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Varšuva ,  l iepos 9 d. 
(ELTA). Lietuva tarp NATO 
valstybių pagaliau pasijuto 
suprasta dėl Rusijos, nors 
Aljansas vis dar jaučia parei-
gą paaiškinti, kad jo priimti 
sprendimai dėl atgrasymo ir 
gynybos yra teisėti ir nepa-
žeidžia 1997 metų susitarimo 
su Rusija nedislokuoti NATO 
bazių arti Rusijos sienų.

„Jeigu prieš 3-4 metus, kai 
mes kalbėdavome apie poten-
cialias grėsmes, į mus daug kas 
žiūrėdavo nustebęs, iš dalies 
netikėjo, manė, kad mes per 
daug jautrūs arba tiesiog li-
guistai reaguojame į kaimyną, 
tai dabar Putinas pasistengė įti-
kinti visus. Todėl labai džiau-
giausi, kad taip vieningai ir 
taip aiškiai visos šalys supran-
ta, kaip dabar elgiasi Rusija, ką 
daro Ukrainoje, pasaulyje, ką 
daro prie mūsų sienų”, - sakė 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
penktadienį po to, kai ketvir-
tadienį per Varšuvos viršūnių 
susitikimo vakarienę vadovai 
diskutavo apie Rusiją.

Pasak šalies vadovės, 
Aljanso sprendimai suteikia 
Lietuvai vienybės ir pasitikė-
jimo. „Būtent dabar, kai esame 
priėmę tokius sprendimus, ga-
lime nebijoti ir laisviau žiūrėti 
į dialogą, kontaktų atnaujini-
mą, kurie jokiu būdu negali 
pakeisti atgrasymo ir saugumo 
priemonių stiprinimo, o turi 
eiti kaip papildoma priemonė, 
kad visiškai neužsidarytume 
ir jokios geležinės naujos už-
dangos neatsirastų Europoje”, 
- sakė D. Grybauskaitė.

LIETUVA TARP NATO VALSTYBIŲ PAGALIAU PASIJUTO SUPRASTA DĖL RUSIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Varšuvos viršūnių susitikime. Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

Prezidentė sakė „gana lais-
vai” žiūrinti į rengiamą NATO 
ir Rusijos tarybos susitikimą.

„Išklausysime pozicijas, 
jeigu bus konstruktyvūs pasiū-
lymai, be jokios abejonės, esa-
me pasirengę konstruktyviai 
kalbėtis, bet ne mūsų saugumo 
mažinimo sąskaita”, - sakė D. 
Grybauskaitė.

Pasak šalies vadovės, 
NATO vadovai vakarienės 
metu nekalbėjo apie tai, ar pa-
siekti sprendimai nepažeidžia 
NATO ir Rusijos 1997 metų 
susitarimo.

„Seniai manau, kad išau-
gome iš to laikmečio, kada 

turėtume krūpčioti nuo to, kaip 
Rusija reaguos. Mūsų suta-
rimas pirmą kartą po Šaltojo 
karo - investuoti į teritorijos 
gynybą, ir tai yra svarbiausia, 
o krūpčioti ir reaguoti - tai 
ne mūsų darbas”, - sakė D. 
Grybauskaitė.

Vis dėlto NATO savo vir-
šūnių susitikimo dokumente, 
komunikate, Eltos žiniomis, 
bus užsiminta apie tai, kad 
Aljanso ir Rusijos susitarimas 
nepažeidžiamas.

„Ne taip svarbu, kaip po-
pieriuose parašyta, kartais po-
pieriai yra viešųjų ryšių akcija, 
kad kažką nuramintų, nes kai 

kam žodžiai yra labai svarbu, 
svarbiausia, kas yra daroma. 
„De facto” gavome labai gerus 
sutarimus. Gavome ir atgra-
symą, ir papildomas gynybos 
priemones, ir tai yra svarbiau-
sia”, - sakė D. Grybauskaitė.

NATO šalių vadovai pa-
tvirtino, kad nuo kitų metų 
Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus 
tarptautiniai besirotuojančių 
pajėgų batalionai. Dėl ame-
rikiečių karių kuopos likimo 
Lietuvoje po kitų metų dar 
sprendžiama.

„JAV sprendžia, kaip jos 
dalyvaus, bet kadangi jos ren-
kasi koncentruoti logistiškai 

dideles pajėgas Lenkijoje, 
kurios yra netoli Lietuvoje, jų 
galimybė judėti iš vienos ar 
kitos pusės yra kelių valandų 
klausimas. Todėl ne taip svar-
bu, kur, kas, kaip, svarbiausia, 
kad mūsų regione ir kad pasi-
ryžimas aktyvuoti brigadą ar 
tas pajėgas, kurios bus, bus da-
romas dvišaliu pagrindu, o ne 
per NATO sistemą. Tai reiškia, 
reakcija bus per 24 valandas”, 
- sakė D. Grybauskaitė.

Taip pat, šalies vadovės 
teigimu, mūsų regione vyks 
apie 170 pratybų per metus.

Lenkijoje, be bataliono, 
įsikurs ir JAV brigada.

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA).
Savaitgalį, liepos 8-10 die-

nomis, Prienų rajone esančiame 
Visuomenės harmonizavimo 
parke vyko trečiasis pasaulio 
lietuvių jaunimo susitikimas. 
Šiame verslo, mokslo, politikos 
ir kultūros festivalyje laukia-
ma kelių tūkstančių dalyvių iš 
daugiau kaip keturiasdešimties 
šalių.

Festivalį globojo Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Atidaryme 
dalyvavo Premjeras Algirdas 
Butkevičius.

Susitikimą pradėjo Lietuvoje 
ir pasaulyje garsūs žmonės. 
Vienas jų - buvęs Ukrainos 
ekonomikos ministras Aivaras 
Abromavičius. Tarp pagrindi-
nių pranešėjų buvo ir lietuvių 
kilmės aktorė Rūta Li (Ruta 
Lee), Holivude sulaukusi neįti-
kėtinos sėkmės. Grupės „Antis” 
vadovas, architektas Algirdas 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SUSITIKIME - RIMTOS 
DISKUSIJOS, KULTŪRINĖ PROGRAMA, BENDRAVIMAS

Kaušpėdas kvietė kurti perga-
lingą Lietuvą. Ukrainos karo 
pilotė Nadija Savčenko, kuri 
neseniai grįžo į tėvynę iš ka-
linimo Rusijoje, kalbėjo apie 
laisvės kainą.

Švedijoje gyvenanti žmo-
gaus teisių aktyvistė kurdė 
Tafan Ako Šarif (Taffan Ako 
Sharif) pasakojo, ką reiškia būti 
pabėgėle, o vėliau su Europos 
Sąjungos ambasadoriumi 
Maskvoje Vygaudu Ušacku 
bei neseniai į Lietuvą atvyku-
sia sire Fara Mohamed (Farah 
Mohammed) diskutavo, kaip 
įgyvendinama prieglobsčio 
politika ir pabėgėlių integracija.

Politikos diskusijose taip pat 
buvo kalbama apie krašto gyny-
bą ir visuomenės pilietiškumą.

Kultūros diskusijų pro-
gramoje dalyvavo daininin-
kas, žurnalistas Marijonas 
Mikutavičius, dainininkė Justė 

Arlauskaitė-Jazzu, aktorius 
Gytis Ivanauskas, daininin-
kė Jurga Šeduikytė, režisierė 
Giedrė Žickytė. Susitikimo 
programoje vyko ir forumas 
„Nuo Medvėgalio iki Himalajų. 
Lietuvių dvasiniai takai”.

Atskiroje erdvėje vyko 
susitikimai su sportininkais 
Benediktu Vanagu, Daina 
Gudzinevičiūte ,  Edvinu 
Krungolcu. Naujasis Lietuvos 
futbolo federacijos prezidentas 
Edvinas Eimontas kvietė dis-
kutuoti apie šios sporto šakos 
padėtį Lietuvoje.

Festivalio metu veikė dvi 
dešimtys kūrybinių ir techno-
loginių dirbtuvių. Po diskusijų 
susitikimo dalyviai galėjo atsi-
palaiduoti sportuodami. Tiems, 
kam norėjosi ramesnio laisvalai-
kio - filmų peržiūros, muzikos 
atlikėjų ir grupių pasirodymai. 
Laukti ryto kvietė naktišokiai.

LR Vyriausybės posėdyje 
nutarta Lietuvos ambasado-
re Danijoje ir Islandijai teikti 
Prezidentei skirti diplomatę 
Gintę Bernadetą Damušis. Šalies 
vadovei pritarus, ji pareigas 
pradėtų eiti nuo rugpjūčio 12 d.

G. B. Damušis dirbti di-
plomatinėje tarnyboje pradėjo 
1992 metais – ėjo Lietuvos 
misijos Jungtinėse Tautose 
Niujorke patarėjos pareigas. 
1996–1998 metais vadovavo 
Lietuvos delegacijai Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijoje (ESBO), buvo 
ambasados Austrijoje patarėja. 
1998–1999 m. – Lietuvos atsto-
vė prie Visuotinio branduolinių 
bandymų uždraudimo sutarties 
organizacijos (CTBTO).

1998–2001 metais G. B. 
Damušis ėjo Lietuvos amba-
sadorės Austrijoje pareigas, 
2001–2005 m. buvo Lietuvos 

LIETUVOS AMBASADORE DANIJOJE IR 
ISLANDIJAI SIŪLOMA SKIRTI G. B. DAMUŠIS

ambasadorė prie NATO. 2005–
2008 metais diplomatė vykdė 
Užsienio reikalų ministerijos 
Saugumo politikos departamen-
to ambasadorės ypatingiems pa-
vedimams pareigas, koordinavo 
Lietuvos paramą ir projektus 
Afganistane. 2008–2012 m. 
atstovavo Lietuvai Kanadoje.

2012 metais G. B. Damušis 
pradėjo dirbti Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių 
departamente, vėliau, nuo 2013 
iki 2015 metų, vadovavo šiam 
departamentui.

JAV gimusi G. B. Damušis 
iki Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktyviai dalyvavo JAV 
lietuvių veikloje – buvo Lietuvių 
informacijos centro Niujorke 
direktore, BATUN  (Baltic 
Appeal to the United Nations) 
vicepirmininke, Pasaulio LB 
visuomeninių reikalų komisijos 
vicepirmininke.                 LRV
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Tūkstančiai lietuvių visoje šalyje ir užsienyje liepos 
6 d. vakarą susibūrę į miestų ir miestelių aikštes giedojo 
Lietuvos himną, švęsdami Valstybės – Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo – dieną. Kartu giedoti „Tautišką giesmę” tele-
tiltu susijungė keturios istorinės Lietuvos sostinės – Vilnius, 
Kaunas, Trakai ir Kernavė. Toną himnui davė Dainų šventėje 
dalyvaujantis moksleivių choras sostinės Vingio parke. „Tik 
Baltijos šalys sugeba dainuoti taip masiškai, todėl niekada 
niekas tokių tautų nugalėti negalės”, – Vingio parke kreipda-
masi į choro dalyvių ir žiūrovų minią sakė prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Minia kauniečių himną giedojo prie Kauno 
pilies. Kartu giedoti himną liepos 6-ąją lietuviai buriasi nuo 
2009 metų. Mindaugas Lietuvos karaliumi buvo vainikuotas 
1253 metų liepos 6 dieną. Karūnavimas užbaigė valstybės 
susikūrimą, Lietuvą pripažino to meto pasaulis. Liepos 6-oji 
valstybės švente paskelbta 1990 metais, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę po sovietų okupacijos.

Lietuvoje 2015-aisiais bendras gyventojų skaičius mažėjo 
sparčiausiai iš visų Europos Sąjungos (ES) valstybių, skel-
bia „Eurostat”. Europos statistikos agentūros duomenimis, 
Lietuvoje 2016-ųjų sausio 1-ąją buvo 2 mln. 888,6 tūkst. 
gyventojų – lyginant su 2015-ųjų sausiu, gyventojų sumažėjo 
32,7 tūkstančio. Pagal rodiklį, tenkantį tūkstančiui gyventojų, 
jų per metus sumažėjo 11,3 – tai yra didžiausias gyventojų 
mažėjimas tarp visų ES valstybių.

Šakių rajono taryba nusprendė, jog vienkartinė 200 
eurų pašalpa iš savivaldybės biudžeto nuo kitų metų gali 
būti skiriama kiekvienam gimusiam vaikui, rašo dienraštis 
„Lietuvos žinios”. Skaičiuojama, kad per metus vienkarti-
nėms kūdikio gimimo pašalpoms prireiks iki 60 tūkst. eurų, 
nes naujagimių skaičius per metus Šakių rajone neviršija trijų 
šimtų. Lėšų vienkartinėms išmokoms už vaikus tikimasi rasti 
taupant socialinei paramai skirtus pinigus. Į kūdikio gimi-
mo pašalpas negalės pretenduoti emigrantai ir kitose šalies 
savivaldybėse gyvenančios, bet iki šiol vis dar Šakių rajone 
registruotos šeimos.

Kaliniai nebegalės kamerose naudotis naujais staciona-
riais kompiuteriais, nusprendė teisingumo ministras Juozas 
Bernatonis. Pasak jo, neleisti kaliniams turėti stacionarių 
kompiuterių nuspręsta, nes jie yra dideli ir jų korpusuose 
įmanoma paslėpti neleistinus kamerose turėti daiktus. Lietuva 
yra viena daugiausiai Europoje kalinių turinti šalis, lyginant 
pagal gyventojų skaičiaus dalį. Tarptautinio įkalinimo studijų 
centro duomenimis, Lietuva pagal kalinių skaičių Europoje 
užima ketvirtą vietą.

Jei valstybės emigracijos politika iš esmės nepakis, 
2060 m. Lietuvoje negyvens nė 2 mln. lietuvių. Ir ši liūdna 
prognozė realybe virsti gali net ir tuo atveju, jei Lietuvoje 
gerokai padidėtų gimstamumas. Tai Pasaulio lietuvių jauni-
mo susitikime sakė Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius 
prof. Boguslavas Gruževskis. Dėl natūralios kaitos, t.y. mažo 
gimstamumo ir mirčių, per metus šalis praranda maždaug 
apie 10 tūkst. gyventojų. O dėl emigracijos jų prarandama 
maždaug po 20 tūkst. Pagrindinės tendencijos nekinta: emi-
gruoja daugiausiai jaunimas iš regionų.

Jaunavedžiai Lietuvoje vis dažniau tuokiasi netradicinė-
se vietose – ant piliakalnio, stogo, rotušėje, kino teatro salėje, 
muziejuje ar kitoje neįprastoje vietoje. Pernai tokių vedybų 
skaičius išaugo beveik du kartus. Daugiausiai tokiose vietose 
tuokiamasi Vilniuje, Druskininkuose ir Klaipėdoje. Santuoka 
gali būti registruojama savivaldybės nurodytose gražiose 
vietovėse, pilyse ar viešbučiuose arba pačių jaunavedžių 
pasirinktose vietose, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir 
nekelia pavojaus sveikatai. Lietuvoje ne civilinės metrikaci-
jos biuruose ar bažnyčiose tuoktis leidžiama nuo 2009-ųjų.

Lietuvos apeliacinis teismas liepos 8 d. paskelbė at-
metantis skundus buvusio KGB darbuotojo 82 metų Iljos 
Vorobjovo byloje, kur jis kaltinamas genocidu dėl dalyvavimo 
1956 metais sulaikant partizanų vadą Adolfą Ramanauską-
Vanagą. I.Vorobjovas apeliacinės instancijos teismo prašė jį 
išteisinti, tuo metu prokuratūra prašė jam paskirti realią sep-
tynerių metų laisvės atėmimo bausmę. Su sovietų okupacija 
Lietuvoje pokario metais kovojo apie 50 tūkst. partizanų, dar 
vadintų „miško broliais”. Sovietų diktatoriaus Josifo Stalino 
valdymo metais pokariu žuvo daugiau kaip 21 tūkst. rezis-
tentų, jų šeimų narių ir rėmėjų. 1956 metais suimtas vienas iš 
paskutinių partizanų vadų, buvęs mokytojas A.Ramanauskas 
– Vanagas buvo nepaprastai žiauriai kankintas ir kitais metais 
sušaudytas.

Pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Varšuva/Vilnius, liepos 9 
d. (ELTA). Užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
dalyvavo NATO ir Gruzijos 
tarybos posėdyje, kuris vyko 
Varšuvos NATO viršūnių susi-
tikimo metu. Ministras pabrė-
žė Gruzijos reikšmingą indėlį 
prisidedant prie tarptautinių 
operacijų ir šalies pažangą įgy-
vendinant gynybos reformas.

„Gruzija 2008 metais su 
ginklu rankose gynė savo 
laisvę ir suverenitetą nuo iš-
orės agresoriaus. Turime pri-
pažinti, kad šios pamokos 

JAV KEIČIA PLANUS 
DĖL PAJĖGŲ 
IŠVEDIMO IŠ 

AFGANISTANO
Vašingtonas ,  liepos 7 

d. (ELTA). JAV vėl atide-
da savo pajėgų išvedimą iš 
Afganistano. Prezidentas 
Barakas Obama (Barack 
Obama) trečiadienį pareiškė, 
jog Talibano kovotojai „ir 
toliau kelia grėsmę”, o afganų 
daliniai dar nėra pakankamai 
stiprūs. Remiantis pakoreguo-
tais planais, 8 400 karių liks 
Afganistane iki B. Obamos 
kadencijos pabaigos 2017 
metų sausį, praneša agentūra 
dpa.

Iki šiol buvo planuota, kad 
JAV karių skaičius iki metų 
galo mažės iki 5 500 kareivių. 
Pasak B. Obamos, ši korekcija 
leis jo įpėdiniui „reikiamai 

Jungtinių Valstijų įsipa-
reigojimas užtikrinti Europos 
saugumą niekada nepasikeis, 
nepaisant terorizmo, Rusijos 
grėsmės, migracijos krizės 
ar britų sprendimo palikti 
Europos Sąjungą, po kurio 
pradėti kelti klausimai dėl 
Europos ateities, sako JAV 
prezidentas Barackas Obama.

„Šiuo sudėtingu metu noriu 
pasinaudoti proga aiškiai pasa-
kyti, kas niekada nepasikeis: 
tai tvirtas Jungtinių Valstijų 
įsipareigojimas Europos sau-
gumui, mūsų transatlantiniam 

JAV Prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas 
(Jens Stoltenberg) NATO viršūnių susitikime Varšuvoje.                                                            NATO

Varšuva ,  l iepos 8 d. 
(ELTA). Jungtinės Valstijos 
dislokuos Lenkijoje tūks-
tantį savo kariškių. Kaip 
praneša AFP, tai penktadie-

JAV GINS EUROPĄ
ryšiui, mūsų bendrai gyny-
bai”, – žurnalistams Varšuvoje 
šeštadienį sakė B.Obama po 
NATO viršūnių susitikimo.

„Gerais laikais ar blogais 
– jūs visada galite pasitikėti 
Jungtinėmis Valstijomis”, – 
pridūrė jis.

JAV vadovaus Lenkijoje 
kuriamam tarptautiniam bata-
lionui, kuris bus dislokuotas 
kitais metais kartu su batali-
onais Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Taip pat, Vidurio ir 
Rytų Europai nerimaujant dėl 
Rusijos grėsmės, Jungtinės 

Valstijos dislokuos čia trečią 
brigadą.

Visa tai yra reikšmingiau-
sias kolektyvinės gynybos 
sustiprinimas nuo Šaltojo karo 
pabaigos, sakė B. Obama.

„NATO siunčia aiškią ži-
nią, kad mes ginsime kiekvie-
ną sąjungininkę”, – teigė JAV 
prezidentas.

Rusija žada atsakyti į pa-
pildomus NATO pajėgumus 
Vidurio ir Rytų Europoje, 
Karaliaučiaus krašte dislo-
kuodama „Iskander” raketas ir 
sukurdama tris divizijas šalies 
pietvakariuose.                 LRT

NATO IR GRUZIJOS TARYBOS POSĖDYJE - STIPRI PARAMA TOLESNEI 
GRUZIJOS EUROATLANTINEI INTEGRACIJAI

Vakaruose nebuvo išmoktos”, 
- L. Linkevičius cituojamas 
Užsienio reikalų ministerijos 
pranešime.

Ministro teigimu, šiandien 
Gruzija yra viena aktyviausių 
NATO vadovaujamos ope-
racijos Afganistane dalyvių. 
„Tvirtai galime teigti, kad 
Gruzija jau dabar veikia kaip 
tikra ir vertinga NATO sąjungi-
ninkė”, - teigė L. Linkevičius.

Lietuvos ministras pažy-
mėjo, kad Gruzija atliko ir 
toliau vykdo ambicingas refor-
mas gynybos sektoriuje.

„Gruzija turi visus rei-
kiamus instrumentus rengtis 
narystei Aljanse. Dabar svarbu 
juos tinkamai išnaudoti, toliau 
vykdyti politines reformas 
ir tęsti tokį kursą po rudenį 
įvyksiančių rinkimų”, - sakė 
ministras.

L. Linkevičius teigė, kad 
numatyti Gruzijos parlamento 
rinkimai bus svarbus žingsnis 
konsoliduojant šios šalies 
demokratiją ir įsitvirtinant 
Vakarų vertybes išpažįstan-
čioje euroatlantinėje bendruo-
menėje.

OFICIALIAI PASKELBTA APIE TŪKSTANČIO 
JAV KARIŠKIŲ DISLOKAVIMĄ LENKIJOJE

nį Varšuvoje pareiškė JAV 
prezidentas Barakas Obama 
(Barack Obama) po susitiki-
mo su Lenkijos prezidentu 
Andžejumi Duda (Andrzej 
Duda). 

„Jungtinės Valstijos dis-
lokuos maždaug tūkstančio 
Amerikos kariškių batalioną 
čia, Lenkijoje, šalia lenkų 
kariškių”, - cituoja naujienų 
agentūra Baltųjų rūmų vadovo 
žodžius. 

Manoma, kad Varšuvoje 
prasidedančiame NATO vir-
šūnių susitikime 28 Aljanso 
šalių lyderiai paskelbs apie 
keturių daugianacionalinių 
batalionų sudarymą Lenkijoje 
ir Baltijos šalyse. Šių pajėgų 
dislokavimas turėtų prasidėti 
2017 metų sausį.

lanksčiai reaguoti į terorizmo 
grėsmę”.

Planai dėl dalinių išvedi-
mo pastaraisiais metais buvo 
keliskart keisti. JAV karių už-
duotis Afganistane yra apmo-
kyti afganų pajėgas ir parem-
ti antiteroristines operacijas 
prieš „Al Qaeda” ir „Islamo 
valstybę” (IS).

Afganistane vis dar dis-
lokuota apie 13 000 užsienio 
karių. Talibanas teigia atnau-
jinsiantis derybas su vyriausy-
be Kabule tada, kai šalį paliks 
užsienio pajėgos.
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RUSŲ SIRGALIAI EUROPOS FUTBOLO 
ČEMPIONATE IR „BREXITE”

Kai girdi Jungtinės Karalystės politikų -„euroskeptikų” 
kalbas apie būsimą Didžiosios Britanijos suklestėjimą, jei šalis 
pasitrauks iš ES, suabejoji, ar jie gerai susigaudo geopolitinėje 
pasaulio situacijoje, ar jie suvokia, kas įvyko 2014 metais 
Kryme? Todėl juokinga klausytis jų šnekų apie tai, kad pinigus, 
kuriuos britai skiria ES biudžetui, bus galima panaudoti savo 
reikmėms, kad bus galima kontroliuoti savo šalies sienas, kad 

„viską spręs Londonas, o ne Briuselis”... Taip ir norisi ištarti: mere 
Borisai Džonsonai, ne Londonas spręs Anglijos reikalus, bet... 
Maskva. Netikite? Jos prezidentas Vladimiras Putinas visam 
pasauliui yra pareiškęs, kad pasaulis privalo būti dvipolis: JAV 
ir Rusija. Didžioji Britanija, kaip geopolitinis pasaulio veikėjas, 
toje V.Putino kalboje neminima. Na, o apie britų sugebėjimus 
kontroliuoti savo sienas galima spręsti iš Aleksandro Litvinenkos 
likimo (2006 m. Rusijos spec. tarnybos agentų nunuodytas 
Londone, - red.). Galų gale, jei dar ir šių faktų nepakanka, 
prisiminkime Europos futbolo varžybų įvykius, kai Lilyje ir 
Marselyje anglų futbolo fanai buvo sumušti gerai organizuotų 
rusų smogikų būrių. Būtent smogikų, o ne futbolo aistruolių, ką, 
beje, netrukus (nors ir pavėluotai) pastebėjo specialiosios Vakarų 
tarnybos. Vienas iš anglų futbolo aistruolių, kuriam rusai gatvėje 
suspardė galvą, padarė „brexite” į aną pasaulį, taip sumokėdamas 
brangiausią kainą už savo politikų naivumą. Tai buvo ženklas, 
tik ar jį suprato britai? Tačiau visi pamatėme dar vieną „žaliųjų 
žmogeliukų” variantą, šįkart – futbolo „aistruolių” vaidmenyje. 

Laimė, ne visi britų politikai tokie naivūs – kaip rašo „The 
Guardian”, D. Britanijos vyriausybėje yra manančių (matyt, turi 
pagrindo?), kad rusų „chuliganų” veiksmai per Europos futbolo 
čempionatą Prancūzijoje gali būti sankcionuojami Kremliaus. 
Mat didelė dalis rusų, dalyvavusių neramumuose Marselyje ir 
Lilyje bei gerai koordinuotose atakose prieš anglų ir kitų šalių 
futbolo fanus, gali būti Rusijos jėgos struktūrų atstovai, o jų 
veiksmai – hibridinio karo dalis. Britų vyriausybės ekspertai 
nuogąstauja, kad Rusijos vadovybės sumanymo esmė yra noras 
pademonstruoti jėgą prieš europiečius, o kartu – ir savo pilie-
čiams įteigti, jog visas pasaulis nusiteitęs prieš rusus negatyviai.

Gali kilti klausimas, kas suteikia pagrindo taip teigti? 
Laikraščio šaltinis iš britų vyriausybės teigia, kad norint išsis-
aiškinti, kas tie dalyvavusieji neramumuose, buvo panagrinėti 
socialiniai tinklai („facebook” ir pan.). Anot jo, labai sunku 
įrodyti, kad Kremlius tiesiogiai susijęs su neramumais, tačiau 
panagrinėjus soc. tinklus paaiškėjo, kad kai kas iš rusų, sukėlusių 
muštynes Lilyje ir Marselyje, yra jėgos struktūrų darbuotojai, 
o jų veiksmai panašūs į hibridinio karo, pradėto V.Putino, tąsą. 
Dar laikraštis rašo, kad britų policijos futbolo čempionate „Euro-
2016”atstovas Markas Robertsas pranešė, jog rusų atakos prieš 
kitus futbolo fanus buvo taip gerai organizuotos ir koordinuo-
jamos, kokių jam nėra tekę regėti, nors jis jau daugiau nei 10 
metų specializuojasi būtent futbolo fanų keliamų neramumų 
srityje. Policijos pareigūnai matė 150 „ekipuotų” rusų futbolo 
fanų, kurie buvo su kaukėmis,  pirštinėmis be galiukų (tai bū-
tina spec. kario ekipuotės dalis, - red.), vienodomis skarelėmis 
(skiriamasis ženklas, – red.).

Priminsime įvykių eigą. Birželio 11 d. Marselyje, dar prieš 
parsidedant rungtynėms tarp Rusijos ir Anglijos komandų, įvyko 
susidūrimas tarp aistruolių, per kurį nukentėjo apie 30 žmonių, 
o vienas anglas buvo sumuštas taip, kad medikai konstatavo 
smegenų mirtį. Vėliau, besibaigiant rungtynėms, apie 30 rusų 

„fanų”, pralaužusių apsauginių užtvarą, įsiveržė į anglų aistruolių 
sektorių, kur kilo grumtynės. To jau buvo per daug, ir UEFA 
sąlygiškai diskvalifikavo Rusijos rinktinę iki turnyro pabaigos 

– jei dar pasikartos panašus incidentas su rusų aistruoliais, dis-
kvalifikacija įsigalios. Nežinia, kuo būtų pasibaigę, jei birželio 
14 d. Prancūzijos pietuose policija nebūtų sulaikiusi autobuso, 
kuriame važiavo per 40 Rusijos futbolo aistruolių, vadovaujamų 
Visos Rusijos aistruolių sąjungos vado Aleksandro Šprygino. Jie 
vyko į Lilį, kur turėjo įvykti Rusijos komandos susitikimas su 
Slovakijos futbolininkais.

Už neramumus rusams teko atsakyti – 3 rusai buvo nuteisti 
1-2 metams kalėjimo, 20 rusų buvo išvyti iš Prancūzijos. Dar du 
gavo lygtines bausmes. Išsiųstas ir A. Špryginas. 

Kaip į rusų futbolo aistruolių nusikaltimus Prancūzijoje 
reagavo Rusijos prezidentas V.Putinas, paaiškėjo per Sankt 
Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą: jis pareiškė, jog ne-
supranta, „kaip 200 mūsų aistruolių subaladojo kelis tūkstančius 
anglų?”. Žinoma, jis dar pridūrė, jog apgailestauja dėl to, kad 
čempionatą „EURO-2016” temdo skandalai, susiję su futbolo 
fanais. Pasakė taip, tarsi rusai čia niekuo dėti, o problema – pačių 
europiečių aistruoliai... 

Taigi V.Putinas, siekdamas savo tikslo – viešpatauti Europoje 
– nesikuklina net futbolo aistruoliais pasinaudoti. Įdomu, ką 
jis sugalvos per vasaros olimpines žaidynes Rio De Žaneire? 
Žinoma, jeigu į jas vyks rusų sportininkai, nes kol kas atrodo, 
jog dėl dopingo skandalų (per kuriuos paaiškėjo, kad daugybė 
Rusijos sportininkų naudoja dopingą) rusų sportininkai gali 
būti nepageidaujami. Gal bus „Ruexite”, arba, kaip jie patys 
sako, „Ruvon”?

Kęstutis Šilkūnas

Nuaidėjo moksleivių dai-
nų šventės „TU MUMS - 
VIENA” paskutiniai akordai. 
Į šią nuostabią šventę teko 
eiti ir grįžti iš Vingio par-
ko pontoniniu tiltu, kuriuo 
ėjo įvairiaspalve apranga 
apsirengusių gausybė šven-
tės dalyvių ir žiūrovų. Nuo 
sunkaus svorio metaliniu 
garsu virpėjo tilto tvirtinimo 
atotampos, lyg pritardamos 
savo keistais muzikos garsais 
į šventę einantiems žmo-
nėms. Moksleivių ir žiūrovų 
neišgąsdino ir oro progno-
zės. Į šventę rinkomės šiek 
tiek anksčiau. Kas minutę 
dalyvių, žiūrovų gausėjo, 
kol visa estrada pasipuošė 
įvairių aprangų spalvomis, 
kepuraitėmis ir gėlių vaini-
kėliais. Dainų šventė prasi-
dėjo, iškilo šventinė vėliava, 
aukštai suliepsnojo ugnis. 
Nepaisant blogo oro ir pra-
dėjusio krapnoti lietaus, visi 
buvome pasiryžę išklausyti 
dainų šventės repertuaro ir 
kartu su visais pasaulio lie-
tuviais 21 valandą sugiedoti 
Lietuvos himną.

Šventės repertuaras pra-
sidėjo lietuvio širdžiai miela 
„Lietuviais esame mes gimę” 
daina. Vėliau aidėjo Lietuvos 
tarmiškos dainos ir šventės 
prologas baigėsi antruoju 
Lietuvos himnu „Lietuva 
brangi”. Antroje dalyje „Mus 
mažus užauginai” gražiomis 
dainomis sužavėjo jaunu-

DEGUTO ŠAUKŠTAS 2016 METŲ MOKSLEIVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖS REPERTUARO PYNĖJE

čių chorai. Jų buvo penkios 
ir  visos buvo palydimos 
žiūrovų plojimų. Žiūrovai 
taip pat plojo profesionaliai 
atliktai dainai „Tau, mano 
mamyte” Kosto Kubilinsko 
žodžiais. Čia ir buvo deguto 
šaukštas, nepagarbos kovoto-
jams, Tėvynei paaukojusiems 
savo gyvybes už jos laisvę, 
atspindys. Kodėl į tokios di-
delės jaunimo, visos Lietuvos 
šventę buvo parinkta šio 
poeto daina? Nemanau, kad 
dainų repertuaro sudary-
tojai, Švietimo ir Kultūros 
ministerijų atsakingi parei-
gūnai nežinojo apie minimo 
poeto „nuopelnus”. Kostas 
Kubilinskas sovietinio sau-
gumo buvo užverbuotas, jam 
į pagalbą saugumas pasitelkė 
taip pat poetinės sielos iš to 
paties krašto kilusį Algirdą 
Skinkį, kurie įgijo partizanų 
pasitikėjimą ir tapo jų ryši-
ninkais, gavo slapyvardžius. 
Pagal sovietinio saugumo 
pulkininko Iljos Pučkajaus 
užduotį jie turėjo ištyrinėti 
partizanų buveines, nustatyti 
juose esančius partizanus, tu-
rint tikslą juos sunaikinti. Tai 
abu ir atliko. 1949 m. kovo 
7 dieną, kai visi partizanai 
buvo gavę užduotis ir išvyko 
į kitus objektus, o bunkeryje 
liko su jais tik Dainavos 
apygardos vadas karinin-
kas, literatas Benediktas 
Labėnas-Kariūnas, niekšai 
ėmėsi išdavystės. Kai vadas 

užmigo, K.Kubilinskas ne-
laukė, šaltakraujiškai nušovė 
miegantį Kariūną, Skinkys 
paleido, pagal duotą ins-
truktažą, dar kontrolinį šūvį. 
Po šio kruvino darbo abu 
nuskubėjo, pasiekė saugumo 
būstinę ir atvedė gausų būrį 
sovietinių karių ir stribų prie 
partizanų slėptuvių. Netikėtai 
užklupti 15 partizanų žuvo. 
Tarp jų žuvo rusų karinio 
garnizono ir stribų siau-
bas, laimėjęs daugelį mūšių 
Kazimieraičio apygardos 
vadas, legenda tapęs narsu-
sis Vaclovas Voveris-Žaibas. 
Kaip rašė partizanų spauda, 
tokios niekšybės ir velniš-
kos išdavystės dar nebuvo 
partizanų istorijoje. Judas, 
išdavęs Kristų, šiuo atveju 
buvo smarkiai pralenktas. 
Beje, Kubilinskas buvo pa-
malonintas žadėtais Judo 
pinigais – 7300 rublių. Jų 
abiejų kaip ir Judo likimas 
liūdnas: A.Skinkys nusižudė, 
o K.Kubilinskas, išsiųstas 
saugumo į sanatoriją, pra-
sigėręs mirė neaiškiomis 
aplinkybėmis. Keista, kad 
praslinkus 67 metams po 
tragiškų įvykių moksleivių 
dainų šventėje suskamba 
Lietuvos „judo-poeto” daina, 
kurią dainuoja 8000 jaunų 
širdžių. K. Kubilinskas ne-
nusipelnė, kad jo eilės būtų 
mokyklų vadovėliuose, nes 
jis buvo išdavikas ir laisvės 
duobkasys, pats asmeniškai 
nušaudamas savo kolegą 
literatą ir išduodamas mir-
čiai 15 partizanų. Nejaugi 
nebuvo tarp visų organiza-
vusių šią gražią šventę nei 
vieno asmens, paprotinusio 
neįtraukti į šventės repertuarą 
minimo vargšo poeto, par-
davusio savo Tėvynę, eilių? 
Deja, dar kai kurie mano, 
kad K.Kubilinsko kaip žmo-
gaus tragiška istorija moko 
mąstyti ir atleisti, bet tai 
jokiu būdu nepriimtina, ypač 
tokios didelės moksleivių 
šventės repertuaro programo-
je. Moksleiviai ir žiūrovai, 
nežinantys šios tragiškos 
istorijos, buvo apgauti. 

Laikas visiems organizuo-
jantiems tokias šventes gerai 
apmąstyti ir grąžinti Lietuvai, 
ypač jaunimui, istorinę at-
mintį. Pagrindinis moksleivių 
šventės šūkis TU MUMS 
VIENA, tad suprantu, - tai 
LIETUVA ir ji negali būti dar 
kita – nei LTSR, nei SSSR.

Tikimės, kad ateityje bus 
išvengta tokių klaidų, suskam-
bės tokiose šventėse talentingų 
poetų - partizanų Broniaus 
Krivicko, Dianos Glemžaitės 
ir kitų, paaukojusių savo gyvy-
bes už Tėvynės laisvę, dainos.

Laisvės kovų dalyvis Jo-
nas Burokas
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Brangūs pasaulio lietuviai,

pasveikinkime vieni kitus ir Lietuvą –  
šiandien mūsų Valstybės diena! 

Ji ateina pas mus vainikuota karaliaus Mindaugo vardu, kad 
pažvelgtume į save istorijos tėkmėje ir pajaustume ypatingą 
ryšį su savo Tėvyne. 

Mums reikia jo, kad visada matytume savo kryptį – Lietuva 
čia gyvenantiems žmonėms turi būti saugiausia, geriausia 
valstybė. Tokį orientyrą verta nešiotis ir mintyse, ir širdyje.   

Būkime atsakingi dėl mūsų šalies ateities, dėl jos  
likimo ir išlikimo.  

Būtent tokie – neabejingi, protu ir širdimi drąsūs žmonės  
išsaugojo Lietuvą per tūkstantį metų šioje žemėje prie  
Baltijos jūros. 

Sveikinu Jus visus Liepos 6-osios proga!

Visiems linkiu šiandien džiaugtis,  
švęsti ir mylėti Lietuvą – mūsų valstybę! 

Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė

Va r š u v a ,  l i e p o s  8 
d .  ( E LTA ) .  L i e t u v o s 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Varšuvoje da-
lyvavo NATO viršūnių susi-
tikime, kuriame pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas 
Baltijos šalių ir Lenkijos bei 
Juodosios jūros regiono šalių 
saugumo užtikrinimui.

NATO šalių vadovai vie-
ningai pripažįsta, kad rytinia-
me NATO flange Rusija yra 
pagrindinė grėsmė Aljansui. 
Reaguojant į  agresyvius 
Rusijos veiksmus sutarta 
stiprinti atgrasymo pajėgu-
mus visomis sąjungininkų 
turimomis priemonėmis - nuo 
įprastinės ginkluotės iki rake-
tinių pajėgumų ir branduoli-
nės gynybos.

Pirmą kartą patvirtintas 

NATO VIRŠŪNIŲ PASITARIME 
SPRENDIMAI BALTIJOS REGIONUI

visas kompleksas konkrečių 
ilgalaikių karinių kolekty-
vinės gynybos priemonių, 
kurios padės atgrasyti Rusiją 
nuo kėsinimosi į Baltijos ir 
kitas NATO šalis.

„Galime šią dieną pava-
dinti istorine Lietuvos sau-
gumui. Nuo šiandien mūsų 
žmonės tikrai gali jaustis 
ramesni ir saugesni, nes pa-
tvirtintas visas arsenalas 
konkrečių karinių priemonių 
grėsmėms atgrasyti ir taikai 
užtikrinti. Iškilus būtinybei 
galėsime pasitelkti visoke-
riopą sąjungininkų pagalbą 
ir pastiprinimą. Pirmą kartą 
nuo įstojimo į NATO turime 
garantuotus rimtus ir ilgalai-
kius karinius pajėgumus”, 
- Prezidentės spaudos tarny-
ba pranešime cituoja šalies 
vadovę.

NATO viršūnių susitiki-
me patvirtinta, kad kiekvie-
noje Baltijos valstybėje ir 
Lenkijoje bus dislokuota po 
1000 karių daugianacionalinį 
sąjungininkų batalioną, ku-
riuos formuos JAV, Vokietija, 
Jungtinė Karalystė ir Kanada. 
Lietuvoje bataliono formavi-
mui vadovaus Vokietija, savo 
pajėgomis prie jo prisidės 
Beniliukso šalys, Norvegija 
ir Prancūzija. Latvijos bata-
liono formavimui vadovaus 
Kanada, Estijos - Jungtinė 
Karalystė, Lenkijos - JAV.

Lenkijoje bus dislokuotas 
ir brigados dydžio (3-4 tūkst. 
karių) sunkiosios karinės 
technikos karinis junginys, 
kad esant būtinybei bet ku-
rią regiono šalį operatyviai 
pasiektų pastiprinimas.

Taip pat NATO viršū-
nių susitikime patvirtintos 
priemonės, kurios apsaugos 
Baltijos šalis nuo galimos 
karinės izoliacijos ir NATO 
pastiprinimo atėjimo bloka-
dos. Šios priemonės įtrauktos 
į NATO gynybos planus ir 
bus patikrintos per simulia-
cijas pratybose.

Sutarta ir dėl NATO gyny-
bos planų atnaujinimo pagal 
realius grėsmių scenarijus 
ir nuolatinio jų testavimo 
intensyviose pratybose. Taip 
pat užsitikrintas greitesnis 
Aljanso sprendimų priėmi-
mo mechanizmas - nuo šiol 
sprendimus dėl greitojo rea-
gavimo pajėgų panaudojimo 
priims NATO karinių pajėgų 
vadas Europoje, o ne Šiaurės 
Atlanto Taryba.

Lietuvos ir kitų NATO 
valstybių saugumui taip pat 
labai svarbūs susitarimai 
dėl raketinės gynybos siste-
mų Rumunijoje ir Lenkijoje 
naudojimo viso Aljanso sau-
gumui bei dėl išankstinės 
karinės įrangos dislokavimo 
vietų Rytų flange, taip pat ir 
Lietuvoje.

Prienai ,  l i epos  8  d . 
(ELTA). Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, penkta-
dienį dalyvavęs Pasaulio lietu-
vių jaunimo susitikimo (PLJS) 
atidaryme pasveikino šio ren-
ginio dalyvius ir svečius.

„Kiekvieną kartą susipažinęs 
su šio pasaulio lietuvių jaunimo 
sambūrio programa lieku malo-
niai nustebintas dalykinės pro-
gramos turiningumo, aptariamų 
problemų aktualumo, žvilgsnio 
skvarbumo. Pavyzdžiui, šiuo 
požiūriu labai svarbios šian-
dien rengiamos diskusijos apie 
dalijimosi ekonomiką arba, 
kaip ugdyti vaikus profesijoms, 
kurios dar neegzistuoja, apie 
tolerancijos kaukes, demogra-
fiją ir kitos. Beveik kiekviena 
tema verta rimtos tarptautinės 
konferencijos vardo”, - sakė 
Premjeras jaunimui Visuomenės 
harmonizavimo parke.

Ministras Pirmininkas teigė, 
kad jeigu dabar tektų atsakyti į 
klausimą, ką ši Vyriausybė nu-
veikė jaunimo politikos srityje, 
konkrečių faktų ir statistikos 
užtektų solidžiam pranešimui. 
Tačiau ir prieš kelerius metus, 
ir dabar nepraranda aktualumo 
tokios problemos, kaip emi-
gracija, jaunimo įsidarbinimas, 
darbo paieška pagal specialybę. 
Daugelį šių problemų padės 
spręsti ir priimtas naujasis 
Darbo kodeksas.

„Tačiau mums reikia ir 

LIETUVA BRANGINA SAVO JAUNĄJĄ 
KARTĄ

nestandartinių sprendimų, 
turime aktyviau „įdarbinti” 
iniciatyvas. Todėl labai tikiuo-
si ir pasaulio lietuvių jaunimo 
sambūrio idėjų įnašo”, - kalbė-
jo Premjeras. A. Butkevičius 
pristatė bendrą iniciatyvą su 
Lietuvos studentų sąjunga dėl 
jaunimo praktikų.

Pasak Premjero, darbo pa-
tirties stoka yra didelė kliūtis 
jaunam žmogui susirasti dar-
bą. „Susidaro užburtas ratas: 
verslas nepriima į darbą, nes 
jaunuolis neturi patirties, o 
šis negali įgyti patirties, nes 
jo niekas nepriima į darbą. 
Todėl kitą savaitę kartu su 
Lietuvos studentų sąjunga 
kreipsimės į Lietuvos vers-
lininkus, valstybines institu-
cijas, organizacijas, įstaigas, 
ragindami priimti prakti-
kai studentus”, - informavo 
Ministras Pirmininkas.

Projektas pradedamas su 
10 skirtingų verslo ir valsty-
bės įmonių, kurios jau imasi 
įgyvendinti praktikos pro-
gramą ir pasidalys savo pa-
tirtimi, kaip toliau plėtoti ir 
tobulinti projektą. Priimanti 
organizacija bus prašoma 
jaunam žmogui skirti patyrusį 
mentorių, kuris pasirūpintų 
studento priėmimu, adaptaci-
ja, integracija ir konkrečiomis 
užduotimis.

„Taip pat siekiame išju-
dinti Lietuvoje savanorystės 

procesą, kuris padeda ugdyti 
žmonių visuomeniškumą, 
pilietiškumą. Dauguma jūsų 
turite savanoriavimo patirties, 
esate aktyvūs žmonės”, - kal-
bėjo Ministras Pirmininkas ir 
pakvietė prisijungti prie sava-
norystės projektų įgyvendini-
mo ir konkrečiais pavyzdžiais 
paskatinti jaunimą kelti inici-
atyvas, padėti jas įgyvendinti.

Premjeras pabrėžė, kad 
Lietuva brangina savo jaunąją 
kartą, jos gebėjimus, protus ir 
kūrybingumą.
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Lietuva šiemet pateko į geriausiai gynybą finansuojančių 
NATO šalių dešimtuką, lyginant su ekonomikos dydžiu, rodo 
pirmadienį Aljanso paskelbti duomenys. Pagal krašto apsaugos 
finansavimą Lietuva užėmė devintą vietą iš 28 NATO narių. 
Šalis šiemet gynybai skyrė 1,49 proc. bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Pernai Lietuva tokiame sąraše užėmė 19 vietą. Latvija 
šiemet gynybai skyrė 1,45 proc. BVP ir užėmė 11 vietą. Į pirmąjį 
penketuką pagal finansavimą gynybai pateko Jungtinės Valstijos 
(3,61 proc. BVP), Graikija (2,38 proc.), Jungtinė Karalystė (2,21 
proc.), Estija (2,16 proc.) ir Lenkija (2 proc.).

Lietuva ilgą laiką atsiliko nuo NATO sąjungininkų pagal 
išlaidas gynybai, bet pastaraisiais metais ėmė sparčiai didinti 
finansavimą, reaguodama į Rusijos veiksmus Ukrainoje ir karinį 
aktyvumą Baltijos jūros regione. Šiais metais Lietuvos krašto 
apsaugos biudžetas siekia 575 mln. eurų. Vyriausybė planuoja 
2 proc. nuo BVP finansavimą gynybai pasiekti 2018 metais. 
Padidėjus Rusijos kariniam aktyvumui, 2015 metais pirmą kartą 
0,6 proc. išaugo viso Aljanso šalių finansavimas gynybai. 2016 
metais NATO gynybos finansavimas augo 3 proc.

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė liepos 7 d. paragino 
Britanijos lietuvius „kovoti už savo teises”, padažnėjus praneši-
mų apie patyčias ir išpuolius po referendumo trauktis iš Europos 
Sąjungos (ES). „Norėčiau pasakyti, kad lietuviai turi kovoti už 
savo teises”, – žiniasklaidai sakė D. Grybauskaitė. Lietuvos 
prezidentė sakė pastarajame ES viršūnių susitikime Briuselyje 
su Britanijos premjeru Davidu Cameronu asmeniškai aptarusi 
išpuolius prieš imigrantus. Ji pabrėžė, kad iki išstojimo Jungtinė 
Karalystė privalo paisyti ES taisyklių ir tarptautinių sutarčių, 
kurios draudžia rasizmą ir neapykantos kurstymą.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išsiuntė 
laišką Jungtinės Karalystės (JK) vidaus reikalų sekretorei Theresai 
May, kuriame išreiškė nerimą dėl padažnėjusios informacijos 
apie išpuolius prieš imigrantus po to, kai britai referendume 
nubalsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Ministras tikisi, 
kad Britanijos pastangos sustabdyti tokius išpuolius duos rezul-
tatų. Theresa May yra viena iš kelių kandidatų užimti Jungtinės 
Karalystės ministro pirmininko postą po to, kai iš jo pasitrauks 
Davidas Cameronas. Žiniasklaida pranešė apie Jungtinėje 
Karalystėje bendramokslio brito sumuštą dvylikametį lietuvį.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos atstovė Vilija Aleknaitė-Abramikienė perrinkta 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
Parlamentinės Asamblėjos (PA) viceprezidente. ESBO PA skelbia, 
kad liepos 5 d. Tbilisyje vykstančios sesijos metu V. Aleknaitė-
Abramikienė į šias pareigas išrinkta trejų metų kadencijai, kartu 
su Azerbaidžano ir Portugalijos atstovais, taip pat vieneriems 
metams išrinktu viceprezidentu nuo Rumunijos. ESBO PA vice-
prezidente V. Aleknaitė-Abramikienė trejų metų kadencijai buvo 
išrinkta 2013 metais, o anksčiau ji buvo pirmojo – Saugumo ir 
politikos reikalų – komiteto pranešėja.

ESBO PA yra parlamentinis ESBO forumas, jungiantis 
daugiau kaip 320 parlamentarų iš 56 valstybių. Asamblėja yra 
parlamentinės demokratijos forumas, kuris stebi rinkimus, stiprina 
tarptautinį bendradarbiavimą ir teikia rekomendacijas šalių narių 
vyriausybėms dėl jų įsipareigojimų vykdymo politikos, saugumo, 
ekonomikos, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių srityse.

Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo 
diena minima ir kaimyninėje Latvijoje. Pagrindiniai renginiai 
vyko Agluonoje, kur, kaip manoma, gali būti palaidotas kara-
lius Mindaugas. Pasak istorikų, vienintelis Lietuvos karalius 
sąmokslininkų buvo nužudytas savo žmonos Mortos gimtinėje 
– Agluonoje. Čia žuvo ir trys Mindaugo bei Mortos sūnūs. 2015 
m. Agluonoje atidengtas paminklas Mindaugui, Mortai bei jų sū-
nums. Paminklas pastatytas už latvių bei lietuvių suaukotas lėšas. 
Jis tapo savotišku latvių bei lietuvių tautų draugystės simboliu, 
prie jo vyksta daug abiem tautom reikšmingų renginių.

Liepos 11 d. LR Užsienio reikalų ministerijoje pristatyta 
knyga apie Lietuvos narystę Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 
2014–2015 metais. Lietuvių ir anglų kalbomis išleistame leidinyje 
atspindėtas Lietuvos darbas viename svarbiausių Jungtinių Tautų 
organų. Be trumpos veiklos apžvalgos ir Lietuvai reikšmingiausių 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos dokumentų, leidinyje pateikti 
svarbiausi Lietuvos atstovų pasisakymai Ukrainos, Artimųjų 
Rytų, Afrikos, terorizmo, sankcijų ir kitais aktualiais klausimais.

Lietuvoje dešimtą kartą besilankantys projekto 
„Europietiška mokykla: Lietuva – sėkmingo pasirinkimo 
istorija” dalyviai iš Ukrainos LR užsienio reikalų ministeri-
joje su Lietuvos diplomatais diskutavo apie Lietuvos patirtį 
stojant į ES ir NATO, išmoktas pamokas ir atsiveriančias 
galimybes Ukrainai. 

Pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Liepos  6-ą ją ,  min in t 
Valstybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dieną, 
Strasbūre atidarytas septintasis 
Lietuvos garbės konsulatas 
Prancūzijoje. Lietuvos gar-
bės konsulu paskirtas Elzaso 
regiono didžiausio laikraš-
čio „Dernières Nouvelles 
d’Alsace” („Elzaso naujie-
nos”) generalinis direktorius, 
regione puikiai žinomas vi-
suomenininkas Francis Hirnas.

Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijoje Dalius Čekuolis 
renginyje pasidžiaugė Lietuvos 
konsulinio t inklo plėtra 
Prancūzijoje, ypač jos šiaurės 
rytinėje dalyje, kurioje gyvena 
gausi išeivių iš Lietuvos ben-
druomenė, studijuoti atvyksta 
nemažai studentų iš Lietuvos, 
veikia Europos Sąjungos insti-
tucijos, vystomi aktyvūs preky-
biniai ir kultūriniai ryšiai.

Lietuvos garbės konsulato 
inauguracinėje ceremonijo-
je dalyvavo Elzaso regiono 
vietos valdžios ir Strasbūre 
veikiančių ES ir tarptautinių 
institucijų atstovai bei kitų 
šalių generaliniai ir garbės 
konsulai, taip pat lietuvių 

STRASBŪRE DURIS ATVĖRĖ SEPTINTASIS  
LIETUVOS GARBĖS KONSULATAS PRANCŪZIJOJE

bendruomenės nariai.
Ambasadorius susitikime 

su naujuoju garbės konsulu 
aptarė Lietuvos ir Strasbūro 
bendradarbiavimą įvairiose 
srityse, visų pirma – tarp regio-
nų ir miestų, taip pat prekybos 
ryšių plėtros perspektyvas. 
Pašnekovai pasidžiaugė iškart 
po Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo – 1991 metais – 
Strasbūre įkurtos asociacijos 
„Elzasas-Lietuva”, vadovau-
jamos jos įkūrėjo Philippe‘o 
Edelo, aktyvia veikla,  visų 

pirma  – prancūzų kalba lei-
džiant Lietuvos kultūrai ir 
istorijai pristatyti skirtą leidinį 
„Cahiers Lituaniens”.

Vizito Strasbūre metu am-
basadorius ir jį lydėjusi di-
plomatų delegacija taip pat 
susitiko su regiono verslinin-
kais, europinėse institucijose 
dirbančiais lietuviais bei vietos 
lietuvių bendruomenės nariais.

Lietuvos garbės konsulatai 
taip pat veikia Anžė, Bordo, 
Marselio, Liono, Ruano ir Trua 
miestuose.               LR URM

Liepos 7 d. Krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas 
Varšuvoje liepos 8-9 d. dalyva-
vo NATO viršūnių susitikime. 
Šio susitikimo metu didžiau-
sias dėmesys buvo skiriamas 
NATO kolektyvinės gynybos 
ir atgrasymo sustiprinimui, 
tolimesniam NATO indėliui 
į tarptautinės bendruomenės 
pastangas skleisti stabilumą už 
euroatlantinės erdvės ribų, ki-
bernetinės gynybos stiprinimui 
ir glaudesniam NATO ir ES 
bendradarbiavimui.

NATO išankstinių pajėgų 
dislokavimas (angl. Enhanced 
Forward Presence) Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 
bus įgyvendinamas remiantis 
vadovaujančios šalies (angl. 
framework nation) principu. 
Varšuvoje oficialiai paskelbtos 
keturios valstybės, kurios imsis 
formuoti tarptautines rotuoja-
mas bataliono dydžio kovines 
grupes. Lietuvoje dislokuo-
jamam batalionui vadovaus 

VARŠUVOS NATO VIRŠŪNIŲ SUSITIKIME PRIIMTI 
LIETUVAI ISTORIŠKAI SVARBŪS SPRENDIMAI

Vokietija. Planuojama, kad jame 
bus apie 1000 karių, pirmieji 
kurių į Lietuvą turėtų atvykti 
kitų metų pradžioje.

„Kolektyvinė viso Aljanso 
teritorijos ir jo gyventojų gyny-
ba yra pamatinė NATO misija. 
Atsižvelgdami į naujausius 
iššūkius, mes, kartu su kitomis 
NATO valstybėmis, pilnai įgy-
vendinome prieš dvejus metus 
Velse priimtus sprendimus – 
NATO greitojo reagavimo pajė-
gos yra padidintos trigubai, o jos 
aukščiausios parengties prieša-
kinės pajėgos į bet kurią Aljanso 
šalį gali būti išsiųstos per kelias 
dienas. Lietuvoje ir dar penkiose 
valstybėse buvo įkurti NATO 
pajėgų integravimo vienetai ir 
man labai džiugu, kad Lietuvoje 
esantis vienetas yra jau pasiekęs 
pilną operacinį pajėgumą ir yra 
pasirengęs pavestų užduočių 
vykdymui”, - teigia J. Olekas.

Lietuva prisideda ir prie 
NATO greitojo reagavimo pa-
jėgumų (angl. NATO Response 

Force, NRF). Šiais metais budė-
jimą sustiprintose NRF vykdo 
apie 550 Lietuvos karių. Tai vie-
nas didžiausių Lietuvos indėlių į 
NATO greito reagavimo pajėgas 
per visą Lietuvos budėjimų 
NRF istoriją. 2017 m. ir 2018 m. 
budėjimams sustiprintose NRF 
rengiasi apie 300 karių.

„Rūpindamiesi savo terito-
rijos ir gyventojų saugumu mes 
neturėtume užmiršti ir mūsų 
kaimynų, todėl Varšuvoje daug 
dėmesio skirsime tolimesnei 
paramai Ukrainai, Gruzijai ir 
Moldovai. Aljansas susiduria su 
grėsmėmis ne tik iš Rytų, bet ir 
Pietų, todėl labai svarbus NATO 
karinis indėlis prisidedant prie 
tarptautinės bendruomenės 
pastangų kurti stabilumą už 
Aljanso ribų”, - teigia J. Olekas.

Pirmosios susitikimo dienos 
pabaigoje, visi renginio dalyviai 
turėjo galimybę susipažinti su 
naujoje NATO antžeminio ste-
bėjimo (angl. Alliance Ground 
Surveillance) programoje nau-
dojamais bepiločiais orlaiviais 
ir stebėti jų parodomąjį skrydį. 
Sutartis dėl NATO antžemi-
nio stebėjimo sistemos sukū-
rimo buvo pasirašyta 2012 
m. Čikagos NATO viršūnių 
susitikime. Šiuo metu NATO 
antžeminės stebėjimo sistemos 
kūrimo programoje dalyvauja 
15 NATO šalių, tarp kurių yra 
ir Lietuva. Vieną iš šios progra-
mos užsakymų yra laimėjusi ir 
Lietuvos įmonė „ELSIS”, kuri 
kuria šios sistemos programinę 
įrangą.                         LR KAM

LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.
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„Ginklą pakelti prieš ka-
linį, prieš gulintį ir negalintį 
priešintis – žmogiškumo 
esmės ir prasmės praradi-
mas. Kasmet susirinkę čia 
tarsi bandome sugrąžinti 
žmogiškumo esmę iš suklas-
totos netiesos, iš abejingumo 
„nedalyvauti”, iš paviršuti-
niškumo „o kam to reikia?” 
– kalbėjo buvęs kapelionas 
kunigas Alfonsas Bulota prie 
kryžiaus, skirto 1941 m. bir-
želio 26 d. Pravieniškių aukų 
atminimui. 

P r i e š  7 5  m e t u s 
Pravieniškėse Raudonoji 
armija įvykdė pasibjaurėti-
ną teroro aktą – nužudė per 
400 stovykloje kalėjusių ir 
jos apsaugoje dirbusių žmo-
nių, atsitiktinių praeivių. 
Liudininkų teigimu, stovy-
kloje tuo metu buvo apie 
500 žmonių, iš kurių apie 
60 pavyko pabėgti gyviems 
prasidėjus žudynėms: vieni 
paspruko tik atvykus rusams, 

PRAVIENIŠKIŲ RAUDONŲJŲ BUKŲ ALĖJA – NEKALTŲJŲ KRAUJO SIMBOLIS

vaikaičiais. Skaudus iki šir-
dies gėlos ir sukrečiantis iki 
sielos gelmių jos liudijimas 

prie mamos lavono, nepaėmė 
tos granatos... Vyresniąją 
mano sesutę, buvusią lauke, 

nužudė mongoliškų veido 
bruožų raudonarmietis, per-
rėžęs jai pilvelį, bet ir taip 
sužalota ji dar nušliaužė 
keliasdešimt metrų...”

Justino Murausko liu-
dijimą perskaitė renginio 
vedėjas Vilius Kaminskas. J. 
Murauskas išliko gyvas, nes 
šaudant jam buvo peršauta 
koja, ant jo užvirto kitos 
aukos... Aukščiausiojo valia 
jis tapo dar vienu liudininku, 
palikusiu baisų nusikaltimą 
prieš žmoniškumą liudijan-
čius atsiminimus. O kiek dar 
liko neužrašytų liudijimų, dar 
gyvų artimųjų atmintyje?

Tradiciškai pagarbą au-
koms atidavė Kaišiadorių 
rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Algimantas 
Janavičius bei Seimo narys 
Rytas Kupčinskas, padėdami 
prie paminklo gėlių krepšelį, 
perjuostą trispalve juoste-
le. Paskui buvo pasodintas 
raudonasis bukas – tokią 
aukų atminimui skirtą idė-
ją subrandino J. Gečaitė-
Jasevičienė ir jos dukra J. 

Laniauskienė, savo močiutės 
Elenos Budrienės atminimui 
paskyrusi eilėraštį „Grįžta 
prisiminimų vėjas”. Galbūt 
išaugs šių medžių giraitė ir jų 
raudonis bus dar vienas sim-
bolinis Pravieniškių žudynių 
aukų pagerbimas?

Minėjimo metu skambėjo 
Rumšiškių kultūros cen-
tro folklorinio ansamblio 
„Praviena” (vadovė Ernesta 
Žiūkienė) atliekamos pa-
triotinės dainos, aktoriaus 
J. Dimšos skaitomos eilės. 
Po renginio jo dalyviai ga-
lėjo atsigaivinti Rumšiškių 
KC Pravieniškių padalinio 
salėje.

Pravieniškių  žudynių 
aukų atminimas pagerbia-
mas kasmet,  birželio 26 
dieną. Minėjimo iniciato-
rius Vytautas-Aleksandras 
Markevičius gali lengviau 
atsipūsti – jam dabar tal-
kina Rumšiškių kultūros 
centro Pravieniškių padali-
nys, vadovaujamas Aistės 
Gudeliauskaitės. Deja, gerų 
norų ir entuziazmo neužten-
ka, norint tinkamai įamžinti 
1941 m. birželio 26-sios 
Pravieniškių žudynių aukų 
atminimą. Galbūt atėjo me-
tas tam skirti ir Lietuvos 
Vyriausybės dėmesį?

„Miršta tiesa, kuria nie-
kas negyvena, išnyksta žo-
džiai, kurių niekas nesako, 
sugriūva tvirtovės, kurių 
niekas negina.. .  Užgęsta 
ugnis, kurios niekas nekurs-
to, išsenka upės, kai gyvi 
šaltiniai jų nepamaitina. 
Sustoja viskas, kai Dvasia 
pasibaigia. Bet kol mes gyvi 
– šito neturi būti! Štai kodėl 
mes mirusiųjų, kurie kartais 
būna stipresni už gyvuosius, 
dvasios vedini čia reiškiame 
jiems savo pagarbą.” – argi 
ne tiesą pasakė kunigas A. 
Bulota prieš maldą už miru-
siuosius?

Gintaras Markevičius

Po minėjimo nusifotografavome prie raudonojo buko.                                                   Autoriaus nuotr.

Jadvyga Gečaitė-Jasevičienė.                                                                                          Autoriaus nuotr.

Sodinamas raudonasis bukas.                                                                                             Autoriaus nuotr.

kiti išliko gyvi po lavonų 
krūvomis... Šiandieną jau 
nebėra gyvųjų, kurie galė-
tų papasakoti savo akimis 
regėtus kruvinus įvykius, 
tačiau dar nemažai tų, kurie 
matė Pravieniškes netru-
kus po žudynių ar girdėjo 
išlikusių gyvų liudininkų 
pasakojimus. Toks žmogus 
yra ir nužudytųjų Elenos ir 
Kazio Budrių dukra Jadvyga 
Gečaitė-Jasevičienė. Į minė-
jimą ji atvyko kartu su dukra 
poete Janina Laniauskiene ir 

apie tai, ką ji sužinojo ir pa-
matė su močiute liepos mė-
nesį, atvykusi į Pravieniškes 
pasiimti per stebuklą gyvos 
išlikusios sesutės Janytės: 
„Mama buvo nėščia... Ją 
nušovė raudonarmietis pro 
langą, kulka pataikė į kaklą 
ir išėjo pro smilkinį, ištašky-
dama smegenis ant sienos... 
Dar raudonarmietis įmetė 
granatą, tačiau ji nesprogo, 
todėl trejų metukų sesutė 
Janytė išliko gyva. Laimė, 
vaikas, visą parą likęs vienas 
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Š. m. birželio 19 d., 2:00 
val. po pietų, latvių evan-
gelikų liuteronų šventovė-
je Klivlende, priemiesty-
je Leikvude, Ohajo valst., 
(Cleveland, OH, Lakewood), 
ekumeninėmis apeigomis 
buvo paminėtos tragiškąjį 
birželį (1941 metų birželio 
14-15 d.) sovietų vykdytų 
trėmimų 75-osios metinės. Šį 
minėjimą suruošė Klivlendo 
baltiečių komitetas (The 
Baltic American Committee 
of Greater Cleveland), įsteig-
tas 1979 metais, kurį sudaro 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
atstovai. Punktualiai švento-
vėn buvo įneštos JAV, Estijos, 
Latvijos Lietuvos, Europos 
Sąjungos, NATO ir baltiečių 
vėliavos.

Ekumenines pamaldas 
trumpa kalba pradėjo latvių 
pastorė dr. Sarma Eglite, 
kviesdama visus sugiedoti, 
pritariant vargonams, JAV 
himną (visų himnų žodžiai 
buvo minėjimo programoje). 
Po JAV himno viena mergaitė 
perskaitė trumpą ištrauką 
iš Šventojo Rašto. Šią ap-
eigų dalį kanklių muzika 
užbaigė Virginija Juodišiūtė-
Rubinski. Penkiolikos minu-
čių kalboje latvių pastorė dr. 
Paul Barbins kalbėjo apie 
šios sukakties reikšmę, apie 
prarastus namus, pabrėžda-
mas, kad po 50 metų vergo-
vės žmonių širdys dar tebėra 
tuščios ir mes turime leisti 
Dievui šią tuštumą pripil-
dyti. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kunigas 
Josephas Bacevice savo žo-
dyje prašė Dievo malonės vi-
siems žuvusiems sovietų ka-
lėjimuose ir išreiškė viltį, kad 

išvardintųjų ne tik neatvyko, 
bet neatsiuntė nei sveikinimo. 
Sveikinimai raštu buvo gauti 
(ir perskaityti) iš Klivlendo 
miesto tarybos nario Michaelo 
D. Polenseko, JAV senatorių 
Robo Portmano ir Sherrodo 
Browno ir Ohajo gubernato-
riaus Johno Kasicho. 

LR garbės kon. Ingrida 
Bublys pasveikino dalyvius, 
trumpai primindama šios 
dienos reikšmę ir paprašė pa-
gerbti neseniai mirusį JAV se-
natorių George V. Voinovich 
už jo nuopelnus Baltijos kraš-
tams. 

Linksma nuotaika, pagarba 
ir su gilia padėka išlydėjo ilga-
metį Baltiečių komiteto kasi-
ninką Ohajo valstijos tautinės 
gvardijos brigados generolą 
Vilmarsą Kukainį.

Klivlendo kultūros dar-
želiuose (Cleveland Cultural 
Gardens) š. m. birželio 26 
d. buvo maloni ir gražiai 
atšvęsta ypatinga sukaktis. 
Tą dieną Estijos kultūros 
darželis minėjo penkiasde-
šimt savo gyvavimo metų. 
Nors diena pasitaikė karšta, 
į šią reikšmingą šventę susi-
rinko apie šešiasdešimt labai 
įvairaus amžiaus dalyvių. 
Darželyje buvo sustatytos 
kėdės (kai kurie dalyviai 
atsivežė savo), pastatyta kal-
bėtojų pakyla su garsintuvu. 
Viena rūpestinga darželio 
komiteto narė atvykusiems 
parūpino buteliukų su van-
deniu, kurie karštyje labai 
pravertė. Šventės apeigos 
prasidėjo dalyvių sugie-
dotu JAV himnu. Dienos 
pranešėjas pristatė svečius, 
tarp kurių buvo LR garbės 
kon. Ingrida Bublys (kuri 
pasveikino susirinkusius) ir 
Baltiečių komiteto pirminin-
kė Mylita Nasvytis. Po trum-

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Po iškilmingų ekumeninių apeigų pagrindiniai asmenys ir vėliavininkai nusipaveikslavo ant šventovės 
laiptų.                                                                                                                      A.V.Matulionio nuotr.

Dvasininkai šventovėje laukia, kada prasidės apeigos (iš kairės: 
kunigas Josephas Bacevice, pastorė dr. Sarma Eglite, kunigas dr. 
Paulas Barbins.                                                   A.V.Matulionio nuotr.

mūsų maldos bus išgirstos. 
Po kiekvienos tautybės at-
stovo (Peter Orro – Estija, dr. 
Sarma Eglite – Latvija, kun. 
Joseph Bacevice – Lietuva) 
sukalbėtos maldos buvo gie-
damas tos tautos himnas.

Išnešus vėliavas iš šven-
tovės, jos buvo išstatytos ant 
svetainės scenos, kurioje vei-
kė ir parodėlė, primenanti 
tragiškojo birželio įvykius. 
Iš anksto pakviesti dauguma 
dalyvių taip pat nusileido į 
erdvią, vėsinamą salę, kurioje 
jų laukė gausiais skanumy-
nais apkrauti stalai, kava ir 
sultys. Minėjimas neapsiėjo 
be keistų ir jau pradėjusių 
įkyrėti netikėtumų. Baltiečių 
komiteto pirmininkė Mylita 
Nasvytienė pasveikino visus 
apsilankiusius, pridėdama ir 
linkėjimus Tėvo dienos proga. 
Minėjimo pranešėja perskaitė 
įvairių tautybių atstovų vardus 
ir pavardes, paprašydama juos 
atsistoti ir stovėti, kol visi bus 

Pirmininkės M. Nasvy-
tienės pakviestas prie mikro-
fono, dr. Viktoras Stankus 
paaiškino parodėlėje išdėliotų 
rodinių svarbą. Pirmininkė 
M. Nasvytienė taip pat pa-
kvietė Estijos garbės konsulę 
Mary Nippert tarti žodį, kuri 
į šią sukaktį pažvelgė kaip į 
istorinį ir neužmirštiną įvy-
kį. Minėjime dalyvavo per 
šimtą asmenų. Padėkos ver-
tas Baltiečių komitetas (The 
Baltic American Committee 
of Greater Cleveland) už pa-
sišventimą ir pastangas. Nors, 
palyginus su estais ir latviais, 
Klivlendo mieste bei apylin-
kėse gyvena didelis skaičius 
lietuvių, šiame minėjime jie 
sudarė mažumą. Kaip tai 
paaiškinti? 

Algirdas V. Matulionis

išvardinti ir juos galės pagerbti 
plojimais. Deja, dauguma 

Po minėjimo dalyviai atminčiai nusifotografavo prie paminklo.                                                                                    A.V.Matulionio nuotr.

ESTIJOS KULTŪROS DARŽELIO 
SUKAKTIS

po šventės pranešėjo žodžio 
apie darželio atsiradimą, jo 
priežiūrą bei Klivlendo kul-
tūros darželių „One World 
Day”, šventės dalyviai buvo 
paprašyti atsistojimu pa-
gerbti tuos, kurie dirbo ir 
žuvo, kad mes galėtume 

gyventi laisvėje. Šios dienos 
pagrindinė kalbėtoja buvo 
Marki Tehhonova-Kreek, 
kurios oficialus titulas yra 
Deputy Chief of Mission 
of the Estonian Embassy, 
Washington DC. Su ja šio 
straipsnio autorius turėjo 
progą pasikalbėti. Ji buvo 
maloni, aiški ir tiesi. Savo 

kalbą ji pradėjo angliškai 
ir užbaigė estiškai. Joje ji 
išryškino Estijos pasiekimus 
per paskutinius 25 metus, 
pabrėžė karinę NATO para-
mą Estijai, priminė nuolatinę 
baimę dėl kaimyninės šalies 
veiksmų, kartu pridurdama, 
kad Estija yra maža tauta, 
kuriai būtina parama. 

Po kalbos solistė Kimberly 
Godfrey anglų kalba padai-
navo tris dainas. Dešimties 
vaikų grupei padėjus gėlių 
prie darželio paminklo, buvo 
sugiedotas Estijos himnas. 
Visi šventės dalyviai buvo 
pakviesti nusifotografuoti 
prie paminklo.

Algirdas V.Matulionis
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Šeimininkė ėmė gelbėti 
mamos: iškūreno savo pirtelę, 
prigirdė karšta žolelių arbata 
ir nunešė ten vanoti beržine 
vanta. Mama prarado sąmo-
nę, bet kai ji atnešta į trobą 
atsigavo, sveikata ėmė gerėti. 
Dar dešimtį kartų ją pirtelėje 
vanojo... Tik kaip išmaitinti 
vaikus? Ir čia padėjo geroji 
moteris: ji nuėjo į vokiečių 
karo belaisvių stovyklą, pa-
pasakojo apie mūsų nelaimę 
ir paprašė padėti. Žinoma, ir 
belaisviai badavo: gaudavo po 
600 gramų duonos ir avižinio 
kisieliaus, kurį virė katile. 
Virėjas sumojo, kad gali padė-
ti: tegu šešiametė Janina ateina 
į stovyklą katilo pakurstyti. 
Tada vakare galės išsigramdyti 
iš katilo kisieliaus likučius. 
Taip aš talkinau pakurstydama 
krosnį, su beržo toše gram-
džiau prisvilusio kisieliaus 
likučius ir parnešdavau namo. 

Belaisviai kirto mišką ir 
arkliais, atvežtais iš Suomijos, 
tempė rąstus į laukymę. Jų 
buvo gal du šimtai. Vasaromis 

juos puolė uodai ir mašalai, 
gėrė kraują. Kad jie nenusilptų 
ir galėtų dirbti, sugalvojo ant 
nugaros, kaklo pasiūti jiems ap-
tiesalus. Šio darbo ėmėsi mama. 
Tačiau vienas arkliukas nusilpo 
ir padvėse. Sujudo tremtiniai, 
norėjo jį išmėsinėti, tačiau val-
džia uždraudė, sakydami, kad 
gal tai užkrečiama liga, reikia 
ištirti. Žinoma, tirti nebuvo 
kam, tai liepė nelaimėlį apipilti 
benzinu ir sudeginti. Taip ir 
atsitiko. Tačiau tremtinai net 
ir sudegusį mėsinėjo, ieškojo 
bent sausgyslių, kaulų, kurie 
nesudegė. 

Pamenu, kai man pasisekė 
pakliūti į gyvenvietės darželį, 
tai ten būdavome perrengiami 
vienodais drabužėliai. Kad 
ilgiau galėčiau lankyti darželį 
ir papildomai būti maitinama, 
mama mane metais pajaunino. 
Darželyje žinojo apie sunkią 
mūsų padėtų, tai jei koks vai-
kas neateidavo dėl ligos ar kitų 
priežasčių, jo porciją košės 
leisdavo man parnešti sesutei 
ar broliukui.

Turime gražią šeimos nuo-
trauką, kurioje nufotografuoti 
mes su mama. Ji buvo labai 
išvargusi, sesuo Genutė iki 
ketverių metų nevaikščiojo, 
rachitas ją buvo prikaustęs prie 
lovos. Tai štai, 1946 metais at-
keliavo tremtiniams labdara iš 
Amerikos. Išdalino padėvėtus 
rūbelius. Buvome aprengti ir 
mes. Tada fotografas nufotogra-
favo, tik nežinau, kokiu tikslu: 
gal reikėjo atsiskaityti už lab-
darą, o gal parodyti pasauliui, 
kad mes šiltai aprengti ir sotūs... 

Kai mus po potvynio grą-
žino į baraką Viziajuje, rado-
me sudėtas grindis, išmūrytą 
krosnelę. 

Jau prieš kalėdas gavom 
siuntinį iš Lietuvos, kuriame 
buvo šiltų kojinių, miltų, drus-
kos, gabalas lašinių. Lašinius 
išmainėm į du kibirėlius bulvių. 
Iš senos skardos pasidarėme tar-
ką, o iš tarkės virdavom sriubą. 

Tremtyje turėjau gerą drau-
gę, barako kaimynę Aušrą 
Kluonytę. Šiaip čia buvo 
daug komių, rusų, tremtinių 
iš Ukrainos, po kelis iš kitų 
pabaltijų respublikų... Kluoniai 
atitremti be tėvelio, šeima 
gausi. Kiti vaikai iš mūsų ty-
čiojosi, vadino benderevkomis, 
komendantas – fašistėmis. Kai 
ruošiausi eiti į mokyklą, mama 

iš čiužinio pamušalo pasiuvo 
man suknutę. Kažkas pado-
vanojo senus marškinėlius, 
švarkelį, mama dar ir vyžas 
nupynė. O mokykloje nebu-
vo nei sąsiuvinių, nei knygų. 
Pieštuką dalindavo dalimis. 
Kai sulaukė vienintelio vado-
vėlio „Bukvarj”, galėdavom jį 
parsinešti tik kartą per mėnesį, 
nes klasėje buvo 30 vaikų.

Tais metais mūsų šeimoje at-
sirado ketvirtas vaikas. Kartu su 
mumis ištremtoje Jako šeimoje 
buvo paauglys sūnus Antanas ir 
dukra Bronė. Vaikas liko su ser-
gančiu tėvu, kai Bronė iš trem-
ties pabėgo. Beje, ją Lietuvoje 
pagavo, nuteisė tris metus kalė-
jimo. Tėvelis prišalo prie sienos 
ir mirė, tad dešimtmetis liko 
vienas. Kartą jis atėjo pas mus ir 
sako mamai, kad nieko daugiau 
artimesnių neturi, liks su mumis. 
Mama gailestingai pasižiūrėjo 
ir sutiko. Taip gyveno kartu ir 
padėjo buityje, kol neišėjo į 
darbus miške. 

1948 metais mama sukasė 
plotelį dirvono ir pasodino dalį 
pagal korteles gautų nusipirkti 
penkių kilogramų (po kilogra-
mą vienam asmeniui) bulvių. 
Pjaustė viršūnėles ir akis, tad 
liko ir pavalgyti. Išdygo kelmai 
bulvių. Ožka atsivedė du ma-
žius ožiukus. O jau kitais metais 

bulvių laukas išaugo iki 90 
kelmų. Gyventi tapo lengviau.

Mokslas sekėsi, tik mama 
patarė į pionierius nestoti. 
Mokytojas kartą pakvietė mamą 
į mokyklą, o ji jam drąsiai pasa-
kė, kad stosiu tik tada, kai būsim 
laisvi. Labai greitai išmokome 
ne tik rusiškai, bet ir vietinių 
komių kalbos. Galėjau su jais 
susikalbėti, tačiau jokio artumo 
nejaučiau, noriau bendravau su 
lietuviukais ir kitais tremtiniai. 
Mokykloje mokytojai vieti-
niams ir rusiukams priekaišta-
vo, rodė į mus sakydami, kad 
atvykome nemokėdami rusiš-
kai, o dabar šią kalbą žinome 
geriau nei jie.

Baigusi mokyklą, įstojau į 
miškų technikumą, nes medici-
nos ar pedagoginėje mokyklose 
tremtiniai mokytis neturėjo 
teisės. Pagal paskyrimą buvau 
išsiųsta dirbti į kitą rajoną. 
Stasiuką paėmė į kariuomenę, 
Antanukas vedė, tad Vizajuje 
liko tik mama su Genute. 1961 
metų kovą mama sugrįžo į 
Lietuvą, Kėdainius. Aš kiek vė-
liau, nes reikėjo atsiskaityti su 
darboviete. Įsidarbinau miškų 
urėdijoje. Ir mama po kurio lai-
ko atėjo dirbti į Kėdainių miškų 
urėdijos medelyną. Ištekėjau, 
dirbau ir auginau vaikus.

(Bus daugiau)

TREMTIES PRISIMINIMAI
Janina Graužinytė-Sabaliauskienė

Genovaitė Graužinytė-Skorupskienė
Stasys Graužinis

(Tęsinys, pradžia Nr.11)

Liepos 6 d., Lietuvos Vals-
tybės – karaliaus Mindaugo 
karūnavimo – dieną Čikagos 
lietuviai dalyvavo iniciatyvoje 
„Tautiška giesmė aplink pasau-
lį” ir giedojo valstybinį himną. 
Šiais metais susibūrimui pasi-
rinkta kita itin garsi bei gausiai 
lankoma vieta – laisvalaikio 
centras „Navy Pier”, švenčian-
tis savo 100-mečio jubiliejų. 
Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulatas Čikagoje 
ir Nacionaliniai Amerikos 
lietuvių šlovės rūmai subūrė 
tautiečius netoliese prieš kele-
tą savaičių atnaujinto apžval-
gos rato „Ferris Wheel”, kuris 
1893 m. buvo sukurtas būtent 
Čikagoje.

ČIKAGOS LIETUVIAI DALYVAVO AKCIJOJE 
„TAUTIŠKA GIESMĖ APLINK PASAULĮ”

K a d a n g i  J u n g t i n e s 
Amer ikos  Vals t i jas  vos 
prieš dvi dienas šventė savo 
Nepriklausomybės dieną, čia 
gyvenantys lietuviai pasveiki-
no jas giedodami ir JAV him-
ną. Netrukus po akcijos daly-
viai džiaugėsi vasarą Čikagos 
gyventojams dovanojamais 
fejerverkais. 

LR generalinis konsula-
tas džiaugiasi, jog tradicija 
liepos 6 d. vieningai giedoti 
Lietuvos himną Čikagoje 
gyva nuo pat jos pradžios – 
2009 metų. Keletą metų lietu-
viai burdavosi jiems brangio-
se bei vienijančiose vietose: 
kultūros centruose, restora-
ne, prie bažnyčios ir kitur. 

Praėjusiais metais gimė nauja 
tradicija Lietuvą sveikinti iš 
garsiausių miesto vietų: 2015 
m. – prie garsiausios Čikagos 
skulptūros „Dangaus vartai”, 
o 2016 m. – gausiausiai lan-
komame, unikaliame tolyn į 
ežerą supiltame „Navy Pier”. 
Tokiu būdu čia gyvenantys 
tautiečiai išdidžiai pasauliui 
primena savo Tėvynės vardą 
„Lietuva”.

Dėkojame visiems, prisidė-
jusiems prie akcijos sėkmės: 
Jonui Platakiui, Algimantui 
Barniškiui, Nijolei Shuberg, 
Jūratei Grabliauskienei ir ki-
tiems. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Laisvalaikio centre „Navy Pier” Čikagoje lietuviai gieda Tautišką giesmę.          Nijolės Shuberg nuotr.

Liepos 11 d. vakare „Ave 
Vita” kolektyvas surengė 
šventinį pasirodymą Čikagoje, 
Navy Pier, šalia apžvalgos 
rato Ferris Wheel ir džiugino 
tautiečius lietuvių liaudies 
muzika, dainomis ir šokiais. 
Šis nuostabus ansamblis atvy-
ko į Čikagą iškart po Šiaurės 
Amerikos lietuvių tautinių šo-
kių šventės Baltimorėje skleis-
ti meilės ir pagarbos tradicinės 
kultūros vertybėms. Visus 
maloniai kvietė išskirtinai 
praleisti pirmadienio vakarą ir 
stebėti šio jaunatviško, kupino 
energijos, 70-ties metų gy-
vavimo jubiliejų švenčiančio 
kolektyvo pasirodymo. 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto tautinių šokių 
ansamblis „Ave Vita” savo 
kūrybinę biografiją pradėjo dar 
1946 metais ir yra nuolatinis 
Kauno miesto, respublikinių, 

pasaulio lietuvių ir Baltijos 
šalių studentų dainų ir šokių 
švenčių „Gaudeamus” daly-
vis. Šis studentiškas kolekty-
vas, vadovaujamas Kazimiero 
Kondratavičiaus, yra surengęs 
begalę įvairių pasirodymų. 
Ansamblis su dideliu pasise-
kimu koncertavo įvairiuose 
tarptautiniuose festivaliuose 
Vokietijoje, Portugalijoje, 
Turki joje ,  Prancūzi joje , 
Kroatijoje bei kitose pasaulio 
šalyse, kur yra tapęs diploman-
tais ir laureatais. Už tautinio 
meno puoselėjimą, pasiektus 
aukštus rezultatus respubli-
kiniuose ir tarptautiniuose 
festivaliuose bei konkursuose 
ansamblis „Ave Vita” 2007 m. 
apdovanotas „Aukso paukšte”, 
kaip geriausias tautinių šokių 
ansamblis Lietuvoje.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS  
„AVE VITA” ČIKAGOJE

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblis 
„Ave Vita”.                               LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.
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XV lietuvių tautinių šokių 
šventė „Šaukia ten tave kelio-
nė” ne atsitiktinai pavadinta 
pagal Bernardo Brazdžionio 
eilėraščio žodžius: šis pava-
dinimas tarsi atskleidžia įvai-
riomis bangomis ir kartomis 
iš Lietuvos svetur iškelia-
vusių lietuvių ryžtą išlaikyti 
lietuviškas tradicijas, meilę 
Tėvynei Lietuvai.

Šventės meninė programa 
jauno, gabaus šventės meno 
vadovo Tomo Mikuckio ir 
scenografijos bei dizaino 
vadovės Simonos Uzaitės, 
taip pat kūrybinės grupės, 
meistriškumo pastangomis 
atspindėjo tos simbolinės 
kelionės tęstinumą: jį išryš-
kino elegantiški, spalvingi, 
kaip kokiame kaleidoskope 
besikeičiantys dinamiški tau-
tinių šokių sūkuriai. Tai mūsų 
„DNR”, mūsų unikalumas, 
mūsų vienybė.

Šventė,  vykusi l iepos 
1- 3 d., Royal Farms are-
noje,  Balt imorės mieste 
(Marylando valstija, JAV), 
liepos 3 d. subūrė 1800 šo-
kėjų, 46 tautinių šokių gru-
pes iš 30 miestų 6 pasaulio 

zijkos koncertas. Džiugu ir 
tai, kad šventeui baigiantis 
liepos 3 d. daug jaunuomenės 
dalyvavo vakariniame šven-
tės uždarymo pokylyje.

Šeštadienio vakaronėje 
lietuvišką muziką – dainas, 
birbynių ir akordeonų muziką 
– atliko iš Lietuvos atvykęs 
Kauno sveikatos mokslų uni-
versiteto tautinių šokių ir dai-
nų ansamblis „Ave Vita”. Po 
koncerto kalbantis su jaunais 
patriotiškais nusiteikusiais 
ansambliečiais teko išgirsti, 
kad jiems didelį nerimą kelia 
Donaldo Trampo (Donald 
Trump) pasisakymai apriboti 
NATO. Ypač tuo susirūpinę 
buvo Neringa Grybauskaitė 
ir  chirurgas Dominykas. 
Straipsnio autorius jiems 
įteikė jo paties laišką, kurį 
sekmadienį 2016-06-26 at-
spausdino „Cleveland Plain 
Dealer” forumo skyriuje ir 
PD internete cleveland.com 
2016-16-23, jame sakoma, 
kad klivlandietis JAV se-
natorius George Voinovich 
(prieš pat mirtį 2016-0612), 
kaip Respublikonų naciona-
linės konvencijos (vykstanti 

KELIONĖ TĘSIASI

Klivlendo tautinių šokių grupė „Švyturys” Royal Farms arenoje (iš kairės): E.Širvinskaitė-Žukauskienė, 
D. Čiurlionis ir vadovė Aušrinė Širvinskienė.        Visos nuotraukos – Andriaus Stankaus ir Viktoro Stankaus.

Klivlendo tautinių šokių grupės „Švyturys” senbuviai:  dr. Danutė 
Gaižutytė-Abriani, Loreta Gudėnienė, Algis Gudėnas (Klivlendo 
apylinkės LB pirmininkas), Rasa Valaitienė, dr. Antanas Bacevicius, 
Gintas Valaitis.

kraštuose: iš JAV, Kanados, 
Lietuvos, Izraelio, Švedijos, 
Didžiosios Britanijos. Ją ste-
bėjo per 4600 žiūrovų.

Didesniąją dalį šokėjų 
sudarė jaunuomenė: tai vaikų 
grupės nuo 4 iki 7 metų, nuo 
7 iki 10, jauniai nuo 10 iki 14, 
studentai nuo 14 iki iki 25. 
Na, o toliau – suaugusiųjų bei 
pagyvenusiųjų grupės.

Nuostabu tai, kad jau-
noji karta vyravo visuose 
šventės renginiuose ir kaip 
žiūrovai, ir kaip dalyviai: 
penktadienį (liepos 1 d.) 
atidarymo pokylyje bei kon-
certe „Hilton Baltimore” 
viešbutyje; šeštadienį, lie-
pos 2 d., šv. Mišiose  lietu-
vių kalba Šventojo Alfonso 
(St. Alphonse) bažnyčioje. 
„Hilton Baltimore” vyko 
lietuviškų gaminių mugė, o 
vakare – vakarienė, poezijos 
programa ir lietuviškos mu-

Lietuvių tautinių šokių grupė „Vija” iš Tel Avivo, Izraelio.

XV lietuvių tautinių šokių šventė Royal Farms arenoje, Baltimorės mieste (Marylando valstija, JAV).

XV lietuvių tautinių šokių šventė, 2016 m.

Klivlande liepos 18 d.) plat-
formos komiteto narys spėjo 
pateikti rezoliuciją, kad JAV 
būtinas stiprus NATO. 

Malonia staigmena tapo 
susitikimas ir nuotrauka su 
lietuvių tautinių šokių grupe 
„Vija” iš Tel Avivo (Izraelis). 
Lietuvių Izraelyje bendruo-
menės „Nerija” pirmininkė 
Rima Blumenzon paskatino 
grupės vadovę ir choreografę 
Daivą Sakal įsteigti sky-
rių (buvo malonu įsitikinti, 
kad jų vaikai irgi šoka, bet 
svarbiausia – gražiai kalba 

lietuviškai). Abi lietuvaitės 
pristatė savo tikslą – per 
„Nerijos” ir „Vijos” veiklą 
kelti teigiamą Lietuvos ir lie-
tuvių įvaizdį Izraelyje. Todėl 
jos prašė atsiųsti informaci-
jos, kaip bendrauja JAV lie-
tuvių ir žydų organizacijos.

Kad XV lietuvių tautinių 
šokių šventė „Šaukia ten 
tave kelionė” pavyko, reikia 
padėkoti organizaciniam 
komitetui ir gabiam jo pir-
mininkui Leonardui Linui 
Orentui. Fotografai dėkin-
gi spaudos atstovui Algiui 

Šilui, JAV krašto valdybos 
atstovei Danelei Vidutienei. 
Visi dėkingi komitetui už 
tai, kad jis perdavė Lietuvos 
Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės vaiz-
dinį sveikinimo įrašą, taip 
pat jį atspausdino šventės 
leidinyje, kuriame buvo ir 
kitų Lietuvos valdžios pa-
reigūnų, JAV valdžios atsto-
vų, kongresmenų, senatorių, 
Marylando valstijos guber-
natoriaus, Baltimorės merės, 
JAV ir Kanados lietuvių ben-
druomenių sveikinimai.

Na, o šventės meno, sce-
nografijos ir dizaino vadovai, 
taip pat kūrybinis komitetas 
bei pasišventę tautinių šo-
kių grupių vadovai, parengę 
1800 šokėjų, garantavo, kad 
meilė lietuvių kultūros pa-
veldui bujotų mūsų širdyse.

Dr. Viktoras Stankus
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V.N. Bazilikos interneti-
nėje svetainėje yra rašoma, 
kad Nacionalinėje švento-
vėje yra per septyniasde-
šimt koplyčių ir koplytėlių, 
pašvęstų Mergelei Marijai. 
Pagal įkūrimo metus, kuri 
buvo Šiluvos koplyčia?

G.R. Per paskutiniuosius 
penkerius metus koplyčių ir 
koplytėlių skaičius išaugo virš 
aštuoniasdešimties ir tai dar 
ne pabaiga. 

Šventovės širdis ir siela – 
Bazilikos Kriptos bažnyčia 
buvo užbaigta pirmoji. Jai 
priklauso penkiolika koplyčių 
bazilikos apsidoje. Pirmosios 
Šv. Mišios Kriptos bažnyčio-
je buvo laikomos 1924-ųjų 
balandžio 20-ąją d., Velykų 
sekmadienį, tačiau praėjo 
dar dveji metai, kol Kripta 
buvo užbaigta. Vėliau, dar po 
vienerių metų, buvo įrengtas 
pagrindinis altorius, kuris 
kartu su visa Kriptos bažny-
čia dedikuotas Katakombų 
Mergelės garbei, vadinamas 
Marijos Atminimo altoriumi. 

1931-iais metais pirmoji 
koplyčia, įrengta ne pačioje 
Kriptos bažnyčioje, buvo 
dedikuota Lurdo Mergelei 
Marijai. Įdomus faktas, kad 
besimokantys seminarijoje 
būtent šioje koplyčioje mokė-
si atnašauti šv. Mišias. 

Pirmosios penkios koply-
čios Didžiojoje Aukštutinėje 

NACIONALINĖJE ŠVENTOVĖJE – ŠILUVOS 
KOPLYČIOS GROŽIS

bažnyčioje buvo šlovingųjų 
rožinio slėpinių koplyčios, 
įrengtos šiaurinėje apsidoje 
1960-iais metais. Tai buvo 
Amerikos Katalikių Dukterų 
organizacijos dovana.

Lietuvių koplyčia, dedi-
kuota 1966-iais metais, pri-
klausė pokariniam periodui, 
kai lėšas koplyčių įrengi-
mui paaukojo Rytų Europos 
imigrantai. Tai ir Lenkijos 
Čenstochovos Marijos ko-
plyčia, įrengta 1964-aisiais, 
esanti kitoje bazilikos pusėje 
priešais Šiluvos koplyčią, 
ir Slovakijos Sopulingosios 
Motinos koplyčia, įrengta 
1965-aisiais metais.

Pačios naujausios dedi-
kuotos koplyčios, kurios yra 
Bazilikos kriptoje, yra skir-
tos Libano Mergelei (įrengta 
2011-aisiais) ir Vengrijos 
Mergelei (įrengta 2015-ai-
siais metais). Ši koplyčia ir 
Austrijos Mūsų Mergelės 
Mariazell koplyčia yra vie-
nintelės, kurių pastatymui 
lėšas aukojo tų šalių vyskupai, 
gyvenantys už Amerikos ribų.

V.N. Ar dažnai yra ren-
giamos Bazilikoje parodos?

G.R. Parodos Nacionalinėje 
šventovėje skiriamos meno kū-
riniams, nušviesti šios bažny-
čios istoriją bei globaliu mastu 
visuotinės bažnyčios istoriją. 
Per paskutiniuosius penkerius 
metus šventovėje kasmet ruo-

šiamos trys - keturios parodos, 
tai išties yra daug. 

Kasmet vyksta Šventosios 
vaikystės kalėdinių atvirukų 
konkursas. Iš visos Amerikos 
moksleiviai, nuo darželi-
nukų iki aštuntos klasės, 
pateikia originalius darbus 
Šventosios vaikystės asocia-
cijai. Draugija išrenka laimė-
tojus, kurių darbai eksponuo-
jami Nacionalinėje šventovėje 
prasidedant Adventu ir tęsiasi 
per visą kalėdinį laikotarpį.

Be to, veikia nuolatinė 
paroda, skirta popiežiams. 
Galima išvysti sostą, ant kurio 
1993-iais metais Denveryje 
per Pasaulio jaunimo die-
nas sėdėjo Popiežius Jonas 
Paulius II, taip pat sostus, 
ant kurių 2008-iais sėdėjo 
Popiežius Benediktas XVI ir 
Popiežius Pranciškus 2015-
iais jų vizitų Nacionalinėje 
šventovėje metu.

Be sostų parodoje ekspo-
nuojama sakykla, iš kurios 
kalbėjo Popiežius Pranciškus, 
Aukso arba Popiežiaus Rožė, 
kurią padovanojo Popiežius 
Benediktas, įvairių popiežių 
pijusės, šventųjų Popiežių 
Jono XXIII ir Jono Pauliaus 
II pirmojo laipsnio relikvijos. 
Ekspozicijoje taip pat rodoma 
Popiežiaus Pauliaus VI pas-
toralo kopija, kurią ligi šiol 
naudoja visi jo įpėdiniai.

V.N. Kuri iš jūsų kuruo-
tų parodų paliko giliausią 
įspūdį?

G.R. Tai įdomus klausi-
mas, nes labiausiai mėgstu 
tą parodą, kurią būtent tuo 
metu kuruoju. Manau, kad 
tai yra todėl, kad kiekviena 
paroda reikalauja viso mano 
išmanymo ir energijos. Be to, 
kiekviena ekspozicija atneša 
kažką naujo ir nežinomo, pri-
lygstančio tikram atradimui. 
Aš stengiuosi, kad kievienoje 
parodoje būtų kažkas įdo-
maus, naujo, unikalaus šiai 
Bazilikai. Parodos taip pat yra 
svarbi katechetinė priemonė.

Vis dėlto vienas iš man 
įdomiausių čia rodomų eks-
ponatų buvo 2007 metais 
eksponuojama kulkos perver-
ta Rusijos Kazanės Mergelės 
ikona. Tai - išlikusi Rusijos 
bolševikų revoliucijos reli-
kvija. Kaip buvo toje parodoje 
paminėta, kai 1920-aisias 
buvo įmūrytas Nacionalinės 
šventovės kertinis akmuo, 
iškilmių pamokslo metu tarp 
kitų pasaulio įvykių buvo kal-
bama ir apie suirutę Rusijoje. 
Tai yra maldos ir tikėjimo 
galios liudijimas, kad mes 

po tiek dešimtmečių galėjo-
me būti kartu Nacionalinėje 
šventovėje, švęsdami savo 
atsidavimą Dievo Motinai.

V.N. Kurios iš parodų 
buvo populiariausios?

G.R. Kiekviena paroda 
turi savo ypatingą etosą, to-
dėl negali būti palyginimo. 
Kiekviena paroda yra vertinga 
ir pritraukia ją pamėgusius 
lankytojus.

V.N. Ar įprastas reiški-
nys organizuoti pavienių 
kopyčių parodas, minint jų 
jubiliejus?

G.R. Nepasakyčiau, kad 
neįprastas. Tačiau viskas pri-
klauso nuo to, kokios paro-
dos jau yra suplanuotos, kas 
vyksta visuotinėje Bažnyčioje 
ir pasaulyje, atsižvelgiant 
ir į Nacionalinės šventovės 
istoriją.

V.N. Ar galite pasidalinti 
parodos „Šiluvos bažnyčia 
po 50- ties metų” vizija. Ko 
gali tikėtis lankytojai?

G.R. Mano žiniomis par-
odoje eksponuojami tautiniai 
rūbai, Rūpintojėliai, meno 
kūriniai bei kiti religinės te-
matikos eksponatai.

V.N. Nuo 1999-ųjų metų 
dirbate bazilikos archyvare 
bei parodų kuratore. Be 
abejonės, esate išsamiai 
susipažinusi su kiekviena 
čia esančia koplyčia. Ar 
yra kažkas ypatingo, kuo 
Šiluvos koplyčia išsiskiria 
iš kitų?

G.R. Kiekviena koplyčia 
turi savo išskirtinį etosą ir tai 
yra Nacionalinės šventovės 
ypatumas. Įvairiose koplyčio-
se lankytojas patenka į skir-
tingą dvasingumo bei etniš-
kumo atmosferą. Tik įžengus 
į Šiluvos koplyčią išsyk alto-
riauspriekinėje dalyje regimas 
Kryžių kalnas bei Madonos 
figūra, kuri dominuoja koply-
čios priekinėje dalyje.

Nors yra daug dominuo-
jančių vaizdų, visgi labiausiai 
imponuojančios ir kultūriš-
kai reflektuojančios yra ko-
plyčios mozaikos. Tekstilės 
menai - audiniai, pynimas, 
siuvinėjimas yra išskirtiniai 
Lietuvos folklorinio meno 
elementai. Žvelgiant į Šiluvos 

Mokslų daktarė Geraldine M. Rohling (Ph.D., M.A.Ed.) yra Vašingtono Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos archyvarė bei parodų kuratorė. Daktarė Rohling 
šioje šventovėje kuruos parodą „Šiluvos koplyčia po 50 metų”. Ji sutiko atsakyti į keletą 
klausimų apie „Šiluvos koplyčią bei parodą, kuri atidaryta š.m. birželio 30-ąją ir tęsis 
iki spalio 17-osios.

koplyčios kupolą, šoniniuose 
skliautuose vaizduojami or-
namentai, kurie naudojami 
lietuvių tautiniuose rūbuose. 
Koplyčios Madona taip pat 
dėvi lietuviškus tautinius rū-
bus. Vytauto K. Jonyno (1907-
1997) dviejų dalių mozaika 
šoninėse koplyčios sienose 
įdomi ne tik savo vaizdais, 
bet ir tuo, kad net akmenyje 
jis sugebėjo išlaikyti medžia-
ginį audinio pojūtį, tarsi būtų 
audžiama drobė, besitęsianti 
per visą koplyčią. Mozaikos 
paneliai yra lyg audinio fonas. 
Akmenys, naudoti mozaikoje, 
parinkti tokie, kad prisilie-
tus išlieka naminio audinio 
jausmas, būtent atkartojantis 
čia vaizduojamos verpian-
čios motinos sceną. Keturios 
koplyčios Madonos - Trakų, 
Aušros Vartų, Pažaislio ir 
Sopulingosios Madonos mo-
zaikos yra sukurtos iš stiklo 
bei paauksuotų ar sidabruotų 
plytelių. Jos ne tik džiugina 
akį, bet atlieka mozaikos pa-
grindinę funkciją: atspindėti 
šviesą. Jos apšviečia koplyčią 
ir simboline, ir praktiškąja 
prasme.

Keletas įdomių pastebėji-
mų: heraldinis vyčio simbo-
lis - raitelis ant balto arklio 
- yra randamas ir rusų didikų 
Galicinų šeimos heraldikoje. 
Tėvas Dimitrijus Galicinas, 
„Aleganų kalnų apaštalas”, 
atsisakęs savo turtų ir titulo, 
tapo pirmuoju iš Trylikos 
kolonijų priėmusiu kunigo 
šventinimus. Jis buvo ku-
nigas pionierius. Atmenant 
Lietuvos istoriją ir jos santy-
kius su Rusija, aš nenustebau 
sužinojusi esant sąsajų tarp 
Lietuvos ir Rusijos kilmingų-
jų asmenų. 

Visuose Lietuvos koply-
čios meno kūriniuose yra 
gausu simbolikos, tai vertin-
gas ir dėmesį prikaustantis 
pasakojimas, kiekvienam 
apsilankiusiam ir norinčiam 
sužinoti apie Lietuvą, atsklei-
džiantis istoriją bei atsidavi-
mą Marijai.

Kalbėjosi Viktoras Na-
kas, į lietuvių kalbą vertė 
Kristina Nakienė ir Diana 
Šarakauskaitė.

Atvertos Dievo gailestingumo durys Vašingtone. Sostinės bazilikoje 
jos veda į Šiluvos Marijos koplyčią.                      lt.radiovaticana.va
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

S.Simoliūnas, 
Detroit, MI ............................ 176
D.Geldienė, 
Whitmore Lk., MI ................ 100
A.Jucaitis, 
Bay Vill., OH ........................ 100
G.Kumpikas, 
Hollis Hills, NY ................... 100
V.Lapatinskas, 
Seattle, WA ........................... 100
G.Pauliukonis, 
Greenwich, CT ....................... 95
D.Jakienė, 
Blue Bell, PA .......................... 80
A.Markevičius, 
Santa Monica, CA .................. 80
G.Stankūnas, 
Cos Cob, CT ........................... 75
J.Petronis, 
Los Angeles, CA .................... 72
A.Bivainis, Rochester, NY .... 55
R.Zotovienė, Juno Bch., FL... 55
R.Bartuska, Longwood, FL ... 50
A.Pintsch, W.Milford, NJ ...... 50
Vl.Plečkaitis, Clev., OH ......... 50
O.Daugirdienė, 
Burr Ridge, IL ........................ 45
L.Hoffman, Oak Lawn, IL ..... 45
M.Mikonis, 
Richmond Hts., OH ............... 45
G.Taoras, Dover, NH ............. 45
A.Tirva, Glenview, IL ............ 45
A.Venckunas, 
Santa Monica, CA .................. 45
M.Gruzdys, 
Rocky River, OH ................... 36
V.Miselis, Monroeville, PA .... 31
V.Žiedonis, 
Mayfield Hts., OH .................. 30
R.Bitėnas, Bronxville, NY ..... 26
R.Čepulis, Wlby. Hills, OH ... 26
V.Momkus, Lemont, IL ......... 26
J.Koklys, Cave Creek, AZ ..... 25
N.Lembertas, 
Santa Monica, CA .................. 25
R.Zimmerman, 
Painsville, OH ........................ 24
J.Bacevice, Cleveland, OH .... 20
Lith. Citizens Assoc., 
S.Boston, MA ......................... 20
J.Savaitis, York, PA ................ 20
A.Staškus, 
Rocky River, OH ................... 20
I.Jansonas, Osterville, MA ..... 11
S.Petravičius, 
Rancho Palos, Vrd., CA ......... 11
A.Balas, 
Richmond Hts., OH ............... 10
A.Giedraitienė, 
Willowick, OH ....................... 10
A.Kazlauskas, Orland Pk., IL 10
V.Leger, N.Olmsted, OH ....... 10
A.Rociūnas, 
Independence, OH ................. 10
V.Trečiokas, Wethersfield, CT . 8
A.Jurkūnas, S.Pasadena, FL .... 6
S.Juodvalkis, Euclid, OH ......... 5
K.Keblys, Baton Rouge, LA ... 5
J.Linartas, Winter PK., FL ....... 5
D.Puškorius, 
Willoughby Hills, OH .............. 5
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH . 5
J.Kalvaitis, Chicago, IL ........... 2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 22 d., šeštadienį, 6 val. v. - Šv. Kazimiero parapijos 
didžiojoje salėje vyks metinis „Clam bake” ir penktoji metinė 
Rudens loterija. 

Rengia Šv. Kazimiero parapija

TIK NESAKYK
(Mindaugo karūnavimo — Valstybės dienos proga)

Leonas Milčius

Tik nesakyk, 
Kad esame maži.
Tik nesakyk — 
Pasaulis mūs negirdi.
Svarbiausia — 
Likim širdyje laisvi,
Vilties savy
Neužgesinkim.

Sakai: 
Dažnai sunku pažvelgt atgal, 
Istorija taip slegia.
Tik ją mums rašė svetimi,
Tad gal, 
Primetę savo valią?
Primetę sau naudingą tiesą,
Primetę juodą spalvą?

Dėkingi bočiams, kad jie gynė
Plačias žemes, mūs kraštą,
Kad buvo kovose didvyriai,
Nors ir be savo rašto.
Galbūt kaip vėliavą reikėjo 
Nešti senolių kalbą,
Tada garsiau būtų skambėjus
Ir Lietuva, jos vardas.

Šiandieną mes jau nebe tie,
Šiandien tiek daug gi turim:
Rašyti lobiai atverti, 
Kuriuos lietuviai kūrė.
Pradėjo vagą Donelaitis,
Po jo šimtai kitų 
Nuėjo žodžių, 
Gimtos kalbos senuoju arimu.

Tad niekados jau nesakyk, 
Kad esame maži.
.........................
Dabar kartu 
Aukštai aukštai 
Iškelkim vardą Lietuvos,
Lai švyturiu jis būna
Ir neša išdidžiai vaikai,
Kaip nešė kitados,
Karalius Mindaugas
Karališką karūną.

2016-07-06
Raudondvaris
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Išklausiau visas laidas apie 
visą radijo 90-metį. Pastebėjau, 
kad Lietuvoje nei  okupacijos, 
nei  totalinės diktatūros nebu-
vo. Buvo tik tarybinis valdy-
mas, tarybinis tarpsnis. Kartais 
sovietinis. Susidomėjau, o kas 
tas tarybinis?

 Per  visas laidas nei vie-
nas žurnalistas nepaminėjo, 
kad buvo okupacija arba 
totali diktatūra. Nepastebėjo, 
kad dingo iš Lietuvos 300 
000 žmonių, kad jie katorgoj, 
Sibiro taigoj ar prie ledjūrio. 
Jie nepastebėjo, kad juos 
medžiojo net 10 metų 20 
tūkst. žaliukų (kai kuriuos 
tarybinius žurnalistus ir su-
medžiojo), kai kur vadinamų 
miškiniais, bet tai buvo kariai 
savanoriai iš LLA, vėliau iš 
okupuotos  Lietuvos valsty-
bės Gynybinių pajėgų kariuo-
menės. Jie nepastebėjo, kad 
1949-1951m. dingo 400 000 
ūkių su trobesiais, padargais, 
galvijais, 5,0 mln. ha žemės 
ir beveik 2,0 mln. žmonių, 
kurie vadinosi  ūkininkais ir 
buvo Lietuvos valstybės ir 
lietuvių tautos kamienas. 
Šie marginalai tokio lietuvių 
tautos  genocido nepastebėjo. 
Daugybė tarybinių žurnalis-
tų, be abejonės, atrinktų ( 
ne išrinktų), be abejonės - 
komjaunuolių ar KPSS narių, 
tokių procesų nepastebėjo. 
Jie dirbo su užsidegimu, (su 
tokiu pat užsidegimu daly-
vavo 1948 m. lietuvių tautos 
genocidinio trėmimo koman-
doj, nes  ištremtų ūkininkų 
turto surašymui prireikė ne 
mažiau nei 50 000 valdi-
ninkų) su įdomumu ir net 
kalbėjo lietuviškai. Žinoma, 
tai buvo aukšto lygio nomen-
klatūra, dar aukštesnio lygio 
nomenklatūrininkų vaikai ar 
giminės. Jie tų procesų ne-
galėjo pastebėti, nes gyveno 
specialiose atitvarose, saugo-
mi okupacinės kariuomenės 
kareivių (baltušiai, paleckiai 
ir kt.) 

Nuolatinis juodos praeities 

balinimas pakankamai įkyrus. 
Dabar nerasi nei vieno parla-
mentaro, vyriausybės nario ar 
kito veikėjo su buvusiu KPSS, 
čekistiniu, ar kitu okupaci-
nio nusikaltėlio šleifu. Visų 
biografijos „švarutės”, jokio 
įrašo, jokios užuominos, kaip 
ir vienos didžiausios seimo 
frakcijos seniūnės Lietuvos 
patriotės „lietuvaitės”, oku-
pacijos metais „nepartinės”, 
tik netyčia patapusios vieno 
iš didžiųjų Lietuvos miestų 
KPSS sekretore, „kaip meilės 
Lietuvai išraiškos forma”.

Grįžkime prie  „tarybinės 
santvarkos, valdžios”ar kito-
kios formos. Pradžių pradžia, 
tai Lenino-Stalino informa-
cinio karo prieš pasaulio 
tautas sumanymas: Tarybų 
Socialistinių Respublikų 
Sąjunga. Su pagrindiniu 
lozungu - internacionalu: 
„pasaulį seną išardysim iš 
pamatų...”. Tačiau vietoj 
tarybinio valdžios renkamu-
mo – „proletariato diktatū-
ra”, o iš esmės – neaiškių 
nusikalstamų grupuočių va-
deivų sambūrio, užgrobusių 
Rusijos imperiją, teroristinė 
diktatūra. Kitų valstybių  
vadovai nesuprato, kad pats 
naujas Rusijos imperijos pa-
vadinimas yra informacinis 
karas ir prieš visas pasaulio 
valstybes, nes absoliuti te-
roristinė diktatūra pavadinta 
„tarybine”santvarka (besitę-
siančia, šiek tik kita forma, 
iki šiol) yra pavojinga bet 
kurioj pasaulio vietoj, bet ku-
riai valstybei ar visuomenei. 
„Tarybinė santvarka” – tai in-
formacinis karas pačių prieš 
save ir prieš bet kurią valsty-
bę. Ponios ir ponai žurnalis-
tai, paskaičiuokit, kiek kartų 
panaudojot „tarybinis”savo 
laidose, tiek kartų skelbėt 
informacinį karą prieš mus. 
Kalbėti privalėjot  apie teroru 
persunktą diktatūrą. Štai to-
kia mūsų „penktoji”valdžia.

Petras Girdzijauskas-
Vyturys
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Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet pre-

numeratorių 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.

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 pa-
deda 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 lietu-
viškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenume-
ruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijo-
je, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

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

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. 

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me 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.
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Mindaugas Kuzminskas 
išpildė vieną didžiausių savo 
svajonių ir jau artėjantį sezoną 
pravers stipriausios pasaulio 
krepšinio lygos NBA duris. 
24sek žiniomis, Lietuvos rink-
tinės puolėjas pasirašys dve-

Į Vilnių liepos 8 d. sugrį-
žusi Europos šuolių į aukštį 
vicečempione Amsterdame 
(Olandija) tapusi lietuvė Airinė 
Palšytė džiaugėsi, kad nuo pat 
žiemos jai pavyko išlaikyti 
gerą formą ir yra įsitikinusi, 
kad sankcijos Rusijos lengva-
atlečiams yra teisingos.

24-ąjį gimtadienį liepos 
13 dieną minėsianti Lietuvos 
sportininkė nutraukė nesė-
kmingą trejų metų periodą 
Lietuvos lengvajai atletikai, 
kuomet iš svarbiausių suaugu-
sių varžybų mūsiškiai grįžda-
vo be apdovanojimų.

„Emocijos pačios geriau-
sios, nes pagaliau Lietuvos 
lengvaatlečių medalių badas 

baigėsi. Džiaugiuosi, kad tą 
nutraukti pavyko man”, – oro 
uoste susirinkusiems žurnalis-
tams sakė A. Palšytė.

Amsterdame A. Palšytė 
pirmaisiais mėginimais įveikė 
1 m 84 cm, 1 m 89 cm, 1 m 
93 ir 1 m 96 cm aukščius. Tik 
dviem centimetrais didesnis 
aukštis jai nepakluso.

„Mane užgrūdino žie-
mos sezonas, kuris buvo 
vienas geriausių. Varžybose 
Vokietijoje pasiekiau geriau-
sią sezono rezultatą – 1 m 97 
cm. Tuomet pamačiau, kad 
galiu kovoti ir šokti didelius 
aukščius. Supratau, kad net ir 
esant sunkioms kojoms, netgi 
neturint dienos poilsio, galiu 

SPORTAS TURI BŪTI ŠVARUS

24-erių metų lietuvė įveikė kartelę, pakeltą į 196 cm aukštį ir kartu 
su bulgare Mirela Demireva pasidalijo antrą vietą bei džiaugėsi si-
dabro medaliais. A. Palšytė, kaip ir bulgarė, pirmaisiais bandymais 
įveikė 184, 189, 193 ir 196 cm aukštį, tačiau visi trys jų bandymai 
198 cm aukštyje buvo nesėkmingi.                                             AP

kovoti ir kad vis dėlto turiu 
tą charakterį”, – džiaugėsi 
šuolininkė.

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) paskelbtame 
olimpiečių sąraše A. Palšytei 
olimpinėse žaidynėse planuo-
jamos tik 8–16 vietos. Geri 
sportininkės rezultatai leidžia 
tikėtis aukštesnių pozicijų.

„Tai yra mano trenerės 
(Tatjanos Krasauskienės – 
ELTA) planuojamos vietos. 
Kiekvienas treneris planuoja 
savo sportininkų tam tikras 
vietas ir tą daro prieš visas 
svarbiausias varžybas, o vė-
liau yra peržiūrima, ar planai 
yra vykdomi, ar ne. Mano 
trenerė labai atsargiai pla-
nuoja, nes pasaulyje yra labai 
daug pajėgių sportininkių ir 
planuoti pirmąsias vietas nėra 
protinga. Dar atsižvelgta į tai, 
kad praėjusiose olimpinėse 
žaidynėse Londone buvau 
11-a, – kalbėjo A. Palšytė. – 
Medalis Europos čempionate 
nuteikia viltingai, bet tikrai ne-
garantuoja sėkmės olimpinėse 
žaidynėse. Tikiuosi, kad Rio 
de Žaneire vieta bus geresnė 
negu Londone. Manau, kad 
medalį olimpinėse žaidynėse 
garantuotų 2 m aukštis. Lygis 
yra pakankamai aukštas net ir 
nesant Rusijos šuolininkėms”.

Pajėgios Rusijos sportinin-
kės praleido šį Europos čempi-
onatą. Tarptautinė lengvosios 

atletikos federacija uždraudė 
visoms Rusijos lengvaatletėms 
dalyvauti Rio de Žaneiro olim-
pinėse žaidynėse. Tiesa, vis 
dar vyksta kalbos dėl galimų 
išimčių.

„Kiek žinau, Rusijos spor-
tininkai turės teisę dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse jeigu 
įrodys, kad yra švarūs. Tai 
turbūt galios tik tiems rusams, 
kurie ilgus metus gyvena ir 
varžyboms ruošiasi užsienyje. 
Kol kas jie visi yra diskvalifi-

kuoti. Manau, kad sportas turi 
būti švarus. Kai po varžybų aš 
su savo kineziterapeutu ėjo-
me priduoti dopingo mėginį, 
kalbėjome, kad geras jausmas 
žinoti, kad tu esi švarus. Kuo 
daugiau bus prigautų nesąži-
ningų atletų, tuo geriau bus vi-
siems kitiems. Visos tos sank-
cijos yra teisingos. Manau, kad 
kiekvienas sportininkas pirmu 
atveju turi būti sąžiningas prieš 
save”, – pabrėžė A. Palšytė.

ELTA

MINDAUGAS KUZMINSKAS ŽAIS „NEW YORK KNICKS”
jų metų sutartį su legendine 
„New York Knicks” komanda. 
Neoficialiomis žiniomis, per 
dvejus metus Niujorke jis už-
dirbs 6 milijonus JAV dolerių.

M. Kuzminsko kandida-
tūra domino ne vieną garsų 
NBA klubą. Su juo kalbėjosi 
čempione tapusios „Cleveland 
Cavaliers” komandos atstovai. 
Taip pat „San Antonio Spurs” 
ir „Dallas Mavericks” koman-
dos. Tačiau didžiausią dėmesį 
skyrė „Los Angeles Lakers” ir 
„Atlanta Hawks” klubai.

Tačiau Philo Jacksono va-
dovaujama Niujorko organiza-
cija nusprendė ilgai negaišti ir 
Mindaugui pasiūlė dvejų metų 
sutartį.

„Knicks” buria įdomią 
komandą artėjančiam sezonui. 
Prie šios komandos žvaigždžių 
Kristapo Porzingio ir Carmelo 

Anthony jau prisijungė buvę 
Čikagos komandos lyderiai – 
Derrickas Rose`as ir Joakimas 
Noah.

24sek žiniomis M. Kuz-
minskas trumpam paliks 
Lietuvos rinktinės stovyklą ir 
išvyks į Niujorką. Pasirašęs 
sutartį su „Knicks” krepšininkas 
grįš atgal į Lietuvą ir tęs pasiren-
gimą olimpinėms žaidynėms.

M. Kuzminską savo gretose 
labai norėjo matyti ir Stambulo 
„Daruššafaka” klubas, kurį tre-
niruoja Davidas Blattas. Šiame 
Turkijos klube 26-erių metų 
lietuvis ir būtų žaidęs, jeigu 
būtų nepatekęs į NBA.

P r a ė j u s į  s e z o n ą  M . 
Kuzminskas žaidė Malagos 
„Unicaja” klube ir Eurolygoje 
vidutiniškai pelnė po 12 taškų 
ir rinko 11,6 naudingumo balų. 

15min.lt

Mindaugas Kuzminskas.  
                           en.wikipedia.org

Elektrėnuose, Lietuvoje 
surengta oficiali Dariaus 
Kasparaičio ledo ritulio mo-
kyklos įkūrimo šventė.

Elektrėnuose privati D. 
Kasparaičio mokykla įsteigta 
po to, kai iš savivaldybės 
sporto mokyklos buvo iškeltas 
ledo ritulys. Ši sporto šaka nuo 
šiol bus vystoma naujoje mo-
kykloje, su kuria savivaldybė 
pasirašė paramos sutartį.

D. KASPARAITIS ĮSTEIGĖ SAVO VARDO LEDO RITULIO 
MOKYKLĄ LIETUVOJE

Kitais metais D. Kasparaičio 
ledo ritulio mokykla startuos 
visuose Nacionalinės vaikų 
ledo ritulio lygos divizionuose 
– Jaunių lygoje, U-14, U-12, 
„Akropolio” ir „Naujokų”.

D. Kasparaitis NHL sužai-
dė 14 sezonų, per savo karjerą 
laimėjo visų spalvų olimpinius 
medalius su Rusijos rinktine ir 
siekia dar neįgyvendinto tiks-
lo – atstovauti Lietuvos ledo 

ritulio rinktinei pasaulio ledo 
ritulio čempionate, rašoma 
pranešime spaudai.

43-ejų ledo ritulininkui rei-
kia sužaisti bent keturis sezo-
nus Lietuvos ledo ritulio čem-
pionate. D .Kasparaičiui liko 
paskutinis sezonas Lietuvos 
čempionate, kuriam pasibai-
gus, gynėjas įgys teisę atsto-
vauti Lietuvai nuo 2018 metų 
pasaulio čempionato.      LRT


