postą Luhansko
srities Metalisto gyvenvietės
rajone, kur buvo civilių, tarp

jų - trys Rusijos televizijos
korespondentai. Du iš jų Igoris Korneliukas ir Antonas
Vološinas - per apšaudymą
žuvo. Pati N. Savčenko neigia
savo kaltę. Ji taip pat tvirtina,
kad prievarta buvo išvežta į
Rusijos teritoriją.
Balandžio 5-osios vidurnaktį Rusijos teismo sprendimas N. Savčenko byloje
įsiteisėjo. Gynybos paskelbtame ukrainiečių lakūnės pareiškime sakoma, jog ji nemato
prasmės skųsti nuosprendį,
kadangi nepripažįsta jo teisėtumo.
Prieš tai ukrainietės advokatas M. Feiginas sakė, kad
„netolimoje ateityje gali būti
permainų, kurios turės įtakos
Nadijos likimui”. Jis paaiškino turįs omenyje galima N.
Savčenko iškeitimą į Rusijos
piliečius.
Kovo 26-ąją Rusijos prezidento Vladimiro Putino
spaudos sekretorius Dmitrijus
Peskovas pareiškė, kad sprendimą dėl N. Savčenko likimo
gali priimti tik valstybės vadovas.
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LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė balandžio 9 d. Kaune
priėmė 129 Generolo Povilo Plechavičiaus licėjaus kadetų priesaikas.Vieninteliame Baltijos šalyje kadetų licėjuje suteikiami
teisinių žinių pagrindai, viešojo saugumo ir krašto gynybos
pradmenys, kadetai supažindinami su karine technika, ginkluote, žino pagrindinius karybos principus. „Įsipareigojote būti
ištikimi Lietuvai, saugoti jos laisvę ir prisidėti prie Tėvynės
klestėjimo. Šios priesaikos turėsite laikytis visą gyvenimą.
Tvirtai žinome, kad visada, kai valstybei reikės, jūs būsite su
mumis ir Lietuva”, - Vienybės aikštėje prie Karo muziejaus
kadetams kalbėjo Prezidentė. P. Plechavičiaus licėjus išleido
jau dvi abiturientų laidas, kurių dalis tolesnes studijas pasirinko
Lietuvos karo akademijoje, Mykolo Romerio universitete ar
yra profesinės karo tarnybos kariai. Daugiau nei prieš dvidešimtmetį kaip Jaunojo kario būrelis visuomeniniais pagrindais
įkurta mokykla 2012 m. tapo bendrojo ugdymo mokykla. Šiuo
metu licėjuje mokosi 403 mokiniai.
Prekyba poveikiu įtariamas Gintaras Jonas Furmanavičius
atleistas iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktorės patarėjo pareigų. Jis pats balandžio 2 d. po pietų įteikė prašymą
laikinajai NŽT direktorei Aušrai Kalantaitei, teigiama NŽT
pranešime spaudai. NŽT laikinoji vadovė šį prašymą tenkino.
Kaip ELTA rašė, Specialiųjų tyrimų taryba trečiadienį
sulaikė G. J. Furmanavičių. STT pareigūnų duomenimis,
buvo susitarta, kad už kyšį direktorės patarėjas paveiks NŽT
darbuotojus, kad būtų leista vienai įmonei Vilniaus mieste
suformuoti žemės sklypą prijungiant prie įmonės turimo
sklypo valstybei priklausančią žemę. STT atliekamą tyrimą
dėl prekybos poveikiu kontroliuoja ir jam vadovauja Vilniaus
apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo skyriaus prokurorai.
Vitas Vasiliauskas dar vieną kadenciją - penkerius metus
vadovaus Lietuvos bankui. Už tai, kad jis būtų Lietuvos banko
valdybos pirmininku, ketvirtadienį per slaptą balsavimą pasisakė 59 Seimo nariai, 23 buvo prieš, 17 parlamentarų susilaikė,
o 3 biuleteniai buvo pripažinti negaliojančiais. Po balsavimo
rezultatų paskelbimo V. Vasiliauską pasveikino plenariniam posėdžiui pirmininkavęs Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis.
Už išreikštą pasitikėjimą padėkojo antrą kadenciją pradėsiantis Lietuvos banko vadovas. Vadovaudamasi Konstitucija ir
Lietuvos banko įstatymu V. Vasiliausko kandidatūrą Seimui
pateikė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Jam teko suvaldyti
tiek „Snoro”, tiek Ūkio banko griūties problemas, teko pertvarkyti Lietuvos bankų darbą”, - sakė A. Kubilius.
Seimui siūloma priimti Šeimos stiprinimo įstatymo projektą, kuriame reglamentuojama šeimos politika, įtvirtinti
šeimos stiprinimo principai. Įstatymo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo jį rengusios Seimo parlamentinės grupės „Už šeimą” nariai. Jai vadovauja Seimo narys
konservatorius Rimantas Jonas Dagys. Dokumento rengime
dalyvavo VDU Santuokos ir šeimos studijų centro ir viešosios
įstaigos „Šeimos institutas” atstovai. Seimo narių teigimu,
įstatymo projekto rengimą paskatino šeimų ir nevyriausybinių
organizacijų išsakomi paraginimai, kad valdžios institucijoms
reikia imtis priemonių, kurios iš esmės gerintų šeimų padėtį,
skatintų susilaukti vaikų, kurtų šeimoms palankią aplinką, taip
pat mokslininkų tyrimai, išryškinantys, kad šeimos politika
Lietuvoje nenuosekli, nepastovi, neilgalaikė ir nekoordinuota.
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Klaipėdoje
dalyvavo Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo projekto
įgyvendinimo komisijos posėdyje, kuriame buvo apžvelgiami
terminalo ir uosto veiklos rezultatai bei perspektyvos. Posėdyje
pažymėta, jog SGD terminalo veikla ženkliai intensyvėja. Pernai
buvo išdujinta 518 tūkst. MWh gamtinių dujų, šiemet – 2.313
tūkst. MWh. Toliau plėtojant terminalo veiklą, tikimasi, jog jau
2017 metų pavasarį bus galima tiekti dujas vartotojams, neprisijungusiems prie magistralinių vamzdynų. Tam pasitarnaus šiuo
metu pradedama statyta antžeminė SGD paskirstymo stotis.
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė
Mikutienė kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių,
prašydama Vyriausybės lygiu kuo skubiau spręsti slaugytojų
darbo užmokesčio didinimo klausimą. Lietuvoje slaugytojų
skaičius, tenkantis 10 tūkstančių gyventojų, yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Dėl menko darbo užmokesčio
ir blogų darbo sąlygų slaugytojai emigruoja - per 20 metų
Lietuvoje slaugytojų skaičius sumažėjo nuo 36 tūkstančių iki
16 tūkstančių, t. y. daugiau nei perpus. Lietuvoje po studijų
įsidarbina tik vienas iš dešimties jaunų specialistų, todėl visuomenei senstant ir slaugos poreikiams didėjant, padėtis darosi
labai įtempta.
ELTA

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS G7 SUSITIKIME

Balandžio 10-11 dienomis Hirosimoje vyko G7 užsienio reikalų ministrų susitikimas.

Hirosima, balandžio 10
d. (ELTA). JAV valstybės sekretorius Džonas Keris (John
Kerry) atvyko į G7 susitikimą
Hirosimoje. Jis tapo pirmuoju
JAV valstybės sekretoriumi,
aplankiusiu šį Japonijos miestą,
prieš kurį per Antrąjį pasaulinį
karą buvo panaudotas branduolinis ginklas, informuoja AFP.
Manoma, kad po Dž. Kerio
vizito Hirosimą gegužės mėnesį gali aplankyti ir JAV prezidentas Barakas Obama (Barack
Obama), kuris taptų pirmuoju

pareigas einančiu JAV prezidentu, apsilankiusiu šiame
mieste.
Dviejų dienų G7 susitikime
taip pat dalyvavo Didžiosios
Britanijos, Prancūzijos,
Kanados, Vokietijos, Italijos ir
Japonijos diplomatai. Šis renginys vyksta ruošiantis G7 viršūnių susitikimui, kuris įvyks
Japonijoje gegužės 26-27 d.
JAV valstybės sekretorius Dž. Keris, Didžiosios
Britanijos užsienio reikalų sekretorius Filipas

Reuters

Hamondas (Philip Hammond),
Prancūzijos diplomatijos vadovas Žanas Markas Ero
(Jean-Marc Ayrault) bei kiti
ministrai aptarė svarbiausius tarptautinius klausimus:
problemas Artimuosiuose
Rytuose, migracijos krizę,
konfliktą Ukrainoje ir terorizmą.
Japonija pabrėžė ir jai
rūpimas problemas, tokias
kaip teritoriniai nesutarimai
Pietų Kinijos jūroje ir Šiaurės
Korėjos branduolinio ginklo

UKRAINA APKALTINO NYDERLANDŲ REFERENDUMO RENGĖJUS
EUROPOS VIENYBĖS ŽLUGDYMU

Kijevas, balandžio 7 d.
(ELTA). Nyderlanduose įvykęs referendumas dėl ES ir
Ukrainos asociacijos sutarties
ratifikavimo buvo nukreiptas
prieš Europos vienybę ir jos
vertybes. Tai sakoma Ukrainos
prezidento Petro Porošenkos
pareiškime, paskelbtame jo tinklalapyje, praneša „Lenta.ru”.

„Norėčiau visiems priminti, kad tikrasis referendumo
rengėjų taikinys - ne ES ir
Ukrainos asociacijos sutartis.
Tai išpuolis prieš Europos vienybę, išpuolis prieš Europos
vertybių skleidimą. Tai patvirtina ir diskusija, vykusi referendumo išvakarėse”, - pareiškė
Ukrainos vadovas. Jis padėkojo

ES ir Ukrainos asociacijos šalininkams už paramą.
Jis priminė, kad referendumas buvo patariamasis.
Referendume dalyvavo 32,2
procento teisę balsuoti turinčių Nyderlandų piliečių. (Kad
referendumas būtų laikomas
įvykusiu, jame turi dalyvauti
mažiausiai 30 procentų rinkėjų.)

ES GALI IŠ AMERIKOS IR KANADOS PILIEČIŲ PAREIKALAUTI VIZŲ

Briuselis, balandžio 7 d.
(ELTA). Europos Sąjunga (ES)
svarsto, ar priimti nutarimą,
kad JAV ir Kanados piliečiams
reikėtų prašyti vizos prieš vykstant į ES, informuoja naujienų
agentūra „Reuters”.
Europos Komisija (EK)
svarstys šį klausimą, nes JAV
ir Kanada vis dar atsisako panaikinti vizų reikalavimus kai
kurių ES valstybių narių pilie-

čiams. „Šiam ypač svarbiam
klausimui aptarti būtina politinė
diskusija ir sprendimas”, - sakė
ES šaltinis.
Vašingtonas ir Otava reikalauja vizų iš rumunų ir
bulgarų, kurie prie ES prisijungė 2007 metais. Jungtinės
Valstijos taip pat netaiko bevizio režimo sistemos kroatams,
kipriečiams ir lenkams, nors
ši schema yra taikoma kitiems

ES piliečiams.
EK susitikimas vyks prieš
JAV prezidento Barako Obamos
(Barack Obama) vizitą į Europą
dėl prekybos. Derybos dėl prekybos tarp Briuselio ir JAV
pasiekė labai svarbų etapą, nes
abi pusės mano, kad didesnė
galimybė sudaryti transatlantinį
susitarimą TTIP yra iki tol, kol
B. Obama sausio mėnesį baigs
savo kadenciją.

KOVOTI PRIEŠ „ISLAMO VALSTYBĘ”
JAV SIUNČIA SAVO DIDŽIAUSIUS BOMBONEŠIUS

Vašingtonas, balandžio
10 d. (ELTA). JAV karinės
oro pajėgos į Katarą siunčia
bombonešius B-52, kurie prisijungs prie kovos prieš „Islamo
valstybę” (IS) Irake ir Sirijoje.
Tai pirmas kartas po 1991 m.
Persijos įlankos karo, kai B-52
dislokuojami Artimuosiuose
Rytuose, praneša „Reuters”.
JAV karinių oro pajėgų vadovybė informavo, kad šie
tolimojo nuotolio bombonešiai karinėse operacijos pa-

skutinį kartą dalyvavo 2006
m., kai buvo naudojami kare
Afganistane. 2015 m. gegužę
B-52 bombonešiai dalyvavo
JAV vadovaujamose pratybose
Jordanijoje. Kariuomenės atstovai teigia, kad šių bombonešių
dalyvavimas karinėje operacijoje demonstruoja ryžtą kovoti
prieš IS ir ginti regioną iškilus
nenumatytiems atvejams.
Dėl karinės operacijos
saugumo nepranešama, kiek
bombonešių bus dislokuota

Al Udeido oro bazėje Katare.
JAV karinės oro pajėgos
pabrėžė, kad šiame kare svarbiausia taiklūs smūgiai, todėl
B-52 nebus naudojami „kiliminiam” bombardavimui, nes
tai šiuo atveju būtų neefektyvu, mat IS kovotojai nesirenka
didelėmis grupėmis, o įsilieja
tarp gyventojų.
B-52 naudos „protinguosius” ginklus dalyvaudami
strateginėse atakose ir teikdami paramą iš oro.
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GINTIS NUO KREMLIAUS
PROPAGANDOS REIKIA SUSIVIENIJUS

Praeitame laikraščio numeryje rašėme apie kovo pradžioje
Vilniuje, Seimo rūmuose, vykusią konferenciją „Hibridinės
grėsmės Baltijos jūros regione: visuomenės atsparumo didinimas”. Joje išsakytos tarptautinių saugumo ekspertų išvados
šiandien tiesiog papildo tai, ką mes išgirdome praeitą savaitę
paskelbtame bendrame Valstybės saugumo departamento
ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos grėsmių nacionaliniam saugumui
vertinime. Išvada viena – šalia turime kaimynę Rusiją, kuri
prieš mūsų šalis kariauja nepaskelbtą karą – propagandos,
politinio šantažo, ekonominėmis aferomis ir kitais būdais
stengiasi pakirsti valstybingumą ir paversti nuolankiais tarnais ar net beteisiais vergais. Bet kuriuo atveju mums tai nepriimtina. Deja, aiškiai matome, kad daugybė piliečių tiesiog
nesuvokia grėsmės, stokoja sąmoningumo ar paprasčiausiai
neatsikratę vergo mentaliteto. Su šia problema susiduria ne
tik Lietuva – panašių rūpesčių turi visos Baltijos šalys, panašių nesąmoningumo apraiškų nestinga ir kitose laisvosios
Europos šalyse (kurioms, tenka pripažinti, tiesioginė Rusijos
agresija negresia).
Koks ginklas šiuo metu yra geriausias kovoje su agresyvia Rusijos politika? Konferencijos dalyviai sutiko, kad
propagandinio karo lauke stipriausias ginklas yra švietimas,
įtvirtinantis valstybės idėją – juk Rusijos tikslas ir yra įteigti
Baltijos šalių žmonėms, kad jie „yra per maži, kad galėtų
gyvuoti kaip savarankiškos valstybės”. Deja, apie šią laisvės
vertybę pas mus kalbama per mažai – daug daugiau kalbų
sukasi tik apie materialinę (socialinę) gerovę. Taigi, didžiausią grėsmę Baltijos šalims kelia informaciniais kanalais
skleidžiama Rusijos propaganda. Tenka konstatuoti, kad
čia jėgos nelygios – juk mes su Rusijos propaganda kovoti
pradėjome tik prieš porą metų (prisiminkime, kiek juoko ir
patyčių sukėlė pirmieji TS-LKD bandymai atkreipti dėmesį
į „minkštąsias” Rusijos galias), o Rusija tos propagandos
nebuvo nutraukusi nuo Šaltojo karo laikų. Tai nedovanotinas
Vakarų naivumas – pasibaigus Šaltajam karui ir nustojus
egzistuoti Sovietų Sąjungai patikėta, kad kartu su ja išnyko
ir grėsmė, o imperinės Rusijos ambicijos – jau praeitis. Kol
kas neturime atsakymo, kaip efektyviau kovoti su ta propaganda (netgi žinodami, kad geriausias ginklas – švietimas).
Taip, mes sakome tiesą, vardijame konkrečius, patikrintus
faktus, deja, tai mus riboja, nes rusai savo ruožtu nesuka
galvos ir pastelkdami fantaziją tuos faktus, švelniai tariant,
iškraipo ar falsifikuoja siekdami atvirkštinio rezultato. Elgtis
taip pat mes negalime – neturime tam nei patirties, nei moralinio (tiksliau būtų sakyti – amoralaus) pagrindo. Rusijos
analogiškais propagandos metodais mes nenugalėsime, todėl
belieka šviesti savo piliečius: kalbėti ir rašyti apie mūsų vadus,
laisvės kovotojus, valstybingumą kūrusias ir puoselėjusias
istorines asmenybes. Juk kova vyksta jau mūsų teritorijoje,
jau dėl mūsų valstybių piliečių sąmoningumo, o ne Rusijoje
ir dėl jos piliečių.
Kęstutis Šilkūnas
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LIETUVĄ REIKIA GINTI IR TINKLUOSE

Dairydamasis po feismosą,
pastebiu veikiančias samdinių
tarnybas. Tam tikromis temomis, joms vos pasirodžius,
iškart vienodai (lyg) pagal
komandą atsiliepia stropūs
balsai.
Štai Lietuvos Sąjūdis,
vienas istorinių fenomenų,
Lietuvos taikaus pasipriešinimo ir dvasinio išsivadavimo
jėga, pakeitusi Sovietijos žemėlapį. Tuo pačiu – Europos.
Bent jau Kremliaus kolonijinės-pokolonijinės zonos. Jėga,
prisidėjusi prie didžiojo tarptautinio 1988-1991 m. virsmo,
kai bankrutavęs raudonasis
imperializmas buvo priverstas
esmingiau trauktis.

Sąjūdis yra ir Lietuvos
istorinis pasididžiavimas, todėl aukštai įrašytas nūdienės
antilietuviškos propagandos
taikinių sąraše. Pastovi agentų
amunicija: ė, juk Sąjūdį įsteigė
KGB!Toks nuodas buvo skleidžiamas. Iš tos pačios kontoros. Kai jau kitaip nebegalėjo
Sąjūdžio sustabdyti.
Tikriausiai, būtų norėję
jį kontroliuoti, užvaldyti ir
nukenksminti, bet nepavyko.
Sėdėtume ligi šiol NVS, o nesėdime. Akivaizdus įrodymas,
kad nepavyko. Vien agentų
infiltravimas nebūtų sunaikinęs nė ginkluotojo Lietuvos
Laisvės kovos sąjūdžio, jei ne
didžiulė karinė priešo pers-

vara, teroras ir masiniai trėmimai. Norėjo kontroliuoti
ir supūdyti Lietuvos Katalikų
Bažnyčią – taip pat nepavyko. Ji ištiesė ranką moralinio
atgimimo Sąjūdžiui, žengė
kartu, ir rezultatas radosi Kovo
11-osios Antroji Respublika.
Šią ir dabar naikinant, itin
svarbus ginklas kartu su besote korupcija yra patyčios,
paveiktai tautai ir visuomenei
skiepijama savinieka. Užduotį
vykdo apkiautėliai, vykdo ir
samdiniai. Nepamirškite to, likit pajėgūs susivokti, Lietuvos
mokytojai, žurnalistai ir kiti
politikai.
Vytautas Landsbergis, TSLKD garbės pirmininkas

RUSIJOS VALDŽIA IGNORUOJA SMOLENSKO
KATASTROFOS MINĖJIMĄ

iškyla vis nauji automobilių
salonai. Pati katastrofos vieta
yra aptverta tinkline tvora, čia
draudžiami bet kokie darbai be
prokuroro leidimo.
2010 m. balandžio 10 d.
prie Smolensko sudužus „Tu154M” lėktuvui, žuvo juo
skridę 96 keleiviai, tarp jų
Lenkijos prezidentas Lechas
Kačynskis (Lech Kaczynski)
su žmona. Lenkijos delegacija
tuomet skrido paminėti 70-ųjų
Katynės žudynių aukų. 1940
m. pavasarį NKVD funkcionieriai, vykdydami Stalino
ir jo politbiuro nuosprendį,
sušaudė apie 22 tūkstančius
Lenkijos piliečių, ištremtų ir
kalintų SSRS teritorijoje. Tarp
nužudytųjų buvo prieškarinės
Lenkijos elitas: gydytojai,
profesoriai, teisininkai, mokytojai, dvasininkai, visuomenės veikėjai, karininkai ir
valdininkai.

SUTARTA ATNAUJINTI NATO IR RUSIJOS
TARYBOS DARBĄ

NATO ir Rusijos Taryba
buvo įsteigta 2002 metais, kad
būtų sukurtas pasitikėjimas tarp
buvusių priešininkių. Pastarąjį
kartą ji diplomatų lygiu posėdžiavo 2014-ųjų birželį. Nuo
tada dialogas buvo įšaldytas dėl
Ukrainos krizės. NATO, kaip ir
ES, kaltina Rusiją aneksavus
Ukrainos Krymo pusiasalį ir
remiant prorusiškus separatistus Rytų Ukrainoje.

Varšuva, balandžio 10
d. (ELTA). Rusijos valdžiai
Smolensko katastrofos kaip
nebūta - jokių oficialių iškilmių Rusija Smolenske neorganizuoja. Jei ne lenkų vizitas,
apie katastrofos metines prisimintų nebent dalis aplinkinių
gyventojų, teigiama tvn24.pl.
tinklalapyje.
Smolenske vainiką lėktuvo
katastrofos vietoje sekmadienio rytą padės lenkų ambasados Rusijoje atstovai. Tuo
metu Katynės ir Smolensko
aukų artimųjų delegacija bus
pakeliui į Katynę, kur vyks pagrindinės ten nužudytų lenkų
karininkų pagerbimo iškilmės.
Po vidurdienio beveik 200
asmenų delegacija važiuos
į lėktuvo katastrofos vietą
Smolenske, kad atiduotų pagarbą tiems, kurie čia tragiškai

Briuselis, balandžio 8 d.
(ELTA). NATO ir Rusija susitarė atgaivinti svarbiausią
savo dialogo forumą. Vakarų
gynybinis aljansas penktadienį Briuselyje pranešė, kad
per ateinančias dvi savaites
bus surengtas naujas NATO ir
Rusijos Tarybos susitikimas
ambasadorių lygiu. Tai bus

žuvo prieš šešerius metus.
Vainikai, kaip kasmet, bus
padėti katastrofos vietoje, po
beržu. Didelės Rusijos delegacijos nesitikima. Jai galbūt
atstovaus tik Smolensko srities
gubernatorius arba vicegubernatorius. Smolenske taip pat
nebus ir didelių Rusijos organizuotų atminimo iškilmių.
Valdžios požiūrį į katastrofos aukas rodo ir tai, kad iki
šiol čia nėra jokio paminklo,
rašo tvn24.pl. Rusai dar net
nėra pradėję jo statybai jokių
paruošiamųjų darbų, nors
visai neseniai atrodė, kad jis
netrukus čia iškils. Rusijos
valdžiai nepriimtinas tarptautinį konkursą laimėjęs paminklo
projektas. Tvirtinama, kad
paminklas būtų per aukštas.
Šalia tos vietos, kur sudužo „Tu-154M” lėktuvas,

pirmasis Tarybos susitikimas
nuo 2014 metų, informuoja
agentūros dpa ir AFP.
Pokalbio temos turėtų
būti Ukrainos krizė ir padėtis
Afganistane, taip pat kova su
teroru. Be to, bus kalbama apie
didesnį skaidrumą ir rizikos
mažinimą vykdant karinius
veiksmus.

JAV PREZIDENTAS MOKESČIŲ VENGIMĄ PAVADINO
DIDELE PASAULINE PROBLEMA

Vašingtonas, balandžio
6 d. (ELTA). JAV prezidentas Barkas Obama (Barack
Obama) perspėjo, kad mokesčių vengimas yra didelė
pasaulinė problema, ir paragino Kongresą imtis priemonių kovoje su mokesčių
vengimu, praneša BBC.
Komentuodamas žiniasklaidoje paskelbtus vadinamuosius „Panamos dokumentus”, B. Obama pareiškė,
kad įtakingų politikų ir verslininkų pastangos vengti mokesčių išlieka rimta pasauline
problema.
Balandžio 3 d. vakare

žiniasklaida publikavo dokumentus, nurodančius, esą
Panamos teisinių paslaugų
įmonė „Mossack Fonseca”
padėdavo klientams plauti
pinigus, išvengti mokesčių
ir aplenkti įvairias sankcijas.
Dokumentuose minimi 72
buvę ir dabartiniai įvairių
valstybių vadovai. Iš 11,5
mln. paviešintų dokumentų
matyti, kad pasaulio turtingieji ir įtakingieji naudojosi
mokesčių rojumi vadinamomis šalimis, kad nuslėptų
savo didžiulius turtus. Įmonė
„Mossack Fonseca” savo klientams teikė verslo valdymo

paslaugas vadinamuosiuose
mokesčių rojuose.
Nutekintuose dokumentuose yra duomenų apie slaptas
lengvatinių mokesčių įmones,
susijusias su buvusio Egipto
prezidento Hosnio Mubarako
(Hosni Mubarak), Libijos
lyderio Muamaro Kadafio
(Muammar Gaddafi), Sirijos
prezidento Bašaro al Asado
(Bashar al Assad), Ukrainos
prezidento Petro Porošenkos,
Didžiosios Britanijos ministro
pirmininko Deivido Kamerono
(David Cameron) ir Rusijos
prezidento Vladimiro Putino
šeimomis ir bendražygiais.
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LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ
SĄJUNGOS XXIII SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavime dalyvavo daug svečių: Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof.
V. Landsbergis, TS-LKD pirmininkas, EP narys G. Landsbergis, Seimo nariai – V. V. Margevičienė, A.
Anušauskas, A. Bilotaitė, V. M. Čigriejienė, A. Dumčius, R. Žilinskas, R. Kupčinskas, V. Juozapaitis,
D. Jankauskas, L. Kazlavickas, R. J. Dagys, V. Aleknaitė-Abramikienė, Šilalės rajono meras J.
Gudauskas, TS-LKD PKTF tarybos pirmininkė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, TS-LKD Kauno sueigos pirmininkė E. Gudišauskienė ir kiti.
Jono Ivaškevičiaus nuotr.

Balandžio 2 dieną Kauno
įgulos karininkų ramovėje įvyko
XXIII Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.
Gausiai susirinkusius delegatus
pasveikino LPKTS pirmininkas
dr. Gvidas Rutkauskas ir priminė Lietuvos gyventojų trėmimų
istoriją, okupacinės valdžios
vykdytą mūsų tautos genocidą.
Įnešus LPKTS filialų vėliavas, suvažiavimo dalyviai kartu su Seimo nariu
Vytautu Juozapaičiu sugiedojo
Lietuvos himną. Susitelkti
maldai pakvietė buvęs politinis kalinys, tremtinys, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Suvažiavimo dalyviai susikaupė tylos minutei, pagerbti
visus mirusius buvusius tremtinius ir politinius kalinius
bei sausį Amžinybėn išėjusį
LPKTS Garbės pirmininką
Antaną Lukšą.

Anykščių, Alytaus, Kauno
ir Šiaulių filialų atstovai išnešė
gėlių prie Laisvės, Nežinomo
kareivio ir Kovotojų už Lietuvos
Laisvę Motinoms paminklų bei
„Tautos kančios” memorialo
Petrašiūnų kapinėse.
Pirmoje suvažiavimo dalyje pirmininkavo Birutė Kažemėkaitė ir Vilhelm Haase.
Patvirtinus suvažiavimo darbotvarkę ir reglamentą bei
balsų skaičiavimo komisiją,
suvažiavimas pradėjo darbą.
Pirmajam iš svečių suteiktas žodis prof. Vytautui
Landsbergiui, kuris sakė, kad
džiaugiasi galėdamas būti
kartu su tremtiniais – ešelonų
broliais. Kalbėdamas apie
brolystę, profesorius neišvengė prisiliesti prie pastarųjų
pasaulio įvykių, kuriuos lydi
priešystė – žudynės, bauginimai. „Už to slypi neapykanta
sau ir godulys – turto ir val-

džios, kuri atvertų galimybę
žudyti, būti nebaudžiamiems
ir tuo mėgautis. Tai pamišimas, kuris plinta ir kuris turi
priežastį. Svarbiausia, kad tam
nėra atsvaros: tegu žmonės
bijo, palūžta, nesitiki gyventi
ramiai. Tačiau Dievas liepė
nežudyti. Kodėl? Nes visi
esame broliai – turime vieną
tėvą,” – sakė V. Landsbergis.
Jis kvietė nesitaikstyti su nežmoniškumu ir abejingumu
ir jausti atsakomybę už savo
kraštą, tautą, žmonių bendriją
šioje planetoje.
Suvažiavimo dalyvius pasveikino ir TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis.
Jis sakė, kad jam nepaprastai
didelė garbė būti tarp buvusių
tremtinių ir politinių kalinių ir
pakvietė kartu imtis ryžtingų
darbų.
LPKTS pirmininkas dr.
Gvidas Rutkauskas susirinkusie-

LPKTS XXIII SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA:
„DĖL LAISVĖS KOVŲ ISTORINIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO”
Vilniaus Lukiškių aikštės
sutvarkymo bei kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos
laisvę atminimui paminklo
pastatymo klausimas sprendžiamas jau daugiau nei 20 metų.
1995 metais Vilniaus miesto
savivaldybė surengė konkursą,
skirtą Lukiškių aikštės paskirčiai suformuoti, o 1996 metais
Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė nutarimą Lukiškių
aikštėje sukurti tautos kančias
įamžinantį memorialą. Lietuvos
Respublikos Seimas, netoleruodamas tuometinės Vilniaus valdžios nepagrįsto neveiklumo dėl
Lukiškių aištės paskirties, 1999
metais pasiūlė šį plotą suformuoti kaip pagrindinę reprezentacinę Lietuvos valstybės aikštę
su Laisvės kovų memorialiniais
akcentais. Vėliau surengtuose

aikštės sutvarkymo projektuose buvo konstatuojama, kad
aikštėje turėtų vykti iškilmingi
valstybiniai renginiai, kurių
metu prie pastatyto paminklo ne
tik Lietuvos piliečiai, valstybės
vadovai, bet ir užsienio svečiai
pagerbtų kovojusiųjų ir žuvusiųjų už mūsų Tėvynės laisvę
ir nepriklausomybę atminimą.
2000 metais Tėvynės sąjungos iniciatyva Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė
Lukiškių aikštės įstatymą, bet
Prezidentas Valdas Adamkus
jį vetavo, motyvuodamas,
kad aikštė priklauso Vilniaus
miesto savivaldybei. 2008
metais Lukiškių aikštės klausimas lyg ir pradėtas spręsti,
nes buvo paskelbtas sutvarkymo projekto konkursas.
Aikštę nutarta rekonstruoti iki

Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečio renginių, tačiau
projektas taip ir liko net nepradėtas. Kai Lukiškių aikštės
sutvarkymo konkursą ėmėsi
organizuoti Vyriausybė, pavesdama Aplinkos ir Kultūros ministerijoms išspręsti architektūrinį, urbanistinį bei meninės
idėjos klausimus, 2011 metais
konkurso nugalėtoju tapo bendrovės „Paleko Archstudija”
projektas „Ramybė”, vėliau
ir meninės idėjos nugalėtoju
– skulptoriaus prof. Vidmanto
Gylikio skulptūra „Tautos
dvasia”.
Nuo tada visos už projekto
įgyvendinimą atsakingos institucijos nieko nepadarė, kad iki
2018 metais planuojamo iškilmingo Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimo

siems perdavė LR Prezidentės
Dalios Grybauskaitės linkėjimus ir apžvelgė per kadenciją
nuveiktus darbus.
LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė
pateikė valdybos veiklos ir
finansinę ataskaitą.
Revizijos komisijos pirmininkas Vaclovas Spraunis
perskaitė Revizijos komisijos
ataskaitą. Procedūrų ir etikos
komisijos atstovė pasidžiaugė,
kad visi penki šios komisijos
nariai pastaraisiais metais buvo
„bedarbiai”, nes negautas nė
vienas nusiskundimas.
Ataskaitos patvirtintos bendru sutarimu. Pristatyti LPKTS
pirmininko rinkimuose dalyvaujantys du kandidatai: Gvidas
Rutkauskas ir Gediminas
Uogintas, kandidatai į valdybos,
Revizijos, Procedūrų ir etikos
komisijos narius.
Po pertraukos metu vykusio slapto balsavimo antrajai
suvažiavimo daliai pirmininkavo Loreta Kalnikaitė ir Algis
Čeponis.
Skambiomis patriotinėmis dainomis susirinkusiuosius džiugino Kauno Juozo
Gruodžio konservatorijos
mišrus choras. Po koncerto
sekė iškilminga akimirka – už
ilgametį darbą vadovaujant
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungai Garbės
pirmininko vardas buvo suteiktas dr. Povilui Jakučioniui.
Nesitikėjęs tokio įvertinimo
ilgametis LPKTS pirmininkas
dėkojo: „Kol yra jėgų ir sveikatos, dirbsiu LPKTS labui ir
valstybės naudai. Stengsiuosi
šį apdovanojimą pateisinti”.
Politines aktualijas apžvelgė suvažiavime dalyvavę Seimo nariai: A.
Anušauskas, D. Jankauskas,
R. J. Dagys, V. AleknaitėAbramikienė, K. Starkevičius,
V. Juozapaitis, A. Bilotaitė, V.
M. Čigriejienė, R. Kupčinskas.

Pirmininkaujančioji perskaitė
TS-LKD bendrijos LKD pirmininko V. Stundžio sveikinimą. Šilalės rajono meras Jonas
Gudauskas dėkojo LPKTS
Šilalės filialo nariams už bendrystę.
Suvažiavimas priėmė keturias rezoliucijas: „Dėl Laisvės
kovų istorinio atminimo įamžinimo” (spausdiname atskirai, – red.). „Dėl Lietuvos
Respublikos Seimo nepritarimo Laisvės premijų komisijos išvadoms”, „Dėl Astrave
statomos atominės elektrinės
keliamos grėsmės Lietuvai”
ir „Dėl daugiavaikių motinų,
turinčių Nukentėjusio asmens
statusą ir užauginusių penkis ar
daugiau vaikų” bei pareiškimą
„Dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 38 straipsnio
papildymo ir pakeitimo”.
Diskusijoje dalyvavo LPKTS
Vilniaus skyriaus nariai: Irena
Misiūnienė, Irena Tumavičiūtė,
Gediminas Uogintas bei
Garliavos filialo pirmininkas
Mindaugas Babonas. Pastarasis
suvažiavimo dalyviams perskaitė savo kūrybos eilėraštį.
Balsų skaičiavimo komisijos atstovai paskelbė balsavimo
rezultatus (naujai išrinktos
valdybos, Revizijos, Procedūrų
ir etikos komisijos narių pavardės). LPKTS pirmininku
išrinktas dr. Gvidas Rutkauskas
padėkojo už pasitikėjimą ir
patikino, kad toliau tęs pradėtus
darbus, taipogi imsis ir naujų.
Pirmininkas paprašė siūlyti
idėjas, išsakyti patarimus ir kritiką. LPKTS pirmininkas pavaduotojais pasirinko Gediminą
Uogintą, Juozą Ylą ir Zenoną
Čerkauską.
G. Rutkauskas pristatė suvažiavimo nutarimą dėl valdybos
veiklos tęstinumo – LPKTS
valdyba tęsia savo įgaliojimus,
kol susirinks naujai išrinkta
valdyba.
Jolita Navickaitė

Lukiškių aikštė būtų sutvarkyta
taip, kaip norėtų Laisvės kovotojai.
Pagaliau 2016 metais
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija nurodė, kad
skelbtą konkursą Lukiškių aikštei Vilniuje sutvarkyti laimėjo
trys įmonės – „Infes”, „Ekstra
statyba”, „Pamario restauratorius”. Vykdomam projektui
numatyta per du milijonus eurų.
Pasirašius sutartį, konkursą
laimėjusios įmonės privalės
parengti techninį projektą, prižiūrėti ir atlikti aikštės sutvarkymo darbus. Apgailestaujame,
kad paminklo kovojusiųjų ir
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
atminimui pastatymas čia nenumatytas.
Buvę Lietuvos tremtiniai,
politiniai kaliniai ir Laisvės
kovotojai sutvarkytoje aikštėje
norėtų matyti aiškiai suprantamą paminklą, skirtą Laisvės

kovoms įamžinti. Laisvės kovotojai mano, kad visų laikų
kovojusiųjų ir žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę atminimą geriausiai įprasmintų viena iš
istorinių Vyčio modifikacijų.
Deja, dabartinio Vilniaus miesto
mero Remigijaus Šimašiaus ir
jo komandos vizijoje paminklo
statybos dar nėra – numatoma
neribotam laikui atsisakyti paminklo pastatymo ir apsiribojama tik apželdinta bei akmenimis
grįsta aikšte, skirta vilniečių
poilsiui ir laisvalaikiui praleisti.
Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos XXIII
suvažiavimo dalyviams toks
Vilniaus miesto valdžios ir jos
atstovų sprendimas, neturintis
aiškaus plano dėl monumento
istorinėms Laisvės kovoms
įamžinti statybos, kelia didelį
susirūpinimą ir nusivylimą.
Todėl Lietuvos politinių ka(Nukelta į 5 psl.)
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POKALBIUOSE VAŠINGTONE APTARTI SAUGUMO
STIPRINIMO EUROPOJE KLAUSIMAI

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoju Anthony Blinken.
LR URM inf.

Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius
kovo 31 dieną susitiko su JAV
valstybės sekretoriumi Johnu
Kerry. Pokalbis įvyko oficialios
vakarienės, surengtos užsienio
reikalų ministrams, dalyvaujantiems Branduolinio saugumo viršūnių susitikime, metu.
Tą pačią dieną Lietuvos
ministras taip pat susitiko su
JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoju Anthony Blinkenu,
JAV sankcijų politikos koordinatoriumi Danieliu Friedu,
JAV tarptautinės plėtros agentūros (United States Agency
for International Development,
USAID) vadovo padėjėju
Europos ir Eurazijos reikalams
Thomasu Melia.
L. Linkevičius padėkojo
A. Blinkenui už JAV sprendimą padidinti JAV karių ir
ginkluotės skaičių regione.
„Tai yra nuoseklus žingsnis,
kuriuo įgyvendinamas JAV

įsipareigojimas mūsų regiono
saugumui”, – sakė ministras.
L. Linkevičiaus ir A.
Blinkeno pokalbyje aptartas
artėjantis NATO viršūnių susitikimas Varšuvoje, NATO
kolektyvinės gynybos sustiprinimo ir atgrasymo priemonės
reaguojant į Rusijos veiksmus
ir jų pasekmes strateginei
aplinkai. Daug dėmesio skirta
Ukrainos klausimui, Minsko
susitarimų įgyvendinimui,
tarptautinės koalicijos kovai
prieš terorizmą, naujų hibridinių grėsmių iššūkiams.
Ministras susitikime su
JAV sankcijų politiką koordinuojančiu D. Friedu pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė turi tęsti sankcijas,
nukreiptas prieš agresyvią
Kremliaus politiką, tol, kol
Rusija visiškai įgyvendins
Minsko susitarimus.
Susitikime su JAV tarptautinės plėtros agentūros vado-

LIETUVAI – SVARBIOS ŽINIOS
IŠ JAV TRANSLIUOTOJŲ TARYBOS

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kovo
30 dieną Vašingtone susitiko su JAV transliuotojų tarybos (Broadcasting Board of
Governors) vadovybe, kuri informavo apie sprendimą pratęsti
JAV finansavimą iš Lietuvos į

Rytų kaimynes ir Rusiją transliuojamoms radijo laidoms.
Šios programos iš Sitkūnų
radijo stoties buvo transliuojamos nuo 2000 m. JAV
taip pat nusprendė Lietuvos
Vyriausybei padovanoti 200
kW siųstuvą. Naujas moder-

(Atkelta iš 4 psl.)

Respublikos Seimo nutarimo
dėl Lukiškių aikštės, kaip reprezentacinės Lietuvos valstybės
aikštės su memorialu Laisvės
kovoms įamžinti, sutvarkymo;
skubos tvarka skirtų lėšų memorialo techniniam projektui
parengti ir statybos darbams
atlikti;
– raginame Vilniaus miesto
savivaldybę organizuoti ne tik
Lukiškių aikštės sutvarkymo,
bet ir išskirtinai monumento
kovojusiųjų ir žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę atminimui sukūrimo ir pastatymo darbus.
LPKTS inf.

LPKTS XXIII
SUVAŽIAVIMO
REZOLIUCIJA: „DĖL
LAISVĖS KOVŲ
ISTORINIO ATMINIMO
ĮAMŽINIMO”
linių ir tremtinių sąjungos XXIII
suvažiavimo dalyviai Lietuvos
Respublikos Seimui, Lietuvos
Respublikos Vyriausybei,
Vilniaus miesto merui bei
Vilniaus miesto savivaldybės
tarybai išreiškia savo nuomonę:
– reikalaujame, kad Lietuvos
Respublikos Vyriausybė laikytųsi 1999 metais Lietuvos

vybe ministras kvietė kartu
ieškoti būdų, kaip atsverti
propagandą, kuriai Rusija
pastaruoju metu skiria ypač
daug lėšų ir dėmesio. T. Melia
pažymėjo, kad Lietuvos patirtis yra naudinga Rytų Europos
šalims ir kvietė kartu ieškoti
būdų, kaip įgyvendinti pilietinės visuomenės ir demokratijos stiprinimo projektus Rytų
partnerystės šalyse.
JAV pareigūnai susitikimuose pažymėjo, kad per
Nepriklausomybės laikotarpį
pasiekta didelė Lietuvos pažanga yra labai naudinga Rytų
partnerystės šalims, ir ragino
Lietuvą toliau aktyviai dalytis
patirtimi.
Ministras L. Linkevičius
kovo 31– balandžio 1
d. Prezidentės Dalios
Grybauskaitės vadovaujamos
delegacijos sudėtyje dalyvavo
Branduolinio saugumo viršūnių susitikime.
LR URM
nus siųstuvas leis sustiprinti
Vakarų valstybių informavimo ir kartu kovos su Rusijos
propaganda pastangas regione ir komunikaciją Rusijoje,
Ukrainoje ir kitose regiono
valstybėse. Dabartinio, jau
kelis dešimtmečius veikiančio,
siųstuvo Sitkūnuose pajėgumas yra 75 kW.
Pokalbiuose su Transliuotojų tarybos vadovu Johnu
Lansingu ir jo kolegomis aptartos galimybės stiprinti Rytų
ir Vidurio Europos visuomenių
atsparumą Rusijos kontroliuojamos žiniasklaidos kuriamai
propagandai.
Ministras taip pat susitiko
JAV valstybės sekretoriaus
padėjėja Victoria Nuland.
Saugumo iššūkius ir JAV karinio buvimo Europoje svarbą
ministras taip pat aptarė su JAV
viceprez. Joe Bideno padėjėja
Anna Makanju ir JAV gynybos sekretoriaus padėjėju Jimu
Townsendu.
LR URM

LIETUVA IR PASAULIS
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Balandžio 7 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje įvyko
trečiasis Lietuvos ir Gruzijos Europos ir euroatlantinės integracijos komisijos posėdis, pirmininkaujamas abiejų šalių užsienio
reikalų ministrų Lino Linkevičiaus ir Mikheilo Janelidzės.
Lietuvos ir Gruzijos užsienio reikalų ministerijų delegacijos
posėdyje patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti gilinant Gruzijos
ir ES santykius, siekiant visiško Asociacijos sutarties įsigalėjimo
ir jos teikiamų galimybių kuo geresnio išnaudojimo. Gruzijos
užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad įgyvendindama 2014
m. pasirašytą ES – Gruzijos Asociacijos susitarimą, Gruzija
sieks pagerinti valstybės valdymą, pasitikėjimą tarp valstybės
ir visuomenės, sieks diversifikuoti prekybą, stiprinti energetikos
ir transporto jungtis. Lietuva įsipareigoja ir toliau dalintis su
Gruzijos institucijomis būtinų reformų patirtimi, teikti Gruzijai
ekspertinę paramą per įvairius ES ir dvišalius projektus.
Lietuvių sukurta programėlė pasirinkta geriausia kelionių planuotoja 2016 m. vasarą
vyksiančioms Rio de Žaneiro
Olimpinėms žaidynėms. Kelionių
viešuoju transportu planavimo
programėlė „Trafi” laimėjo pasaulinį Rio de Žaneiro Olimpinių
žaidynių konkursą ir tapo oficialia aplikacija norintiems keliauti
Rio De Žaneire Olimpinių žaidynių metu. Prasidėjus Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms,
programa „Trafi” vartotojams pasiūlys naują olimpinį meniu
punktą, kuriame bus galima pamatyti detalų olimpiados renginių
planą. Suvedus kelionės tikslą aplikacija parodys, kur tiksliai
vyksta renginiai ar kokiomis transporto priemonėmis nuvykti iki
varžybų. „Trafi” programėlėje bus leidžiama matyti autobusų,
greitųjų autobusų, metro, tramvajų, traukinių, funikulierių ir keltų grafikus. Pastaruoju metu TRAFI sparčiai plečiasi užsienyje
–pradėjo veikti penkiuose didžiausiuose Taivano miestuose, o
po trijų savaičių planuoja startuoti Indijoje. Kelionių maršrutų
planavimo programėlė taip pat veikia Baltijos šalyse, Turkijoje,
Brazilijoje ir Rusijoje. Praėjusias metais startuolis pritraukė 6,5
mln. dolerių investiciją.
Vilniaus universiteto profesorius Virginijus Šikšnys,
patentavęs genų redagavimo
technologiją, turi gerų galimybių gauti Nobelio premiją,
sako Vilniaus universiteto
rektorius profesorius Artūras
Žukauskas. Rektorius sakė turintis žinių, kad pernai Nobelio
komitetas svarstė galimybę
suteikti Nobelio premiją už šį
atradimą, bet buvo per daug
pretendentų. Pasak jo, šieVirginijus Šikšnys. www.ibt.lt met Harvardo universiteto
Medicinos mokyklos Warreno
Alperto fondas suteikė premiją penkiems mokslininkams, iš
kurių vienas – V.Šikšnys. Nobelio premija skiriama ne daugiau
kaip trims mokslininkams. „Šiandien yra 60 proc. tikimybė,
kad VU Biotechnologijos instituto profesorius V.Šikšnys per
kelerius metus gaus Nobelio premiją”, - interviu savaitraščiui
„Veidas” sakė rektorius.
LR Užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius
Rolandas Kačinskas balandžio 7-8 dienomis Rygoje dalyvavo
Šiaurės ir Baltijos šalių politikos direktorių susitikime, kuriame
regiono valstybių atstovai aptarė regiono ir energetinio saugumo, vieningos pozicijos dėl Rusijos, paramos Rytų partnerystės
šalims, hibridinių grėsmių ir regiono pasirengimo jas atremti
klausimus.
LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius balandžio 4 d. dalyvavo Vyriausybės pasitarime, kuriame patvirtinti
Lietuvos Respublikos prioritetai Jungtinių Tautų švietimo,
mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Vykdomojoje taryboje bei institucijų veiklos šioje tarptautinėje organizacijoje
koordinavimo gairės 2015-2019 m. laikotarpiui. UNESCO
Vykdomosios tarybos ir jos komitetų bei komisijų darbotvarkė labai plati – apima Aplinkos ministerijos, Kultūros
ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Susisiekimo
ministerijos bei Užsienio reikalų ministerijos kompetencijas.
Koordinatoriaus funkcijas šioje UNESCO valdymo struktūroje vykdys Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriatas.
LR URM inf.
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LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO ATASKAITOJE –
RUSIJOS INTERESŲ TINKLAS IR LIETUVOS POLITIKŲ PAVARDĖS

LR Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
paviešino grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą
už praėjusius metus, iš kurio
akivaizdu, kad Rusija Lietuvos
nepalieka ramybėje, mėgina
rasti pažeidžiamas vietas, renka
informaciją, verbuoja verslininkus, visuomenės veikėjus ir
teisėsaugos institucijų darbuotojus bei siekia veikti visuomenės nuostatas per žiniasklaidą.
Lietuvos pareigūnai nesitiki, kad ekonominės Rusijos
problemos kaip nors paveiks
Vladimiro Putino režimo stabilumą ar kad Rusijoje staiga
prabustų pilietinė visuomenė.
Didžiausia tikimybė, kad šiuo
metu stebimos tendencijos
išliks ir ateityje.
Lietuvoje Rusija veikia
įvairiais kanalais, tačiau įdomu
tai, kad 2015 m. pastebimas
Rusijai palankių visuomeninių judėjimų suaktyvėjimas.
Pareigūnai vardija, kad tai
apima su Algirdo Paleckio
vardu siejamą Socialistinį liau-

VSD ataskaitos pristatymas. lrs.lt tiesioginės transliacijos stop
kadras

dies frontą, iš kurio politikas
neseniai pareiškė pasitraukęs.
Pasak ataskaitos, šis pasitraukimas – tik formalus. A.
Paleckis per artėjančius rinkimus mėgins sugrįžti į politiką.
Tarp kitų Rusijai palankių
judėjimų minimas signataro
Rolando Paulausko „Mūsų gre-

tos”, Vaido Lekstučio „Būkime
vieningi”. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šias jėgas konsoliduoti bando kitas signataras
Zigmas Vaišvila, pagarsėjęs
spaudos konferencijomis tuščioje Seimo salėje.
Z. Vaišvila, kartu su buvusiu aktoriumi, Seimo nariu

PRASIDEDA LIETUVOS SEIMO
RINKIMŲ POLITINĖ KAMPANIJA

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė balandžio 7 d. pasirašė dekretą, kuriuo paskelbė
eilinių Seimo rinkimų datą. Šiemet rinkimai įvyks spalio 9 dieną. Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA

Vilnius, balandžio 9 d.
(ELTA). Šeštadienį, likus pusmečiui iki rinkimų, oficialiai
prasideda Seimo rinkimų politinė kampanija.
Tai reiškia, kad nuo pirmadienio Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) priims dokumentus dėl savarankiškų
politinės kampanijos dalyvių
registravimosi. Tik registruoti
politinės kampanijos dalyviai
galės dalyvauti rinkimuose.
Užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos
dalyviu, leidžiama rinkti aukas,
įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos finansavimo.
Visos išlaidos, skirtos politinei
kampanijai finansuoti, gali būti
apmokamos tik iš politinės kam-

panijos sąskaitoje esančių lėšų.
Dokumentų pateikimas registruotis politinės kampanijos
dalyviu baigiamas tą dieną, kai
prasideda pareiškinių dokumentų pateikimas, likus ne mažiau
kaip 85 dienos iki rinkimų dienos - tai yra liepos 16-oji.
VRK pažymi, kad politinės
kampanijos laikotarpiu politinė
reklama, įskaitant ir skelbiamą
socialiniuose tinkluose, turi
būti teisės aktų nustatyta tvarka
pažymėta nurodant lėšų šaltinį
ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.
Politinė reklama, politinės
kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų
reikalavimus arba pažymėta
nesilaikant teisės aktų reikala-

vimų, laikoma paslėpta politine
reklama ir yra draudžiama. Už
nepažymėtos politinės reklamos
skleidimą, taip pat kitus pažeidimus taikoma įstatymų nustatyta
atsakomybė.
Draudžiama tiesiogiai ar
netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus,
dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti
arba nedalyvauti rinkimuose
ir balsuoti už arba prieš vieną
ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą
arba kandidatų sąrašą, taip pat
žadėti už balsavimą atsilyginti
rinkėjams po rinkimų turint
tikslą paveikti rinkėjų valią dėl
konkrečių politinių partijų ar
kandidatų arba asmenų, kuriuos
numatoma kelti kandidatais, ir

Audriumi Naku, išrinktu pagal
„Drąsos kelio” sąrašą, praėjusiais metais surengė forumą
„Mūsų valstybės tikslas”, kurio dalyviai susibūrė į Birželio
3-iosios grupę, arba B3 grupę.
Ši grupė siekia oficialaus įteisinimo.
B3 grupę sudaro R.
Paulausko „Mūsų gretos”,
Lietuvos liaudies partija su
laikinuoju pirmininku Aru
Vyturiu Sutkumi ir visuomeninis judėjimas prieš migraciją „Nacionalinis interesas”.
Pastarąją organizaciją įsteigė
prorusiškomis pažiūromis,
kaip teigiama ataskaitoje,
pagarsėję Marius Jonaitis ir
Vitalijus Balkus.
„Šiaip tai yra gryniausias
šmeižtas, nes jeigu imti mane
kaip tokį, beveik viską, ką aš
kalbu viešojoje erdvėje, kalba
įvairiausi pasaulio analitikai,
tame tarpe Jungtinių Valstijų,
taip pat prezidentai Europos
Sąjungos šalių”, – kovo 30 d.
sakė R. Paulauskas. Signataro
teigimu, „Mūsų gretos” nėra
organizuotas judėjimas, todėl

jis negali jam vadovauti.
Pasak R. Paulausko, tai
tiesiog yra neformali bendras
idėjas vienijančių žmonių
grupė. Anot jo, „Mūsų gretos”
vienija žmones pasisakančius
„už lietuvių tautos ir Lietuvos
valstybingumo išsaugojimą”.
„Aš įtariu, kad jie tiesiog
neturi ką įrašyti, nes tikrai nebėra rimtų prorusiškų žmonių
Lietuvoje, o reikia kažkaip
parodyti, kad žmonės dirba”,
– sakė R. Paulauskas.
Kur galima pamatyti
prorusiškų straipsnių
Visų šių grupių informacija
dažniausiai platinama per interneto svetaines ekspertai.eu,
ldiena.lt, sauksmas.lt, revoliucija.org, slfrontas.lt, sarmatas.
lt, versijos.lt, laisvaslaikrastis.lt.
Ldiena.lt įvardijama kaip
antivakarietiškų ir prorusiškų
straipsnių platforma lietuvių
kalba, ją kuruoja Laurynas
Ragelskis, pasižymintis idėjomis apie rusams būdingą
„Visuomenės saugumo koncepciją”. Tai tipiška sąmokslo
teorija apie tai, kaip Vakarų
korporacijos siekia išnaudoti gamtinių išteklių turtingą
Rusiją.
bernardinai.lt

PREZIDENTĖ SUKRITIKAVO
PAREIGŪNUS
Kaunas, balandžio 8 d.
(ELTA). Prezidentė Dalia
Grybauskaitė sukritikavo asmenis, viešai prabilusius apie
rusų diversantų išsilaipinimą
Juodkrantėje.
Šio incidento šalies vadovė
nebuvo linkusi komentuoti.
„Norėčiau gal pajuokauti,
bet nežinau, ar verta. Bet kokia
žvalgybinė informacija, kad
ir kokia ji būtų, yra nekomentuotina, ir jokie pareigūnai to
daryti negali”, - penktadienį
viešėdama Kaune sakė D.
Grybauskaitė.
ELTA primena, kad pirmasis apie rusų diversantų išsilaipinimą Juodkrantėje prabilo
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Jis
atskleidė, kad Juodkrantėje per

pratybas galėjo būti išsilaipinę
rusų diversantai. Tai jis pasakė
komentuodamas Valstybės
saugumo departamento ataskaitos teiginį apie požymius,
„kad Rusijos specialiosios paskirties kariniai daliniai taikos
metu atlieka prasiskverbimus į
užsienio valstybes”.
Premjeras Algirdas
Butkevičius yra pareiškęs,
kad tarnybos sureagavo laiku,
tinkamai.
Krašto apsaugos ministerija plačiau, negu pateikta viešoje saugumo tarnybų
ataskaitoje, nekomentuoja
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininko A. Paulausko teiginių,
kad Juodkrantėje per pratybas
galėjo būti išsilaipinę rusų
diversantai.

2017 -UOSIUS SIŪLOMA PASKELBTI
A. J. GREIMO METAIS

Vilnius, balandžio 7 d.
(ELTA). Seimui siūloma paskelbti 2017 metus kalbininko, mitologo Algirdo Juliaus
Greimo metais.
Tai numatantį nutarimo
projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo
narys Raimundas Paliukas.
Tokį sprendimą siūloma
priimti atsižvelgiant į tai, kad
2017 m. bus minimos pasaulyje žinomo lietuvių kilmės
prancūzų kalbininko, mitologo,
taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.
Seimo rinkimai vyks spalio
9 dieną.

vieno žymiausių šiuolaikinės
semiotikos atstovų, Paryžiaus
semiotikos mokyklos įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo
100-osios gimimo metinės.
Nutarimo projekte pažymima, kad Algirdo Juliaus
Greimo 100-osios gimimo
metinės yra įtrauktos į 2015
m. lapkričio 3-18 dienomis
Paryžiuje vykusios UNESCO
generalinės konferencijos
metu patvirtintą UNESCO ir
valstybių narių 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą,
kuriame yra per 40 pasaulio
kultūrai, švietimui, mokslui,
istorinei atminčiai svarbių
datų.

ŽI N I O S I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų
ARGENTINA

Susivienijimo lietuvių
Argentinoje (SLA) visuotinis narių susirinkimas įvyks
balandžio 23 d., 19:00 val.
mūsų patalpose, jame bus aptarta mūsų draugijos praeitų
metų veikla ir metinis SLA
balansas. Taip pat bus išrinkta nauja SLA Valdyba 2016
- 2017 metams. Kviečiame
visus narius dalyvauti.
Konsulinė misija į
Buenos Aires ir Montevideo.
Lietuvos Respublikos garbės generalinio konsulo
Argentinoje asistentas dr.
Diego J.Nunes praneša,
kad 2016 m. birželio m.,
Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje
rengia konsulinę misiją į
Argentiną – į Buenos Aires,
ir į Urugvajų –į Montevidėjų.
Konsulinės paslaugos
Argentinoje bus teikiamos
13-15 dienomis, Lietuvos
Respublikos generalinio garbės konsulato patalpose adresu: Av. Paseo Colon 275, auk.
11, Buenos Aires. Konsulinės
misijos metu bus priimami

prašymai dėl pasų bei asmens
tapatybės kortelių keitimo ir
išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų
(vaikų gimimo, santuokos,
ištuokos, mirties) įtraukimo
į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo,
Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinės registracijos.
Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir
dėl išsamesnės informacijos
prašome kreiptis į Lietuvos
Respublikos ambasadą
Ispanijos Karalystėje el. paštu konsulinis.es1@urm.lt
arba tel. (34 91) 31 020 75.
Išankstinė registracija būtina.
Registruodamiesi el. paštu
prašome nurodyti savo vardą
ir pavardę, el. pašto adresą,
telefono numerį ir konsulinę
paslaugą, dėl kurios kreipiatės. Išsamią informaciją dėl
konsulinių paslaugų rasite
Lietuvos Respublikos ambasados Ispanijos Karalystėje
internetinėje svetainėje:
http://es.lt/
Susivienijimo Lietuvių
Argentinoje Inf.
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Istorijos akimirka iš Klivlando, Ohajo valstija, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 12-ojo skyriaus
veiklos. 1976 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 12-tojo skyriaus valdyba: pirmoje eilėje iš
kairės - Kazys Karalis, Eugenija Maslauskienė, dr. Antanas Butkus; antroje eilėje iš kairės - Vytautas
Stuogis, Vincas Benokraitis, Stasys Astrauskas.
Vl. Bacevičiaus nuotr.

NAUJAS FONDAS

Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro (LSTC) archyvas pasipildė dar vienu

vertingu fondu. Aldona Žibas
perdavė net dviejų žmonių
archyvus, Pirmasis, Horsto
Žibo, ekonomisto, Santaros-

„SIELOJE” ČIULBĖJO POEZIJOS
PAUKŠTĖ

Kovo 19 d. užsukusieji į
Lemonte esantį Lietuvių dailės
muziejų galėjo išgirsti čiulbančią poezijos paukštę – to
šeštadienio popietę „Sieloje”
vyko JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos organizuotas lituanistinių mokyklų moksleivių
dailiojo skaitymo konkursas,
o vakare – 22 dalyvius ir
pilną klausytojų salę surinkęs
„Poezijos pavasaris”.
Jau tradiciniu tapusiame
dailiojo skaitymo konkurse šįmet dalyvavo Čikagos,
Maironio ir Rasos lituanistinių mokyklų atstovai, jie
varžėsi trijose amžiaus grupėse. Mažieji lietuviukai savo
skaitomus posmus skyrė gimtinei, kadangi šiųmetinio konkurso tema buvo „Dainuoju
Lietuvai”. Poezijos mylėtojų
pasirodymus vertino komisijos

„Poezijos pavasario” dalyviai.

nariai Dalia Visockas, Svajonė
Kerelytė ir Jonas Platakis.
Mažiausiųjų grupėje pirma
vieta skirta Kotrynai Vanagas,
antra – Evelinai Novikaitei,
trečia – Adelei Rauduvei.
Vidurinėje grupėje pirmą vietą laimėjo Simona Juknytė,
antrą – Gabija Gutaravičiūtė,
trečią – Greta Stanevičiūtė.
Vyriausiųjų grupėje geriausiai
pasirodė Michael Murray,
antra vieta skirta Kotrynai
Gucius. Nugalėtojams įteikti
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos įsteigti prizai – specialiai šiam konkursui pagaminti
marškinėliai ir kitos dovanos.
Sveikiname nugalėtojus, dėkojame visiems dalyviams,
jų mokytojams, tėveliams ir
sakome „Kitąmet lauksime
sugrįžtančios poezijos paukštės!”
Loreta Timukienė

7

Nuotraukoje iš k.: LTSC vykdomoji vicepirminkė Kristina Lapienytė, Aldona Žibas, LTSC bendradarbė Indrė Antanaitis-Jacobs.
LTSC nuotr.

Šviesos nario ir pirmininko
biblioteka, kurioje gausu literatūros apie Lietuvos istoriją
bei kultūrą. Antrasis archyvas – dr. Kristupo Gudaičio,
savanorio, Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos pirmininko ir gydytojo chirurgo
rankraščiai ir užrašai. Vienas
iš įdomesnių radinių – dr. K.
Gudaičio surinkta medžiaga
planuojama knyga apie lietuvių liaudies mediciną. Taip
pat gausu leidinių apie lietuvių evangelikų gyvenimą
Lietuvoje ir išeivijoje.
Dėkojame p. Aldonai Žibas
ir Sigitai Žibas už apsilankymą
ir archyvus.
LTSC inf.

RENGIAMA PARODA APIE ŠOKIŲ ŠVENČIŲ ISTORIJĄ

Į priekį juda dar vienos
LTSC parodos ruošimo darbai.
Ši paroda, kuri bus pristatyta birželio 30–liepos 3 d. Baltimorėje
vyksiančioje XV lietuvių tautinių šokių šventėje, pasakos
apie turtingą Šiaurės Amerikos
lietuvių šokių švenčių istoriją.
Vėliau paroda bus pristatyta
JAV ir Kanados lietuvių bendruomenėse.
Prieš šv. Velykas turėjome

Jono Platakio nuotr.

viešnią iš Los Andželo
– šokių grupės LB
,,Spindulys” vadovę,
Lietuvių tautinių šokių
instituto narę Danguolę
R. Varnienę. Su ja aptarėme būsimą parodą,
peržiūrėjome turimą
medžiagą apie šokių
šventes. Esame dėkingi
D. Varnienei, pasidalinusiai prisiminimais
apie praėjusias šokių
šventes, jų organizaviŠokių grupės LB „Spindulys” vadomą, taip pat negailėjuvė Danguolė R. Varnienė Žilevičiaussiai patarimų, atrenkant
Kreivėno lietuvių muzikologijos archyve.
tinkamą medžiagą parLTSC nuotr.
odai. Į pagalbą mums
atėjo ir Čikagoje gyvenanti medžiagos (kokybiškų nuokita tautinių šokių mylėtoja, traukų, dokumentų, emblemų
VI šokių šventės meno va- ir pan.), maloniai prašome ja padovė, dabar mokanti jaunimą sidalinti su mumis. Mums ypač
šokti Čikagos lituanistinėje trūksta II, VIII ir paskutinių
mokykloje, Nijolė Pupienė. švenčių nuotraukų, dokumenYpatingai buvo vertinga mūsų tų. Jeigu eksponatus norėsite
viešnių pagalba atpažįstant pasilikti, mes pasidarysime jų
nuotraukose švenčių vadovus, kopijas, o originalus grąžinsidalyvius, svečius.
me. Kviečiame ir finansiškai
Kartu peržiūrėję turimą me- prisidėti prie parodų rengimo,
džiagą pamatėme, kad dar yra iš anksto dėkojame už jūsų
spragų, kurias turime užpildyti, paramą. Daugiau informacijos
todėl kreipiamės į praėjusių tel. 773-434-4545 arba el. paštu
švenčių dalyvius, vadovus, fo- info@lithuanianresearch.org
tografus – jeigu turite įdomios
LTSC inf.

8
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ DALYVAVO JAV LB ATVELYKIO ŠVENTĖJE

Sekmadienis, balandžio
3 d. (Vašingtonas). Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė su JAV lietuvių
bendruomenės nariais ir lituanistinių mokyklų mokiniais
dalyvavo Atvelykio šventėje.
Į Lietuvos Respublikos
ambasados JAV surengtą šventę atvyko per 100 „Lietuvių
mokyklos Vašingtone” ir
Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių
bei jų tėvelių. Prezidentė kartu
mažaisiais rideno margučius
ir stebėjo vaikišką spektaklį,
bendravo su JAV lietuvių bendruomenės nariais.
„Kiekvienas lietuvis, kad
ir kur jis begyventų, yra labai
svarbus Lietuvai. Pasaulyje
mūsų nėra daug, todėl turime būti vieningi, vieni kitus
palaikyti, drauge puoselėti

lietuvybę, saugoti savo gimtąją kalbą ir tradicijas. Juk
kiekvieno iš Jūsų sėkmės
istorija yra ir visos Lietuvos
sėkmės istorija”, – bendraudama su susirinkusiais lietuviais kalbėjo šalies vadovė.
Pasak Prezidentės, JAV
lietuvių bendruomenė visados buvo labai stipri ir veikli.
Sovietinės okupacijos metais
čia gyvenantys tautiečiai
buvo aktyvūs Lietuvos nepriklausomybės advokatai,
kėlė Baltijos šalių aneksijos
nepripažinimo klausimus.
Šiandien JAV lietuviai
nepraranda tvirto ryšio su
Lietuva, ugdo savo vaikus
lietuvybės dvasia, moko juos
gimtosios kalbos ir aktyviai buria į lietuvišką veiklą. Mažieji
Vašingtono lietuviai prisideda
puoselėjant mūsų tautos traci-

LIETUVOS ARCHYVARŲ VIZITAS
BRAZILIJOJE

Svečiai iš Lietuvos susipažino su Brazilijos lietuvių paveldu.
LR URM nuotr.

Balandžio 1-4 d. LR generalinio konsulato San Paule
iniciatyva lankėsi Lietuvos
vyriausiasis archyvaras dr.
Ramojus Kraujelis ir Lietuvos
centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys.
Pagrindinis vizito tikslas –
susipažinti su Lietuvos išeivių
palikimu Brazilijoje, įvertinti
Brazilijos lietuvių sukauptą
archyvą, suteikti dalykines
konsultacijas dėl tolesnio jo
saugojimo.

LR generaliniame konsulate San Paule buvo aptarti per pastaruosius kelerius
metus konsulato darbuotojų
ir stažuotojų nuveikti darbai
susiję su lietuviškais archyvais
Brazilijoje, galimos naujos
parodos ir renginiai. Lietuvos
centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys
konsulatui padovanojo XX a.
4-ojo dešimtmečio Lietuvos
Respublikos konsulato San
Paule steigimo ir veikos do-

jas, mokosi lietuviškų etnografinių dainų ir šokių.
Šiemet abiejų lituanistinių
mokyklų mokiniai ruošiasi

15-ąjai Lietuvių tautinių šokių
šventei, kuri birželio pabaigoj – liepos pradžioje įvyks
Baltimorėje. Joje tautinius

šokius šoks apie 1800 dalyvių
iš viso pasaulio.
Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su JAV lietuvių bendruomenės nariais ir lituanistinių mokyklų mokiniais dalyvavo Atvelykio šventėje. LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ R. Dačkus

kumentų kopijas, kurios saugomos Lietuvos centriniame
valstybės archyve.
2016 m. balandžio 2d. surengtas praktinis seminaras
Brazilijos lietuvių bendruomenių nariams, kuriame Lietuvos
archyvų atstovai pranešimuose
pristatė bendruosius teorinius
principus apie archyvų reikšmę ir svarbą, pagrindinius
dokumentų saugojimo principus, supažindino su Lietuvos
archyvų sistema, pateikė darbo
su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis pavyzdžius, atsakė į
rūpimus klausimus, dalyvavo
dalykinėse diskusijose.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro R. Kraujelio teigimu
„Brazilijos lietuvių sukaupto
unikalaus kultūrinio paveldo
(archyvų, fotografijų, leidinių
ir muziejinių vertybių) išsaugojimas – bendras Lietuvos
institucijų ir Brazilijoje veikiančių lietuviškųjų organizacijų rūpestis. Pagal galimybes
Lietuvos archyvai yra atviri

ir pasiruošę teikti patarimus,
metodinę pagalbą, rengti konkrečius projektus, skirtus archyvų aprašymui, tvarkymui ir
prieigos prie jų užtikrinimui.”
Diskusijose buvo pabrėžiama,
kad labai svarbu, jog San
Paule veikiančios lietuviškosios organizacijos, jų vadovai
susėstų prie bendro stalo ir
susitartų dėl pagrindinių tolesnių veiksmų dėl organizacijų ir
asmenų, kurie norėtų perduoti
savo šeimos archyvinių dokumentus surinkimo, aprašymo,
saugojimo formos ir vietos.
„Juk svarbu ne tik surinkti,
išsaugoti ateities kartoms protėvių palikimą, bet šiuolaikinių
informacinių technologijų
(tokių, kaip skaitmeninimas,
publikavimas internete) pagalbą padaryti jį prieinamą kuo
platesniam visuomenės ratui
– kalbėjo Lietuvos centrinio
valstybės archyvo direktorius
D. Žižys. Seminaro metu vyko
ir individualios diskusijos bei
konsultacijos dėl atskirų šeimų

dokumentų kolekcijų.
„Paminėtina, kaip sakė
vyriausiasis archyvaras, kad
ši vizitas tiesiogiai susijęs su
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2016 – 2018 m.
strateginiame plane numatyta
„Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – kūrimo
2011–2019 metų programos,
įgyvendinimo priemone –
identifikuoti užsienio lietuvių
archyvus, koordinuoti jų tvarkymą ir naudojimą, integruoti
juos į informacinę erdvę ir
teikti informaciją apie juos.”
Vizito metu lankytasi pagrindiniame San Paulo valstijų
migracijos muziejuje, kuris
anksčiau buvo pagrindinis imigrantų priėmimo taškas ir išrašomi dokumentai. Susipažinta
su istoriniais dokumentais, jų
saugojimo technologija bei aptartos galimybės surengti parodą
apie Brazilijos lietuvius 2018
m. minint Lietuvos atkūrimo
šimtmečio metines. LR URM

MADRIDE SURENGTA LIETUVIŲ IŠEIVIJOS
FILOSOFO ALGIO MICKŪNO PASKAITA

Kovo 2 d. profesorius Algis
Mickūnas Madride skaitė paskaitą „Don Kichoto sąmonė”.
Tai buvo pirmoji šio iškilaus
Amerikos lietuvio, Ohajo
(JAV) universiteto profesoriaus, filosofo, fenomenologo
paskaita Ispanijoje.
Profesorius Don Kichotą
pristatė kaip itin svarbią
kultūrinę simbolinę figūrą,
sprendusią vertybinius būties
klausimus, itin aktualius ir

šiuolaikinėje visuomenėje.
Pasiklausyti profesoriaus
gausiai susirinko Madrido lietuvių bendruomenės nariai, užsienio šalių diplomatai, Madrido
akademinės visuomenės atstovai. Po paskaitos klausytojai
turėjo galimybę asmeniškai
pabendrauti su lietuvių filosofu.
Renginį organizavo Lietuvos
ambasada Madride, talkinant
Suomijos kultūros institutui.
LR URM

Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Skaistė Aniulienė, prof. Algis Mickūnas, Latvijos ambasadorė Argita
Daudze.
LR URM nuotr.
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VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ LITERATAI DISKUTAVO APIE
J. BOBROWSKĮ IR JO RYŠĮ SU LIETUVA
Šių metų balandžio 12
d. Lietuvos Respublikos
ambasadoje Berlyne vyko
vakaras, skirtas Johanneso
Bobrowskio kūrybai ir jo
sąsajoms su Lietuva bei jos
kultūra. Literatūriniame salone
„Lietuva ir poetas Johannesas
Bobrowskis” lietuvių rašytojas ir literatūros kritikas
Laurynas Katkus diskutavo
su Johanneso Bobrowskio
bendrijos pirmininku prof.
Klausu Volkeriu apie J.
Bobrowskio eiles ir Lietuvos
pėdsakus jo poezijoje. Vakarą
vedė žinomas germanistas,
J. Bobrowskio ekspertas dr.
Andreas Degenas.
Praeitais metais, pažymint
poeto mirties 50-ąsiais metines,
Berlyne buvo iškilmingai atidengta memorialinė lenta, skirta
Mažojoje Lietuvoje gimusiam
vokiečių poetui. Jo poezijos
vakarą surengė ir svečius į jį
pakvietė Vokietijos Federacinės
Respublikos Prezidentas Joachimas Gauckas. 2017-aisiais, ruošiantis minėti poeto 100 metų
gimimo sukaktį, Vokietijoje
vyks nemažai renginių, skirtų
šiam vienam iškiliausių praėjusio amžiaus antrosios pusės
Vokietijos poetų, kurio gimtinė
– Mažoji Lietuva.
J. Bobrowskis gimė 1917
m. Tilžėje, sulaukęs vos 48erių mirė Rytų Berlyne. Tarp
buvusios Rytų Vokietijos literatų J. Bobrowskis buvo vienas iš nedaugelio, sugebėjęs į
savo kūrybą įpinti neslepiamus

Johannes Bobrowski.

religinius įsitikinimus. Šis
poetas, simboliškai vadinamas „Sarmatijos poetu”, taip
pat buvo vienas iš tų, kurie
nuolat kalbėjo ir rašė apie
Lietuvą, paskirdami jai savo
gražiausius tekstus. Tad ir
literatūrinis vakaras Lietuvos
Respublikos ambasadoje buvo
skiriamas poeto ir Lietuvos
ryšiams. Buvo skaitomos paties J. Bobrowskio eilės ir jam
skirti eilėraščiai, atliekamos
poeto taip mėgtos ir ne kartą
kūryboje tematizuotos lietuvių
liaudies dainos, kurias atliko
Berlyne gyvenanti lietuvių

UNESCO BŪSTINĖJE PARYŽIUJE
ATIDARYTA
LIETUVĖS GRAFIKĖS PARODA

UNESCO/P. Chiang-Joo nuotr.

Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO, kuriai atstovavo ambasadorius Arūnas
Gelūnas, kartu su UNESCO generaline direktore Irina Bokova
ir UNESCO Vykdomosios tarybos (VT) pirmininku Vokietijos
ambasadoriumi Michaelu
Worbsu UNESCO būstinėje
Paryžiuje atidarė interaktyvią fotografijų parodą „Aqua
Lingua – Vanduo kalba”.
Paroda skirta UNESCO
Vykdomosios tarybos, kurios
nare Lietuva išrinkta 2015
m. rudenį, 199-osios sesijos
atidarymui, rašoma pranešime
spaudai.
Parodos kūrėja grafikė

Rūta Mickienė supažindino
susirinkusiuosius su kūrybiniu
procesu – naudojant grafikės
sukurtą technologiją gaunamas unikalus nepakartojamas
vaizdas, remiantis vandens,
kaip substancijos, itin jautriai
reaguojančios į balso tembrą,
intonaciją, tariamų žodžių
prasmę ar net emociją, savybėmis. Mobiliuoju telefonu
nuskaičiusi QR kodą viename
iš sukurtų paveikslų ji leido
visiems išklausyti UNESCO
generalinės direktorės frazes
apie vandens svarbą žmonijos išlikimui. Šį paveikslą
menininkė įteikė generalinei
direktorei atminimui. LRT

LR KM

muzikė Raminta Kurklietytė.
Taip buvo prisimintas ir
pagerbtas vienas didžiausių
praėjusio amžiaus antrosios
pusės Vokietijos poetų, kuris
savo eilėse ne kartą įamžino
savo gimtinę Lietuvą.
Literatūrinio vakaro organizatoriai: LR kultūros
atašė Vokietijoje, Johanneso
Bobrowskio bendrija. LRKM

KULTŪROS KRONIKA
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Š.m. balandžio 7 dieną kino teatre „Hackney Picturehouse”
Londone buvo rodomas režisieriaus Igno Jonyno filmas
„Lošėjas”, vyko susitikimas su pagrindinio vaidmens atlikėju
aktoriumi Vytautu Kaniušoniu. Renginį organizavo „Future
Meridian” festivalis, rėmė Lietuvos kultūros institutas ir LR ambasada Londone. „Lošėjas” yra vienas sėkmingiausių pastarųjų
metų lietuviškų kino juostų, apkeliavęs daugybę tarptautinių
kino festivalių. Filmo pasaulinė premjera įvyko 2013 metų rugsėjį San Sebastiano kino festivalyje, patenkančiame į pasaulio
kino festivalių dešimtuką. „Sidabrinės gervės” apdovanojimuose
„Lošėjas” buvo nominuotas dešimčia ir apdovanotas penkiomis
sidabrinės gervės statulėlėmis (geriausias filmas, geriausias
režisierius, geriausias pagrindinio vaidmens atlikėjas, geriausi
kompozitoriai, geriausias dailininkas).
Tarptautiniame 40-ajame Honkongo kino festivalyje įvyko
režisieriaus Manto Kvedaravičiaus filmo „Mariupolis” premjera
Azijoje. Filmas buvo rodomas konkursinėje festivalio dokumentinių filmų programoje. Pasaulinė šio filmo premjera įvyko šių
metų „Berlinalės” festivalio oficialioje programoje „Panorama”,
o Lietuvos žiūrovams filmas buvo pristatytas balandžio 8 dieną
festivalio „Kino pavasaris” programoje. Tarptautinis Honkongo
kino festivalis yra ilgiausias tradicijas turintis Azijos kino festivalis, kasmet į programą įtraukiantis per 250 filmų iš įvairių
pasaulio šalių. Šiemet festivalio programą sudarė naujausi filmai
iš daugiau kaip 50 pasaulio šalių. M. Kvedaravičiaus filmas
„Mariupolis” buvo įtrauktas į konkursinę dokumentinių filmų
programą, kurioje 8 filmai iš Ispanijos, Persijos, Prancūzijos,
JAV, Rusijos, Birmos ir Kinijos.
Šių metų balandžio 9 dieną Šiuolaikinio meno centre
Glazge lietuvių menininkų duetas „Weld Mignon” (Antanas
Dombrovskis ir Gailė Griciūtė) pasirodė šiuolaikinės muzikos
festivalyje „Counterflows”. Renginį rėmė Lietuvos kultūros
taryba bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos informacijos
centru ir LR atašė Jungtinėje Karalystėje. Antano Dombrovskio
ir Gailės Griciūtės „Weld Mignon” duetas susikūrė 2014 metais.
Tai – kūrybinis dialogas eksperimentuojantis klasikinės bei
elektroninės muzikos garsais.
Paruošta pagal LR URM ir LR KM informacinius pranešimus
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VAIKYSTĖ PRABĖGO SIBIRO
ŠALTYJE

domi rąstai išsiskyrė, visos
panirome į vandenį. Žinojau,
kad Anelė nemoka plaukti,
tad puoliau ją gelbėti. Kol užStanislovas Abromavičius
tempiau ant rąsto, pamačiau,
(Tęsinys, pradžia Nr.4.)
kad latvės kūnas plūduriuoja
Tiesa, kartą, jau apie 1954 kartas palengvino mano vai- be gyvybės ženklų. Puoliau
metus, iš rajono centro buvo kų gyvenimą. Pavasarį mus prie jo, ištempiau ant kranto.
atvykęs fotografas ir norin- siuntė prie upės traluoti rąstus Pradėjau ją kratyti, masažuoti,
čiuosius fotografavo už pi- ir daryti plaustus, kad jie pas- nors jokios vilties atgaivinti
nigus. Tačiau nedaug kam jo roviui keliautų tolyn. Dažnai nebeturėjau. Staiga moteris
paslaugų reikėjo, nes Vytautas matydavome plaukiančius užsikosėjo, išspjovė vandenį
fotografavo nemokamai. Į žmonių kūnus, matyt, miru- su krauju, atsimerkė. Ją išveLietuvą Pranukevičiai išvy- sių ar žuvusių pavojinguose žė į ligoninę. O kai pasveiko,
ko metais anksčiau už mus, miško plukdymo darbuose. pamelžusi karvę vis atnešdavo
1957-aisiais. Deja, apie šios Kartą dirbome trise: aš, Anelė vaikams po puodelį pieno
šeimos likimą nieko nežino- Vainilavičienė iš Darsūniškio, – už tai, kad išgelbėjau jos
me.
Kruonio valsčiaus, ir latvė. gyvybę...”
Vienas skaudus įvykis kaip Viduryje upės mūsų plukVaikai rusiškai išmoko
stebėtinai greitai,
nors daugiausia
laiko praleisdavo
barake. Juk žiemą būdavo baisūs šalčiai ir dvimetrinės pusnys,
o vasarą smaugė
uodai bei moškės
(mašalai). Kai išveždavo darbams
į tolimas vietas,
vaikus saugojo
močiutė.
Pagaliau 1958
metais šeima galėjo grįžti namo.
Kelionė buvo
ilga ir sunki.
Seserys Anelė ir Genovaitė Žukauskaitės miško darbuose, 1953 metų žiema. Genė mena, kai
Vytauto Pranukevičiaus nuotr. kartą Šarūnas,

DOSNUMAS LABDARYBEI
Romualdas Kriaučiūnas
Užvakar rašiau priverstinius čekius Amerikos valdžiai
– tai metinis atsiskaitymo su
valdžia ritualas. Vakar prisėdau ir atsiliepiau į daugybę
prašymų bei skatinimų aukoti
geriems tikslams. Tarp jų buvo
„Saulutė”, Lietuvių Fondas,
Ateitininkų šalpos fondas,
„Lietuvos dukterys”, Dainavos
jaunimo stovykla, St. Josepho
indėnų mokykla, Lietuvių
(buvęs Jaunimo) centras,
„Veterans of Foreign Wars”,
„Catholic Relief Services”.
Tiek prašymų ar progų ką
paremti susitelkė per porą
mėnesių. Laukiu kitų. Vakare
varčiau lietuvišką spaudą, kur
skelbiamos įvairių aukotojų
pavardės. Radau daug pažįstamų, bet dar daugiau nematytų
pavardžių. Gerai, labai gerai,
nes man tai reiškia, kad ateina
nauja karta. Šalia piniginių
aukų, žinome, kad įvairiose organizacijose darbuojasi šimtai,
tūkstančiai savanorių. Tai labdaros bitutės ir skruzdėlytės.
Pagarba joms!
Šiandien spaudos krūvoje
radau „Imprimis” laikraštuką, kurį leidžia Hillsdale
College. Šių metų pirmajame
numeryje publikuojama Karlo
Zinsmeistero paskaita, skaityta
„Washington, DC” sausio 29
d. Noriu pasidalinti ten pa-

teiktais faktais ir mintimis apie
dosnumą Amerikoje.
Pelno nesiekiančių organizacijų darbo jėgą sudaro
11 procentų krašto darbo jėgos. Aukos sudaro apie šešis
procentus krašto apyvartos.
Palyginimui – nuo 1993 m.
privačios labdaros suneštos
lėšos viršija JAV karinėms
pajėgoms skiriamas lėšas. Į
tai neįskaičiuojamas savanorių laikas. Tie savanoriai
apytikriai sudaro nuo 4 iki 10
milijonų pilno laiko darbuotojų. Paskaitoje išvardinta visa
virtinė garsių krašto filantropų:
Nedas McIlhenny, Alfredas
Loomis, George Eastmanas,
Milton Hershey ir kt. Tačiau
labdara Amerikoje neapsiriboja tik turtuoliais. Iš tikrųjų tik
14 proc. lėšų labdarai gaunama
iš fundacijų ir tik 5 proc. iš
verslo korporcijų. Visa kita
ateina iš privačių, smulkių aukotojų, kurių vidutinės metinės
aukos yra 2,500 dol.
Paskaitoje išvardinta
daugybė „eilinių piliečių”,
kurie lieka sektinais pavyzdžiais visiems. Minima Anne
Schreiber, nedrąsi buhalterė,
kuri išėjo į pensiją 1944 m.
Tada ji banke turėjo 5,000
dol. Taupiu gyvenimu ir išmaningais investavimais ji
sukaupė 22 milijonus dolerių.

Ji mirė 1995 m., būdama 101
metų amžiaus. Pinigus paliko
Yeshiva universitetui, kad neturtingos, bet gabios merginos
galėtų siekti aukštojo mokslo.
Minima Eleonora Sauerwein
iš Modesto, Kalifornijos valst.,
išgyvenusi 101 metus. Ji pati
dažydavo savo namą, pjaudavo žolę, augino daržoves iki
garbaus amžiaus. Ji neturėjo
kabelinės televizijos ir beveik
niekada neidavo į restoranus. Ji norėjo kuo daugiau
pinigų palikti labdarai. Kai
mirė, „Salvation Army” iš jos
palikimo gavo 1.7 milijono
dolerių. Minimas Albertas
Lewis iš Pitsburgo, keturias
dešimtis metų valęs kitų batus.
Prieš daugelį metų jis nutaręs
gautus arbatpinigius kaupti
labdarai. Rašoma, kad nuo
1981 m. Vaikų ligoninei minėtame mieste jis paaukojo per
200,000 dol., maždaug trečdalį
savo uždarbio. Neatsiliko ir
Oseola McCarthy, gyvenanti
Heitsburge, Misisipės valst.
Baigusi šešis skyrius ji pradėjo dirbti skalbėja, kad galėtų padėti moteriškei, kurį ją
užaugino. Vietoje elektrinės
skalbyklės ir džiovintuvo,
ji rūbus virdavo puode, o
džiovindavo ant apie 100
pėdų ilgumo virvės. Kai išėjo į pensiją 1995 m., ji buvo
susitaupiusi 280,000 dolerių.
Pasilikusi tiek, kiek jai reikės pragyvenimui, likusius

upės pakrantėje pamatęs avį,
pradėjo šaukti, kad nematytas
žvėris į jį žiūri. Tremtyje buvo
karvučių, paršelių, vištų. Kitų
gyvulių žmonės nelaikė. Ir
tai – nusipirkti paršiuką reikėdavo skirsti lėktuvu į rajono
centrą, nes kelių nebuvo. O
tremtiniai lėktuvais skraidyti
negalėjo.
Sugrįžę į Pašulius sodybos neberado – valdžia nugriovė, net šulinį, žiedus ištraukę, užpylė žemėmis.
Apsigyveno Aitekonyse pas
tetą Oną Jonikienę. Kiek vėliau
Pašuliuose pasistatė pirkelę,
joje gyvenoje penkerius metus.
Vyrą suėmė, kai Genei tebuvo
24-eri. Jam žuvus, daugiau neištekėjo, nusprendė pasiaukoti
dėl vaikų. Sako, Sibire vyrai jai
dėmesį rodė, ypač rusai, norėję
geros šeimininkės namuose...
Šiandien mano, kad vaikai jos
pasiryžimą įvertino ir yra labai
dėkingi mamai.
„Sugrįžau namo suvargusi,
nusikankinusi. Tada svėriau
tik 40 kilogramų. Nieko neturėjome, o čia dar artėjo laikas
vaikams į mokyklą, – prisimena moteris. – Žinoma, dabar
džiaugiuosi, kad vaikai surado
savo kelią, užaugino savo
vaikus, dažnai mane aplanko.”
Saugumas darė kratas,
klausinėjo nebūtų dalykų.
Kartą per kratą su siaubu pamatė ant palangės užklijuotą

užsienietišką pašto ženklą. O
juk už tai moterį su vaikais
būtų nuteisę... Ji tada sudegino dalį šeimos nuotraukų iš
Sibiro, vaikams uždraudė apie
tai kalbėti.
Vėliau nusipirko namelį
Rumšiškėse. Šarūnas Kaune
įgijo santechniko specialybę, Vanda pradėjo lankyti
Rumšiškių vidurinę. Pradėjo
bendrauti su kitais tremtiniais.
Dažnai nuvyksta į buvusių
tremtinių sąskrydį Ariogaloje,
bendro likimo sesės ir broliai
renkasi ir kitose vietose.
Šarūnas buvo per mažas,
kad prisimintų tremtį ir pirmųjų metų sunkumus. „Tremtį atsimenu nuo penkerių ar šešerių
metų, – sako jis. – Ypač žvejybą, kurią mėgo visi Sibiro vaikai, tarp jų ir lietuviukai. Iš vinies pasidarydavome kabliuką,
išsipjaudavome rykštelę, prisirišdavome šniūriuką. Žilka
(valas) atsirado jau vėliau, tai
gavę jos kelias dešimtis centimetrų rišdavome prie kabliuko. Kai kada užkibdavo, nes
Sibiro upėse žuvies buvo daug.
Mama dažnai primena, kai
kartą Kosso upėje, kuri savo
platumu panaši į Nemuną, užkibo didelė lydeka. Bandžiau
traukti, bet ji mane tempė į
upę. Kai atitrūko, labai neliūdėjau, nes vandenyje galėjo
atsitikti nelaimė.”
(Bus daugiau)

150,000 dolerių paaukojo
Pietų Misisipės universitetui (Southern Mississippi
University), esančiam apie
dvi mylias nuo jos namų. Kai
apie tai sužinojo to miesto gyventojai, jie savo aukomis patrigubino tos skalbėjos įnašą.
Yra aktyvistų, kurie ginčija, kad tik aukos beturčiams
turėtų būti laikomos auka
labdarai. Paskaitininkas teigia,
kad dauguma labdaros nėra
skirta beturčiams asmenims,
bet kitiems kilniems, visuomenės gerovę keliantiems
projektams. Jis mini virtinę
istorinių objektų, statinių, kurie yra išlaikomi aukomis. Taip
pat mini daugybę bažnyčių bei
šventovių, kurios yra pastatytos ir išlaikomos aukomis.
Dar reikia prisiminti viešąsias
bibliotekas. Johnas Jacobas
Astoras, James Lennoxas ir
Samuelis Tildenas paaukojo
milijonus dolerių Niujorko
miesto bibliotekos statybai.
Andrew Carnegie pastangomis
visame krašte buvo įsteigta
daugiau nei 2,500 bibliotekų.
Paskaitoje taip pat buvo išvardinta daugybė mokslinių
pasiekimų ir išradimų, kuriuos
rėmė filantropai. Išskirtas
Johnas D. Rockefelleris, daug
aukojęs medicinos progresui.
47 Nobelio premijos laimėtojai už pasiekimus moksle gavo
svarią paramą prieš gaudami
tą tarptautinį pripažinimą.

Neužmirština Johno Hartfordo
fundacija, stambiai rėmusi
inkstų persodinimo tyrimus.
Šių dienų filantropijoje
pirmauja Gateso fundacija,
užsienio paramai skirianti daugiau nei Italijos valdžia. Visos
Amerikos filantropijos parama
užsieniui viršija JAV valdžios
skiriamas lėšas užsieniui remti. Pirmuoju atveju tai sudaro
39 mlrd. dolerių sumą, o JAV
valdžios parama – 31 mlrd. dol.
Mažesnėje, bet kartu ir
didelės pagarbos užsitarnavusioje gretoje rikiuojasi daugybė įvairių tautybių ir religinių
bendruomenių pastangų, skirtų
padėti saviesiems nelaimės
atveju, padėti išlaikyti savo
kultūrinį paveldą, religiją,
spaudą ir pagarbą senoliams.
Baigdamas noriu pasiaiškinti dėl žodžio „dosnus” rašybos.
Kai augau, tegirdėdavau žodį
„duosnus”. Galvojau, kad tai
nuo žodžio „duoti” ir to man užteko. Vėliau pamačiau, kad daug
kur tas žodis rašomas „dosnus”,
tai norom nenorom bandžiau
prisitaikyti. Pagaliau tik dabar
išdrįsau pasitikrinti Didžiajame
lietuvių kalbos žodyne. Ten
„dosnus” ir „duosnus” aptarti
kaip tas, kuris gausiai ir noromis
duoda. Tai gali būti ir dosnus, ir
duosnus, svarbu gausiai duodi.
Atrodytų, kad tie, kurie valdžiai
moka reikalaujamus mokesčius,
negali savęs laikyti nei dosniais,
nei duosniais.
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Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta,
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.

RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 23 d., šeštadienį, 7:00 val. v. – Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje „Exultate” choro koncertas „Tevienija mus daina”.
Rengia vyr. skaučių Židinys
BIRŽELIO 5 d. sekmadienį, 12 val po p., paviljone prie ežero
East Park ir Dorchester Dr gatvių sankryžoje įvyks Lietuvių
kultūrinių darželių metinė gegužinė nariams ir svečiams, norintiems tapti Lietuvių kultūrinių darželių nariais.
Rengia Lietuvių kultūrinių darželių komitetas
BIRŽELIO 19 d., 2:00 val. po p., sekmadienį - Ekumeninės
pamaldos už žuvusius ir nukentėjusius nuo sovietų režimo
latvius, estus ir lietuvius. Minėjimas vyks: United Latvian Ev.
Lutheran Church, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH.
Rengia Klivlando Baltiečių komitetas

Leonas Mičius

Baltajam balandžiui

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna.
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.
„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.
Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį
metams 87 dol.
Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje,
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

(Atsiliepiant į čia vienur, čia kitur kylančius
tikro karo gaisrus)

Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenančių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti,
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

Pakilk iš šešėlio, baltasis balandi,
Pasaulyje taip neramu.
Daug kur niaukias dangus ir negandos krenta
Žmonėms ant gimtųjų namų.

Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV,
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas,
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais.

Karas po karo, ar jo neužtenka,
Kam žemėje ankšta, na kam,
Kad kelia bepročiai budelio ranką,
Grasina mirtim net vaikam?
Istorijos teismo dar nieks neišvengė,
Galybės prieš laiką — niekai.
Šimtmečiai keičias, tik vis tebežvanga
Nukalti keršto kalvėj kardai.
Imperijos žlunga, valstybės išnyksta,
Turtuolio ar vargšo bus likimas tas pats —
Atgimt net auksiniam karste nepavyksta,
Sužinoti gyvam nepavyksta — ką ras?
Skrisk priekaištu žmogui per rūkstančią žemę,
Kurioj jau gal niekad gėlėm nepražysti,
Kurioj vien naktis pilkus pelenus slepia
Po žodžiais juodais — kaltė, išdavystė.

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksime kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą,
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.


Pavardė ir vardas......................................................
Nr. ir gatvė.................................................................
Miestas......................... Valstybė..............Zip............
Tel. numeris...............................................................


Pavardė ir vardas......................................................
Nr. ir gatvė.................................................................
Miestas......................... Valstybė..............Zip............
Tel. numeris...............................................................

Nešk palmės šakelę stipresnę už tankus,
Abejingus pažadink, valdovus sugėdink,
Kad žmogų savy, tikrą Žmogų dar rastų,
Neleistų pasauliui užsiklot gaisrų plėnim.
.........................................................
Pakilk iš šešėlio, baltasis balandi,
Pasaulyje taip neramu.
2016-04-05
Raudondvaris

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN

Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm
866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm
Cleveland, OH 44119
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„DIRVAI”
AUKOJO:
R.Saikus,
Cleveland, OH.................... 45
R.Gricius,
Burbank, CA...................... 10
K.Keblys,
Baton Rouge, LA................. 5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

ŠARŪNO
BARTO FILMŲ
PRISTATYMAS
SENIAUSIAME
LOTYNŲ
AMERIKOS
FESTIVALYJE

Kovo 2–7 dienomis tarptautiniame 56-ąjame Kartagenos
filmų festivalyje Kolumbijoje
buvo parodyta lietuvių režisieriaus Šarūno Barto filmų retrospektyva. Tai pirmas
kartas, kai į seniausio Lotynų
Amerikos kino festivalio programą yra įtraukiamas lietuvių
kūrėjo darbas.
Festivalio programoje
buvo parodyti šeši režisieriaus
Šarūno Barto filmai: „Ramybė
mūsų sapnuose”(2015),
„Praėjusios dienos atminimui” (1990), „Namas” (1997),
„Koridorius” (1995), „Mūsų
nedaug” (1996) ir naujausias,
Pompidou centro užsakymu
sukurtas autoportretinis trumpametražis filmas „Kas jūs
ir kur esate, Šarūnai Bartai?”
(2016). Festivalyje dalyvavo
ir retrospektyvos programos
filmus pristatė Šarūnas Bartas
ir filme „Ramybė mūsų sapnuose” vaidinusi aktorė Ina
Marija Bartaitė.
„Mūsų šalies kino industrija išgyvena pakilimą ir
Kartagenos filmų festivalis yra
svarbi šio atgimimo dalis. Mes
neabejojame, kad Šarūno Barto
retrospektyva, jau nekalbant
apie jo paties ir Inos Marijos
Bartaitės dalyvavimą, bus svarbus indėlis ne tik kalbant apie
festivalio programą, bet ir į
paties festivalio sėkmę”, – teigė programos direktorė Diana
Bustamante Escobar.
Tai jau ne pirmas kartas,
kai prieš 20 metų ir naujausių
Šarūno Barto sukurtų filmų
retrospektyva yra pristatoma
užsienio auditorijai. Visai neseniai šio režisieriaus filmai buvo
rodomi Paryžiuje, „Pompidou
centre”, taip pat Lenkijoje,
Brazilijoje, Maroke ir kitur.
Režisieriaus Š. Barto kūrybos pristatymą Kartagenos filmų festivalyje iš dalies parėmė
Lietuvos kino centras.
Lietuvos kino centro informacija
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SPORTAS

LIETUVOS PLAUKIKŲ LAIMĖJIMAI ŠVEDIJOJE
Švedijos sostinėje vykstančiose tarptautinėse „Swim
Open Stockholm” plaukimo
varžybose Rūta Meilutytė balandžio 2 d. triumfavo ir 100
m krūtine rungties finale.
Kovo 31 d.,ketvirtadienį
aplenkusi visas varžoves perpus trumpesnėje distancijoje,
o balandžio 2 d., šeštadienį
lietuvė 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 6,57 sek. ir
net 1,16 sek. aplenkė antroje
vietoje likusią turkę Viktorią
Zeynep Gunes. Trečia liko

Rūta Meilutytė.

Giedrius Titenis.

www.swimmingworldmagazine.com

15min.lt

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687.
Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

DOMANTAS SABONIS DALYVAUS NBA
NAUJOKŲ BIRŽOJE

Domantas Sabonis.

Ilgai diskutavę, ar
Domantas Sabonis dalyvaus
šios vasaros NBA naujokų
biržoje, Lietuvos krepšinio
sirgaliai sulaukė atsakymo.
ESPN šaltinių teigimu, D.
Sabonis nusprendė dalyvauti
šios vasaros NBA naujokų
biržoje. JAV sporto giganto
žurnalistas Jeffas Goodmanas
paskelbė, kad 19-metis lietuvis
jau ieškosi agento.
Tiesa, oficialiai paraiškos
pateikiamos iki balandžio 24
dienos, o to lietuvis dar nėra
padaręs.
Pagal NCAA taisykles,
žaidėjai, kurie pareiškia norą
dalyvauti NBA naujokų biržoje, iš karto nepraranda teisės
mokytis koledže – paraiškas
atsiimti jie gali iki gegužės 25
dienos.
Bet jeigu krepšininkas pasirašo sutartį su agentu, jis
iškart netenka galimybės stu-

Scanpix/AFP nuotr.

dijuoti ir toliau žaisti NCAA
čempionate.
NCAA savo karjeros rekordus šį sezoną vieną po kito
gerinęs aukštaūgis Gonzagos
universitetui vėl padėjo triumfuoti WCC konferencijoje
ir 18-ą kartą iš eilės patekti į
„Kovo beprotybę”.
Joje D. Sabonis tildė kritikus ir už galvų griebtis vertė
ne vieną krepšinio trenerį ar
specialistą. „Buldogai” NCAA
atkrintamosiose nužygiavo iki
„Sweet 16” etapo, kuriame
apmaudžiai 60:63 pralaimėjo
į finalo ketvertą vėliau iškopusiai „Syracuse Orange” ekipai.
„Kovo beprotybėje” D.
Sabonis vidutiniškai rinko po
19,6 taško, atkovojo po 14,3
kamuolio, atliko po 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo
po 3,3 metimo.
Tuo metu viso šio sezono
Domanto vidurkis – 17,6 taš-

švedė Sophie Hansson (1 min.
7,85 sek.).
Vyrų 50 m plaukimo krūtine finale Giedrius Titenis
finišavo per 27,77 sek. ir pelnė
sidabro medalį. Auksą iškovojo Pietų Afrikos Respublikos
atstovas Cameronas van der
Burghas – 27,08 sek. Bronza
atiteko Edgarui Crespo iš
Panamos – 27,83 sek.
G. Titenis Švedijoje kovo
30 d. iškovojo ir bronzos
medalį – tą lietuviui pavyko
padaryti 200 m distancijoje.
Tuo metu 50 metrų laisvu stiliumi rungties finale
Mindaugas Sadauskas balandžio 2 d., šeštadienį liko tik
septintas. Lietuvis distanciją
įveikė per 22,87 sek.
LRT
ko, 11,8 atkovoto kamuolio,
1,8 rezultatyvaus perdavimo
ir 0,9 blokuoto metimo.
Nors mūsiškis Gonzagoje
praleido tik dvejus metus, jis
sugebėjo patekti į 1000 taškų
pelniusių studentų gretas.
Šiemet jis pagerino ir kelis
asmeninius karjeros rekordus – 36 taškai, 20 sugriebtų
kamuolių, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 5 blokai.
„Man pirmiausiai pasirodė,
kad jis ūgtelėjo kažkiek”, – po
apsilankymo JAV juokėsi ir
Jonas Kazlauskas.
Bet Lietuvos rinktinės trenerio akis neklydo – Domantas
išties per metus paaugo kelis
centimetrus ir jo ūgis dabar
siekia 211 cm.
„Vyriškai sutvirtėjo, todėl išsiskiria savo žaidimu,
galingumu, judesiais. Tačiau
vis tiek turime suprasti, kad
Eurolyga žymiai stipresnė
už studentų krepšinį. Jis pats
turės parodyti, kiek jis jau
pribrendęs prie vyrų krepšinio. Bet kad jis eina teisinga
linkme – mes esame patenkinti”, – jaunojo talento, kuris
veikiausiai su rinktine vyks
ir į Rio de Žaneiro olimpines
žaidynes, galimybes svarstė
61-erių strategas.
„Draft Express” gegužės
3 dieną 20-metį švęsiančiam
aukštaūgiui naujokų biržoje
žada 19-ą, o „Mock Draft” –
net 5-ą šaukimą.
delfi.lt

GERIAUSIŲ PASAULIO TENISININKŲ
ATP VERTINIME R. BERANKIS PAVIJO
LATVĮ E. GULBĮ

Vienuoliktą kartą šiemet
paskelbtoje pajėgiausių planetos
tenisininkų ATP klasifikacijoje
Lietuvos rinktinės vedlys 25erių metų Ričardas Berankis su
686 taškais pakilo į 83-ą vietą
iš 86-os. Per dvi savaites pajėgiausio Lietuvos tenisininkas
„uždirbo” 55 įskaitinius taškus.
Taip pat 686 taškus turi ir 82oje pozicijoje esantis pajėgiausias Latvijos žaidėjas Ernestas
Gulbis.
Dar septynias pozicijas prarado ir į 365-ą vietą iš 358os nukrito 24-erių Laurynas
Grigelis (129 tšk.), o 21-erių
Lukas Mugevičius (32 tšk.) iš
741-os pozicijos smuktelėjo į
742–ą. ATP vertinime įrašyti
dar trys Lietuvos tenisininkai.

23-ejų metų Dovydas Šakinis
(2 tšk.) pakilo į 1556-ą vietą iš
1561-os, 19-metis Tadas Babelis
(2 tšk.) – į 1724-ąją poziciją
iš 1738-os, o 21-erių Julius
Tverijonas (1 tšk.) yra 2076-as
(buvo 2084-as).
ATP vertinimu lyderio poziciją dar labiau sustiprino jau
šeštą kartą Majamyje (JAV)
triumfavęs ir rekordinį – 28ąjį – „Masters” serijos turnyrą
laimėjęs 28-erių metų serbas
Novakas Džokovičius. Jis turi
16 540 taškų ir iki 8725 taškų
padidino persvarą prieš antroje
vietoje likusį 28-erių škotas
Andy’į Murray‘ų (7815 tšk.).
Trečiąją poziciją išsaugojo
34-erių metų šveicaras Rogeris
Federeris (7695 taškai). LRT

DĖL DOPINGO ĮKLIUVO RUSIJOS LEDO
RITULININKAI

Rusijos dopingo skandalas tęsiasi. Balandžio 7 d.
pranešta, kad dėl mildronato
vartojimo įkliuvo daugiau nei
penkiolika Rusijos ledo ritulio
jaunimo rinktinės žaidėjų.
Šiek tiek anksčiau pranešta,
kad likus dienai iki išvykimo
į pasaulio čempionatą, Rusijos
rinktinės sudėtis kardinaliai
pasikeitė.
Informuota, kad komandą

šiam turnyrui taip pat rengs
visai kita trenerių grupė. Patys
ledo ritulininkai kol kas teigia
nieko nežinantys apie permainas sudėtyje. Netikėtai buvo
atšaukta ir turėjusi vykti atvira
rinktinės treniruotė.
2016-ųjų metų pasaulio
jaunimo ledo ritulio čempionatas vyks Jungtinėse Valstijose
balandžio 14–24 dienomis.
LRT

